
A dohányzás korunk legelterjedtebb szenvedélybetegsége; felmérések sze-

rint az áldozatok kb. 75 százaléka a férfiak köréből kerül ki, emellett 151 or-

szág adatait tekintve a serdülőkorú lányok mintegy hét, míg a fiúk csaknem 

tizenkét százaléka hódol ennek a szenvedélynek. Statisztikai adatok azt mu-

tatják, hogy világviszonylatban az éves halálesetek húsz százalékát a do-

hányzással összefüggő betegségek okozzák. Az ENSZ Egészségügyi Világ-

szervezetének (WHO) kezdeményezésére 1987-től kezdődően május 31-ét a 

nemdohányzók világnapjának nevezték ki. A WHO programjának egyik leg-

fontosabb célja, hogy a 18 éven felüliek körében évente legalább 8 százalék-

kal csökkenjen a naponta rágyújtók aránya. Ezen a napon számos országban 

különböző sportszövetségek, kardiológus társaságok, illetve az egészséges 

életmód elterjedéséért dolgozó civil szervezetek megpróbálják szélesebb 

körben ráirányítani a figyelmet a dohányzás ártalmaira, valamint a nem do-

hányzó életmód előnyeire. A nap üzenete többek között azt is hangsúlyozza, 

hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani a nem dohányzó embertársaiknak.

KALENDÁRIUM

Nemdohányzók világnapja

Május 31., hétfő
Az évből 151 nap telt el, hátravan 
még 214.

Névnapok: Angéla, Petronella
Egyéb névnapok: Aldó, Angyalka, 
Mária, Matild, Matilda, Perdita, Pet-
res, Petrónia, Tilda, Villő, Zengő

Katolikus naptár: Angéla, Szent 
Petronella
Református naptár: Angéla
Unitárius naptár: Angéla
Evangélikus naptár: Angéla
Zsidó naptár: Sziván hónap 
20. napja

Az Angéla a görög eredetű női név, je-
lentése: Isten követe, angyal. Angela 

Lansbury a fi lmtörténelem egyik is-
mert színésznője, aki Londonban szü-
letett 1925-ben, majd tizenöt évesen 
családjával Los Angelesbe költözött. 
1944-ben amatőr színészként debütált 
a fi lmvásznon a Gázláng című Hitch-
cock-drámában, alakításáért Os car-
díjra jelölték. 1945-ben ismét Oscar-
ra jelölték a Dorian Gray képe című 
fi lmben nyújtott szerepléséért. 2014-
ben Oscar-életműdíjjal jutalmazták.
A Petronella női név a latin gyökerű 
Petróniusz nemzetségnévből alakult 
ki, jelentése pedig: edzett ember.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Sikeresen alakulnak az ügyei, különösen 

akkor, hogyha nem mélyed bele a részle-

tekbe. Használja ki maximálisan az Ön-

ben lévő energiákat!

Mozgalmas nap vár Önre, ezért készít-

sen pontos ütemtervet, és keressen segí-

tőket! Készüljön fel arra, hogy több várat-

lan esemény is közbeszólhat!

Rendkívül kitartó, nem ismer lehetetlent, 

szinte minden akadályon túllép. Ma-

kacssága most kifejezetten hasznos, de 

időnként próbáljon lassítani is.

Bár nehezen indul a napja, kis erőfe-

szítéssel a végére tud járni a céljainak. 

Használja ki az adottságait, valamint 

vesse be a szakmai tapasztalatait!

Több lehetősége nyílik arra, hogy megva-

lósítsa a terveit. Már csak élnie kell a kí-

nálkozó alkalmakkal, illetve kamatoztat-

ni a tudását, tapasztalatait.

Nagy szellemi lendülettel és ösztönös 

tisztánlátással hozza meg döntéseit. 

Folytassa, amihez hozzákezdett, töre-

kedjék még magasabb szintre jutni!

Több kihívással kell megküzdenie, de a 

találékonysága irigylésre méltó. Az ered-

mények láttán azonban ne bízza el ma-

gát, maradjon a realitás talaján!

Legyen megfontolt, ugyanis az elhamar-

kodott lépések könnyedén romba dönt-

hetik a napi tevékenységeit. Törekedjék 

a minőségi kivitelezésre!

