
A 17. század elején több neves fizikus próbálkozott a légnyomás mérésével, 
így például a francia René Descartes-nek 1631-ben sikerült elméletileg felvá-
zolnia a működési elvet, ám a mérőkészülék megvalósítására 1643-ig kellett 
várni, amikor az olasz Galileo Galilei tanítványa, Evangelista Torricelli a mes-
tere kutatásait felhasználva megalkotta az úgynevezett barométert. Torricelli 
egy higannyal telt csövet (amelynek egyik végét lezárta) egy másik higannyal 
töltött edénybe állított, ennek következtében a higanyoszlop magassága a te-
li edényre nehezedő légnyomásnak megfelelően megváltozott. A találmányt 
Lucien Vidie francia tudós később továbbfejlesztette, és 1844-ben létrehoz-
ta a (Goethe-féle barométernek is nevezett) vizes légnyomásmérőt, mely ké-
szüléknek a vízszintjét a külső légnyomás mozgatta. Szintén Vidie nevéhez 
fűződik az aneroid nevű barométer is: ez egy vákuumozott fémdobozból állt, 
a doboz hajlékony oldalai pedig a változó légnyomás szerint tágultak, illetve 
húzódtak össze. Manapság a digitális verziók számítanak a legkorszerűbbek-
nek, de sok meteorológiai központ mindmáig használ higanyos barométert.

KALENDÁRIUM

A légnyomásmérők története

December 17., hétfő
Az évből 351 nap telt el, hátravan 
még 14.

Névnap: Lázár
Egyéb névnapok: Adél, Begónia, 
Belizár, Lázó, Olimpia

Katolikus naptár: Szent Lázár, 
Belizár, Szent Olimpia
Református naptár: Lázár
Unitárius naptár: Lázár
Evangélikus naptár: Lázár, 
Olimpia
Zsidó naptár: Tévét hónap 
14. napja

A Lázár héber származású férfi név, 
amely az Eleazár személynév rövidü-
léséből, valamint ennek a latin La za-
rus változatából jött létre, jelentése: 
Isten segített. 
Szent Lázár a bélpoklosok (leprá-
sok), majd később az összes beteg 
védőszentje lett, róla nevezték el 
egykor a kórházakat lazaretnek.
Lazarus (más nevén Lázár deák vagy 
Lázát titkár) Bakócz Tamás (1442–
1521) esztergomi érsek idején, illet-
ve környezetében élt, ő alkotta meg 
a Magyar Királyságról készült legelső 
fennmaradt nyomtatott térképet, az 
úgynevezett Tabula Hungariaet.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ha elég kitartást, illetve erőt érez magá-
ban ahhoz, hogy újszerű feladatokba 
kezdjen, akkor tegye azt, és teljes lendü-
lettel lásson a munkához!

Szedje össze a bátorságát, és vigye végig 
ötletét, még ha az mások számára érthe-
tetlen is. Végül el fogják ismerni a tehet-
ségét, illetve az eredetiségét.

Üzleti ügyei jól alakulnak, de csak addig, 
míg nem vállal túl nagy kockázatot. Ma-
radjon meg a jól bevált módszereknél és 
a saját döntéseinél!

Szinte keresi az olyan kihívásokat, me-
lyek kockázatot rejtenek magukban. Bát-
ran belevághat a teendőkbe, uralkodó 
bolygója mindenben támogatja Önt.

Terveivel a vártnál jobban halad, társai-
val kialakuló nehézségeket könnyen el-
hárítja. Befolyásos személyiségek támo-
gatják törekvéseit a háttérből.

Legyen óvatos, mert néhány meggondo-
latlan lépés elég ahhoz, hogy elveszítse 
azt, amiért eddig oly sokat küzdött. Intéz-
ze egyedül az ügyeit!

Próbálja rendszerezni a teendőit, és fon-
tossági sorrendet felállítani! Szükség 
esetén segítséget is elfogadhat, ezúttal 
számíthat a kollégái támogatására.

Ma a személyes kapcsolatokra helyezi a 
hangsúlyt. Ideje, hogy a magánéletével 
többet foglalkozzék. Esélye lesz egy rég-
óta húzódó ügyet lezárnia.

Gondoljon át mindent, mielőtt a tettek 
mezejére lép, ugyanis visszafordíthatat-
lan eseményeket idézhet elő! Magánéle-
tében váratlan fordulatra számíthat.

