
A pánikbetegséget rohamokban jelentkező, átmeneti heves szorongás, rossz 
közérzet vagy erős félelemérzet jellemzi, amely jellemzően hirtelen támad, és 
általában nem tart tovább fél óránál. Tüneteiben különbözik más szorongásos 
betegségektől, azaz váratlanul csap le, és látszólag nincs kiváltó oka. A legtöbb 
pánikbeteg rendszerint tűrhetetlen halálfélelemre, érzelmi, illetve viselkedés-
beli irányításvesztésre, vagy olykor súlyos fokú vegetatív idegrendszeri tüne-
tekre panaszkodik. Az alkoholizmust és a kábítószer-függőséget gyakran hoz-
zák összefüggésbe ezzel a kórral, akárcsak az úgynevezett klinikai depresszi-
ót. Statisztikai adatok szerint az effajta betegek 30%-a alkoholt, 15%-a egyéb 
pszichoaktív szert (például kokaint, marihuánát) használnak a gyötrődésük 
enyhítésére. A betegség súlyos egészségügyi problémát jelent főként a fejlett 
országokban. Általában a fiatal felnőttkorban keletkezik; az ebben szenvedők 
közel fele huszonnégy éves kora előtt mutatja a legelső tüneteket. Felmérések 
szerint világszerte a lakosság 2,5%-a szenved pánikbetegségben; a nők 
pedig kétszer akkora valószínűséggel küszködnek ezen kórral, mint a férfiak.

KALENDÁRIUM

A pánikbetegség fogalma

Március 30., kedd
Az évből 89 nap telt el, hátravan 
még 276.

Névnapok: Amadé, Zalán
Egyéb névnapok: Amadea, Ama-
de usz, Amadó, Gujdó, Hunor, Izidor, 
Izor, Magor

Katolikus naptár: Zalán
Református naptár: Zalán
Unitárius naptár: Hunor, 
Magor
Evangélikus naptár: Zalán
Zsidó naptár: Niszán hónap 
17. napja

Az Amadé latin gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: szeresd az Is-
tent! Női párja: Amadea. Alakformái: 
Amadó, Amadeusz. A név ismert vi-
selője Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) osztrák zeneszerző és ze-
nepedagógus volt, aki 11 évesen már 
egész estés vígoperát alkotott, 14 éve-
sen pedig megírta első operáját. Élete 
során közel 600 művet komponált.
A Zalán török eredetű férfi név, jelen-
tése: dobó, ütő. A név ismert viselője 
Zalán uralkodó volt a Duna–Tisza kö-
zén, aki 893-ban az Árpád fejedelem 
elleni csatavesztése után Bolgáror-
szágba menekült.

Adam Sandler
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színész, producer 1966. szeptember 
9-én született New Yorkban zsi-
dó származású családban, 
Stanley Sandler mérnök és 
Judy Levine tanárnő fi a-
ként. A New Hampshire 
állambeli Manchester-
ben nőtt fel, és ugyanitt 
végezte a tanulmányait 
is. Tizenhét éves korá-
ban már fellépett stand 
up előadóként, míg fel-
fedezője, Dennis Miller be-
mutatta őt a Saturday Night 
Live producerének. Amikor a 
90-es évek elején beindult fi lmes 
karrierje, otthagyta a show-világot. 
Számos kisebb karakter megformálását köve-
tően megkapta a Billy Madison, a dilidiák (1995) című vígjáték főszerepét. A nagy 
sikert Nászok ásza című romantikus vígjáték hozta meg számára (Drew Barrymore 
partnereként). A fontosabb fi lmjei közé tartozik még A vizesnyolcas (1998),  Apafej 
(1999), A kismenő (2002), Ki nevel a végén? (2003), Az 50 első randi (2004), Csont-
daráló (2005), Távkapcs (2006), Férj és férj (2007), Esti mesék (2008), Apa ég! (2012), 

