
A torpedó saját meghajtással rendelkező, robbanófejjel ellátott fegyver, me-
lyet víz alatt vagy a víz felszíne fölött indítanak a céltárgy (általában hajó) fe-
lé, a robbanóeszköz pedig a célpont közelébe érve vagy annak nekiütközve fel-
robban. Ezt felszíni hajóról, tengeri erődből, személyzet nélküli tengeri akná-
ról, tengeralattjáróról, merevszárnyú repülőgépről vagy helikopterről lövik ki. Az 
első működőképes, önálló meghajtású torpedót Giovanni Luppis osztrák–ma-
gyar haditengerészeti tiszt fejlesztette ki egy fiumei üzemben 1864-ben Robert 
Whitehead brit mérnökkel együtt. Whitehead 1870-ben torpedógyárat alapított 
Fiuméban, és 1881-re már 10 országba exportálta a fegyvereit. Nem sokkal ez-
után a Brit Admiralitás hatalmas összegeket fektetett a torpedók fejlesztésébe, 
1891-ben pedig gyárat nyitott Portland Harbourban. A 20. század elején Német-
ország, az Orosz Birodalom és az USA is egymástól függetlenül létrehozta a sa-
ját változataikat. A torpedó szót Robert Fulton amerikai feltaláló használta elő-
ször egy tengerészeti robbanószerkezetre. Az I. világháborútól kezdve ezt a kife-
jezést csak a víz alatt haladó, saját hajtású robbanószerkezetekre használták.
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A Csenge régi magyar női név, amely 
a cseng szó képzett formájából jött lét-
re. Rokon nevek: Csönge, Csengele.
A Ráhel héber eredetű női név, jelen-
tése: bárány. Rokon nevek: Ráchel, Rá-
kis. Rachel Weisz magyar és osztrák 
felmenőkkel rendelkező brit színész-
nő, aki Az elszánt diplomata (2005) 
című drámában nyújtott alakításáért 
Oscar-díjat kapott. A fontosabb fi lmjei 
közé sorolható még A múmia (1999), 
Faragjunk férfi t! (2003), A távolság íze 
(2007), Mindenképpen talán (2008), 
Agora (2009), Örvény (2011), Ifj úság 
(2015) és A kedvenc (2018), utóbbiért 
ismét Oscar-díjra jelölték.

Natalie Imbruglia
A Grammy-díjra jelölt ausztrál éne-
kesnő, dalszerző, modell és szí-
nésznő 1975. február 4-én 
született Sydneyben. Ap-
ja olasz bevándorlók le-
származottja, édesany-
ja pedig angol, illetve 
ír származású. Tanul-
mányait szülővárosá-
ban kezdte, aztán 16 
évesen otthagyta az 
iskolát, hogy színészi 
pályára lépjen. Eleinte 
reklámfi lmekben tűnt 
fel, majd 1992-ben meg-
kapta Beth Brennan szere-
pét a Szomszédok című szappan-
operában, amelyben 250 epizód-
ban volt látható. 1994-ben kilépett a
sorozatból, és könnyűzenei karrierbe kezdett: Londonba utazott, ahol szerződést kö-
tött a BMG lemezkiadóval, miután a Torn című kislemezének demója elnyerte a RCA 
Records tetszését. Ez a dal egyben meghozta számára a hírnevet is. Legelső nagyle-
meze (Left  of the Middle) 1997-ben jelent meg, amely világszerte hétmillió példány-
ban kelt el, valamint három Grammy-jelölést eredményezett. Ezután modellként is 

tevékenykedett, többek között a L’Oréal, a Gap és a 
Kailis reklámarca volt. A következő években továb-
bi három sikeres nagylemezt adott ki (White Lilies 
Island, 2001; Counting Down the Days, 2005; Come 
to Life, 2009), mindeközben felbukkant két fi lmben 
is (Johnny English, 2003, Télen zárva, 2009). Leg-
utóbbi, 2015-ben boltokba kerülő nagylemeze (Male) 
számos negatív kritikát kapott. 2003 és 2008 között 
Daniel Johns felesége volt. 2019-ben kislánya (Max 
Valentine) született aktuális élettársától.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Munkájában egyszerre több kihívásnak 
kell megfelelnie! Maradjon objektív, dön-
téshozatalkor pedig vegye számításba a 
környezetében élők tanácsait!

Ütemezze be a mai napját és mellőzze 
a negatív benyomásokat. Ossza be az 
energiáit, elsősorban a folyamatban lévő 
tennivalóira összpontosítson!

Idegen területekre téved, emiatt pedig 
egyes munkái holtpontra sodródnak. 
Minden arra mutat, hogy csupán komp-
romisszumokkal érheti el a céljait.

Szinte mindenre ingerülten reagál, és a 
feladatait is csak félvállról teljesíti. Vál-
toztasson a hozzáállásán, még mielőtt 
rosszabbra fordulna a helyzete!

Feszült körülmények között kell helytáll-
ni, így sok türelemre lesz szüksége. Ves-
se be minden tudását, és bármi is törté-
nik, őrizze meg a higgadtságát!

Kiváló formában van, tele van tettvágy-
gyal. Használja ki ezt a lendületet, és vál-
lalja be azokat a munkákat, amelyeket 
korábban nagy ívben elkerült!

Meghatározó lépéseket tehet a karrier-
jében, ha csapatban tevékenykedik. Bár 
ez felelősséggel jár, hamarosan komoly 
eredményeket könyvelhet el.

Rendkívül nyitott az újdonságok befoga-
dására. Ennek köszönhetően most új is-
meretségekre tehet szert, illetve értékes 
tapasztalatokkal gazdagodhat.

A mai napon főként olyan terveket tűz-
zön maga elé, amelyek precizitást igé-
nyelnek! Legyen céltudatos, a megoldá-
sokat pedig ne másoktól várja!

Előnyös napnak néz elébe. Könnyen a vé-
gére járhat a teendőinek, hogyha az egy-
szerű megoldásokat választja, és nem 
bonyolódik bele a részletekbe!

A szerencse ez alkalommal Ön mellé sze-
gődik. Amennyiben lehet, akkor se tágít-
son a célkitűzéseitől, ha más irányból 
jobb körülményeket ígérnek!

Több próbatétel várja ma Önt. Alkalmaz-
za a diplomáciai érzékét, valamint mind-
végig maradjon rugalmas! Így biztonság-
ban tudja rendezni az ügyeit.

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.

BONYODALOM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 5°

Kolozsvár
5° / 6°

Marosvásárhely
6° / 7°

Nagyvárad
2° / 8°

Sepsiszentgyörgy
4° / 7°

Szatmárnémeti
4° / 6°

Temesvár
5° / 9°

 » Első nagylemeze 
(Left of the Middle) 
7 millió példányban 
kelt el világszerte,
illetve három gram-
my-jelölést eredmé-
nyezett.

Szolgáltatás2020. február 4.
kedd10

A 2020. jan. 20–23. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: jan. 20., hét-
fő: ...vírust neveztem el rólad; jan. 21., kedd: ...fi zettem volna, megittam én azt; jan. 
22., szerda: Micsoda különbség!; jan. 23., csütörtök: ...csavar szerencsére megvan.

MEGFEJTÉSEK

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

február
4/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy kismama sír a szobában. Bemegy 
az orvos:
– Miért sír?
– Még fel sem értünk a szülőszobába, 
és én már a liftben megszültem a gyere-
kemet...
– Ne aggódjon! Van ennél rosszabb is, 
egy hölgy két éve a parkolóban szülte 
meg a gyerekét.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Nagyon sír

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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