
Tűzvédelmi eszközök már az ókori idők óta léteznek, azonban a mai értelem-
ben vett, hordozható tűzoltó készülékek a 19. század elején jelentek meg. Az 
első effajta tűzoltó szerszámot a brit George William Manby alkotta 1813-ban, 
aki az Ambrose Godfrey angol patikus által 1723-ban feltalált statikus tűzol-
tó berendezést fejlesztette tovább. Az Extincteur nevű eszköz egy réztartályból 
állt, amely három liter kálium-karbonát oldatot és sűrített levegőt tartalmazott. 
1866-ban a francia François Carlier ennél hatékonyabb megoldással állt elő, és 
létrehozta a szódasavval működő tűzoltó készüléket. Az amerikai Almon Gran-
ger 1881-ben hasonló módszert alkalmazva gyártott és szabadalmaztatott tűz-
oltó palackot. Alekszandr Loran orosz kémikus 1905-ben egy vegyi habbal fel-
szerelt oltóeszközt készített, amelyet hosszú ideig a legjobb tűzvédelmi megol-
dásnak tartottak. Később megjelentek a szén-dioxiddal és oltóporral működő 
változatok, majd a 70-es években a halogénezett alkánokkal (halon) üzemelő 
verziók. A 20. század közepére általánossá vált a hordozható tűzoltó készülé-
kek használata olyannyira, hogy ez számos középület kötelező kelléke lett.

KALENDÁRIUM

A tűzoltó készülékek története

November 6., szerda
Az évből 310 nap telt el, hátravan 
még 55.

Névnap: Lénárd
Egyéb névnapok: Énok, Krisztina, 
Leonárd, Leonarda, Leonyid

Katolikus naptár: Szent Krisztina, 
Lénárd
Református naptár: Lénárd
Unitárius naptár: Lénárd
Evangélikus naptár: Lénárd, 
Krisztina
Zsidó naptár: Hesván hónap 
5. napja

A Lénárd germán eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: erős és merész. 
Női párja: Leonarda. Leonardo Di-
Caprio napjaink ismert színésze, aki 
első komoly szerepét az Ez a fi úk sorsa 
(1993) című fi lmben kapta. A Gilbert 
Grape című dráma mellékszerepéért 
1994-ben Oscar-díjra jelölték. Hírnevét 
a Titanic (1997) főszerepével nyerte 
el, amelyért Aranyglóbusz-jelölést ka-
pott. A visszatérő című produkcióban 
nyújtott alakítását 2016-ban Oscar-díj-
jal jutalmazták; ezt megelőzően még 
háromszor jelölték Oscar-díjra fősze-
repért: Aviátor (2005), Véres gyémánt 
(2007), A Wall Street farkasa (2014).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en lendületesen halad a feladataival. Ha 
a segítségét kérik, legyen készséges, és 
senkit se utasítson vissza!

Lehetőleg most ne tegyen figyelemfelkel-
tő dolgokat, mert hamar a kritikák ke-
reszttüzébe kerülhet. Maradjon a háttér-
ben, és őrizze meg a nyugalmát!

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul, 
ezért amennyiben teheti, kerülje el a 
konfliktushelyzeteket! Kizárólag az aktu-
ális tennivalóira koncentráljon!

Fontos kérdésben kell ma állást fog-
lalnia. Közelítse meg a problémát több 
irányból, és ha nem látja tisztán a megol-
dást, hallgasson az ösztöneire!

Bizonytalan a magatartása, ezért a ko-
molyabb kérdésekben csakis azután 
hozzon döntéseket, ha már konzultált 
egy Önnél tapasztaltabb személlyel!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek le-
lassítják a tevékenységét. A fontos fel-
adatait függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

Különleges lehetőség sodródik az útjá-
ba, amely felgyorsíthatja a munkáját. 
Használja ki ezt a helyzetet, azonban 
maradjon mindvégig elővigyázatos!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei vé-
gére, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Nem képes közös nevezőre jutni a kör-
nyezetében élőkkel. Alaposan gondolja 
át a teendőit, majd készítsen ütemtervet, 
amely mentén haladhat előre!

