
A mesterségesen előállított gázokat (pl. kőszénből lepárlás útján) a 18. század 
elején kezdték közhasznú célokra alkalmazni, azonban az 1800-as évek végé-
ig ezek többnyire világítási célokat szolgáltak. Bár az effajta gázfelhasználás ro-
hamosan elterjedt Európa nagyobb városaiban, megszüntetve ezáltal az utcai 
olajlámpák egyeduralmát, általános fűtési megoldásként nem tudták bevezet-
ni. A nagy áttörés 1884-ben következett be, amikor az amerikai Pennsylvania 
állambeli Pittsburghben több kilométeres gázvezetékeken át földgázt kezd-
tek bevezetni a város lakásaiba, főként fűtési célokkal. A forradalmasító mód-
szer a 20. század közepére Európában is elterjedt, majd később a világ többi 
szegletében is. A földgáz lakossági térnyerése az 1990-es évektől újabb lendü-
letet vett, ugyanis az új építésű társasházakat elsősorban földgázüzemű ka-
zánokkal szerelték fel. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szolgáltatók a 
kellemetlen, jellegzetes szagú etántiollal szagosították a földgázt, így könnyen 
azonosítani lehetett az esetleges szivárgást. Mára a legtöbb ország rendelke-
zik saját gázkitermeléssel, másutt viszont importgázzal oldják meg az ellátást.

KALENDÁRIUM

A gázfűtés története

Október 30., szerda
Az évből 303 nap telt el, hátravan 
még 62.

Névnap: Alfonz
Egyéb névnapok: Alfonza, Alfonzin, 
Anasztázia, Fanni, Kolos, Kolozs, Rod-
rigó, Stefánia, Zenóbia

Katolikus naptár: Szent Alfonz, 
Szent Zenóbia, Stefánia
Református naptár: Alfonz
Unitárius naptár: Keve, Kolos
Evangélikus naptár: Alfonz, Zenóbia
Zsidó naptár: Hesván hónap 
első napja

Az Alfonz germán eredetű férfi név, je-
lentése: nemes. Alfonzó (1912–1987) 
magyar artista, színész és humorista 
volt, aki Markstein József néven szü-
letett Budapesten. Művészi pályája 
1930-ban indult cirkuszi artistaként, 
később parkett-táncosként működött, 
majd az 1940-es évektől Joe Stan mű-
vésznéven játékfi lmekben szerepelt. 
Az 1950-es évek során egy ideig Ro-
dolfo bűvész partnere volt a Főváro-
si Nagycirkuszban. 1952-ben a Royal 
Színház tagja lett, majd csatlakozott 
a Vidám Színpadhoz, ahol nyugdíja-
zásáig, majdnem megszakítás nél-
kül tevékenykedett.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Számos megoldatlan feladatnak kell ma 
a végére járnia. Maradjon türelmes és 
megfontolt, készítsen ütemtervet, és an-
nak mentén próbáljon haladni!

A mai napon ne számítson segítségre, 
szinte mindent egyedül kell majd elvé-
geznie. Csak annyit vállaljon, amennyit 
kényelmesen el tud végezni!

Lehetőleg ne pazarolja el feleslegesen 
az energiáját, csupán a szükséges köte-
lezettségeinek tegyen eleget! Szenteljen 
több időt a magánéletére!

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, hogy-
ha nem zárkózik el az Ön körül zajló ese-
ményektől. Legyen kezdeményező, és fi-
gyeljen oda mások igényeire is!

Ne siessen el semmit, használja ki ma-
ximálisan az idejét, bármiről is van szó! 
A rossz időzítés könnyen romba döntheti 
az eddig elért eredményeit.

Figyelme gyakran elkalandozik, emiatt 
pedig gyakran ejt hibákat. Ha teheti, má-
ra ne szőjön nagy terveket! Kizárólag a 
kötelezettségeire koncentráljon!

Hivatásában sok követelménynek kell 
megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, 
gazdálkodjék az erejével! Kizárólag a 
fontos feladatokra összpontosítson!

Kimagasló formában van, könnyedén ta-
lál megoldásokat a problémákra. Ám ar-
ra vigyázzon, hogy buzgóságában ne kö-
vessen el kapitális hibákat!

