
A pandémia valamely fertőző betegség okozta járvány, amely hatalmas terület 
populációját fertőzi meg, például egy vagy több kontinensét. Bekövetkezéséhez 
a fertőző forrás, a terjedési mód, illetve a fogékony szervezet egyidejű megléte 
szükséges. Ragályos kór esetén közvetlenül vagy közvetve emberről emberre, 
állatról emberre, állatról állatra terjed a megbetegítő fertőző ágens. Manapság 
a világjárványnak is nevezett pandémia felügyelete és ellenőrzése elsősorban 
a nemzetközi együttműködésen múlik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
szerint pandémia három feltétel megléte esetén alakul ki: a népesség számára 
megjelenik egy újfajta betegség; a kórokozó számos embert fertőz meg komoly 
betegséget okozva; a mikroba könnyen és fenntarthatóan terjed az emberek 
között. Az eddig előforduló pandémiák egy-egy hulláma tipikusan több hóna-
pig volt jelen. Az egyes hullámokat több hónapos szünetek választották el egy-
mástól, így a pandémia lecsengése nem jelenthető be hamar. Az ezt követő idő-
szakban a megbetegedési aktivitás egy jellegzetes influenzaszintre tér vissza. 
A járvány neve a görög eredetű pan (mind) és demosz (nép) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A pandémia jelentése

Március 30., hétfő
Az évből 90 nap telt el, hátravan 
még 276.

Névnapok: Amadé, Zalán
Egyéb névnapok: Amadea, Ama-
de usz, Amadó, Gujdó, Hunor, Izidor, 
Izor, Magor

Katolikus naptár: Zalán
Református naptár: Zalán
Unitárius naptár: Hunor, 
Magor
Evangélikus naptár: Zalán
Zsidó naptár: Niszán hónap 
5. napja

Az Amadé latin eredetű férfi név, je-
lentése: szeresd az Istent! Önállósult 
változata: Amadeusz. A név legismer-
tebb viselője Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) osztrák zeneszer-
ző, zongorista és zenepedagógus volt, 
aki tizenegy évesen már egész estés 
vígoperát alkotott, tizennégy évesen 
pedig megírta első operáját. Élete so-
rán közel 600 művet komponált.
A Zalán török származású férfi név, 
jelentése: dobó, ütő. A név ismert 
viselője Zalán uralkodó volt a Du-
na–Tisza közén, aki 893-ban az Árpád 
fejedelem elleni csatavesztése után 
Bolgárországba menekült.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Eseménydús nap vár Önre, a rutinteen-
dőit váratlan események nehezítik. Ké-
szítsen ütemtervet, és ha lehet, végezze 
párhuzamosan a munkálatait!

Ne engedje győzedelmeskedni az elfo-
gultságát a józan ész felett, és kerülje a 
kockázatot! Szorult helyzetben vesse be 
az eddig szerzett tapasztalatait!

Kerülje azon helyzeteket, amelyben vi-
szályhelyzet alakulhat ki! Képtelen lesz 
ugyanis megőrizni az önuralmát, a viták 
pedig felemésztik az energiáit.

Ma igyekezzen megfelelni az elvárások-
nak, a fáradozásának hamarosan meg-
lesz az eredménye. A nap végén megle-
petésekben is lesz része.

Kissé zűrzavaros napra készülhet, több 
irányba is toleranciát kell mutatnia. A vá-
ratlan helyzetekben őrizze meg hidegvé-
rét, ne veszítse el a türelmét!

Visszatér az önbizalma, és úgy érzi, hogy 
minden területen meg tudja állni a he-
lyét. De legyen elővigyázatos, mert köny-
nyen a saját csapdájába eshet!

Uralkodó bolygója negatívan befolyásol-
ja a napját. Főként akkor ütközhet aka-
dályokba, ha túlbecsüli a lehetőségeit. 
Döntéseiben legyen megfontolt!

Komoly változások következnek be az 
életében, amik távlati folyamatokat in-
dítanak el. Ettől függetlenül most nem 
kell tartania kellemetlenségektől.

Szerencsés napnak néz elébe még ak-
kor is, ha kockázatos lépéseket tesz. Me-
részsége munkakedvvel párosul, így biz-
tos eredményekre számíthat.

