
Az influenza (vagy más néven grippe) vírus által okozott fertőző betegség, 
amelynek tüneteiről már az ókori időkből fennmaradt írások is beszámoltak. 
Az idők folyamán számos effajta járványt feljegyeztek, a legelső beszámolók 
a 12. századból származnak. A kór tömeges elterjedése a 16. századtól doku-
mentálható, világméretű előfordulása pedig a 18. század óta sűrűsödött. A leg-
nagyobb influenzaepidémiák a 19. század végétől következtek be, ilyen volt 
például az 1889-es orosznátha, az 1918-as spanyolnátha, az 1957-es ázsiai 
influenza, az 1968-as hongkongi influenza- vagy a H1N1-es típusú vírus okoz-
ta 2009-es világjárvány. Az influenza elnevezést az Edinburghi Egyetemen te-
vékenykedő brit James A. Hugger használta először az 1703-ban írt disszertá-
ciójában, amelyben ezt a betegséget ezzel a latin eredetű szóval jellemezte. 
Az orvostudomány 1933-ban azonosította a vírust, majd rövidesen elindultak 
a kutatások; az évtized végére már sikerült a védőoltás előállítása, de a vak-
cina rendszeres gyártása csak az 1940-es évek végén kezdődött el. Statiszti-
kák szerint a járvány globális kialakulása 30–40 évenkénti periodicitást mutat.

KALENDÁRIUM

Az influenza története

Január 26., kedd
Az évből 26 nap telt el, hátravan 
még 339.

Névnapok: Paula, Vanda
Egyéb névnapok: Balambér, Bá tony, 
Pauletta, Paulin, Polikárp, Tamara, 
Timót, Titusz, Viktorina

Katolikus naptár: Szent Timóteus, 
Szent Titusz
Református naptár: Vanda
Unitárius naptár: Aba, Vanda
Evangélikus naptár: Vanda
Zsidó naptár: Svát hónap 
13. napja

A Paula latin gyökerű női név, je-
lentése: kis termetű. Oravecz Paula 
(1903–1990) magyar írónő volt, Déry 
Tibor második hitvese, aki fi atalon 
kivándorolt Brazíliába, és ott jelentet-
te meg első írásait álnéven. 1935-ben 
visszatért szülőföldjére, ahol elindult 
írói pályája a Facipő című önéletrajzi 
regényével, amely közönségsiker lett. 
Ezután számos regényt és elbeszélést 
publikált. Munkásságát 1961-ben Jó-
zsef Attila-díjjal jutalmazták.
A Vanda lengyel eredetű női név, 
egy mondabeli királylány neve, je-
lentése: vad nő. Rokon nevek: Van-
tana, Vöndu.

Ryan Reynolds
Az Aranyglóbusz díjra jelölt kanadai 
színész és producer Vancouverben 
jött világra 1976. október 23-án 
ír és skót felmenőkkel ren-
delkező családban. Az apja 
élelmiszer-nagykereske-
dőként tevékenykedett, 
az  édesanyja pedig el-
adóként dolgozott; apai 
nagyapja (Chester Rey-
nolds) neves politikus 
volt a 20. század elején. 
Pályafutása a Hillside cí-
mű szappanoperában in-
dult 1991-ben, majd kisebb 
szerepeket követően megkapta 
a Két pasi meg egy csajszi című 
szituációs komédia főszerepét (1998 
és 2001 között). Ezután feltűnt a Buliszerviz 
(2002), Ezt jól kifőztük! (2005), Mindenképpen talán (2008) és Nászajánlat (2009) 
című vígjátékokban. Drámai szerepben is kipróbálta magát a Kilenc: A szám hatalma 
(2007), Élve eltemetve (2010), Hölgy aranyban (2015) és Élet (2017) című produkciók-
ban. Akciófi lmes alakításai közé tartozik a Penge: Szentháromság (2004), Zöld Lám-
pás (2011), Védhetetlen (2012), R.I.P.D.: Szellemzsaruk (2013), Beépített tudat (2016) 

