
A Parkinson-kór (vagy köznyelvben: reszkető bénulás) az Alzheimer-kórhoz 

hasonlóan lassan előrehaladó, idegrendszeri betegség. Az orvostudomány 

mai állása szerint gyógyíthatatlan, viszont kezelhető. A betegséget elsőként 

James Parkinson (1755–1824) angol gyógyszerész-orvosprofesszor írta le 1817-

ben az Egy tanulmány a remegő bénulásról című munkájában, így később ró-

la nevezték el Parkinson-kórnak. Az agyféltekék mélyén található szürkeállo-

mány (a finom mozgásokat irányító úgynevezett ganglionok) károsodása mi-

att alakul ki; csökken a fő ingerületátvivő anyag, a dopamin termelődése. 

A kór oka többnyire ismeretlen, bár idegrendszeri fertőzéseken és egyéb de-

generatív betegségeken kívül gyógyszerek, sőt kábítószerek is előidézhetik. 

A legtöbb betegnél 50–60 éves korban mutatkoznak az első tünetek. Az állapot 

gyakran gondolkodáslelassulással és depresszióval jár. Kezelésében fontos 

szerepet játszik a dopamin pótlása, a gyógytorna és a fizikoterápia, valamint 

a jól bevált Pető-féle konduktív, életmódterápia, amelyet Pető András nem-

zetközi hírű magyar orvos-mozgásterapeuta fejlesztett ki az 1960-as években.
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Az űrhajózás világnapja annak em-
lékére, hogy 1961. április 12-én Jurij 
Alekszejevics Gagarin  orosz űrhajós 
első emberként jutott el a világűrbe.
A Gyula török–bolgár gyökerű férfi -
név, jelentése: fáklya. Krúdy Gyula 
(1878–1933) a modern magyar pró-
zaírás kiváló mestere volt. A Szind-
bád-sorozat és A vörös postakocsi 
című regény hozta meg neki a közön-
ségsikert. Pályája a magyar irodalom-
ban sajátos jelenség, kifejezésre jut 
benne a késői romantika kiteljesedé-
se éppúgy, mint az impresszionizmus, 
valamint a realizmus. Regényei közül 
néhányat megfi lmesítettek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tele van energiával, a tettvágya pedig 

nem ismer határokat. Használja ki ezt a 

ritka helyzetet, és járjon a végére a rég-

óta halogatott feladatoknak!

Az elmúlt időszak kudarcai kissé fel-

emésztették az energiáit. Semmiképp 

ne tervezzen be új munkákat, nagyratörő 

terveit pedig halassza máskorra!

Ne tegyen könnyelmű ígéreteket! Ha 

meggondolatlanul játszik a szavakkal, 

hiteltelenné válhat a szakmájában, és 

pénzügyi nehézségeket is szerezhet.

Diktáljon mérsékelt tempót magának, ne 

siessen el semmit! Használja ki a rendel-

kezésére álló időt, és ellenőrizze le több-

ször a munkafolyamatokat!

A halogatott tervei ma valóra válhatnak, 

ha a megérzéseire hallgat. Anyagi ügyeit 

lehetőleg ne bízza másokra! Kerülje a ké-

tes kimenetelű üzleteket!

Amennyiben sikereket szeretne elköny-

velni, le kell térnie a szokásos útról. Az új 

módszerek nagyban segíthetik Önt ab-

ban, hogy átlépje a buktatókat.

Ne bosszankodjon, ha nem úgy halad a 

munkáival, ahogy eltervezte! Most sok-

kal többet nyer azzal, ha türelmes lesz, 

és kompromisszumokra hajló.

Nyitottsága új kapukat nyitnak meg Ön 

előtt. Emellett a körülmények is az Ön ér-

dekeit szolgálják, úgyhogy most bármibe 

belekezd, eredménnyel jár.

Kissé lassan halad a dolgaival, ami türel-

metlenné teszi Önt. Ha módjában áll, ak-

kor kizárólag a fontos, illetve határidős 

felkérésekkel foglalkozzék!

Csupán nagyvonalakban tervezze be a 

napját, ugyanis rögtönöznie kell. Bár-

mennyire is szeretne Ön irányítani, a dol-

gok kicsúsznak a kezei közül.