A szervezőképességének köszönhetően 
minden téren sikert ér el. Képes úgy irá-
nyítani a folyamatokat, hogy mindenki 
elégedett legyen a végeredménnyel.

Találékonysága sokat lendít munkájá-
nak eredményén. Fantáziája és szaktu-
dása révén akár több bevételhez is jut-
hat. Használja ki rejtett tehetségét!

Üzleti megállapodás során csakis a tö-
kéletes megoldásokkal elégedjék meg. 
Most kizárólag olyasmivel foglalkozzék, 
amit élvezettel tesz!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 3°

Kolozsvár
–2° / –1°

Marosvásárhely
–1° / 0°

Nagyvárad
–2° / –1°

Sepsiszentgyörgy
1° / 2°

Szatmárnémeti
–2° / –1°

Temesvár
–1° / 0°

Szolgáltatás2018. december 17.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 30-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
17/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az újonnan kinevezett főnök, alighogy elhe-
lyezkedett a szobájában, benyit hozzá egy 
fiatalember. Erre rögtön felkapja a telefont, és 
mondja:
– Hogyne, igazgató úr, kitűnően érzem magam 
Önöknél. Jó, rendben, akkor este találkozunk. 
Viszontlátásra!
Leteszi a kagylót, majd a fiatalemberhez fordul:
– Nos, mit óhajt?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Az új főnök

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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Tévhitek 
karmai közt

Aránylag gyakori, hogy a gyógyászathoz mit sem értő személyek 
épp azért mennek el az orvosukhoz, hogy „elmagyarázzák”, mi 
is az ő igazi bajuk, amit az orvosnak eddig nem sikerült megál-
lapítania, de hála a világhálón „véletlenül” elolvasott érdekes, 
diagnózissal kapcsolatos írásnak, felismerte saját tüneteit. Az 
orvosok egy része végighallgatja a kioktatást, közben működés-
be lépteti a „sztereóelvet” (egyik fülén be, a másikon ki), a kole-
rikusabb fajta doktor viszont a betegét tessékeli ki a rendelőből. 
Tény, hogy a kontroll nélkül feltöltött anyagok többet ártanak, 
mint amennyit használnak, mivel a hozzá nem értők egymás 
közt vitatják meg az olvasottakat, majd rögtön azt hiszik, akár 
másnap már rendelőt is nyithatnának. Sajnos ez az első látásra 
abszurdumnak tűnő feltevés sem kizárt és az sem, hogy az ilyen 
„netgyógyász” sarlatánok a sok süket hadovával elég sok em-
bert átvernek. A gügye reklámokhoz hasonlóan, amelyek busás 
összegekért ajánlgatnak ilyen-olyan csodaszereket, néhány fel-
tűnési viszketegségben szenvedővel elmondatják, hogy a szer-
től miként gyógyultak meg egy szempillantás alatt, majd amikor 
azt is közölték, hogy az azonnali telefonáló két- sőt négyszeres 
adagot is kaphat az egyáltalán nem kis összegért, egy gyorsan 
elhadart mondattal zárják a szövegüket: a szer gyógyszertani 
szempontból nem igazolt. Magyarán: semmi felelősséget nem 
vállalnak! A tudatlanság gépezete egy idő óta a védőoltások és 
a véradás ellen is támadásba lendült, okos érveket természe-
tesen nem tudnak felhozni, a legsötétebb középkorra hajazó, 
főbenjáró bűnök emlegetése viszont – sajnos – nagyon gyakran 
megteszi a magáét. Legtöbbször arra hivatkoznak, hogy az em-
beri testbe, különösen az életet biztosító vérbe egy másik ember 
vérét beadni az a teremtés mechanizmusába való beavatkozás, 
az oltást ellenzők számára pedig, remélhetőleg elég csak annyit 
mondani, hogy a megelőző védekezés feltalálásának köszönhe-
tően lett ma már csak olvasmányokból ismert a pár évszázada 
még világszerte rettegett fekete himlő vagy a pestis. Mint az élet 
bármilyen területén, az orvostudományban sem kizárt egy-egy 
tévedés, az emberi hanyagság is jól ismert, ennek viszont jogi 
következményei lehetnek. De ilyesmiért oltást és vérátömlesz-
tést elutasítani vagy éppen ellene kampányolni, az épp olyan, 
mint egy fenevad karmai közt a túlélést remélni.
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