
A geológia (más néven: földtan) a Föld felépítésével, szerkezetével, és 
történetével foglalkozó természettudomány. A tudományág előfutárá-
nak Georgius Agricola német tudós 1556-ban publikált Tizenkét könyv a 
bányászatról és kohászatról című írását tekintik. A geológia első, a szó 
mai értelmében is tudományosnak nevezhető elméletét Nicolaus Steno 
dán fizikus alkotta meg 1669-ben, amikor felismerte, hogy az üledékes 
kőzetek rétegeiből következtethetünk a Föld múltjára, majd megalkotta 
az úgynevezett települési törvényeket. A geológia atyjának többnyire Ja-
mes Hutton skót természettudóst tartják, ugyanis ő fogalmazta meg az 
uniformitarizmus elvét, amelynek lényege, hogy az azonos okok azonos 
eredményre vezetnek, vagyis az ugyanolyan földtani folyamatok mindig 
ugyanolyan kőzeteket hoznak létre. Elképzelését Charles Lyell angol geo-
lógus fejlesztette tovább, megalkotva az aktualizmus (maiság) elvét, ami-
nek lényege, hogy a Föld múltjában keletkezett kőzeteket ugyanolyan fo-
lyamatok hozták létre, mint amilyeneket manapság is megfigyelhetünk.
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Az Antónia a latin származású Anto-
nius (magyarul Antal) férfi név olasz 
női párja. Rokon nevek: Antoniett, 
Antonietta. Marleen Gorris holland 
fi lmalkotó 1995-ben Antónia történe-
tei címmel romantikus drámát készí-
tett, az alkotás elnyerte a legjobb ide-
gen nyelvű fi lmnek járó Oscar-díjat.
Az Elemér régi magyar férfi név, ame-
lyet Vörösmarty Mihály, majd Jókai 
Mór adott egy-egy hősének, és így 
vált népszerűvé. Jelentése ismeretlen, 
egyes kutatók szerint Ilmer alakvál-
tozatban fordult elő a 13. században; 
és összefüggésben van Ilmarinen fi nn 
mondai hős nevével.

Szádeczky-Kardoss Elemér (1903–1984)
A Kossuth-díjas geológus, geokémi-
kus, egyetemi tanár Kolozsváron 
született geológus, ásványku-
tató fi aként. Tanulmányait 
szülővárosában kezdte 
el, 1921-től pedig a bu-
dapesti Eötvös József 
Collegium természet-
rajz szakos hallgatója 
lett. Doktori értekezé-
sét Eötvös-díjjal tün-
tették ki. Az elkövet-
kezendő két évtized-
ben egyetemi oktató-
ként tevékenykedett Sop-
ronban, Miskolcon, illetve 
Budapesten. 1950-től a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjává vá-
lasztották. Ezután az Akadémia geokémiai 
kutatólaboratóriumát vezette 1974-es nyugdíjba vonulásáig. A Föld szerkezete és 
fejlődése című, 1968-ban megjelent könyvében kifejtette a kőzetkeletkezés és a Föld 
dinamikája közötti elméletét. A földtudományok terén elért jelentős eredményei 

közül kiemelkednek üledékes, magmás és meta-
morf kőzettani, geokémiai és szénkőzettani művei. 
Eredményeit több mint 200 publikációban közöl-
ték. Élete utolsó éveiben sajtó alá rendezett műve 
posztumusz kiadványként jelent meg A jelenségek 
univerzális kapcsolódásáról (1989) címen. Munkás-
ságát számos kitüntetéssel ismerték el. 1949-ben és 
1952-ben a Kossuth-díj arany fokozatával tüntették 
ki, 1981-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem tiszteletbeli doktorává választották.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Mozgalmas napnak néz elébe, ma ko-
moly lépéseket tehet a karrierjében. 
Hallgasson az ösztöneire, és tegyen pon-
tot a lezáratlan ügyletei végére!

Legyen nyitott a külvilágból érkező hatá-
sokra! Ne ragaszkodjék görcsösen a ko-
rábbi elképzeléséhez, mert most köny-
nyebben is elérheti célkitűzéseit!

Törekedjék a harmonikus légkör kialakí-
tására, és objektíven ítélje meg a dolgo-
kat. Legyen segítőkész, igyekezzék együtt-
működni a munkatársaival!

Fogadja higgadtan a felmerülő nehézsé-
geket, és ne engedje, hogy a türelmetlen-
ség, illetve a kapkodás kizökkentse Önt 
a nyugodt hangulatából!

Ne pazarolja idejét felesleges teendőkre, 
hanem adjon hangot ötleteinek! A haté-
kony eredmények érdekében vegye figye-
lembe a társai javaslatait is!

Sokat profitálhat abból, ha figyel az Ön 
körül zajló eseményekre. Próbálja meg 
hasznosítani a képességeit, de határo-
lódjék el a zűrös szituációktól!

Eredményes napnak néz elébe még ak-
kor is, ha kénytelen lesz kockázatos lé-
péseket megtenni. Hogyha megőrzi az 
önbizalmát, sikerekre számíthat.

Nehezen tud koncentrálni a feladatára. 
Arra vigyázzon, hogy csakis precíz mun-
kát adjon ki a kezéből! A kevésbé fontos 
teendőket hagyja későbbre!

Kénytelen lesz betölteni a békebíró sze-
repét. Ezúttal olyan felek között kell össz-
hangot teremtenie, akik nem képesek fe-
lülemelkedni a meglátásaikon.

Maradjon nyitott az újszerű dolgokra, és 
amennyiben szükséges, merjen változ-
tatni! Bármilyen helyzet alakul ki, mindig 
következetesen cselekedjék!

Fontos döntések várnak Önre, amelyek 
meghozatala befolyásolhatja a magán-
életét is. Ha szükségesnek érzi, kérjen 
egy kis gondolkodási időt!

Koncentráljon a munkájára, viszont ne 
költekezze túl magát! Ha lépést akar tar-
tani a kollégáival, akkor alkalmazkodnia 
kell a kialakuló változásokhoz.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

TÖBBKEZES  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 7°

Kolozsvár
5° / 9°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
8° / 11°

Sepsiszentgyörgy
6° / 8°

Szatmárnémeti
7° / 11°

Temesvár
9° / 14°

 » Munkásságát 
számos kitünte-
téssel ismerték el. 
1949-ben és 1952-
ben a Kossuth-díj 
arany fokozatával 
tüntették ki.

Szolgáltatás2019. február 28.
csütörtök10

Két rendőr beszélget:
– Hallom, hogy új kutyátok van.
– Ne is mondd, csak bajnak van! Teg-
nap éjszaka annyira ugatott, hogy nem 
hallottuk tőle, amikor betörtek a házba. 

Egyik óvodás mondja a másiknak:
– Anya még mindig nem döntötte el, 
hogy megtartja-e az újszülött húgomat.
– Ezt miből gondolod?
– Abból, hogy folyton ki-be csomagolja.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

hónap
28/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Milyen az új titkárnőd? – kérdi az egyik 

osztályvezető a másiktól.

– Erre csak matematikai választ adhatok.

– Hogyhogy?

– Mindenkivel összeadja magát, kivonja 

magát a munka alól, egyébként... (Poén 
a rejtvényben.)

A válasz

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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