
A legelső hatékony vakcinát, ami a modern kor védőoltási elvét, valamint 
gyakorlatát megalapozta, a himlő megelőzésére használták, mely kór az 
emberiség egyik legrettegettebb fertőző betegsége volt. 1796-ban Edward 
Jenner brit sebész egyik kísérletezése közben rájött, hogy amennyiben a 
tehénhimlővírust bőrre karcolják, az védettséget biztosít a halálos emberi 
fekete himlő ellen. Ezen eljárást Jenner a tehénhimlő latin neve (vaccinia) 
után vakcinációnak nevezte el (ebből jött létre később a magyar vakcina 
kifejezés is). A védőoltás valójában egy gyengített vagy elölt kórokozókat 
tartalmazó készítmény. Annak ellenére, hogy az oltási technika és ennek 
hatékonysága közismert volt, a széles körű oltások csak lassan terjed-
tek el: például Angliában csupán 1840-ben fogadták el az első oltási tör-
vényt. A 20. század második felétől kezdődően sokfelé kötelezővé tet-
ték ennek alkalmazását. Az eljárásnak köszönhetően mára már hosszas 
szenvedést okozó betegségeket (pl. tuberkulózis, diftéria, hastífusz, 
mumpsz, kanyaró, fertőző májgyulladás stb.) számoltak fel teljesen.
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A Kamilla női név egyes állítások 
szerint a latin gyökerű camillus szó-
ból származik, jelentése: nemesi szü-
letésű, mások viszont a görög gamé-
liosz kifejezésből eredeztetik, amely 
ünnepit jelent. Rokon neve: Milla. 
Milla Jovovich orosz–szerb szár-
mazású amerikai színésznő, aki első 
komoly alakítását a Visszatérés a kék 
lagúnába (1991) nyújtotta, majd Az 
ötödik elem (1997) című sci-fi ben vált 
híressé. 1999-ben megformálta Jean-
ne d’Arc karakterét, amelyért számos 
pozitív kritikát kapott a szakmától. 
Később a Kaptár sci-fi  fi lmek fősze-
replőjeként aratott nagy sikereket. 

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Főleg a csapatmunkára helyezze ma a 
hangsúlyt! Ám úgy álljon ki a társai célki-
tűzései mellett, hogy eközben a saját el-
képzelései is érvényesüljenek!

Olyan műveletekbe kezdett, melyek meg-
haladják a képességeit. Legyen rendkívül 
óvatos, és minden lépése előtt mérlegelje 
a következményeket!

Bonyodalmas percek várnak Önre. A nap 
eseményei annak függvényében alakul-
nak majd, hogy miként tudja kihasznál-
ni a kínálkozó lehetőségeket.

Bár ezúttal több terv is megfogalmazódik 
Önben, mégis egyszerre csupán egy fela-
datra összpontosítson. Hamarosan siker-
élményekben lesz része!

Korábbi erőfeszítései most meghozzák a 
várva várt eredményeket. Hogyha új, koc-
kázatos tevékenységekbe vág bele, le-
gyen nagyon elővigyázatos!

Néhány váratlan esemény felborítja a na-
pirendjét. Maradjon határozott és cél-
tudatos, tartsa kézben az irányítást! Ha 
szükséges próbáljon rögtönözni!

Energiái fogytán vannak, ezért egyszerre 
csak egy dologra figyeljen! Csakis akkor 
kezdjen újabb munkába, ha az aktuáli-
sat sikeresen lezárta!

Hivatásában ismeretlen területre téved, 
így nehezen tud döntéseket hozni. Csele-
kedjék minden helyzetben racionálisan, 
és fogadja el a tanácsokat!

Hajlamos megtorpanni a nehézségek lát-
tán. Változtasson a megszokott módsze-
rein, és ne engedje, hogy a bizonytalan-
ság úrrá legyen érzelmein!

Őrizze meg a magabiztosságát, és ma-
radjon nyitott a környezetében élők felé! 
Ha szükségesnek tartja, segítse ki a tár-
sait javaslatokkal, tanácsokkal!

