
A karantén (más néven vesztegzár vagy járványügyi elkülönítő) eredeti jelen-
tésében egy jól körülhatárolt, őrzött helyet jelöl, ahol a helyi hatóságok elkü-
lönítik a fertőzött személyeket, árukat vagy állatokat mozgásuk, valamint hoz-
záférésük korlátozása céljából, megakadályozva ezáltal a fertőzések vagy 
kártevők továbbterjedését. Az egészségügyi zárlat neve a 14. századi quaran-
ta giorni olasz kifejezésből ered, ami negyven napot jelent: a hajók és hajó-
zó személyzet negyvennapos elszigeteltségét jelentette mielőtt beléptek vol-
na a velencei kikötőbe, ugyanis ennyi idő alatt kiderült, van-e ragályos beteg a 
hajón. A járványok elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedés során 
Velencében kezdetben elrendelték a 30 napos (trentana), később a 40 nap-
ra (quaranta) meghosszabbított zárlatot. Feltehetőleg a tengerészeket nem 
orvosi meggondolás, hanem a mágikus 40-es szám erejébe vetett hit vezé-
relte, kultikus eseményekre hivatkozva: a Biblia szerint 40 napig tartott az 
özönvíz, Mózes 40 napig várt a Sínai-hegyen a kinyilatkoztatásra, népe 40 
évig vándorolt a sivatagban, később pedig a nagyböjt ideje is 40 nap lett.

KALENDÁRIUM

A karantén eredete

Március 18., szerda
Az évből 78 nap telt el, hátravan 
még 288.

Névnapok: Ede, Sándor
Egyéb névnapok: Alexa, Alexander, 
Alexandra, Cirill, Eduárd, Edvárd, 
Nárcisz, Szandra, Szibill, Szibilla

Katolikus naptár: Jeruzsálemi 
Szent Cirill, Szent Sándor, Ede
Református naptár: Sándor, Ede
Unitárius naptár: Sándor
Evangélikus naptár: Sándor, Ede
Zsidó naptár: Ádár hónap 
22. napja

Az Ede a német gyökerű férfi név, je-
lentése: birtokát megőrző. Teller Ede 
(1908–2003) magyar atomfi zikus volt, 
aki élete jelentős részét az Egyesült 
Államokban élte le; a hidrogénbom-
ba-kutatásokban való aktív részvéte-
le miatt a hidrogénbomba atyjaként 
vált közismertté.
A Sándor görög eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: embereket oltal-
mazó. Női párja: Alexandra. Kocsis 
Sándor (1929–1979) magyar futbal-
lista volt, az Aranycsapat kiemelkedő 
csatára. A World Soccer magazin a 20. 
század 100 legnagyszerűbb labdarú-
gója közé sorolta.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiegyensúlyozottsága sokszor átsegítet-
te Önt a nehézségeken. Továbbra is tá-
maszkodjon az erényeire, így a nagyobb 
változások sem zökkentik ki!

A mai nap nem alkalmas a hosszú távú 
tervezésre. Ettől függetlenül, ha a meg-
szokott tempóban végzi a feladatait, si-
kerélményekben lesz része.

Felületesen viselkedik, átugrik bizo-
nyos fázisokat, lerövidíti a folyamatokat. 
Amennyiben nem változtat a hozzáállá-
sán, komoly problémákba ütközhet.

Hajlamos a gyors döntésekre, most azon-
ban a spontán tettek nem biztos, hogy a 
helyes útra vezetik Önt. Legyen elővigyá-
zatosabb a lépéseiben!

Próbatételek várnak Önre. Ki kell állnia 
a nézeteiért, illetve olyan körökben kell 
megvédenie az álláspontját, ahol eddig 
nem mozgott túl otthonosan.

Több lehetősége is nyílik arra, hogy ka-
matoztassa az adottságait. Azonban mi-
előtt bármibe is belevágna, mérlegelje az 
esetleges következményeket!

Kissé felhalmozódtak a munkái. A bo-
nyolultabb teendőket igyekezzék más 
nézőpontból megközelíteni, ezáltal köny-
nyebben észreveszi a kivezető utat.

Kissé felgyorsulnak az események. Mun-
kája jelentősen megnő, és újszerű dolgo-
kat kell elfogadnia, magánéletében pe-
dig fordulatok várnak Önre.

