
A fizioterápia gyűjtőfogalom, mely a természetes energiákra épülő kezeléseket 
foglalja magába; ide sorolható minden olyan módszer, amely a nap, víz, levegő, 
klíma erejét, valamint a mozgás hatásmechanizmusát használja fel. Ezek kö-
zé tartozik a gyógytorna, gyógymasszázs, hidroterápia, balneoterápia és gyógy-
víz. A fizioterápia fontos területe a fizikoterápia is, mely során főleg mestersé-
gesen előállított fizikai energiákat alkalmaznak: ultrahangot, elektromos im-
pulzusokat (elektroterápia), mágnesességet, lézert (fototerápia) vagy hőmér-
sékletváltozást (termoterápia). A fizioterápiás kezelés elsődleges rendeltetése 
a mozgásszervi funkciók helyreállítása, illetve megtartása és a fájdalomcsilla-
pítás. Fennmaradt források szerint effajta gyógyítási eljárásokat már Hippokra-
tész görög orvos is alkalmazott kezelései során az időszámításunk előtti 5. szá-
zadban. A legelső fizioterápiás társaság a 19. században alakult meg Angliában, 
a 20. században pedig felgyorsult a fizioterápia fejlődése, amely jelenleg is tart. 
A gyógymód elnevezése a görög füzosz (természet) szóból származik, és álta-
lában a természet adta lehetőségek hasznosítását jelenti a gyógyászatban.

KALENDÁRIUM

A fizioterápia fogalma

Február 10., hétfő
Az évből 41 nap telt el, hátravan 
még 325.

Névnapok: Elvira, Ella
Egyéb névnapok: Elli, Gabri el la, 
Palmer, Pál, Pável, Pósa, Viliam, 
Vilmos

Katolikus naptár: Szent Elvira, 
Szent Skolasztika 
Református naptár: Elvira
Unitárius naptár: Gabriella, Elvira
Evangélikus naptár: Elvira
Zsidó naptár: Svát hónap 
13. napja

Az Elvira női név származása vitás: 
egyes vélemények szerint a nyugati 
gót Alah wara névből jött létre, mások 
pedig a spanyol (fenséges jelentésű) 
Elmira személynévből eredeztetik.
Az Ella női név az -ella végződésű 
magyar nevek (pl. Gabriella, Petro-
nella) önállósult beceneve, illetve 
több név önálló német rövidülése 
(Eleonóra, Elfrida, Erla, Heléna stb.). 
Ella Fitzgerald (1917–1996) afroame-
rikai jazzénekesnő volt, akit pálya-
futása során tizennégy alkalommal 
jutalmaztak Grammy-díjjal; szakmá-
jában minden idők egyik legkiemel-
kedőbb személyiségének számít.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Őrizze meg az önbizalmát, viszont ne 
keltsen olyan benyomást, mint aki nem 
tűr ellentmondást! Álljon ki az elvei mel-
lett, de fogadja el a kritikákat is!

Megnyílnak Ön előtt bizonyos kapuk, 
amelyeken átlépve gyorsabban érheti el 
célkitűzéseit. Legyen élelmes, azonban 
maradjon a realitások talaján!

Túlzott rámenősségével ma kisebb fel-
fordulást kelt maga körül. Hajlamos el-
vállalni olyan munkákat is, melyeket ké-
sőbb nehezen tud megvalósítani.

Komoly tevékenységek várnak Önre, így 
fontos, hogy mindvégig megtartsa a nyu-
galmát, és ne bosszankodjék olyasmin, 
amin nem tud változtatni!

Képtelen dönteni, így segítségre van 
szüksége. A bonyodalmak elkerülése vé-
gett csak azok javaslatára hallgasson, 
akikben maradéktalanul megbízik!

Szinte mindenhez ingerlékenyen viszo-
nyul, emiatt nehezen lehet Önnel kom-
munikálni. Halassza el a szellemi frisses-
séget igénylő munkálatokat!

Kissé bizonytalanul viselkedik. Bár sze-
ret az események középpontjában lenni, 
most jobban teszi, ha háttérbe vonul, és 
másra bízza az irányítást.

Határozottan és kiegyensúlyozottan ha-
lad a céljai felé. Arra viszont ügyeljen, 
hogy ne sodorja félre azokat, akik hasz-
nos tanáccsal fordulnak önhöz!

Az elmúlt időben sokszor segített máso-
kon, elhanyagolva a saját teendőit. Ta-
nuljon meg nemet mondani, mert csu-
pán így védheti meg az érdekeit!

