
A placebo gyógyszert utánzó, hatóanyagot azonban nem tartalmazó álor-
vosság, amelyet általában injekció vagy pirula formájában adnak be a be-
tegnek, aki viszont nincs tudatában az eljárás alkalmazásáról. Az efféle 
megtévesztés rendszerint a páciens érdekében történik. A módszert számos 
kísérlet alátámasztja, ilyen például az úgynevezett vakpróba, illetve dupla 
vakpróba: míg az előbbinél az orvos kétfajta gyógyszert adagol a betegnek 
(egyik valódi gyógyszerkészítmény, a másik ugyanolyan küllemű placebo), 
utóbbinál maga az orvos sem tudja, hogy melyik az igazi orvosság, és melyik 
a placebo. Mindkét módszer arra szolgál, hogy az új szer objektív és szub-
jektív hatását minél jobban elkülönítse. A betegek jelentős része megbízik 
az orvosi előírásokban, valamint meggyőződése, hogy amennyiben bevesz 
egy gyógyszert, az mindenképpen hatni fog. A tablettába vetett bizalom kö-
vetkeztében az egyénnek működésbe lépnek a feltételes reflexei, amelyeket 
lelki tényezők is megerősítenek. Kísérleti betegcsoport körülbelül harmincöt 
százaléknál a placebo beadását követően átmeneti javulás tapasztalható.
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Az Aranka latin–magyar származá-
sú női név, az arany szó kicsinyítő-
képzős származéka, egyéb állítások 
szerint viszont az Aurélia magyarí-
tása. Laczkó Aranka (1861–1953) 
kassai születésű magyar színésznő 
volt, aki a karrierje során számos 
színpadon csillogtatta tehetségét, 
nyugdíjazásáig pedig a Kolozsvári 
Nemzeti Színház tagjaként tevékeny-
kedett. Kezdetben drámai szendék, 
valamint fi atal hősnők alakításában 
jeleskedett, később drámai anyasze-
repek művészi megformálója volt. 
Az élete utolsó két évtizedét Buda-
pesten töltötte.
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KISLEXIKON

A mai napon egyedül kell megküzde-
nie az Ön előtt tornyosuló feladatokkal. 
Egyetlen esélye lépést tartani a dolgok-
kal, hogyha segítséghez folyamodik.

Energiaszintje kissé hullámzó, így ma le-
hetőleg kerülje el a konfliktusokat! Töre-
kedjék a kompromisszumra még akkor 
is, ha ez áldozatokat követel!

Ezúttal ne fogadjon el mindent feltételek 
nélkül, hanem inkább nézzen az infor-
mációk mögé! Magánéletében készüljön 
fel egy váratlan szituációra!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugalmát, 
tervezze meg okosan a lépéseit!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne enged-
je, hogy a kialakult helyzet elrontsa a mai 
napját! Maradjon nyugodt, és próbálja 
megtartani a tárgyilagosságát!

Amennyiben képes megválni a megrög-
zött módszereitől, közelebb kerülhet a 
céljaihoz. Szép eredményeket érhet el, 
ha nyitott az új megoldásokra.

Megpróbáltatásokban lesz része, ezért 
szüksége lesz a rátermettségére. Azon-
ban bárhogyan is cselekszik, ne tegye 
kockára a szavahihetőségét!

Legyen kitartó, próbálja meg érvényesíte-
ni az elképzeléseit! Cselekedjék követke-
zetesen, és mindvégig alkalmazkodjék 
az adott helyzetekhez!

Váratlan fordulatok teszik mozgalmassá 
a napját, és bizonyos ügyeiben komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért ha teheti, halassza el azokat a tevé-
kenységeket, amelyek odafigyelést vagy 
a kollégái segítségét igénylik!

Remek tempóban halad a teendőivel, így 
alkalma lesz az időigényes terveit is na-
pirendre hozni. Ha a segítségét kérik, le-
gyen mindenkivel készséges!