Csupán akkor hozzon döntéseket, ha va-

lamennyi lehetőséget számba vett, és 

felmérte a következményeket. Szükség 

esetén konzultáljon a társaival!

Képtelen összpontosítani a feladataira, 

nehezen hozza meg a szükséges lépése-

ket. Lehetőleg kerülje a kockázatot, és te-

vékenykedjen a háttérből!

Lényeges változások következhetnek be 

az életében, ha megszabadul pár gátlá-

sától. Próbáljon ki új módszereket, en-

gedje szabadjára a gondolatait!

Felhalmozódtak a tennivalói, ezért ha 

lehet, újabb feladatokat ne vállaljon, 

mondjon nemet a felkérésekre! Részesít-

se előnyben a határidős munkákat!

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.

IN MEMORIAM J. M.  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
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NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Szabó véletlenül az egy emelettel fölöt-

tük lakó ajtaján csönget be. Legnagyobb 

meglepetésére ott találja a feleségét 

teljesen meztelenül.

– Hát te meg mit keresel itt?

– Én? – vág vissza a felesége. – Én di-

rekt jöttem, ... (Poén a rejtvényben.)

Hát te itt?

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.

SUDOKU
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A szó elszáll?!

Szeretném végre megérteni, mi a baj az élőszóval, de nem sike-
rül. Valamikor valakinek nagyon rossz fát tehetett a tüzére, hogy 
ennyire leértékelődött. Sok-sok volt diákom tanúsíthatja, milyen 
nehezen szoktak rá a középiskolában a szóbeli feleléshez, zö-
mük nem volt képes magától egy épkézláb mondatot összehozni. 
Én pedig mérgelődtem, amikor kiderült, hogy a líceum előtti nyolc 
esztendőben alig-alig került sor szóbeli felelésre, nyakra-főre 
gyártatták velük a „fogalmazásokat” szalonnasütésről, bújócs-
káról, rokonlátogatásról, amit valószínűleg egy-egy vállalkozó 
kedvű nagymama dobott össze, majd másnap az iskolában a 
többiek lemásolták, és mindenki megkapta a szokásos érdemje-
gyét. A hasonlóságra nem derült fény, s ha véletlenül derült volna, 
gyorsan bekerül a sutba a többi emberi gyarlóság közé. De aztán 
rászoktak az önálló beszédre a vérfürdőnek nevezett számonké-
rés alkalmából, s még ma sem ritka, hogy amikor találkozom egy-
egy volt diákkal, mindig megköszönik, hogy rászoktattam őket 
az egész mondatos, világos beszédre, aminek mindenekelőtt az 
egyetemi vizsgákon látták hasznát, később pedig az ugyancsak 
sokat emlegetett esetekben: amikor saját gyerekeiket tanítgatják 
beszélni. Most már bevallhatom, hogy pillanatnyi ötlet adta az 
érvet, amikor először megkérdeztem, hogy akarják majd a gye-
rekeiket beszélni tanítani, ha ők sem tudnak?! S hogy miért kell 
mindezt felelevenítenem?! Mert a minap olvastam, hogy a szóbeli 
érettségit az idén is hanyagolják, helyesebben kihagyják. Csak azt 
nem értem, miért? Miért volna biztonságosabb a vírustámadás el-
kerülése végett, ha a kötelező távolságot be is tartva, de legalább 
három órán keresztül mégis csak egy közös légtérbe zártan ülnek, 
mintha a szóbeli alatt a három tanár-három diák, meg esetleg a 
betévedő bizottsági elnök ül egy osztályban, és a diák nyugodtan 
elmondhatja mindazt, amit a kihúzott tétellel kapcsolatban tud. 
Sajnos ennek a lehetőségnek a megvonása sokáig tartó, kelle-
metlen emléket hagy az iskoláról, a tanítási módszerekről, de 
a legkeserűbb talán mégis az az érzés lesz, hogy hiába tanult 
az érettségire. Szomorú, a tanügyi muftik milyen kevéssé érte-
nek a fi atalok lélektanához, illetve egyre kevésbé érdekli őket, 
milyen érzelmi feltöltöttséggel hagyják el az iskolapadot. Ne -
kik fontosabb a felső utasítás teljesítése, ami ha úgy szól, hogy 
nem kell szóbeli, hát nem lesz. A szó amúgy is hamar elszáll!
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