
A 19. század első felében Charles Chubb és Jeremiás Chubb brit feltalálók egy 
úgynevezett betörés-ellenálló páncélszekrényt alkottak, amelyet 1835-ban sza-
badalmaztattak. Nem sokkal ezután a Chubb fivérek – akik már 1818 óta zárakat 
készítettek – elkezdték a széfek gyártását a Birmingham melletti Wolverhamp-
tonban. 1886 novemberében Henry Brown afroamerikai feltaláló továbbfejlesz-
tette a Chubb testvérek találmányát, és egy kovácsolt fémből készült, tűzálló, 
valamint balesetrezisztens széffel állt elő. Ennek a páncélszekrénynek az ajtó-
szerkezete már hermetikusan záródott, így főleg fontos iratok, illetve bankjegyek 
tárolására volt alkalmas. A 20. századtól kezdődően számos cég szakosodott a 
széfgyártásra, főként Svájcban és Németországban. A Chubb-zárak nevet vise-
lő társaság 2000-ig a világ egyik legnagyobb gyártója volt a biztonságos zárak 
és széfek területén, míg a svéd Assa Abloy vállalat felvásárolta őket. Manapság 
már olyan anyagból készült széfmodelleket is gyártanak, amelyek több órán 
át képesek ellenállni extrém körülményeknek. A legismertebb széfgyártó cégek 
közé sorolható: Guarda, StrongBox, Newgate, Konsmetal, Bolice és Stalwart.
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Az évből 322 nap telt el, hátravan 
még 44.
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Unitárius naptár: Dénes, Gergő
Evangélikus naptár: Hortenzia
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
első napja

A Gergő férfi név a görög gyökerű Ger-
gely magyar változata, jelentése: ébren 
őrködő. Rokon nevek: Gerő, Gregor. 
Mály Gerő (1884–1952) székelyudvar-
helyi születésű színész volt, aki a 20. 
század elején Budapestre vándorolt, 
majd színiiskolát végzett. Színházi ala-
kításai mellett számos fi lmben játszott 
(pl. Lovagias ügy, Pesti mese, A hölgy 
egy kissé bogaras, Uz Bence, Édes el-
lenfél, Egy bolond százat csinál, Ha-
vasi napsütés, Katyi, Egy szoknya, egy 
nadrág), főszerepe viszont nem volt.
A Hortenzia női név a Hortensius ró-
mai nemzetségnévből ered. jelentése: 
kerti. A virág neve is ebből származik.

Jada Pinkett Smith
Az Emmy-díjra jelölt amerikai színész-
nő, táncosnő, énekes, dalszerző 
1971. szeptember 18-án szü-
letett a marylandi Balti-
more-ban. Afroamerikai 
édesapja építési cégtu-
lajdonos volt, jamai-
cai származású édes-
anyja pedig klinikai 
vezetőnővér. A szülei 
korán elváltak, így az 
anyja és a nagymamá-
ja nevelte őt, utóbbi 
fedezte fel Jada szenve-
délyét az előadó-művé-
szet iránt, így fi atalkorában 
zongorázni, balettozni is tanult. 
Karrierje a 90-es években indult so-
rozatokban, aztán 1993-ban fi lmvásznon
is debütált a Veszélyes elemek című fi lmdrámában. Egy évvel később felbukkant a 
Tintatartó című vígjátékban, ezt követte a Bölcsek kövére (1996). Fontosabb fi lmjei 
közé sorolható: A nagy dobás (1996), Sikoly 2 (1997), Ali (2001), A halál záloga 
(2004), Nők (2008), Sötét zsaruk 3 (2012,), Rossz anyák (2016), a Mátrix-fi lmek (Új-
ratöltve, Forradalmak), illetve a Trinity kórház és Gotham című tévészériák. Szink-

ronszínészként számos animációban kölcsönözte 
a hangját (pl. a Madagaszkár-fi lmekben). Zenei pá-
lyája 2002-ben kezdődött a Wicked Wisdom nevű 
metálzenekarral énekes-dalszerzőként. A People’s 
Choice Awards közönségdíjon 2015-ben a legjobb 
sorozatszínésznő kategóriában jelölték. A Red 
Table Talk című talkshow-jáért kétszer (2019, 2020) 
jelölték Emmy-díjra. 1997 óta Will Smith színész-
zenész felesége, akitől két gyermeke született: 
Jaden (1998-ban) és Willow (2000-ben).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Munkahelyén több elvárásnak kell meg-
felelnie. Gazdálkodjon az erejével, ve-
gyen vissza a lendületéből! Csakis a fon-
tos munkákra összpontosítson!

Vizsgálja át a folyamatban lévő feladata-
it, vigyen kreativitást a munkájába! Sza-
kítson a régi módszereivel, majd helyez-
ze új alapokra a célkitűzéseit!

Tisztességesen kiáll mások ügyeiért, az 
önzetlensége pedig hamarosan meghoz-
za a gyümölcsét. Megnő a tekintélye, és 
elismerésben is részesítik.

Komoly sikereket érhet el, amennyiben 
kibontakoztatja a fantáziáját. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a 
szerencse most Ön mellé szegődik!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Eredményes napra számíthat, ha sikerül 
úrrá lennie a hangulatváltozásain. Mind-
ehhez viszont kitartásra, valamint nagy 
önfegyelemre lesz szüksége.

Félreértések jellemzik a napját. Ha te-
heti, óvakodjon a kényes helyzetektől, 
ugyanis ezúttal még a kisebb nézetelté-
rések is komoly vitákká fajulhatnak!

Olyan fordulatokra készülhet, amelyek 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. Le-
gyen rugalmas, és igyekezzék alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert azok 
most különösen fontosak! Cselekedjék 
észszerűen és következetesen!

Helyezze a hangsúlyt a kényes problé-
mák megoldására! Járjon a végére a tisz-
tázatlan kérdéseknek, ne hátráljon meg 
az esetleges akadályok láttán!

Lehetősége adódik új szövetségeket köt-
nie, és megerősítenie a jelenlegi viszo-
nyait. Legyen nyitott mindenkivel, ámde 
ne hagyja magát kihasználni!

Ma nem várt események következnek be, 
ami miatt kénytelen rögtönöznie. Hasz-
nálja a képzelőerejét, és ha szükséges-
nek érzi, bátran kockáztasson!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 9°

Kolozsvár
6° / 8°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
6° / 8°

Sepsiszentgyörgy
7° / 1 1°

Szatmárnémeti
7° / 9°

Temesvár
7° / 9°

 » A Red Table Talk 
című talkshow veze-
téséért két alkalom-
mal (2019, 2020) je-
lölték Daytime Em-
my-díjra. 
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A 2020. november 2–5. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: nov. 
2., hétfő: …szerelve egy Mercedes; nov. 3., kedd: …én vagyok a rossz példa; nov. 4., 
szerda: …hogy két fülem van?; nov. 5., csütörtök: Van Önök között gyógyszerész?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
17/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovácsot két év börtönre ítélik.

– Ha jól viseli magát – mondja az igaz-

gató –, megengedjük, hogy mesterségé-

nek megfelelő munkakörben dolgozzon. 

Mi a foglalkozása?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ítéletkor

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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