Feszült a légkör Ön körül, ám ennek az 
okát ne másban keresse! Inkább azon 
gondolkodjon, miként tudná megterem-
teni az egyensúlyt önmagában!

Remek a kedélyállapota, az alkotókész-
sége pedig a csúcson van. Fordítsa a 
saját javára minden lehetőséget, és ne 
szabjon gátat a fantáziájának!

Fontos ügyben kell állást foglalnia, így 
minden tapasztalatára szükség lesz. Ha 
úgy érzi, képtelen meghozni a helyes lé-
péseket, forduljon segítségért!

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
5° / 1 1°

Kolozsvár
3° / 8°

Marosvásárhely
5° / 12°

Nagyvárad
3° / 7°

Sepsiszentgyörgy
5° / 1 0°

Szatmárnémeti
2° / 8°

Temesvár
6° / 10°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. április 
12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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– Doktor úr, a fogaim nem férnek el – 
szól a fogorvosnak a betege.
– Nem értem, pedig tízszer ellenőriztem.
– Akkor sem fér el.
– Rendben. Tegye be a szájába, és megint 
megnézem őket!
– A számban nincs is gond, ... (Poén a 
rejtvényben.)

Az a gond, hogy...

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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„Kedvezményes”
betegségforrás

A ferdén gondolkodás ismét nagyot villantott: mintha nem volna 
elég a bárhonnan felbukkanó vírussal fenyegetőzés, az óvintéz-
kedésnek elnevezett akciók leple alatt egyes intézmények épp 
az ominózus fertőzést igyekeztek másként is pótolni. A múlt 
héten észbe kapott a tél, és pótolni akarta, amit elmulasztott, 
a nyakunkba zúdítva egy jó adag jeges esőt, kegyetlenül csípős 
széllökésekkel cifrázva, de nekem a postára kellett mennem egy 
küldeményért. Épp a nyitáskor érkeztem oda, az utcán már állt 
kint három ember, és hirtelen még érkeztek páran, bentről pe-
dig kilépett egy vírus ellen maszkkal és kesztyűvel felfegyverzett 
cerberusz, és végigkérdezte az ajtóhoz közelebb állókat, milyen 
ügyben jöttünk. Nem tudom, miért, de amikor mondtam, hogy 
egy ajánlott küldeményt kellene átvennem, engem eresztett be 
először. A többieket még hagyta kint ácsorogni, holott a régi 
nagy épület előterében bőven lehetett volna nem ázva-fázva áll-
dogálni. Később hasonló jeleneteket láttam egy-egy üzlet vagy 
gyógyszertár előtt, és csak azon csodálkoztam, a fertőzéstől any-
nyira rettegő személyzetnek hogyhogy nem fordult meg a fejé-
ben, milyen könnyen megbetegedhet a kint várakozó a metsző 
széltől és a jeges esőtől, akár tüdőgyulladást is kaphat teljesen 
függetlenül a vírustól. Vagy ez aff éle „kedvezményes” betegség-
forrás volt szerintük?! Nem tudom. De ahogy keményednek nap-
ról napra a tiltások, nem is szólva a hatvanöt év felettiek számára 
„kiutalt” napi két óra kegyes kĳ árási engedményről, úgy jelent-
keznek a fentebbi ácsorgási esethez hasonló „kedvezményes” 
visszásságok. A lakóhelyük körül sportolóknak például vagy a 
kutyasétáltatóknak nem kell semmiről írásban beszámolniuk. 
Miért is kivételezettek a ház körüli futkorászók?! Ha nem hobbi-
ból teszik, hanem mondjuk bajnokok, akkor a sportegyesületük 
zárt helyiségeiben is edzhetnek. Bár a nyári olimpiai játékokat 
már elhalasztották egy esztendővel, de mondjuk, formatartó 
edzésről is lehet szó. És a kutyasétáltatás?! Nem lehetett volna 
azt is megszabni, hogy egyvalaki sétáltassa az ismerősei állata-
it?! Igaz, mondhatnák, kérdezni könnyű, intézkedni nehéz. Talán 
így van, de az intézkedéseik elhamarkodottak, mert alig mond-
ják ki, félóra múlva bejelentik, azért mégsem eszik olyan forrón a 
kását. Így volt az idősek napi két órájával, talán arra gondolva, az 
ácsorogtatás majd csak megteszi azt, amit a vírus elmulasztott?!
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