Sikerélményekre lesz szüksége ahhoz, 
hogy átlendüljön a holtpontokon. Ma-
radjon céltudatos, és csak könnyen elér-
hető célokat tűzzön maga elé!

Mielőtt újabb kihívás után nézne, össze-
gezze az eddig elért teljesítményeit! Ele-
mezze az eredményekhez vezető utat, 
majd vonja le a tanulságokat!

Nincs csúcsformában, ezért terelje el a 
figyelmét a bonyolult problémákról! Ke-
ressen olyan elfoglaltságokat, amelyek-
kel kissé feltöltődhet energiával!

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.

MUTÁCIÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 7°

Kolozsvár
5° / 9°

Marosvásárhely
7° / 8°

Nagyvárad
7° / 8°

Sepsiszentgyörgy
6° / 9°

Szatmárnémeti
5° / 8°

Temesvár
9° / 1 1°

Szolgáltatás2020. február 10.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
10/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Száraz félév után végre megérkezik az 
eső. A gazdák a kocsmában ünnepel-
nek, csak az egyik búslakodik.
– Ne búsuljon, kend! – vigasztalják a 
többiek. – Ettől az esőtől minden kibú-
jik a földből?
– Látjátok, éppen ez az én bajom. A múlt 

héten... (Poén a rejtvényben.)

Nagyon búsul

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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Kit érdekel a gyerek?!

Az épp levitézlett tanügyminiszter olyan javaslattal állt elő, ami 
még a 4 az 1-ben hölgyeménynek is dicsőségére válna: szerinte 
ezentúl a szülők nem választhatják meg a tanítónőt, akinek a 
gondjaira bíznák a tudás útján épp eleredt csemetéjüket. Nem tu-
dom, ez a magát miniszternek tartó személy hol, mikor, mennyit 
tanult, de biztosan nem elmélyedve tette azt, hisz akkor ilyesmi 
nem jutna eszébe. Pillanatnyi ötletét nem indokolta, illetve hivat-
kozott valamiféle általános emberi jogokra, de az már egyáltalán 
nem érdekelte, a hatéves gyereknek miért lesz jobb, ha sem az 
osztálytársait nem ismeri, sem a tanítónőről nem hallott eddig 
se jót, se kevésbé jót. A gyerekeket névsor szerint húzatná ki a 
kalapból és úgy rakatná össze az osztályt. A 90 előtti „átkos” kez-
deti időszakában, mondjuk az én gyerekkoromban, létezett az 
úgynevezett körzetesítés, de dicséretükre legyen mondva, nem 
vették olyan szigorúan, hogy fejek hulltak volna emiatt a porba. 
Természetesen jó volt, ha a lakhelye közelébe kellett mennie a 
gyereknek, de ha a szülők színvonalasabb iskolába akarták já-
ratni, és nagyobb korában a gyermek is ezt kívánta, akkor meg-
oldható volt. És miért rossz az, ha a szülők ismerik a tanítónőt?! 
Logikus választ nem találtam, hogy kerülhetett – ha csak három 
hónapra is – ilyen gondolkodású ember a tanügy élére?! És egy-
általán, miért a tanügy az a minisztérium, ahová bárkit kinevez-
hetnek vezetőnek?! S ha csak meghúznák magukat miniszteri 
székükön, nem szólnának bele abba, amihez nem értenek, akkor 
a szakemberek tehetnék a dolgukat. De így, megnyomorítanák 
minden eszement ötletükkel a gyerekeket. Majd pedig fennhan-
gon siránkoznának, hogy a mai fi atalok milyen mások, mint ők 
voltak zsenge korukban, amikor így és úgy, nem pedig úgy és így, 
mint most. Valahányszor ezt a bezzegezést hallottam kollégáktól 
vagy szülőktől, mindig nagyon élesen válaszoltam, nem kímélve 
senkinek a hiúságát. Netán ebből a sorshúzó ötlettel előálló asz-
szonyságból is így lett miniszter?! Jöhetett volna egy még blődebb 
változtatásokat bevezetni akaró egyén?! Nem tudom, de nagyon 
jó volna, ha végre konkrét szakmai ellenőrzés, nem pedig a po-
litikai buzgalmuk után kerülnének ki a tanügyminiszterek, első-
sorban olyanok, akik ismerik a gyerekek szellemi-lelki világát, 
nincsenek előítéleteik a mai gyerekekről, röviden, akit érdekel 
a gyerek is, nem csupán saját előrejutása a politikai ranglétrán.
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