
Az elektromos cigaretta a 21. század egyik nagy vívmányának számít, mely a kí-
nai Hon Lik ötletéből született meg 2003-ban. Az utántöltő flakonnal vagy egy-
szer használatos patronnal működő készüléket később az Aranysárkány nevű 
kínai cég fejlesztette ki. A hagyományos cigarettának hasonló érzetét nyújtó áru-
cikk 2004-ben jelent meg Kínában, Európában egy évvel később került a keres-
kedelembe Ruyan néven. A nikotintartalmú vagy nikotinmentes pára fogyasz-
tására alkalmas találmány megítélése eleinte ellentmondásos volt, és számos 
országban is vizsgálták a működését, biztonságosságát és forgalmazásának a 
lehetőségeit. Kutatások szerint ezen cigarettafajtának hosszú távon való hasz-
nálata is károsan kihathat az egészségre. Manapság ez bárhol megvásárol-
ható az Európai Unió tagállamaiban, használata pedig engedélyezett, ámde 
a forgalmazásával kapcsolatban a tagállamok külön-külön szabályokat alkal-
mazhatnak. Ezzel ellentétben például egyes arab államokban az effajta ké-
szülék forgalmazása illegális, így a bevitelénél a hatóságok az országhatár-
nál elkobozzák a terméket; a szabályt még az átutazók estében is alkalmazzák.

KALENDÁRIUM

Az elektromos cigaretta története

Október 6., szerda
Az évből 279 nap telt el, hátravan 
még 86.

Névnapok: Brúnó, Renáta
Egyéb névnapok: Berény, Csaba, 
Csobád, Franciska, Mária, Peregrina, 
Renátó, Renátusz, René

Katolikus naptár: Szent Brúnó, 
Szent Renáta, Renátó
Református naptár: Brúnó
Unitárius naptár: Brúnó
Evangélikus naptár: Brúnó, Renáta
Zsidó naptár: Tisri hónap 
30. napja

Az aradi vértanúk emléknapja, az 
1849. október 6-án kivégzett tizenhá-
rom magyar honvédtiszt emlékére.
A Brúnó germán eredetű férfi név, je-
lentése: barna. Bruno Walter (1876–
1962) német karmester és ze ne szerző 
volt, a lipcsei Gewandhaus ze ne kar 
kiemelkedő vezetője, a legkivá lóbb 
Mozart- és Mahler-előadók egyike. 
A Renáta a latin gyökerű Renátusz 
férfi név női párja, jelentése: újjászü-
letett. Renata Tebaldi (1922–2004) 
olasz szopránénekesnő a 20. század 
második felére eső fénykorában a 
világ nagy operaházainak ünnepelt 
sztárjaként lépett fel.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Társai rendkívül segítőkészek Önnel, így 
alkalma lesz számos folyamatban lévő 
tevékenységet véglegesíteni. Használja 
ki ezt a kedvező szituációt!

A mai napon főként a személyes kapcso-
latok dominálnak. Esélye adódik olyan 
viszonyok kialakítására, melyek jó ha-
tással lesznek a karrierjére.

Felhalmozódtak a teendői, így rátermett-
ségre lesz szüksége, hogy a mai napot 
átvészelje. Rendszerezze a munkáit, dol-
gozzon ki új módszereket!

Bár tele van energiával, lehetőleg ne vál-
laljon túl sok feladatot, mert nem lesz 
képes mindegyiket kellőképpen mene-
dzselni! Cselekedjék észszerűen!

Több megoldatlan tennivaló kerül napi-
rendre, az eredmények pedig csakis az 
Ön kitartásán fognak múlni. Legyen cél-
tudatos, álljon ki az elvei mellett!

Őrizze meg a kiegyensúlyozottságát, illet-
ve hagyja figyelmen kívül az apró bosszú-
ságokat! Megérzései ez alkalommal hoz-
zásegítik Önt a sikerekhez.

Alaposan fontolja meg a lépéseit, ugyan-
is a türelmetlensége komoly bajba so-
dorhatja. Maradjon visszafogott, vegyen 
számításba minden tanácsot!

Egy régi viszály újra felszínre kerül. Zár-
ja le véglegesen az ügyet, tárgyalja meg a 
problémát más irányból! Ha szükséges, 
kössön kompromisszumot!

Magánügyei kibillentik Önt az egyensú-
lyából, így kiszámíthatatlanná válik a 
magatartása. Csak egyszerű megbízáso-
kat vállaljon el, és kerülje a vitákat!

