
John Alexander McWilliam skót élettanász 1899-ben a British Medical Journalben 
hírt adott azon kísérleteiről, amelyek során az emberi szív elektromos stimulá-
lása a kamrai izmok összehúzódását eredményezte. 1926-ban Mark C. Lidwill, 
illetve Edgar H. Booth ausztrál orvosok megalkották a legelső hordozható ké-
szüléket, amely a szívkamrához volt csatlakoztatva. 1932-ben Albert S. Hyman 
amerikai kardiológus saját készítésű elektromechanikus eszközt alkotott, amit
mesterséges pacemakernek nevezett. Az évtizedek során számos fejlesztő ké-
szített kisebb, de még mindig méretes, bőrön keresztüli szívritmus-szabályozó
készüléket, mely energiaforrásként nagyméretű tölthető akkumulátort használt.
Az első hermetikusan szigetelt fémtokba illesztett pacemakert az ausztráliai 
Telectronics hozta létre 1969-ben. Ez a technológia, mely titánt használ alap-
anyagként, a 70-es évek közepére vált standarddá; az implantátum elektró-
dákkal kapcsolódik a szívhez, valamint a saját elektromos impulzusaival ve-
zérli a szívizmok összehúzódását. Mára némely szívritmus-szabályozó defib-
rillátort (elektromos áram keltésére alkalmas orvosi készüléket) is tartalmaz.
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A Natália latin eredetű női név, mely 
a dies natalis domini (magyarul: az 
Úr születésnapja) kifejezésből szár-
mazik. Szláv alakváltozata: Natasa. 
Natalie Wood (1938–1981) Oscar-díj-
ra jelölt amerikai színésznő volt, aki 
gyermekszínészként vált széles kör-
ben ismertté. Huszonöt éves korára 
már háromszor jelölték Oscar-díjra; 
a Haragban a világgal, a Ragyogás a 
fűben és a Szerelem a megfelelő ide-
gennel című fi lmekben nyújtott ala-
kításaiért. Karrierje során nyolcszor 
jelölték Aranyglóbusz díjra, amelyből 
hármat elnyert (1957, 1966, 1980). Tra-
gikus balesetben vesztette életét.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bátran tervezhet, a megvalósítással vi-
szont még várjon, mivel jelenleg hiány-
zik Önből az energia, ami a sikerhez elen-
gedhetetlenül szükséges.

Lobbanékony időszakba sodródott, ne-
hezen lehet Önnel kommunikálni. Ha-
lassza el azokat a feladatokat, amihez a 
szellemi frissesség szükséges!

Tudja le azokat a kötelezettségeket, ame-
lyek már nem tűrnek halasztást, viszont 
újabbakat már ne vállaljon még akkor 
sem, ha ez nehezére esik!

Rosszul mérte fel a fejleményeket, ezért 
kicsúsznak a dolgok a kezéből. Terelje 
úgy az eseményeket, hogy az irányítást 
újból magához ragadja!

Ne hagyja, hogy a bizonytalanság és a 
feszültség eluralkodjék Önön! Zárjon ki 
minden zavaró tényezőt, és összponto-
sítson a kitűzött céljaira!

Lehetőleg ne vállaljon döntőbíró szere-
pet, hiszen most képtelen reálisan fel-
mérni a körülményeket! Beavatkozásá-
val aláásná a felépített tekintélyét.

Nyugodtan, saját tempójában tevékeny-
kedhet, zavaró körülmények most nem 
merülnek fel. Ha segítségért fordulnak 
Önhöz, ne mondjon nemet!

Az elmúlt időszak kissé megviselte Önt, 
így változásra vágyik. Használjon ki min-
den olyan alkalmat, ami révén kiszakad-
hat megszokott közegéből!

Élményekben és tapasztalatokban gaz-
dag napra számíthat. Ámde arra vigyáz-
zon, hogy a beszélgetések még véletle-
nül se torkolljanak vitába!

Munkahelyén kissé elveszíti az irányí-
tást, ugyanis helytelenül ítéli meg a hely-
zeteket, ez pedig indulatokat vált ki Ön-
ből. Kerülje a vitás szituációkat!

