
168 éve
Zundertben világra jött Vincent 
van Gogh holland festő, a poszt-
impresszionizmus nagy alakja.

109 éve
Radebeulban elhunyt Karl May 
német író, az ifjúsági világiroda-
lom jelentős alkotója.

177 éve
Metzben megszületett Paul Ver-
laine francia költő, a szimboliz-
mus neves képviselője.

165 éve
Aláírták a párizsi békeszerződést, 
amely lezárta a krími háborút.

275 éve
Fuendetodosban világra jött Fran-
cisco de Goya világhírű spanyol 
festőművész és grafikus.

154 éve
Az USA megvásárolta 7 200 000 
dollárért Oroszországtól Alaszkát.

126 éve
Manosque-ben megszületett Jean 
Giono, a 20. század népszerű fran-
cia írója, aki a provence-i régióban 
zajló regényeiről vált ismertté.

19 éve
A windsori kastélyban százegy 
éves korában meghalt Erzsébet 
brit anyakirályné.

94 éve
Budapesten világra jött Ágai Ka-
rola Kossuth-díjas szoprán ope-
ra-énekesnő.

33 éve
Baján elhunyt Szvetnik Joachim 
Kossuth-díjas ötvös, restaurátor.

38 éve
Budapesten elhunyt Kadosa Pál 
kétszeres Kossuth-díjas zeneszer-
ző, zongoraművész.

90 éve
Kunágotán megszületett Szoko lay 
Sándor Kossuth-díjas zeneszer-
ző, karmester, egyetemi tanár.

72 éve
Buenos Airesen meghalt Friedrich 
Karl Rudolf Bergius Nobel-díjas 
német kémikus.

95 éve
Debrecenben világra jött Pongrácz 
Imre Jászai Mari-díjas színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A pánikbetegséget rohamokban jelentkező, átmeneti heves szorongás, 
rossz közérzet vagy erős félelemérz et jellemzi, amely jellemzően hirte-
len támad, és általában nem tart tovább fél óránál. Tüneteiben különbö-
zik más szorongásos betegségektől, azaz váratlanul csap le, és látszó-
lag nincs kiváltó oka. A legtöbb pánikbeteg rendszerint tűrhetetlen halál-
félelemre, érzelmi, illetve viselkedésbeli irányításvesztésre, vagy olykor 
súlyos fokú vegetatív idegrendszeri tünetekre panaszkodik. Az alkoholiz-
must és a kábítószer-függőséget gyakran hozzák összefüggésbe ezzel a 
kórral, akárcsak az úgynevezett klinikai depressziót. 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 országok-
ban. Általában a fiatal felnőttkorban keletkezik; az ebben szenvedők kö-
zel fele huszonnégy éves kora előtt mutatja a legelső tüneteket. Felmérések 
szerint világszerte a lakosság 2,5%-a szenved pánikbetegségben; a nők pe-
dig kétszer akkora valószínűséggel küszködnek ezen kórral, mint a férfiak.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

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.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1- től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Adam Sandler
Az Aranyglóbusz díjra jelölt ame-
rikai színész, producer New 
Yorkban jött világra 1966. 
szeptember 9-én zsidó 
származású család-
ban, Stanley Sand-
ler mérnök és Ju -
dy Levi ne tanár-
nő fi aként. A New 
Hamp shire állam-
beli Manchester-
ben nőtt fel, és itt 
végezte a tanulmá-
nyait is. 17 évesen 
már fellépett stand up 
előadóként, míg felfede-
zője, Dennis Miller bemutat-
ta őt a Saturday Night Live pro-
ducerének. Amikor az 1990-es évek 
elején beindult fi lmes karrierje, otthagyta a show-világot. Számos kisebb karak-
ter megformálását követően 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 tarto-
zik még A vizesnyolcas (1998),  Apafej (1999), A kismenő (2002), Ki nevel a vé-
gén? (2003), Az 50 első randi (2004), Csontdaráló (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 teljesítményé-
ért 2003-ban Aranyglóbusz díjra jelölték. 
Pályája során négy alkalommal jelölték 
Emmy-díjra is. Karrierjét negatív teljesít-
mények is övezik, ugyanis harmincötszor 
jelölték Aranymálna díjra (ez a díjkiosztó 
rekordjának számít), amelyből kilencet 
„elnyert”. 2003-ban feleségül vette Jacqu-
eline Titone színésznőt, aki Jackie Sandler 
néven sok fi lmben játszott férje mellett; 
házasságukból két gyermekük született. 

A Kótyagos szerelem cí-

mű romantikus komédi-
ában nyújtott rendkívü-
li teljesítményéért 2003-
ban Aranyglóbusz díjra 
jelölték.
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