
Amikor Richard Drew amerikai mérnök 1924-ben csatlakozott a minnesotai St. 
Paulban működő 3M vállalathoz, az még egy szerény dörzspapírgyártó cég volt. 
Az autósüzletekben az új Wetordry dörzspapír tesztelése közben Drew kísérlete-
ket folytatott, hogy miként lehetne a két különböző színűre festett igen népsze-
rű autókon a színek határánál finomítani az átmenetet. Ennek eredményeképp 
a 3M laborjában megalkotta a maszkolószalagot, egy öt centiméter széles, ra-
gasztóval ellátott papírcsíkot, amit könnyedén lehet rögzíteni; ámde ezen csí-
koknak csupán a szélein volt ragasztó, így elég gyakran leestek az autókról. Az 
autófestők bosszankodtak emiatt, a ragasztógyártót pedig zsugori skótnak ti-
tulálták, innen kapta később a nevét a Scotch Tape (skót szalag), melyet szin-
tén Drew fejlesztett ki az ugyancsak általa feltalált celofánszalag átalakításá-
val. A Scotch Tape nevű, cellulózalapú öntapadós szalagot (mai nevén: cellux) 
Drew 1930. szeptember 8-án mutatta be a nagyközönségnek. A termék a követ-
kező évtizedekben egyre népszerűbb lett, a 3M cég pedig világhírű lett. A 80-
as évek óta a cellux szinte nélkülözhetetlen kelléke az irodai felszerelésnek.

KALENDÁRIUM

A cellux története

Szeptember 8., kedd
Az évből 252 nap telt el, hátravan 
még 114.

Névnapok: Adrienn, Mária
Egyéb névnapok: Adorján, Adria, 
Adrián, Adrianna, Csobán, Engel-
bert, Ibolya, Irma, Néró, Nesztor, 
Szerafi na, Szergiusz

Katolikus naptár: Kisboldogasz-
szony, Mária, Adrienn
Református naptár: Mária
Unitárius naptár: Mária
Evangélikus naptár: Mária, Adrienn
Zsidó naptár: Elul hónap 19. napja

Az Adrienn latin gyökerű női név, je-
lentése: a Velence tartományban levő 
Hadria városából való. Férfi  párja: Ad-
rián, Adorján. Szekeres Adrien nap-
jaink ismert énekesnője, akit 1996-ban 
eMeRTon-díjjal, 2010-ben pedig Artis-
jus-díjjal jutalmaztak. Eddig nyolc 
szólónagylemeze jelent meg.
A Mária bibliai származású női név, 
a héber eredetű Mirjam név görög és  
latin fordítások során módosult alak-
formája. Jelentése megfejtetlen, min-
den magyarázata vitatott. A keresz-
tény hagyományok szerint ez a nap 
Szűz Mária születésnapja, amelyet a 
hetedik század óta ünneplik.

Zsédenyi Adrienn
A Zséda előadónevet viselő népszerű 
énekesnő Pápán jött világra 1974. 
december 30-án jogász lánya-
ként. A szentesi Horváth Mi-
hály Gimnáziumban kezd-
te tanulmányait, majd a 
Budapesti Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban 
folytatta. Már tizenéve-
sen érdeklődött a zene 
iránt, aztán 15 éves ko-
rától pedig énekórákra 
járt a neves Sík Olga ta-
nárnőhöz a Kőbányai Ze-
nei Stúdióba. Később a szí-
nészet kezdte foglalkoztatni, 
és több színdarabban is szerepelt 
(a Krétakör Színház, a Független Szín-
pad, az Arany János Színház és az Új Szín-
ház színpadán). Hét éven át tanult hangszeren játszani (profi  szinten hegedül), emel-
lett szociálpedagógus szakon diplomázott a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 1995-
ben Szűcs Gabriellával, Kovács Péterrel, illetve László Boldizsárral megalapította a 
Cotton Club Singer együttest, amellyel öt nagylemeze jelent meg. 2001-ben kilépett 
a 2009-ben megszűnt zeneformációból, azóta pedig a White Chocolate nevű zene-