Ma csakis akkor reménykedhet sikerben, 
ha képes változtatni nézőpontján. Ma-
radjon rugalmas és nyitott, ezzel könnyít-
heti meg leginkább a dolgát!

A mai napon komoly döntést kell meg-
hoznia, ezért alaposan mérlegelje a kö-
vetkezményeket! Legyen nyitott az esetle-
ges alternatív megoldásokra is!

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 7°

Kolozsvár
1° / 5°

Marosvásárhely
2° / 9°

Nagyvárad
8° / 10°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 6°

Szatmárnémeti
4° / 6°

Temesvár
8° / 9°

Szolgáltatás2019. december 9.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
9/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Kérek egy ötpennys bélyeget! – mond-

ja a skót a postán.

– Parancsoljon.

– Megkérhetném, hogy kaparja le az 

árát? ... (Poén a rejtvényben.)

Bélyeg

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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Képmutatás

Mintha fogalmuk sem volna, miről van szó, úgy értelmezik buká-
sukat a szocdemek: a Gépfegyver gúnynevet viselő képviselő pél-
dául teljes komolysággal kifejtette: az egyetlen elkövetett hibájuk 
az elodázott amnesztiarendelet kibocsátása volt. Meg sem pró-
bált belegondolni, milyen károkat okoztak az idő előtt elengedett 
bűnözők, akik bűnözői szakmájukat még alaposabban kitanulva 
jöttek ki a börtönből, nem patyolat tiszta, liliomos lovagokként. 
Vissza is kerültek többen közülük, elég hamar. Mellébeszélni és 
naivságot mutatni bizonyos helyzetekben egyszerű képmutatás, 
úgy venni az embereket, hogy ezek úgysem értenek hozzá, nem 
fogják fel. Na de a már kilőtt vadba rugdosni sem a legszebb do-
log, a volt nagyfi úk hamar fel fogják emészteni egymást, máris 
éhesen marakodnak a semmin, mivel a nemrég még sziklaszi-
lárdnak tűnő hatalmukból legföljebb csak a neveletlenségük, az 
útszéli hangnem és a túlokoskodási hajlamuk maradt. A helyükre 
kerültek sem angyalsereg, miért is volnának azok, helyesebben 
miért gondolnánk róluk ilyesmit, amikor az elmúlt harminc esz-
tendő alatt regnáltak már bőven, különböző más pártok színei-
ben, vagy ha a párt neve meg is maradt az eredetinek, a legvál-
tozatosabb egyesülések és szövetségek leple alatt játszották el 
kisded játékaikat. Képmutatásban semmivel sem maradnak el 
néhány évvel ezelőtti puszipajtásaiktól és ezúttal nem az üres 
ígérgetések szokását ragyogóan átvevő módszerükre gondolok, 
hanem a Gépfegyveréhez hasonló, megjátszott bugyutaságra. 
Nemrég például az egyik eminens „új” politikus kĳ elentette, hall-
gatólagosan már el is fogadták azt a törvényt, aminek értelmében 
mostantól szigorúan tilos lesz a képviselőknek, helyi tanácso-
soknak és az államapparátusban dolgozó más „kiválóságnak” az 
állammal üzletelnie. A zárógondolat pedig az ilyenkor szokásos-
nak mondható fenyegető tiráda. Aki járatlanabb a közügyekben, 
megkérdezheti, miért nevezem képmutatásnak ezt a nagyon is 
korrekt, etikus törvényt, ami ráadásul már el is fogadtatott?! Én 
pedig csípőből rávágnám, hogy rögtön megértené, ha elkészül-
ne a törvény mellé az a több kötetre rúgó kimutatás is, amiben 
üzleti fedőnévként óvodás vagy elemista gyerekeik, idős, kis-
nyugdíjas szüleik, fogyatékos rokonaik szerepelnek, akiken – 
merő szívjóságból – a makulátlan közszereplők időnként segí-
teni méltóztatnak. Érdekes volna fellapozni bár egy ilyen kötetet!
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