
A Magyar Tudományos Akadémia (röviden MTA) magyarországi tudományos 
köztestület, melynek elsődleges feladata a kutatások támogatása, a tudomány 
eredményeinek művelése és terjesztése, illetve a magyar tudomány képvisele-
te. Bár egy tudományos társaság alapításának gondolatát Bessenyei György 
költő már 1781-ben papírra vetette, ennek létrejötte csupán 1825-ben követ-
kezett be, miután az egyik országgyűlésen gróf Széchenyi István felajánlotta a 
birtokainak egyévi jövedelmét az úgynevezett Magyar Tudós Társaság megala-
pítására. A szervezet létrehozását később több főnemes is jelentős összegek-
kel támogatta. Tényleges működését 1830-ban kezdte meg. 1840-ben a társa-
ság Magyar Tudományos Akadémiára változtatta a nevét. Az akadémiának ed-
dig 20 elnöke volt, ezt a tisztséget legelőször gróf Teleki József töltötte be (2014 
óta Lovász László Széchenyi-díjas matematikus az elnök). Az akadémikusokon 
kívül az MTA-nak jelenleg közel tízezer köztestületi tagja van, és kb. ezer hatá-
ron túli képviselője. Tizenegy tudományos osztálya működik (8 természettudo-
mányi, 3 társadalomtudományi), valamint 15 kutatóintézetet foglal magában.
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A Magyar Tudományos Akadémia
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Az évből 86 nap telt el, hátravan 
még 280.

Névnap: Emánuel
Egyéb névnapok: Emanuéla, Im-
mánuel, Larissza, Lehel, Leonóra, 
Mánuel, Manuéla, Manuella, Tormás

Katolikus naptár: Szent Emánuel, 
Árpád, Emanuéla
Református naptár: Emánuel
Unitárius naptár: Bulcsú
Evangélikus naptár: Emánuel, 
Larissza
Zsidó naptár: Niszán hónap 1. napja

Az Emánuel héber eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: velünk az Isten. 
Női párja: Emanuéla. Rokon neve: 
Mendel. Emanuel Lasker (1868–
1941) német születésű, később szovjet 
állampolgárságú, majd Amerikában 
letelepedett matematikus, fi lozófus, 
sakknagymester, illetve szakíró volt, 
aki 27 éven keresztül (1894–1921) volt 
a sakk világbajnoka, amely idő alatt 
öt alkalommal védte meg a címét. Pá-
lyafutása idején 292 hónapban állt a 
világranglista élén. 2001-ben az elsők 
között választották be a Sakkhíres-
ségek Csarnoka (World Chess Hall of 
Fame) tagjai közé.

Martin McDonagh
Az Oscar-díjas brit rendező, forga-
tókönyvíró, producer, illetve 
drámaíró Londonban szüle-
tett 1970. március 26-án ír 
származású családban. 
Tizenhat évesen abba-
hagyta az iskolát, az-
tán rádiójátékok írá-
sával foglalkozott.
1997-ben már négy 
darabja futott szimul-
tán London színpada-
in, ezzel kevés kortárs 
író hivalkodhat. Vala-
mennyi darabja Írország 
nyugati részén játszódik, bár 
az ő maga csak néhány nyarat 
töltött ott. Minden története lezárt, 
amely általában olyan motívummal 
végződik, amit a darab során már jó előre gondosan exponált. Saját bevallása szerint 
inspirációját a televíziós és mozifi lmekből szerezte. Nemzetközi ismertségét 2006-ban 
szerezte, amikor a Six Shooter című rövidfi lmjét Oscar-díjjal jutalmazták. 2008-ban 

a Colin Farrell és Brendan Gleeson főszereplésével 
forgatott Erőszakik című krimivígjáték forgatóköny-
véért BAFTA-díjat kapott, és újból Oscarra jelölték. 
2017-ben hatalmas sikert aratott a Három óriáspla-
kát Ebbing határában című drámájával, amelyért 
két Oscar-díjra jelölték a legjobb fi lm (producerként) 
és forgatókönyv kategóriákban, valamint Golden 
Globe-díjjal méltatták. Jelenleg a londoni Royal Na-
tional Theatre házi szerzője. 2018 óta Phoebe Wal-
ler-Bridge brit színésznő-forgatókönyvíró élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
a munkája jelentősen megnő, és új dol-
gokat kénytelen elfogadni. A fontosabb 
döntéseit lehetőleg napolja el!

