
A filmes műfajhoz hasonlóan a sakk-Oscar-díj a legrangosabb elismerésnek te-
kinthető, amit 1967 és 2013 között (néhány éves megszakítással) évente adtak 
át a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sakkozónak. Kezdetben a díjat akk-
reditált újságírók ítélték oda a legjobbnak tartott sakknagymesternek. Később 
nagymestereket is magában foglaló nemzetközi sakkszakértői testület válasz-
totta ki a nyertest (a szabályzat szerint egy személy több alkalommal is meg-
kaphatta). A díjazást a 64 című orosz sakkmagazin szervezte; 1988-ban az ado-
mányozás megszakadt, azonban 1995-ban folytatódott egészen 2013-ig; 2014 
óta nem hirdettek díjazottat. Az első sakk-Oscart a dán Bent Larsen kapta 1967-
ben; a következő két évben a szovjet Borisz Szpasszkij nyert. A legtöbb elisme-
résben a szovjet/orosz Garri Kaszparov (11) és Anatolij Karpov (9) sakkozók ré-
szesültek, őket követi az indiai Visuvanátan Ánand (6), a norvég Magnus Carl-
sen (5) és az amerikai Bobby Fischer (3). A díjat Jorge Puig spanyol újságíró és 
a Sakksajtó Nemzetközi Szövetsége (AIP) hozták létre. A sakk-Oscar-bronzszo-
bor egy hajóban lévő embert ábrázol, amely A lenyűgözött vándor nevet viseli.
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A Judit héber eredetű női név, jelen-
tése: Júdeából származó nő. A név 
ismert viselője Polgár Judit magyar 
sakkozó, nemzetközi nagymester, aki 
ötször nyert sakkolimpiát nyílt kategó-
riában. A sakktörténelem legjobb női 
sakkozója, az egyetlen nő, aki átlépte 
a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri 
határt. A női világranglistát 1989-től 
2015-ig megszakítás nélkül vezette. 
2016 novemberében az ENSZ (Egye-
sült Nemzetek Szervezete) egyenjogú-
ságot szorgalmazó, 2030-ig tartó prog-
ramjának egyik arca lett. 2018-ban 
a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 
tiszteletbeli alelnökének nevezték ki.

Jude Law
Az Oscar-díjra jelölt brit színész, pro-
ducer Londonban született 1972. 
december 29-én Peter Robert 
Law színész és Margaret 
Anne tanárnő fi aként. 
Tanulmányait szülővá-
rosában végezte, az-
tán 17 évesen kisebb 
színpadi szerepeket 
vállalt, és felbukkant 
pár tévéfi lmben is. El-
ső komolyabb alakítá-
sát a Fosztogatók négy 
keréken (1994) című drá-
mában nyújtotta, aztán 
1997-ben az Oscar Wilde sze-
relmei című drámában és a Gat -
taca című sci-fi ben (Uma Thurman 
partnereként) is letette névjegyét. A nagy
áttörést A tehetséges Mr. Ripley című thriller hozta meg számára, amelyért Arany-
glóbusz és Oscar-díjra jelölték, illetve BAFTA-díjjal jutalmazták. Spielberg A. I.: Mes-
terséges értelem (2001) című sci-fi jében androidot formált meg, amely újabb Golden 
Globe-jelölést eredményezett neki. Egy évvel később a Hideghegy című drámában 
katonaszökevényt alakított, teljesítményéért ismét Aranyglóbusz és Oscar-díjra je-

lölték. A következő években számos sikerprodukci-
óban volt látható (pl. Alfi e, Aviátor, Holiday, A király 
összes embere, Doctor Parnassus és a képzelet biro-
dalma, Fertőzés, A leleményes Hugo, valamint dr. 
Watson szerepében Robert Downey Jr. társaként a 
Sherlock Holmes-fi lmekben.). 2016-ban Az ifj ú pápa 
című sorozat főszerepéért Golden Globe-ra jelölték. 
1997 és 2003 között Sadie Frost színésznő férje volt, 
aki három gyermekének adott életet. Emellett két 
lánya született két különböző párkapcsolatából.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Szakmai próbatétel előtt áll, ezért vesse 
be az eddig szerzett tapasztalatait, hogy 
optimális megoldásokat találjon! Legyen 
nyitott az újszerű dolgokra!

Bátran tervezhet, ám a megvalósítással 
még várjon, mivel jelenleg hiányzik Ön-
ből az állhatatosság, valamint az ener-
gia, ami a sikerekhez szükséges.

Munkahelyén váratlan dolgok történnek, 
ezek az események pedig próbára teszik 
a képességeit. Őrizze meg a higgadtsá-
gát, illetve maradjon kitartó!

Ne másokat okoljon az eredménytelen-
ségért! Inkább önmagában keresse an-
nak az okát, hogy miért nem halad olyan 
tempóban, ahogyan szeretné!

Ne hagyja, hogy a bizonytalanság és fe-
szültség eluralkodjék Önön! Zárjon ki 
minden zavaró tényezőt, és koncentrál-
jon a mai napra kitűzött céljaira!

Bizalmas tárgyalásokra készülhet. Le-
gyen óvatos, és ha lehet, csak akkor 
kötelezze el magát, ha tisztában van a 
munkálat minden apró részletével!

Hiányzik Önből a küzdőszellem, ezért le-
hetőleg kerülje a vitás helyzeteket! A ha-
táridős tevékenységeihez szükség ese-
tén kérjen egy kis haladékot!

Olyan lehetőség kapujában áll, amely-
nek során szakmailag előrelépésre szá-
míthat, és új szakasz veheti kezdetét. 
Merje megtenni az első lépést!

Használjon ki minden lehetőséget ar-
ra, hogy megkönnyítse a mai napját. Fo-
gadja el a segítséget, ne keressen hátsó 
szándékot a felajánlás mögött!

Ne essen pánikba, amennyiben leküzd-
hetetlennek tűnő akadályba ütközik! Bíz-
zék a tudásában és képességében, így 
hamar megtalálja a megoldást!

Tartson ki a bevált módszerek mellett, 
ugyanis most csakis ezek hoznak ered-
ményeket! Ha döntő lépésre kényszerül, 
kérjen tanácsot a társaitól!

A gyorsaság és a tettvágy jellemzi a mai 
napját. Az elcsúszott határidőket most 
könnyen behozhatja, egy régóta húzódó 
munkáját pedig befejezheti.

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.

DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 7°

Kolozsvár
2° / 6°

Marosvásárhely
2° / 7°

Nagyvárad
4° / 7°

Sepsiszentgyörgy
1° / 7°

Szatmárnémeti
5° / 7°

Temesvár
4° / 7°

 » A tehetséges 
Mr. Ripley és a Hi-
deghegy című drá-
mákban nyújtott 
kiváló teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2019. december 10.
kedd10

A nov. 25–28. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: nov. 25., hétfő: 
Akkor továbbra is rosszul lesz; nov. 26., kedd: …a főzés érdekelne; nov. 27., szer-
da: ...nem tudnak megtanulni repülni; nov. 28., csütörtök: Gyere, szívem, puszit.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
10/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két seriff áll a fogadó előtt, arra ké-

szülve, hogy kézre kerítik a veszélyes 

gengsztert. Megszólal az egyik:

– Menj előre! ...! (Poén a rejtvényben.)

Bevetés előtt

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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