
Louis Pasteur francia mikrobiológus 1870-ben kimutatta a kutatásaiban, hogy 
különböző penészgombák baktériumölő vegyületeket termelnek. Bár a tudó-
sok felismerték a felfedezésben rejlő orvosi potenciált, ezek a vegyületek a hu-
szadik század elejéig ismeretlenek maradtak. A legelső gyógyászati felhasz-
nálású antibakteriális anyagot Paul Ehrlich német orvosprofesszor dolgozta ki 
1909-ben; a szifilisz elleni gyógyír az akkori világ legtöbbet felírt gyógyszerévé 
vált. Az első, kereskedelembe hozott, valódi, szulfonamidokrizoidin nevű an-
tibiotikum Gerhard Domagk német bakteriológus találmánya volt, amelynek 
származékai kulcsszerephez jutottak a második világháborúban a harctéri fer-
tőzések kezelésében. A legismertebb antibiotikumot (penicillin) a skót Alexan-
der Fleming fedezte fel 1928-ban; ezzel pedig megkezdődött az antibiotikumok 
fénykora: sok ehhez hasonló ellenszert hoztak létre ekkoriban, legtöbbjük ter-
mészetes anyagokon alapult. Az 1950-es évek után nagy erőkkel kutattak újabb 
antibiotikumok után. Mára ezek a leggyakrabban felírt gyógyszerek, de az is-
mert 8000 antibiotikus hatású anyag közül csak 80-at használnak orvosságként.

KALENDÁRIUM

Az antibiotikumok története

November 9., hétfő
Az évből 314 nap telt el, hátravan 
még 52.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Boldizsár, Bozsó, 
Fedor, Nátán, Oresztész, Teodor, Ti-
 hamér, Ugocsa, Ugron

Katolikus naptár: Tivadar
Református naptár: Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar, 
Teodor
Zsidó naptár: Hesván hónap 
22. napja

A Tivadar görög eredetű férfi név, a 
Teodor magyar alakformája, jelenté-
se: Isten ajándéka. Rokon neve: Tódor. 
Ács Tivadar (1901–1974) magyar tör-
ténész és újságíró volt, aki 1930-ban 
kivándorolt Argentínába, ahol tevé-
kenyen részt vett az ottani magyarság 
kulturális életében. Később szerkesz-
tője lett a Buenos Airesben megjelenő 
Magyar Szó című lapnak, dél-ameri-
kai indián népmeséket gyűjtött, és itt 
kezdte el az amerikai magyarság tör-
ténetére vonatkozó kutatásait. 1936-
ban hazatért, majd elsősorban az 
emig ráns magyarság művelődés- és 
kultúrtörténetével foglalkozott.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remekül viseli a megpróbáltatásokat. 
A kommunikációs képességével szin-
te mindent elér, optimizmusa pedig átse-
gíti a hivatali kellemetlenségeken.

Az elmúlt időszakban türelmetlenné vált, 
kevés dolog lelkesíti. Változtasson kicsit 
az életvitelén, és próbáljon meg vidám 
emberek társaságába kerülni!

Rendkívül tettre kész, így ma főleg a saját 
érdekeit helyezze előtérbe! Ám arra szá-
mítson, hogy ezzel ellenállást és ellen-
szenvet válthat ki a társaiból!

Nehezen halad a tevékenységeivel, né-
hány munkálata pedig holtpontra kerül. 
Ha változtatni szeretne a módszerein, 
akkor azt apránként tegye!

Nem találja a helyét, valami újdonságra 
vágyik. Bízza magát a fantáziájára, ezál-
tal megtalálhatja a módját annak, mivel 
teheti a mai napot érdekessé.

Hivatásában komoly elhatározásra kény-
szerül, azonban nem lesz sok ideje mér-
legelni. Ezúttal csupán a tudására és a 
megérzéseire támaszkodhat.

Váratlan és szokatlan események történ-
nek meg Önnel, így kénytelen lesz megol-
dásokat találni bizonyos kérdésekre. Ha-
gyatkozzék a tapasztalataira!

Eredményes napra készülhet. Figyeljen a 
részletekre, ugyanis bennük rejlik a sike-
res megoldás kulcsa! Ma számíthat tár-
sai önzetlen támogatására is.