kar mellett szólókarriert folytat; eddig hat albumja 
jelent meg: Zséda (2002), Zséda-Vue (2004), Ünnep 
(2005), Rouge (2008), Ötödik érzék (2012), Kémia 
(2016). 2003-ban eMeRTon-díjjal, Ezenkívül közre-
működött a Csudafi lm és a Megy a gőzös című fi lmek 
megzenésítésében. 2004-ben pedig Artisjus-díjjal ju-
talmazták, emellett négyszer jelölték Fonogram-díj-
ra, amelyből kettőt elnyert (2004, 2009). 2000-ben 
ment férjhez dr. Takács Szabolcs citopatológushoz. 
akitől 2007-ben fi a (Nimród) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár a tettrekészsége ezúttal nem is-
mer határokat, maradjon elővigyázatos, 
ugyanis az előnyösnek tűnő lehetőségek 
mögött komoly buktatók állhatnak.

Túl sok feladatot vállal magára, emiatt 
hajlamos megfeledkezni bizonyos ígére-
teiről. Tervezze meg jobban a mai napját, 
rangsorolja a munkálatait!

A lezáratlan kérdések negatívan hatnak 
a kedélyére. Forduljon segítségért, még 
mielőtt a belső feszültség végérvényesen 
átveszi Ön felett az uralmat!

Váratlan buktatókkal kell megbirkóznia, 
így szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
most kézben tartsa a dolgok irányítását. 
Őrizze meg a higgadtságát!

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így jut 
energiája új projektek indítására, vala-
mint a félreértések tisztázására is.

Komoly próbatételek várnak Önre. Több 
kísértésnek lesz kitéve, és ha nem mű-
ködik az önfegyelme, könnyen negatív ki-
menetelű dolgokba keveredhet.

Magabiztosságának köszönhetően ha-
mar szót ért a társaival, gond nélkül ké-
pes ráhangolódni a csapatmunkára. Le-
gyen mindenkivel készséges!

Munkahelyén szenteljen fokozott figyel-
met a feledésbe merült feladatokra! Mer-
jen kockáztatni, és próbáljon meg újsze-
rű módszerekhez folyamodni!

Határozatlansága következtében most 
számos hiba csúszik a munkájába. A 
fontos döntéseit halassza el, és fedezze 
fel a bizonytalanságának okait!

Mai eredményei kizárólag a következe-
tességén fognak múlni. Kerülje el az el-
kapkodott lépéseket. A meglepetésszerű 
helyzeteket kezelje higgadtan!

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt a 
tettek mezejére lép, keressen maga mel-
lé társakat, majd ütemezze be a tenniva-
lóit fontossági sorrend szerint!

Fordulatokkal teli napra készülhet. Azon-
ban bármilyen sikerrel kecsegtető aján-
latot kap, ne tegye kockára az elért sike-
reit! Cselekedjék megfontoltan!

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.

ÖNÉRDEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 20°

Kolozsvár
16° / 22°

Marosvásárhely
18° / 23°

Nagyvárad
17° / 23°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
17° / 22°

Temesvár
19° / 25°

 » 2003-ban eMeR-
Ton-díjat, 2004-ben 
pedig Artisjus-díjat 
kapott, mindemellett 
négyszer jelölték Fo-
nogram-díjra, mely-
ből kettőt elnyert.

Szolgáltatás2020. szeptember 8.
kedd10

Az aug. 24–27. közt megjelent rejtvények megfejtései: aug. 24., hétfő: ...nem kell 
venned új tankönyveket!; aug. 25., kedd: ...ügyvédem csak huszonöt éves volt; aug. 
26., szerda: …a színpadon a sörömért; aug. 27., csütörtök: Nem, ott parkol az autóm.

MEGFEJTÉSEK

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

hónap
X/X

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Gyerekek, ki tudna példát mondani 

arra, hogy milyen nehéz a munka?

– Az én papám munkája ilyen. Örökös 

szenvedés által keresi meg a pénzét.

– Miért, Jancsika, mi a te papád?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Jancsi felel

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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