Kimerültek az energiatartalékai, így kép-

telen összpontosítani. Ma kizárólag köny-

nyen megoldható, kevés erőfeszítést 

igénylő feladatokkal foglalkozzék!

A mai napon kellően határozott ahhoz, 

hogy ne engedje elterelni magát az ere-

deti elképzeléseitől. Bátran támaszkod-

jon a szakmai tapasztalataira!

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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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Mozi után a fiú hazakíséri a barátnőjét.
– Nagyon klassz srác vagy – mondja a 
lány a búcsúzásnál. – Igazán korrekt, lo-
vagias. Elvittél moziba, sötét volt, és a leg-
rövidebb minimben mentem, és te mégis 
úgy viselkedtél, mint egy úriember.
– Örülök, hogy jól érezted magad – mond-
ja a fiú. – Mikor megyünk újból moziba?
– Veled? Minek? – feleli a lány. – Akkor in-
kább otthon ... (Poén a rejtvényben.)

A fiú és a lány

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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A jó szokás
nehezen múlik el

Gyakran beleszédülök, ha beszélgetés közben egymáshoz do-
báljuk a tartalmuktól kiürült közhelyeket. Nevezhetném örök-
igazságoknak is, de azok mégis tartalmasabbak. Ám itt arra 
kényszerülök, hogy ellentmondjak magamnak. Mert amikor az 
ember élőben tapasztalja meg egy-egy gyakran hallott szófor-
dulat mélységes igazát, attól kezdve rögtön egy kicsit másképp 
látja a maga körüli világot. Nekem szerencsém volt ezt átélni, és 
szavamra mondom, sosem feledhetem el. Pedig jó néhány éve 
történt, ám a hatását most is döbbenetesnek érzem. A történet 
főszereplője ez esetben is egy olyan szófordulat, amit ha nem is 
naponta, de nagyon gyakran használok én is anélkül, hogy elcsé-
peltségére gondolnék. Azokról az apró-cseprő szokásokról be-
szélek, melyek mindannyiunk életében jelen vannak, az enyém-
ben különösen. S ha már nekem is feltűnik, mennyire kínosan 
ragaszkodom a bevett szokásaimhoz, jó adag öngúnnyal mon-
dom, milyen nagyúr a szokás. S ezzel el is rendezem ezt a szü-
letési hibámat. Egy alkalommal viszont olyan esetnek lehettünk 
a tanúi a férjemmel, amit nem tudunk elfelejteni: kint jártunk a 
temetőben, s az egyik sírrendezésünk közben arra fi gyeltünk 
fel, hogy kicsit arrébb, a szemközti sor egyik sírja előtt egy idős 
férfi  ül, és nem túl hangosan, de mégis jól hallhatóan olvassa a 
híreket a helyi napilapból. Nemcsak olvasta, hanem beszélgető 
formában kommentálta is. Folyton megkérdezte a feleségétől, 
mit szól a hallottakhoz. Ez a párbeszéd-kezdeményezés aztán 
felgyorsult, amikor az apróhirdetések oldalához ért. Kommen-
tált egy-egy hirdetést, az aláíróban felismerte egy-egy ismerősét, 
eszébe jutott valamilyen régebbi közös sztorĳ uk, nevetgélt és a 
hajdani becéző szóval kérdezte a feleségét, mit szól mindehhez. 
Az asszony nem szólt semmit, nem is szólhatott: a sír, amely mel-
lett üldögélt az öregúr, az ő sírja volt. Ez viszont a férjet egyáltalán 
nem zavarta. Hosszú éveken át biztos naponta együtt értékelték 
a város eseményeit, és valószínűleg az újságolvasás csúcsát az 
apróhirdetések jelentették. S hogy az asszony kilépett a körből, 
és alászállt a sírba?! Ez semmiképpen sem akadályozhatta meg a 
jól bevált mindennapi közös szórakozásuk folyamatos megismét-
lését. Mert a szokás nagyúr, és ha két ember ilyen jól képes együtt 
szórakozni a hirdetéseken, miért fejeznék be pusztán azért, mert 
egyikük meghalt?! Mert amíg a másik él, a szokás is tovább virul!
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