Kissé felgyűltek a határidős feladatai, 
ezért most jobban teszi, hogyha nem ki-
fogásokat keres, hanem megpróbál tá-
mogatókat toborozni maga mellé!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, 
ha már lezárta az előzőket! Okosan osz-
sza be az idejét, ugyanis ma egyáltalán 
nem számíthat külső segítségre!

Tele van energiával, minden szempont-
ból erősnek érzi magát. Tűzzön ki merész 
célokat, és használjon ki minden Ön elé 
sodródó előnyös alkalmat!

Ne engedjen a kísértéseknek, ugyanis 
néhány buktató könnyen elkerülheti a fi-
gyelmét! Legyen óvatos, és fogadja meg a 
kollégái hasznos tanácsait!

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.

KISEBBSÉGI JOGOK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 6°

Kolozsvár
8° / 1 1°

Marosvásárhely
7° / 9°

Nagyvárad
8° / 12°

Sepsiszentgyörgy
5° / 7°

Szatmárnémeti
9° / 12°

Temesvár
9° / 13°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Te, Józsi, lehet, hogy nem vagyok 

normális – mondja a menedzser üzleti 

partnerének.

– Miért? – kérdi az csodálkozva.

– Szeretem a feleségemet, és tiszta szí-

vemből... (Poén a rejtvényben.)

Lehet hogy nem?

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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A név és az ember

Egy ideje megbizonyosodhattunk arról, hogy az ókoriak is téved-
tek ebben-abban, lévén ők is emberből faragottak, úgyhogy ki is 
ment a divatból a nomen est omen (nevében a végzete), állítólag 
Plautustól származó gondolat, hisz világos, épp a neve az, ami-
ért egyáltalán nem a viselője felelős. Esetleg annyiban, hogy ha 
úgy véli, netán gúnyolódásra adhatna okot, megváltoztatja, hisz 
megvannak hozzá a törvényes keretek, de ha nem élt ezzel a jo-
gával, akkor az már az ő baja. Ennek ellenére valakivel a neve 
miatt élcelődni – európai mértékek szerint – neveletlenség. Ám a 
tíz évig regnáló előző államelnököt ez egyáltalán nem érdekelte 
és a kikötői matrózkocsmákban felszedett „illemtankurzusoknak” 
megfelelően éveken át erősen gúnyos felhanggal emlegette az 
általa miniszterelnökségre felkért fi atal politikus második ke-
resztnevét. Mentségére legyen mondva, eleinte hozzátette, hogy 
saját családnevére sem kifejezetten büszke, mivel a legkevésbé 
sem hősies, magasztos csengésű, na, de most a másikról van szó. 
A talpnyalásban szorgalmas alattvalók pedig siettek eleget tenni 
a főnök burkolt jelzésének, miszerint rajta, lehet gúnyolódni a két 
keresztnevet viselőkkel. Buzgón neki is láttak úgy emlegetni a je-
lenlegi elnök második nevét, mintha az valami túlzott gazdagság 
fi togtatása volna és folytatódott a már levitézlett, de makacsul a 
székéhez ragadt miniszterelnökök gyöngyének második kereszt-
nevével is. Hiába, a bunkóság tájainkon egyelőre gyógyíthatatlan 
betegségnek bizonyul. Kíváncsi vagyok, miképpen élcelődnének 
a régi koronás fők teljes névskálájával, lévén királyi szokás az 
addigi felmenők leggyakrabban használt keresztneveinek ösz-
szességét adományozni az újszülött örökösnek. És a számunkra 
– egyelőre még?! – szokatlan újlatin népek évszázadokra rúgó 
névadási gyakorlatával, a férfi nevek mellé csempészett, legma-
gasabb oltalmat ígérő Mária, illetve Jézus kísérőnévvel, mek-
kora poénkodó lehetőséget jelentett volna a heherésző, vicces 
kedvű volt elnöknek?! Vagy épp a bigott vallásosságot ellensú-
lyozni akaró amerikai szokás, ahol nem ritka egy-egy hangza-
tos család-, helység-, tájegység-, sőt legújabban sportcsapat-, 
vagy fantázianév keresztnévként adományozása?! Igaz, nem 
tudom, ezeket megszentelik-e kereszteléskor, vagy csak a pol-
gári iratokban szerepelnek, de a fontos az, hogy gúnyolódni 
legföljebb a saját nevével tegye a tréfás kedvű, ne a máséval!
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