
A migrén a fejfájások egyik speciális változata, sokan az erős, hosszan tartó 
fejfájás szinonimájának tartják. A többnyire féloldali fejfájást sok esetben lá-
tászavarokból, vibráló, cikkcakkos fényekből álló migrénaura előzi meg, és 
olykor mozgászavarok is jelentkezhetnek. Elsőként Kószi Hippokratész ókori 
görög orvos ismerte fel az aurát mint a fejfájás előhírnökét. A második század-
ban Kappadókiai Aretaiosz írta le az általa heterocraniának nevezett migrén 
tüneteit, ezt a betegséget később Pergamoni Galénosz római tudós hemicra-
niának nevezte. A migrén központi idegrendszeri eredetét Thomas Willis brit 
neurológus említette legelőször 1664-ben az agyi erek tágulásával együtt. Ek-
koriban higanyvegyületekkel, káliumcianiddal, nadragulyával, valamint gyű-
szűvirággal kezelték ezt a szimptómát. A skót William H. Thompson 1884-
ben hatásosnak találta az anyarozs kivonatát a migrénre, ezzel megvetette a 
modern migrénterápia alapjait. Ennek hatóanyagát (ergotamint) Arthur Stoll 
svájci biokémikus izolálta 1920-ban. Az anyag hatásmechanizmusának fel-
fedezése a 20. század folyamán újabb gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett.
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Az Árpád régi magyar férfi név, ame-
lyet a 19. században újítottak fel, jelen-
tése: árpácska. Női párja az Árpádina. 
Id. Latabár Árpád (1878–1951) szín-
művész volt, a Latabár-színészdinasz-
tia tagja. Pályafutása az 1890-es évek-
ben kezdődött, és a joviális viccelődő 
tipikus fi gurájával gyorsan a közön-
ség kedvencévé vált. Karikírozóké-
pessége kimagasló volt, élettel teli 
szerepeit mindig humorral formálta 
meg. 1894-ben Farkas–Ratkó-díjjal 
ju talmazták. Felesége, Deutsch Ilo-
na színésznőtől két gyermeke szüle-
tett, Kálmán és ifj . Árpád, akik szin-
tén színészek.

Ewan McGregor
Az Aranyglóbusz díjas skót színész 
Crieffb  en jött világra 1971. már-
cius 31-én tanár szülők fi a-
ként. Tanulmányait szü-
lővárosában kezdte el, 
aztán beiratkozott 
a Kirkaldy Főiskola 
drámatagozatára, 
később csatlakozott 
a Perth Repertory 
színházi társulathoz. 
Ezután felvételt nyert 
a londoni Guildhall 
kollégiumba, ahol Jude 
Law szobatársa volt. Első
tévészerepét 1993-ban kapta  
a Rúzs a galléron című sorozat-
ban, melyben egy Elvis-rajongót 
alakított. Filmvásznon először 1994-
ben bukkant fel Robin Williams mellett az Ember a talpán című fi lmdrámában. Nem-
zetközi ismeretségét az Irvin Weshl regényéből forgatott Trainspotting című fi lmben 
szerezte; ebben egy drogfüggő fi út formált meg (a szerep miatt 15 kilót fogyott). Ezután 
felkapott színésszé vált, és olyan produkciókban volt látható, mint Az élet sója (1997), 
Pokolba a szerelemmel (2003), A sziget (2005, Scarlett Johansson partnereként), Kasz-

szandra álma (2007), Angyalok és démonok (2009, 
Tom Hanks mellett), Mortdecai (2015), valamint a 
Star Wars-fi lmek 1–3. epizódjaiban. A Moulin Rouge! 
(2001), Lazacfogás Jemenben (2011) és Fargo (2014) 
című alkotásokban nyújtott teljesítményéért Arany-
glóbusz díjra jelölték, utóbbiért elnyerte az elisme-
rést. 1997-ben fi lmgyártó vállalatot alapított Natural 
Nylon néven Jonny Lee Miller és Jude Law társaságá-
ban. 1995 és 2017 között Eve Mavrakis francia látvány-
tervező férje volt, akitől négy gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kifogástalan munkát kell végeznie, el-
lenkező esetben komoly problémákkal 
szembesülhet. Maradjon éber, készüljön 
fel a legváratlanabb helyzetekre!

Csökken az Önre nehezedő teher, ennek 
köszönhetően fellélegezhet, és jut ideje 
rendszerezni a gondolatait, és levonni az 
elmúlt idő tanulságait.

Őrizze meg a higgadtságát, ne bizonyta-
lanodjék el még akkor se, hogyha meg-
oldhatatlan torlaszokba ütközik! Vesse 
be minden erényét a céljaiért!

Ezúttal csakis kitartó munkával, határo-
zott fellépéssel tudja majd elérni a cél-
kitűzéseit. Bízzék a szakmai képessége-
iben, ne hallgasson másokra!

Céljai könnyen megvalósíthatók, és se-
gítséget is kap. Ámde fontos, hogy min-
den információt megosszon a társaival. 
Ne hallgassa el a buktatókat!

Számos feladat vár Önre, ezért rendsze-
rezze a tevékenységeit, készítsen ütem-
tervet! Zárja ki a negatív tényezőket, és 
haladjon lépésről lépésre!

Ne tekintsen minden meglepő dolgot 
provokációnak! Kerülje az emberek tár-
saságát, és csak azokkal legyen kapcso-
latban, akik közel állnak Önhöz!

Koncentráljon a napi tevékenységére, és 
próbálja meg kizárni a külvilágból érke-
ző hatásokat! A rutinmunkák ez alkalom-
mal nyugtatóan hatnak Önre.

Legyen következetes, és addig ne kezd-
jen új feladatokba, míg a nyitottakat nem 
zárta le. Ütemezze be a tennivalóit, ké-
szítsen fontossági sorrendet!

Uralkodó bolygója sok energiával tölti 
fel, így ma szinte minden problémán ké-
pes felülemelkedni. Helyezze a hangsúlyt 
főleg a gyakorlati kérdésekre!

Kerülje azon helyzeteket, amelyben vi-
szályhelyzet alakulhat ki! Képtelen lesz 
ugyanis megőrizni az önuralmát, a viták 
pedig felemésztik az energiáit.

Használja ki a szellemi kapacitásait, és 
indítsa be az eddig csak halogatott terve-
it! Most olyan személyektől kap támoga-
tást, akikre nem számított.

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.

DRÁMA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 2°

Kolozsvár
1° / 6°

Marosvásárhely
1° / 4°

Nagyvárad
2° / 7°

Sepsiszentgyörgy
0° / 1°

Szatmárnémeti
2° / 7°

Temesvár
4° / 8°

 » A Fargo (2014) 
című misztikus al-
kotásban nyújtott 
rendkívüli teljesít-
ményéért Arany-
glóbusz díjjal ju-
talmazták.

Szolgáltatás2020. március 31.
kedd10

A március 16–19. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: március 16., 
hétfő: Ez nagyon is; március 17., kedd: ...fejbe lövöm a túszt!; március 18., szerda: 
Éppen azért, a felesége is látta; március 19., csütörtök: Nem látod? Csak vegetálok.

MEGFEJTÉSEK

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

március
31/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy orvosnál csőtörés van. Szerelőt hív, 
aki egy félóra alatt kicseréli a hibás 
csőszakaszt, majd benyújtja a számlát, 
300 lej. Az orvos teljesen elképed:
– Ez hihetetlen! Ennyit én, mint elismert 
orvos sem keresek!
A szerelő csak mosolyog:
– Tudom, és sem kerestem ennyit, ... 
(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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