Csiszolatlan gyémánt (2019) és a Nagyfi úk-fi lmek. 
A Kótyagos szerelem című komédiában nyújtott tel-
jesítményéért 2003-ban Aranyglóbusz díjra jelölték. 
Pályája során négyszer jelölték Emmy-díjra is. Karri-
erjét negatív teljesítmények is övezik, ugyanis 35-szor 
jelölték Aranymálna díjra (ez a díjkiosztó rekordjá-
nak számít), amelyből kilencet „elnyert”. 2003-ban 
feleségül vette Jacqueline Titone színésznőt, aki 
Jackie Sandler néven sok fi lmben játszott férje mel-
lett; házasságukból két gyermekük született. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Keressen megbízható személyeket, és 
ossza meg velük az ötleteit. Most nem 
kell attól tartania, hogy visszaélnek az 
Öntől kapott információkkal!

Maradjon objektív, próbáljon különbsé-
get tenni a dolgok között! Ne vonjon le 
hirtelen következtetéseket, illetve ne ta-
lálgasson semmivel kapcsolatban!

Szedje össze a bátorságát, és a régóta 
halogatott feladatokra keresse meg a 
megfelelő megoldást! Csakis olyan dön-
tést hozzon, ami Önnek előnyös!

Ne vállaljon új tennivalókat, csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzon! Most 
bátran kézbe veheti azokat is, amelyek-
kel eddig nehezen boldogult!

Az elmúlt időben befektetett munka vég-
re meghozza a gyümölcsét. Ámde ne fe-
ledkezzék meg azokról, akik segítették, 
amikor Ön épp feladni készült!

Rendszerezze a feladatait, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

A mai napon kissé felgyorsulnak az ese-
mények, és fontos döntéseket kell majd 
meghoznia. Legyen optimista, ne eléged-
jék meg a kezdeti sikerekkel!

Nagy lendülettel, illetve ösztönös tisztán-
látással hozza meg a döntéseit. Folytas-
sa, amihez nekikezdett, és törekedjék 
még magasabb szintre jutni!

Kezelje észszerűen a dolgokat! Helyezze 
háttérbe a saját érdekeit, ugyanis hosz-
szú távon sokat veszíthet, hogyha sza-
bad utat enged a feszültségnek.

Úgy érzi, hogy nagyobb a teher a vállán, 
mint amivel képes megbirkózni. Fordítsa 
energiáit a megoldások keresésére, és 
ha kell, kérjen segítséget!

Több lehetősége nyílik arra, hogy megva-
lósítsa a célkitűzéseit. Már csak élnie kell 
a kínálkozó alkalmakkal, és kamatoztat-
nia tudását, tapasztalatait.

Bár tele van tervekkel, úgy érzi, ezeknek 
nagy része megvalósíthatatlan. Mérje fel 
a lehetőségeit, majd közelítse meg más 
szemszögből a céljait!

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.

ÁTHÁGHATATLAN AKADÁLY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 10°

Kolozsvár
6° / 1 1°

Marosvásárhely
5° / 12°

Nagyvárad
9° / 13°

Sepsiszentgyörgy
5° / 10°

Szatmárnémeti
7° / 10°

Temesvár
10° / 15°

 » A Kótyagos sze-
relem című roman-
tikus komédiában 
nyújtott kiváló telje-
sítményéért 2003-
ban Aranyglóbusz 
díjra jelölték. 

Szolgáltatás2021. március 30.
kedd10

A március 15–18. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: március 15.: 
…a húsz százalék vigalmi adó; március 16.: …miért olyan ősz a nagyanyó; március 
17.: Dobjuk fel, ha fej, akkor a tiéd lehet; március 18.: … még nem esküdtek meg.

MEGFEJTÉSEK

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

március
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A repülőn utazik a medve, a vajú és a róka. 
A medvének hoznak egy pohár piát. A varjú 
fogja magát, és megissza a medve elöl. A ró-

ka csak nézi, hogy milyen bátor ez a varjú. 
A varjú rágyújt, és elnyomja a cigit a medve 
hátán. Erre a róka is. A medve megunja, és 
kilöki mind a kettőt a repülőből. Zuhannak 
lefelé, mire a varjú megszólal:
– Te róka, tudsz repülni?
– Nem – válaszol a róka.
– Akkor...? (Poén a rejtvényben.)

Hárman a repülőn

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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