Most számos akadállyal kell megküzde-
nie. Lehetőleg csak annyi munkát tervez-
zen be a mai napra, amelyet kényelmes 
tempóban be tud fejezni.

Intuíciója most azt diktálja, hogy a siker 
érdekében gyorsan cselekedjen, ámde a 
gyakorlatias megfontoltsága visszatart-
ja. Találja meg a középutat!

Hajlamos a saját érdekeit előtérbe he-
lyezni. Uralkodjék az energiáin, vagy ve-
zesse le oly módon, amellyel nem okoz 
kényelmetlenséget másoknak!

A mai nap ideális a fontos döntéseket 
meghozatalára. Kövesse az ötleteit, vala-
mint hallgasson a megérzéseire, ugyanis 
ezek most jó tanácsadók!

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
3° / 10°

Kolozsvár
5° / 12°

Marosvásárhely
6° / 10°

Nagyvárad
8° / 15°

Sepsiszentgyörgy
4° / 10°

Szatmárnémeti
7° / 14°

Temesvár
9° / 16°

Szolgáltatás2020. március 18.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
18/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két férfi beszélget:

– Te, Jenő, hallottad, hogy Tibi kórház-

ban van?

– Nem mondd, hiszen tegnap láttam 

egy szőke bombázóval!

– ... (Poén a rejtvényben.)

Az a hír járja

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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Mint a karikacsapás

Az utólag megfontolt, mélységesen logikusnak tűnő, de eleinte 
megdöbbentő butaságot sejtető lépés, a Ludovic Orban helyett 
miniszterelnöknek jelölt pénzügyminiszter a megszavazása előtti 
pillanatokban visszalépett, azzal indokolva, hogy az egyre nehe-
zedő helyzetben tapasztalt államférfi ra van s zükség, ő viszont 
csak egy egyszerű pénzügyér. Hőzöngő gyerekek szoktak így vi-
selkedni, amikor a szüleik vagy tanáraik rábólintanak arra, amiért 
előzőleg annyit kuncsorogtak. Egyszerűen megĳ ednek a váratlan 
lehetőségtől, és a visszalépésen kívül nem találnak más megol-
dást. Az összeesküvés-elméleteket gyártóknak vannak ugyan 
más magyarázataik bőven, de ezekkel nem érdemes foglalkozni, 
mivel az államelnök felkérte immár teljes jogú miniszterelnökség-
re Orbant, aki el is fogadta. A rengeteg huzavonához, egymás sza-
pulásához szokott közéletet követő választópolgár legnagyobb 
ámulatára úgy sikerült szentesítetniük a nemrég még agyonkriti-
zált kormányukat, mint a karikacsapás. De politikusaink értelmi 
szintje ezúttal is nagyot csillantott, amikor a szocdemek átmene-
ti elnöke azzal állt ki a nyilvánosság elé, hogy „adtunk még egy 
esélyt a liberális pártnak”. És ehhez a blődséghez vágott egy 
olyan szánalmasan empatikusra formált arcot, hogy aki netán 
elhitte volna az esélyadás meséjét, az is rájön, hogy cirkusz az 
egész. Miért is ne szavazták volna meg az ellenfél kormányra 
lépését, hisz ezáltal ők megszabadulnak mindenféle kalamaj-
kának a felelősségétől, amit a sürgősségi helyzet produkálni 
képes. S majd, ha kitisztul a levegő – s az állítólagos vírusok úgy 
szállnak tova egy másik bolygóra, ahogy pillanatok alatt eltűntek 
a túlzsúfolt és nemrég még elemi erejű katasztrófáról beszélő 
Kínából –, akkor sunyi képpel kiállnak, és számonkérik, mit is 
tettek a liberálisok az ő nagylelkű, honfi társi szolidaritásból fel-
ajánlott páratlan esélylehetőségükkel. Merthogy túl sokat nem 
tehetnek, az biztos, valószínűleg a szerencsében bízva remény-
kednek, csak már rosszabb ne legyen, és az elkülönítők mélyén 
talán azért imádkoznak majd, hogy – a jól bejáratott hazai szólás 
szerint – a szomszéd kecskéje is betegedjék meg, vagyis a környe-

ző országok is azzal törődjenek, náluk mi a helyzet, ne a nálunk 
történtekkel. A lényeg, hogy az előző kormány megbuktatásának 
a nem remélt sikeréhez hasonlóan alakult a mostani beikta-
tás is, tehát mehet most már minden úgy, mint a karikacsapás!
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