
Hétköznapi szóhasználatban a függőség (vagy más néven: dependencia) 
megnevezést a ragaszkodás, hozzászokás és a szükséglet értelemben hasz-
nálják. A jelenségnek önmagában nincs pozitív vagy negatív értéke, jelentését 
a kontextus adja (például a függőség egy csecsemő számára a túlélést teszi 
lehetővé). Amennyiben az érett függőségbe való eljutás sérül, kialakulhatnak 
kóros függőségi (szenvedélybetegségek) és függetlenségi állapotok (autiszti-
kus magatartás). A szenvedélybetegség (vagy másként: addikció vagy kóros 
szenvedély) hátrányos helyzetbe hozhatja az érintett személyt, illetve a kör-
nyezetét is, mivel kényszeres viselkedési mintákból áll össze, amelyekben a 
viselkedés irányítása, abbahagyása sikertelen. A szakemberek a jelenséget 
két kategóriába osztják: egyik a kémiai szerek által kiváltott függőség, ide so-
rolják az alkoholizmust és nikotinfüggőséget, valamint az egyéb pszichoak-
tív szerek által kiváltott függőséget; a másik a viselkedési addikciók csoport-
ja, ami magában foglalja az evési zavarokat, a kényszerbetegségeket, munka-
szenvedélyt, számítógép/internet/televízió-függőséget, játékszenvedélyt stb.

KALENDÁRIUM

A függőség fogalma

Július 13., hétfő
Az évből 195 nap telt el, hátravan 
még 171.

Névnap: Jenő
Egyéb névnapok: Erneszt, Ernő, 
Henrietta, Henrik, Jakab, Jákob, Pet-
ronella, Sarolta, Sára, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Jenő, Szent 
Henrik, Szent Petronella
Református naptár: Jenő
Unitárius naptár: Jenő
Evangélikus naptár: Jenő
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
21. napja

A Jenő férfi név az egyik magyar hon-
foglaló törzs nevéből ered, jelentése: 
bizalmas tanácsadó. A 19. században 
a nevet tévesen az Eugén névvel azo-
nosították. Rejtő Jenő (1905–1943) 
zsidó származású magyar író volt, aki 
pályáját színpadi szerzőként kezdte, 
aztán novellák és ponyvaregények 
írásával folytatta. Kezdetben Gibson 
Lavery álnéven írta regényeit, majd 
a Nova Kiadó hatására felvette a P. 
Howard írói nevet. Az 1930-as évek-
ben a magyar szórakoztató irodalom 
egyik legnépszerűbb képviselőjévé 
vált. Életművét az irodalmi körök is 
nagyra értékelik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt na-
gyon megterhelt lesz szellemileg. Ne ve-
szítse el a türelmét, hallgasson a megér-
zéseire, használja a tapasztatait!

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja a 
napirendjét. Maradjon körültekintő, és 
próbáljon meg alkalmazkodni a kiala-
kult körülményekhez!

Rendkívül mozgalmas napnak néz elé-
be. Hamarosan felgyorsulnak az esemé-
nyek, ezért türelemre lesz szüksége, hogy 
lépést tartson másokkal.

Ne ragaszkodjék görcsösen korábbi el-
képzeléseihez, mert ma könnyebb úton 
is elérheti céljait! Legyen nyitott a pozitív 
hatások befogadására!

Mindenhez magabiztosan reagál, így re-
mekül alakulnak a dolgai. A sikerek szár-
nyakat adnak Önnek, és képes lesz vég-
legesíteni valamennyi teendőt.

Nehezen fogadja a nehézségeket, az aka-
dályok pedig arra ösztönzik, hogy új uta-
kat keressen. Maradjon körültekintő, és 
kerülje el a kockázatos lépéseket!

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. Bát-
ran kockáztathat is, kezdeményezései 
ezúttal eredményesek lesznek.

A mai események kizökkentik a megszo-
kott nyugalmából. Személyes igényeit 
alaposan vizsgálja át, és lehetőleg min-
denben legyen mértékletes!

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit, 
mert csak így tud majd továbblépni! A 
mai napon lehetősége adódik arra is, 
hogy tisztázza a félreértéseket.