Kitartásának köszönhetően minden kö-
telezettségét maximálisan tudja teljesí-
teni. A sok munka mellett igyekezzék időt 
szánni a magánéletére is!

Sikeres napra számíthat. Képes minden 
körülményt gyorsan felmérni, és az ösz-
szefüggéseket felismerve megoldásokat 
találni az adott problémákra.

Amennyiben kudarcok érik, fogadja el 
ezeket, azonban ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget nekik! Belső feszült-
ségét ne a munkatársain vezesse le!

Olyan problémákkal bízzák meg, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Ezért most nagy szüksége lesz kitartá-
sára, önfegyelemre és kreativitásra.

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
6° / 14°

Kolozsvár
8° / 12°

Marosvásárhely
7° / 12°

Nagyvárad
6° / 10°

Sepsiszentgyörgy
5° / 14°

Szatmárnémeti
6° / 10°

Temesvár
8° / 10°

Szolgáltatás2020. november 9.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
9/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A könyvesboltban az árus megkérdi a 

vásárlót:

– Tehát egy Újtestamentumot paran-

csol, hölgyem?

– Igen, sőt ... (Poén a rejtvényben.)

Nahát...

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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Műveltségi
árfolyamkultúra

Senki ne lepődjön meg a címen, habár manapság a műveltséget 
nemcsak nagyon nehéz pontosan meghatározni, de az is egyre 
szélesebb körben elterjedt, hogy amit ma egymástól vagy ki-ki 
önmagától műveltség jelszóval elvár, annak vajmi kevés köze 
van a régebbi idők kultúrájának fogalmához. Jó, tudom, nagy-
jából minden változik, a múltat felülírja a jelen, ami pedig a 
technika fejlődését illeti, bizonyos szempontból nem is lehetne 
elvárni senkitől, hogy mondjon le a gyors információáramlásról 
csak azért, mert szüleinek, nagyszüleinek, idősebb tanárainak 
a kedvében akar járni. De legalább annyit azért engedjenek 
meg nekünk, a korosabbaknak, hogy ragaszkodjunk azokhoz az 
értékekhez – nem utolsósorban épp a nyilvános kulturális ese-
mények élvezetének körülményeihez –, amelyeket annyi éven át 
megszoktunk. Például a színházi és hangversenyesteket ne ka-
ron ülő gyerekek visibálása jelentse, sem pedig a folyamatosan 
simogatott telefonok villogtatott fényei a kütyüktől elszakadni 
képtelen egyének mögött ülők szemébe. Az újabb beltéri bezárás 
előtti utolsó koncerten arra lettem fi gyelmes, hogy menetelés-
hez hasonló lépteket hallok az emeleti széksorok mögül. Hátra 
néztem és lám: két civil ruhás és egy fényvisszaverő mellényes 
ember menetelt, szerencsére nem felvonuláskor bemutatott 
dísz lépésekkel. Végigmentek a sorok mögött, majd ugyanezt az 
oda-vissza utat megtették a másik oldalon is, aztán kimentek. 
Nem szóltak rá a kisgyerekének a nyűglődését csitítgató apuká-
ra, de a telefonvillogtatókra sem. A hangverseny végén derült ki, 
hogy ők csak maszkügyben kompetensek, azt jöttek ellenőrizni, 
az azonnali büntetéshez kellő papírral-írószerrel felfegyverkezve. 
De mindenki bemaszkolva ült, és próbált a zenére fi gyelni, kizár-
va az említett, „megszokott” zavaró jelenségeket csakúgy, mint 
ezt az új, katonás lépkedést, tehát büntetésre nem került sor. 
A következő héten aztán már vége lett az aránylag rövid ideig tar-
tó műélvezésnek, aki akarta, otthon, neglizsében akár, vagy köz-
ben buzgón ki-bejárva, házi teendőket is végezve, hallgathatta 
a koncertet. De az otthoni zenehallgatás vagy a tévében megné-
zett színházi közvetítés nem olyan, mint az élő esemény. Ahogy a 
focirajongó is kimegy esőben, szélben a meccsre, mert az ottho-
ni szurkolásnak a gyönyörűsége egészen más, mint a kintinek: 
a közös jelenlét emeli meg jelentősen az esemény árfolyamát.
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