Nehezen tud odafigyelni a teendőire. 
Ezért lehetőleg mellőzze a szellemi fris-
sességet igénylő teendőket, csak rutin-
munkákat részesítsen előnyben!

Kissé felgyorsulnak Ön körül az esemé-
nyek. Hivatásában próbára teszik az al-
kalmazkodókészségét, a magánéletében 
pedig fordulatok következnek be.

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
2° / 8°

Kolozsvár
8° / 1 1°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
9° / 10°

Sepsiszentgyörgy
3° / 10°

Szatmárnémeti
9° / 12°

Temesvár
10° / 1 1°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
28/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A diliházban a bolond egy zsinóron maga 
után húz egy fogkefét. Arra megy az ápo-
ló, meglátja, majd odaszól neki:
– Nahát, de szép kutyája van, Lajoska!
– Hát, nem látja, hogy ez nem kutya, ha-
nem fogkefe?
Az ápoló vállat von, majd továbbmegy. 
A bolond rákacsint a fogkefére:

– ... (Poén a rejtvényben.)

Hát nem látja?!

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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Fogócskázás egy
törvény útvesztőiben

Mint vidám gyerkőcöknek, úgy a honszülőknek is kedvenc já-
tékuk lett a fogócska, egy kis nehézséggel megfejelve: nem sík 
terepen rohangálnak egymás után, hanem egy törvény útvesz-
tőiben. S még így sem teljes a játékuk, mert nem a folytonos orra 
bukás, a kölcsönös elgáncsolás jelenti a játékélvezet csúcsát, 
hanem a tény, hogy az a bizonyos törvény még papírra vetve és 
megszavazva nem is létezik. Magyarán: nem hazudtolják meg 
harminc esztendeje terebélyesedő parlamentarizmusuk lénye-
gét, miszerint csak úgy tesznek, mintha dolgoznának, hanem, 
ezúttal nagy garral rá is erősítettek. S hogy tulajdonképpen mifé-
le törvényről beszélek?! Hát a sokak szerint máris csontig rágott 
speciális nyugdíjak és egyéb javadalmazások törvényéről. Az 
eredeti előírásban – úgy értettem egy „hozzáértő” magyarázatá-
ból – az szerepel, hogy nem automatikusan járnak az égbekiáltó 
összegek, csak ha az illető egyszeri vagy többszöri választott ho-
natya, -anya kéri. Csakhogy ők épp erről a kitételről igyekeznek 
mit sem tudni, és ezért halmozódnak nyugodtan a különböző 
nyugdíjak a nevük mellett: mint annyi más törvény esetében, 
amiről már Caragiale azt mondta, hogy „mindig akad valahol egy 
paragrafus pluszban”, ez is aff éle sunyi kiskapu. Akkor került 
szóba, amikor a választások előtt egyes már bent ülő, de még 
négy évig – legalább! – ott ülni szándékozó jelölt látványos, 
színpadi hivatalossággal „lemondott” a még hátralévő néhány 
napról a mandátumából, mivel először a speciális nyugdíjat uta-
sította el, de – akkor derült ki! – azt kérniük kell. Folyt a cirkusz a 
lemondásokkal, pedig sokkal egyszerűbb lett volna egy nagyon 
világos, kiskapumentes törvénnyel eltörölni az egészet, de úgy-
mond arra már nem futotta az időből. Most meg még az eset-
leg régi-új helyük nem melegedett meg eléggé, vagyis majd, az 
ünnepek után, hisz utóvégre ők is emberek. Mondják magukról, 
holott épp a havi bezsebelt összegek cáfolják meg az állításukat. 
Állandó téma a frászbukon is a rengeteg speciális nyugdíj, isme-
rős ismeretlenek kapnak miattuk virtuálisan hajba, ami csak az 
össznépi cirkuszt fokozza, nem old meg semmit. Elvileg a pártok 
is az eltörlést támogatnák, ha akadna valaki, aki benyújtaná a 
már említett hiányzó törvényjavaslatot, de ilyen nem akad. Jobb 
nekik fogócskázni a havi összeghappolás előtt, mint egy szava-
zással maguktól elvenni a pénzéhségük kielégítésének örömét.
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