A kitartása előnyös helyzeteket teremt 
ma Önnek. Tartsa magát szilárdan a ter-
veihez, ha viszont szükségesnek érzi, vé-
gezzen kisebb módosításokat!

Kedvező fordulatokra készülhet, a vélet-
lenek is a kezére játszanak, ezáltal köze-
lebb kerül a céljaihoz. Emellett a magán-
kapcsolatai is megerősödnek.

Feszült hangulat uralkodik a környezeté-
ben, ezért most jobban teszi, ha a meglá-
tásait tapintatosan közli a társaival. Ma-
radjon távol mások ügyeitől!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
8° / 12°

Kolozsvár
12° / 16°

Marosvásárhely
12° / 16°

Nagyvárad
14° / 18°

Sepsiszentgyörgy
10° / 15°

Szatmárnémeti
16° / 18°

Temesvár
13° / 15°

Szolgáltatás2021. október 6.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

Egy fiatalember mindig elkésik a munká-
ból. Orvoshoz megy, aki ad neki gyógy-
szert, hogy könnyebben tudjon felkelni. 
Amikor reggel fölébred, látja, hogy az óra 
még nem csöngetett. Boldogan megy a 
munkahelyére.
– Csodagyógyszert vettem be. Úgy alud-
tam, mint a bunda, és mégis túl korán 
jöttem be dolgozni!
– Gratulálok! – mondja az igazgató –, ...?
(Poén a rejtvényben.)

Munkában

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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Nyilvános vallomások

Ahogy a mobiltelefon össznépi kincs lett, úgy telepedtek rá nap-
jaink tömegközlekedésen eltöltött perceire a lehető legszíne-
sebb témájú nyilvános vallomások. Nagyvárad a maga kétszáz-
ezres lakosságával a nagyobb városok közé tartozik ugyan, azt 
viszont nem mondhatjuk, hogy órákig kellene autóbuszon vagy 
villamoson rázkódnunk, még akkor sem, ha a város egyik végé-
ről a másikig zötykölődnénk. Ezt azért fontos elmondani, mert 
– szerintem – így magyarázható, hogy a legkülönbözőbb korú 
női utasok rögtön a felszállás után előkapják a telefonjukat, akik 
nem helyezték készenlétbe a jármű érkezése előtt, és azonnal 
belefognak a mondókájukba. Nem új keletű ez a jelenség, de a 
magam naivságában akkor azt hittem, ha rászoknak a mobilte-
lefon állandóan jelen levő csodájára, elmúlik a nyilvános kitárul-
kozási kényszer. De sajnos, ahogy az eddigiekben is mondtam, 
épp ellenkezőleg. Bár sokszor úgy érzem, valójában senkit sem 
hívtak fel, mivel párbeszédről szó sincs, csak nagymonológok-
ról. S a témáik?! A beszélő korától függenek: a nagydiákok az 
iskolában történtekről regélnek, az egyetemisták a vizsgák ne-
hézségeinek kivédési módozatairól, közbeszúrva egy-egy bim-
bózó vagy már az oltár elé lépéshez közelítő szerelmi idillnek 
a részleteit, a fi atal felnőttek leggyakrabban az anyósukat vagy 
kisebb-nagyobb gyerekeiket emlegetik, a középkorú hölgyemé-
nyek a munkahelyi vagy szomszédokkal fennálló gondjaikat, az 
idősek pedig a menyük konyhai melléfogásairól vagy az unokák 
aranyköpéseiről beszélnek. A felsorolt témakörök bármelyikét is 
nézzük, azonnal látszik, egyik sem égetően fontos közügy, nem 
olyasmi, amit csak közösségi megvitatás után lehet valamikép-
pen megoldani, hanem épp ellenkezőleg: kimerítik a privátszféra 
kizárólagosságát. A kezdet kezdetén, amikor legföljebb egy vagy 
két személy ömlesztette ki mindazt, ami a lelkét nyomta, a többi 
utas, elsősorban unatkozó férfi ak, fi gyelgették őket, s akkor azt 
gondoltam, épp ez a nyilvános vallomás oka: felhívni magukra a 
hímtársadalom tagjainak a fi gyelmét. Most viszont erről szó sem 
lehet, olyan nagy a hangzavar. És a slusszpoén, hogy legújab-
ban a járművezetők is végigtelefonálják az utat, megpróbálván 
túlkiabálni az utastér zaját. Már csak egy „újítást” látok lehetsé-
gesnek: ha mindenki csendre vágyva elhagyja a kiabálást, s így 
ki lehet azt a néhány megállónyi utat bírni vallomások nélkül is.
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