
A paranoia (vagy más néven üldözési mánia) irracionális és túlzó szorongás 
vagy félelem, ami gyakran az üldözöttség érzésében nyilvánul meg. A jelen-
ség értelmezése sokat változott az idők folyamán, ezért a használata nem 
teljesen egységes. Kezdetben az elmén kívülit jelentő, görög eredetű para-
noia kifejezést mindenféle elmezavarok megnevezésére alkalmazták, majd 
a 20. század elején Emil Kraepelin német pszichiáter olyan elmebetegsé-
gek jellemzésére kezdte el alkalmazni, amelyeknek a legfőbb jellegzetes-
sége valamilyen tévhit. Jelenleg elsősorban olyan téveszmék megnevezé-
sére használják, amelyekben az érintettet üldözi valaki. A tipikus paranoid 
tévhitek közé tartozik, amikor valaki úgy érzi, hogy üldözik vagy megmér-
gezték; valaki (általában egy híres ember) titokban szerelmes belé (De Cle-
rambault-féle szindróma); beteg vagy parazitái vannak; Isten kiválasztott-
ja; a gondolatait vagy a tetteit távolról befolyásolják. A hétköznapi életben 
a kifejezést gyakran használják a túlzott félelmekre, például a posztjukért 
túlzottan aggódó politikusokra vagy az összeesküvés-elméletek hívőire.
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A paranoia fogalma

Március 25., szerda
Az évből 85 nap telt el, hátravan 
még 281.
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Unitárius naptár: Irén
Evangélikus naptár: Irén, Írisz
Zsidó naptár: Ádár hónap 
29. napja

Az Irén görög származású női név, 
jelentése: béke. A név ismert viselője 
Irene Papas görög színésznő, akinek 
kiváló művészi tehetségét Elia Kazan 
Oscar-díjas görög rendező fedezte fel. 
Karrierje során számos Oscar-díjas 
játékfi lmben alakított maradandót, 
szerepléseit pedig több nemzetközi 
fi lmszemlén méltatták. Színészi mun-
kái mellett énekesnőként is remekelt, 
több alkalommal közreműködött Mi-
kisz The odorákisz neves dalszerzővel, 
valamint a Vangelisszel.
Az Írisz görög mitológiai eredetű női 
név, jelentése: szivárvány, de újabban 
a nőszirom virágnévre is utal.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kerülje azokat a szituációkat, amelyek 
meghaladják a szakmai adottságait! Osz-
sza be okosan az idejét, és mindig válasz-
sza az egyszerű megoldásokat!

Céltudatosan viszonyul mindenhez, és 
azt is átlátja, melyik út vezet a gyors si-
kerekhez. Határozottsága arra ösztönzi a 
társait, hogy Önnel tartsanak.

Kiválóan kezeli a tevékenységeit, így 
azonnal sikereket könyvel el. Bár ez 
új utakra csábítja Önt, próbáljon meg 
egészséges egyensúlyra törekedni!

Mások hibája miatt zsákutcába kerülnek 
a teendői. Hogyha nem veszíti el a türel-
mét, és képes higgadtan átgondolni a 
történteket, megtalálja a kiutat.

Holtpontra sodródott pár tevékenysége, 
így most minden tapasztalatára szüksé-
ge lesz, hogy átlépjen az akadályokon. 
Őrizze meg a nyugodtságát!

Lépéselőnyre tehet szert, ha változtat a 
módszerein, és új megvilágításba helye-
zi a dolgokat. Magánéletében meghatá-
rozó pillanatokra számíthat.

Fontos kérdésben kell állást foglalnia. 
Ne döntsön elhamarkodottan, kérjen 
gondolkodási időt, és vegye számításba 
az esetleges következményeket!

Hivatásában csak a saját erejére számít-
hat. Olyan megoldásokat keressen, ame-
lyek korábban is beváltak, hogy ne kell-
jen meglepetésekkel számolnia!

Kimagasló eredményekre képes, ezért 
lépjen a tettek mezejére! Alaposan szer-
vezze meg a folyamatokat, majd hangol-
ja össze mások munkájával!