Az elmúlt időben számos kompromisz-
szumot vállalt, ennek következtében sok 
munkája a helyes irányba haladt. Alkal-
ma lesz ezeket véglegesíteni.

Ezúttal mellőzze a gyakorlati dolgokat, 
szenteljen több időt a kapcsolataira! 
A mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó nézeteltérések tisztázására.

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
10° / 18°

Kolozsvár
12° / 14°

Marosvásárhely
1 1° / 16°

Nagyvárad
12° / 14°

Sepsiszentgyörgy
1 1° / 16°

Szatmárnémeti
10° / 15°

Temesvár
13° / 15°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
6/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két férfi beszélget:
– Hát te miért szomorkodsz, cimbora?
– Nem tudok síremléket emelni az 
anyósomnak.
– Én azt hittem, hogy él.
– ...! (Poén a rejtvényben.)

Mi van, haver?

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 megoldódott
rétesállapot

Amilyen ütemben haladt a javasolt új kormány tagjainak szak-
bizottsági meghallgatása, a sok kekeckedés és épp a gazdasági 
szempontból kulcsfontosságú tárcák élére jelöltek elutasítása 
azt sugallta, hogy nem véletlen ez a huzavona: a megbuktatott 
kormánynak még van egy-két elintéznivalója, különösen a pol-
gármesterek számára beígért pluszsegítség kiosztása. Konkré-
tan ugyan semmit nem állítottak, de a bizalmas forrásokra hivat-
kozó hírek szerint a megbuktatott miniszterelnök, mintha mi sem 
történt volna, a füle botját sem mozdítja, „csak” állítólag számo-
latlanul utalgatta a saját pártjához tartozó elöljárók számára a 
pénzeket, az – akkor még – ellenzéki pártállású polgármeste-
rekről tudomást sem vett, mintha nem is léteznének. Közben telt 
az idő, az új kormány megszavazását simán átpöccentették egy 
héttel odébb, pár napos közelségre az elnökválasztás első fordu-
lójától. Ki tudja, mit reméltek, talán valami csodát, de legalább-
is a miniszterelnökök gyöngyének a második fordulóba jutását, 
ahol sokat emlegetett, sugárzó nőiességével majd porrá zúzná 
az elnök kősziklához hasonló rezzenetlenségét. Vágyálmaiban 
minden bizonnyal ilyesmi szerepelt, de azért a biztonság ked-
véért nem átallott néhány fenyegetést is bedobni, miszerint aki 
az új kormánnyal szavaz, annak a feje jelképesen a porba hull. 
Ilyesmiket mondott a szakadár egykori miniszterelnök is, naponta 
gondolva meg az ülésen való jelenlétet vagy hiányát, de az egyéni 
érdekeket az ország érdekei mögé soroló ügyes retorikával az ak-
kor még csak miniszterelnök-jelölt elérte, hogy hétfő délben meg-
szavazták a javasolt kormányt, az elutasított minisztereket is be-
leértve. Magyarán: hétfőn véget ért a rétesállapot, már nem volt 
értelme a további nyújtásnak-sirítésnek, hisz a rétesnek olyan 
a természete, hogy eleinte javul a hosszadalmasnak tűnő meg-
munkálástól, de a jóból is megárt a sok alapon a fölösleges bab-
rálás már csak árt. A bizalmatlansági indítvány megszavazása 
után kezdett időnyúzás egy csapásra megállt, ezúttal a bizalmat 
szavazásnak jött el az ideje, hétfőn este le is tették az esküt, és az 
ellenzékben kuksolás után kormánypárttá léptek elő a szabadel-
vűek, élükön pártelnökükkel. Nem szeretnék sok szót vesztegetni 
a közelebbi és távolabbi jövőre vonatkozó ígéreteikre, hisz har-
minc év alatt már elégszer ráfáztunk a hiszékenységre, maradjunk 
abban: az új seprű még jól seper, a többi meg majd úgyis kiderül.
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