Fontos változásokra készülhet, melyek 
hosszú távon a hasznára válhatnak. Cse-
lekedjék racionálisan, vigyázzon, miként 
reagál bizonyos dolgokra!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze a te-
endőit, ugyanis hajlamos hibák elköve-
tésére! Vegyen vissza kicsit a tempóból, 
és ne hajszolja túl magát!

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, és 
kerülje az elsietett döntéseket!

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.

ÚJ VILÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 19°

Kolozsvár
16° / 19°

Marosvásárhely
16° / 20°

Nagyvárad
17° / 21°

Sepsiszentgyörgy
16° / 18°

Szatmárnémeti
17° / 21°

Temesvár
19° / 22°

Szolgáltatás2020. július 13.
hétfő8

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

július
13/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Matematikaórán a tanár őrjöng a ren-

dőröknek:

– Idióták! Az osztály kilencven százalé-

ka meg fog bukni matekból!

Mire egy hang hátulról:

– ... (Poén a rejtvényben.)

Mérges tanár

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.

SUDOKU
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Séta egy divatszó
nyomában

Az utóbbi években váratlanul divatszóvá vált egy régismert és kel-
lő fogalom, a kézművesség. Helyesebben nem is a főnévi, hanem 
a melléknévi formája. Amikor először hallottam a kézműves sör-
ről, hirtelen felfordult a gyomrom, mert elképzeltem mindazokat, 
akik a konyhában megfordulnak, és kilépés előtt még puszta kéz-
zel belekavarnak a sörös fazékba, egyszerűen azért, hogy kezük-
kel illetve mívesebb legyen majd az itóka. Rá is kérdeztem, hogy 
miben áll ez a kézművessége a sörnek és azonnal megértettem: 
nem gyárban, nagybani körülmények között, hanem otthon, ki-
sebb házi edényekben elkészített sörről van szó. Oké, ezek szerint 
aki használta, nem helyes értelemben illette a kézműves jelzővel. 
Na, de erre meg újabb választ kaptam: én vagyok az elavult, ide-
jét múlt tudatlan, mert ma már minden otthon készült termékre 
rábiggyeszthető a kézműves jelző. Na, tessék, ezt jól megkaptam! 
Nem fogadtam el azonnal és feltétel nélkül, különben sem vagyok 
– semmilyen értelemben – divatbolond, hanem végigkérdeztem 
a felvilágosítómat, hogy a házi befőttek, a nagymamák speciális 
ízesítési titkai, a kézimunkák, faragások, díszítések, mind-mind 
kézműves termékek lesznek?! Beszélgetőtársam mosolyogva 
bólintott, kis híján még a vállamat is megveregette volna, saját 
kezűleg, vagyis kézművesen, de azért ezt már ő is túlzásnak érez-
hette, és csak a békés mosolygással maradtunk. Engem viszont 
otthonos, belső kisördögöm nem hagyott nyugodni és jártam-
ban-keltem nekiláttam szülővárosomban a hajdani, szinte egy-
más után sorakozó igazi kézműves műhelyek után nézelődni, 
de teljesen hiába. Egyetlen cipőjavító nem akadt utamba, a 
híres suszterek már a másvilágon sarkalnak és talpalnak, de 
vajon az akkori fi atal inasaik és tanoncaik hová lettek? Betago-
lódtak a cipőgyárak futószalagjai mögé?! És a szabók? Akiknél 
meg lehetett várni a cipzárcserét, a túl bő, túl szűk szoknya or-
voslását, de az átalakításra sem kellett hónapokig várni. Nem 
sétál nyáron a járókelők közt tologatott kocsĳ ából csodálatos 
ízű fagyit áruló bácsi, sem ősszel sült gesztenyével és sült tök-
kel kínáló nénike a játszóterek közelében. De eltűntek a fényké-
pészek, és legföljebb csak egy-egy kis borbélyüzlet árválkodik 
a nagybani egységek árnyékában. Egyedül a harisnya-szemfel-
szedők nem hiányoznak, hisz a mai harisnyaárakat fi gyelembe 
véve igazán fölösleges pazarlás szemfelszedőkig menni.
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