Ma rendkívül élelmes, könnyen észreve-
szi azon összefüggéseket, amelyek szük-
ségesek a helyes döntésekhez. Ez pozitív 
hatással lesz a munkájára.

Tele van energiával, valósággal keresi a 
kihívásokkal teli munkálatokat. Ne ap-
rózza el az energiáját, csak annyit vállal-
jon, amennyit ma be tud fejezni!

Kissé elbizonytalanodott, nem érzi ma-
gát elemében. Próbáljon megfelelni az 
elvárásoknak, és csakis a folyamatban 
lévő munkákra koncentráljon!

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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0° / 3°
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2° / 4°
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3° / 5°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. április 
5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Józsi bácsi felmutatja a vonatjegyét 

a kalauznak, mire az így reagál:

– De, ez egy gyerekjegy!

– Na, látja, most derül ki, hogy milyen 

... (Poén a rejtvényben.)

Íme a bizonyíték!

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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Még mindig bajban
a magántulajdon

Hiába telt el egy emberöltő, még mindig baj van a magántulajdon 
fogalmával. Nagyon beleivódott ugyanis az elvtárs urakba, hogy 
csak a nép ellenségeinek volt saját tulajdonuk, amit sürgősen el 
is vettek hetvenkét esztendeje, és a ’89-es változás után sokan 
még most is próbálkoznak, hogy valamit visszakapjanak felme-
nőik munkával megszerzett javaiból, vagy – ami még rosszabb 
– ugyanebből a célból vége-hossza nincs pereket folytatnak az 
új tulajdonosokkal, akik „véletlenül” vették meg az eredeti tulaj-
donos orra elől a tulajdont. Ha nehezen is, de az ilyesfajta helyze-
teket még valahogy meg lehet érteni, ám ha az újonnan vásárolt 
lakást vagy házat kezelik úgy, mintha állami tulajdon volna, az 
már sokkal felháborítóbb. Nagyváradon sajnos ilyen téren eléggé 
furcsa dolgok történnek. Lehet, én vagyok túl maradi vagy begye-
pesedett gondolkodású, netán annyira buta, hogy nem tudok 
hajbókolni a polgármester előtt, mindhárom variánst elfogadom, 
de azt nem, hogy őkelme szabja meg, a saját lakásában ki milyen 
fűtési formát alkalmazhat. Előrebocsátom, nem hazabeszélek, 
nekünk zökkenőmentesen sikerült bevezettetnünk a földgázt, és 
azóta olyan meleget csinálunk, amilyen jólesik, és ami ennél is 
fontosabb: annyit fi zetünk, amennyit használunk. Ha rólunk lett 
volna szó, akkora csetepatét rendeztem volna, hogy talán kény-
szerzubbonyban visznek el. Viszont egyre több ismerőstől hal-
lottam, nem engedélyezik a házukon a kéményt, a gázt arrafelé 
nem lehet bevezetni, mert túl messze fut a fővezeték, de – ér-
dekes módon – nagyon szívélyesen ajánlják fi gyelmükbe a kö-
zelükben vagy nem is olyan közelben, de elérhető távolságból 
bevezethető távfűtést. Amiről viszont a tömbházakban lakóktól 
a legtöbb rémhírt hallani, olyan horribilis összegeket fi zetnek 
havonta, hogy még belegondolni is rossz. És hiába tesznek mé-
rőórát, mert megmagyarázzák nekik, hogy hőveszteség van a 
pincében, az utcán, és ne is tiltakozzanak, úgyis nekik kell kifi -
zetniük. Azok pedig, akik nem tömbházban laknak, de bevezet-
tették a távfűtést, még sokkal többet fi zetnek. Nem érvelhetnek 
azzal, hogy a saját lakásukat azzal fűtik, amivel akarják, kötele-
zik őket, sőt büntetést is emlegetnek. Talán mert a városatya is 
tömbházban lakik, és örül, hogy havonta jó sokat könnyíthet a 
zsebén?! Vagy esetleg más érdekei is vannak?! Ki tudja, de jó vol-
na, ha belátná, nemcsak neki, másnak is lehet magántulajdona!
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