és Sokkal több mint testőr (2017). A Zeroman című 
animációban Ty Cheese-nek kölcsönözte a hangját. 
A People’s Choice Awards közönségdíjon tizenhá-
romszor jelölték, amelyből kettőt elnyert. A Dead-
pool című sci-fi  akcióvígjátékban nyújtott rendkí-
vüli teljesítményéért 2017-ben Aranyglóbusz díjra 
jelölték; ugyanezen évben saját csillagot kapott a 
hollywoodi hírességek sétányán. 2008 és 2011 között 
Scarlett Johansson színésznő hitvese volt, 2012 óta 
Blake Lively férje, akitől három gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiváló ötletei támadnak, amelyek kidol-
gozásra érdemesek. A gyakorlatias hoz-
záállásának köszönhetően képes lesz ki-
szűrni a hátráltató tényezőket.

Most remek alkalma adódik tisztázni a 
nézeteltéréseit. A beszélgetések során le-
zárhatja a vitás pontokat, emellett hasz-
nos tanácsokat is kaphat.

Fordítson több figyelmet a közeli kapcso-
lataira, mert az utóbbi időben főleg olyan 
személyeket részesített előnyben, akiket 
még nem is ismer igazán.

Váratlanul felhalmozódnak a teendői. 
Legyen mindenben nagyon óvatos, ké-
szítsen ütemtervet, majd kizárólag en-
nek mentén tevékenykedjék!

Zaklatott a hangulata, így lehetőleg olyan 
tennivalókkal töltse az idejét, ami össz-
pontosítást igényel. Így könnyebben visz-
szanyerheti a lelki nyugalmát.

Minden erőfeszítése ellenére az elképze-
lései holtpontra kerültek. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, szükség ese-
tén pedig módosítson rajtuk!

Óvakodjék azon helyzetektől, amelyek-
ről Ön is jól tudja, hogy csupán vitát szül-
nének! Hagyjon választási lehetőséget a 
környezetében élőknek!

Túlzott érzékenységgel reagál minden-
re, a magatartása komoly próbára teszi a 
társai türelmét. Változtasson a magatar-
tásán, és kerülje a vitákat!

Tettrekészsége a csúcson van, ezért egy-
szerre több teendővel foglalkozik. Ám ar-
ra vigyázzon, hogy lendületével nehogy 
rossz irányba terelje a céljait!

Nagyratörő tervek fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon be-
le. Ossza meg terveit azokkal, akik ké-
sőbb az Ön segítségére lehetnek!

Hivatásában megváltoznak bizonyos kö-
rülmények, ennek következtében csak a 
saját erejében bízhat. Ha lehet, sok fela-
datot ne vállaljon magára!

Olyan buktatókkal kell ma megbirkóz-
nia, melyekre nem érzi magát felkészült-
nek. Bízzon a tapasztalatában, ez átsegí-
ti Önt a nehézségeken!

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° / –1°

Kolozsvár
–3° / 1°

Marosvásárhely
–2° / 2°

Nagyvárad
0° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
–3° / 1°

Temesvár
0° / 4°

 » A Deadpool cí-
mű sci-fi  akcióvíg-
játékban nyújtott 
rendkívüli teljesít-
ményéért Arany-
glóbusz díjra je-
lölték.

Szolgáltatás2021. január 26.
kedd10

A 2021. január 11–14. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: január 
11., hétfő: …zsebkendő gyáros; január 12., kedd: … krumplival; január 13., szerda: 
…hogyan áll meg, ahol nincs fa; január 14., csütörtök: Hát akkor meg mit akar?

MEGFEJTÉSEK

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

január
26/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt 
mondtad, hogy a nagybácsid temetésére 
mész, és most itt látlak a labdarúgó-mér-
kőzésen – szidja a diákot a tanár.
– Várja csak ki, tanár úr, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Ejnye!

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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