Könnyen végzi el a szellemi munkákat, a 
kommunikációs képessége pedig a csú-
cson van. Most előtérbe helyezheti a ko-
molyabb beszélgetéseket.

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
7° / 9°

Kolozsvár
8° / 10°

Marosvásárhely
7° / 12°

Nagyvárad
8° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
7° / 1 1°

Szatmárnémeti
8° / 10°

Temesvár
8° / 10°

Szolgáltatás2021. február 8.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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8/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőr ás a szakadó esőben, és a fele-

sége által csomagolt szendvicset eszi. A 

kollégák döbbenten nézik:

– Józsi, miért nem jössz be az őrszobára 

enni? Csak kényelmesebb!

– Azért, mert azt mondta az asszony, ... 
(Poén a rejtvényben.)

Nem megy be!

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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Mágnásdömping

Ki gondolta volna, hogy a múlt század derekának történelmi 
viharai, vagyonelkobzás, kilakoltatás, mondhatni kötelező nyil-
vános megalázás és megcsúfolás, illetve ennek a sok borza-
lomnak a néhány szerencsés kivédéseként sikerült elvándorlás 
után váratlanul divatba jön a mi tájainkon is a főúriság?! Nem 
a gyanús gyorsasággal meggazdagodott, félviccesen uborkafára 
felkapaszkodott kivagyiságra gondolok, nem is a valamikori sze-
rény kisnemességre, amelynek tagjai úgy gondolják, talán most 
már nem lesz bántódásuk a nemesi származásuk miatt, hanem 
a szó legszorosabb értelmében a főnemességre. És közülük sem 
a matuzsálemi kort megélt régi nagyurakra, hanem a jövő ígére-
tének nevezett, még jócskán gyermeki korban lévő nemzedékre. 
S hogy honnan ez a hirtelen jött mágnásdömping?! A válasszal 
leleplezem magam, de itt is az ideje: nem valóság, hanem jel-
képes körülírás, vagy ha úgy tetszik, szónoki fogás, a fi gyelem 
felkeltése. Tehát szó sincs személyiséglopásról, okirat-hamisí-
tásról, sznobok nyilvános megalázási szándékáról, hanem egy 
olyan félresikerült szülői becézgetési forma gyors átvételéről, 
ami nálunk, ahol valaha tényleg létezett igazi főnemesség, visz-
szatetsző. Sokan már biztosan rá is jöttek, mire gondolok, igen, 
a manapság nagyon gyakori hercegnő és kis herceg gyerekbe-
cézgetésre. Talán ha olyankor érkezik hozzánk, amikor még se 
híre, se hamva a közösségi médiának, jelesül a frászbuknak és 
társainak, hamar tovább is futott volna, így viszont lehorgonyzott. 
Naponta olvasok frissebbnél frissebben érkezett hercegnőkről és 
újabban kis hercegekről is, s tulajdonképpen ez a baj. Természe-
tes, hogy a szülőknek a saját csemetéik a teremtés koronái, de ez 
az első perctől sulykolt „hercegség” nagyon csúnyán vissza fog 
ütni. Többször elképzeltem egy-egy nagyszüneti jelenetet, amikor 
a jól indult barátkozásból csúf hajcibálás és sírás-rívás lesz épp 
azért, mert nem tudják eldönteni, a sok hercegből és hercegnőből 
ki is az, aki valóban megérdemli a babérkoszorút. S ez még nem 
is a csúcsa az agyonhercegnőzésnek, hanem majd otthon kerül fel 
az i-re a pont, amikor megvádolják a szülőket, miért nevezték őket 
úgy, ahogy más szülő is teszi a gyerekével. És innen már egész 
életre szóló frusztráció is maradhat, ha nem sikerül valahogy a 
sértettséget kezelni. Különösen a fi atal szülőknek volna jó elgon-
dolniuk, megéri-e a „mágnásdömpingnek” a nagyfokú követése.
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