Használja ki a szellemi kapacitásait, és 
indítsa be a régóta kidolgozott, de eddig 
halogatott célkitűzéseit! Ez alkalommal 
szép sikerekre számíthat.

Bonyolult pillanatok várnak Önre, né-
hány váratlan esemény kedvezőtlenül 
befolyásolja a terveit. Maradjon higgadt, 
és kerülje el a feszült szituációkat!

Amennyiben alaposan betervezi a mun-
káit, lehetősége nyílik arra is, hogy elmé-
lyülhessen olyan témakörökben, ame-
lyek más régóta foglalkoztatják.

Hajlamos olyan munkákat elvállalni, me-
lyeket rendkívül nehezen tud majd végre-
hajtani. Vegyen vissza kicsit a tempóból, 
és cselekedjék racionálisan!

Mozgalmas napnak néz elébe, számos 
kihívás vár Önre. Álljon ki a saját érdeke-
iért, azonban mindezt úgy tegye, hogy ne 
sértse meg a másik felett!

Koncentráljon az aktuális tevékenysége-
ire, ugyanis ma hajlamos bizonyos ap-
ró részletek felett elsiklani, amelyek ké-
sőbb megbosszulják magukat!

Számos nehézséggel kell megbirkóznia, 
amik most arra kényszerítik, hogy újra-
tervezze a teendőit. Maradjon higgadt, 
és vesse be a szakmai erényeit!

Nehezen éli meg a kudarcokat. Lehetőleg 
ilyenkor ne másban keresse a hibát, mert 
ezzel olyan vitát robbanthat ki, amelyet 
később meg fog bánni.

Nagy lendülettel  veti bele magát a fel-
adataiba, emellett a munkatársai is se-
gítségére lesznek. Most bátran belefog-
hat bonyolultabb tennivalókba.

Kitartásának köszönhetően a hivatásá-
ban elismerésre számíthat. Mindez arra 
ösztönzi Önt, hogy újabb kihívásokat je-
lentő munkák után nézzen.

A mai napon kissé rosszul alakulnak 
a dolgai, ezért fontos kérdésekben ne 
döntsön! Próbáljon időt nyerni, és kér-
jen szakmai tanácsokat a kollégáitól!

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.

ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 8°

Kolozsvár
6° / 13°

Marosvásárhely
4° / 8°

Nagyvárad
10° / 15°

Sepsiszentgyörgy
5° / 1 1°

Szatmárnémeti
8° / 15°

Temesvár
10° / 12°

 » Nemzetközi is-
mertségét 2006-
ban szerezte, ami-
kor a Six Shooter 
című rövidfi lmjét 
Oscar-díjjal jutal-
mazták.

Szolgáltatás2020. március 26.
csütörtök10

A skót dühösen átkiált a szomszédjának:
– McPherson! A kutyája az imént meget-
te az egyetlen tyúkomat!
– De jó, hogy szólt! Akkor ma már nem 
kell vacsorát adnom neki.

A skótnak mondja az orvos:
– Uram, maga csakis az erős szervezeté-
nek köszönheti, hogy meggyógyult.
– Jó, hogy mondja! Már éppen fi zetni 
akartam a doktor úrnak! 

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. április 
5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
26/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az egyik rendőr kérdi a másikat:

– Te, hányadika van ma?

– Ott van az újság a kezedben, 

nézd meg!

– Nem lehet.

– Miért?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Rendőrök

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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