
A vérnyomásmérés első formáját Samuel von Basch osztrák patológus ta-
lálta fel 1867-ben, bár az 1850-es években Karl von Vierordt német fizioló-
gus már megalkotta a készülék korai, szfigmográf nevű változatát. Scipio-
ne Riva-Rocci olasz belgyógyász 1896-ban létrehozta a legelső klinikailag is 
használható higanyos vérnyomásmérőt: ez egy felfújható mandzsetta segít-
ségével egyenletes nyomást gyakorolva a felkarra megszüntette a vérkerin-
gést a karban, majd a felfújt pánt leengedése során a pulzus megjelenésé-
vel kimutatta a felső értéket (szisztolést). Később a szerkentyűt Harvey Wil-
liams Cushing amerikai idegsebész továbbfejlesztette, 1905 tavaszán pedig 
Nyikolaj Szergejevics Korotkov orosz orvos módosította a mérés módszerét. 
A huszadik század végén megjelent az első digitális kijelzővel ellátott, fő-
leg otthoni ellenőrzésre alkalmas félautomata mérőeszköz, melyet a tajva-
ni székhelyű Microlife Corporation vállalat fejlesztett ki. Habár ezek a mo-
dern technológiájú készülékek pontos értékeket mutatnak, sokfelé még ha-
gyományos, aneroid, mandzsettával ellátott vérnyomásmérőt alkalmaznak.
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Szeptember 15., kedd
Az évből 259 nap telt el, hátravan 
még 107.
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Az Enikő női név Vörösmarty alkotá-
sa a csodaszarvas mondában szereplő 
Enéh névből. Enéh volt Hunor és Ma-
gor, a hunok és magyarok ősapjainak 
anyja. Jelentése: szarvastehén, ünő. 
A monda szerint Nimród vagy Ménrót 
felesége volt, aki a Jafet magvából 
eredő Thana fi a lett volna. 
A Melitta görög gyökerű női név, je-
lentése: szorgalmas. Önállósult for-
mája: Melissza. Melissa McCarthy 
napjaink egyik ismert amerikai szí-
nésznője, akit a Koszorúslányok (2011) 
és a Megbocsátasz valaha? (2018) című 
fi lmekben nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték.

Tom Hardy
Az Oscar-díjra jelölt brit színész Ham-
mersmith-ben jött világra 1977. 
szeptember 15-én Edward C. 
Hardy író és Rebecca Amy 
Kehoe festőművésznő fi -
aként. Tanulmányait a 
Tower House iskolá-
ban kezdte el, majd 
a Richmond dráma-
iskolában folytatta. 
Színészi karrierje Az 
elit alakulat című mi-
nisorozatában indult 
2001-ben, aztán több-
nyire mellékszerepekben 
bukkant fel A sólyom vég-
veszélyben (2001), Az utolsó 
pillanat (2003), Torta (2004), A szűz 
királynő (2006), Maria Antoinette (2006), 
Twist Olivér (2007) és Stuart: Visszapörgetett élet (2007) című produkciókban, utób-
biért BAFTA-díjra jelölték. 2009-ben a Charles Bronson életéről szóló szerepért húsz 
kilogramm izmot épített magára, egy évvel később pedig az Eredet című thrillerben 
játszott, alakítását BAFTA-díjjal jutalmazták. A következő években olyan fi lmekben 
volt látható, mint a Suszter, szabó, baka, kém (2011), Kémes hármas (2012), A sötét lo-

vag: Felemelkedés (2012) és Piszkos pénz (2014), va-
lamint a Mad Max: A harag útja (2015), mely nemzet-
közi ismertséget hozott számára. Szintén 2015-ben 
A visszatérő című dráma mellékszerepéért Oscar-díj-
ra jelölték. Emellett a Legenda (2015) és a Dunkirk 
(2017) című fi lmekben nyújtott teljesítményéért is 
számos pozitív kritikát kapott. 1999 és 2004 között 
Sarah Ward producer férje volt, 2005 és 2009 közt pe-
dig Rachael Speed élettársa. 2014 óta Charlotte Riley 
színésznővel él együtt, akitől két gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Uralkodó bolygója ma arra ösztönzi Önt, 
hogy olyan feladatokba kezdjen, amihez 
korábban nem érzett késztetést. Legyen 
mindenben mértékletes!

Hajlamos a könnyelműségre, így kissé 
eltávolodik a céljaitól. Változtasson a 
hozzáállásán, ne engedje, hogy semmi-
be vesszen a befektetett munkája!

Ha pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, új tá-
mogatókat szerezhet magának. A haté-
konyság érdekében hallgassa meg a kör-
nyezetében élők nézeteit is!

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik az energiáit, és ami miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

Rengeteg kötelezettség várja Önt. Készít-
sen ütemtervet, és még akkor is tartsa 
magát a terveihez, ha zavaró tényezők 
próbálják eltéríteni az útjáról!

Belekezdhet új tervébe, viszont legyen 
elővigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró 
események messze sodorják a céljaitól, 
változtasson az álláspontján!

Nehéz választás elé kerül. A döntés kény-
szere nyomasztóan nehezedik Önre. Ha-
gyatkozzék bátran az ösztöneire, máskor 
is bevált ez a módszer!

A munkahelyén szokatlan nehézségekbe 
ütközik. Amennyiben képes lesz racioná-
lisan felmérni a probléma mibenlétét, 
hamar rátalál a megoldásra.

Ne hagyja, hogy érzelmileg befolyásolják, 
mert könnyen megromolhatnak a szemé-
lyes vagy az üzleti kapcsolatai! Ne bízzon 
semmit sem a véletlenre!

Kiválóan szót ért a környezetében élők-
kel, képes könnyen ráhangolódni a csa-
patmunkára. Az észrevételeit mindig ta-
pintatosan fogalmazza meg!

A szerencse ezúttal Ön mellé szegődik, 
azonban ez nem mentesíti a fontos dön-
tések alól. Őrizze meg a magabiztossá-
gát, és fontolja meg a lépéseit!

Használja ki azokat a szituációkat, ame-
lyek csupán rövid ideig érvényesek! Dön-
téseit lehetőleg mindig a pillanatnyi kö-
rülmények alapján hozza meg!

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.

ÉLELMESSÉG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 24°

Kolozsvár
20° / 27°

Marosvásárhely
19° / 26°

Nagyvárad
23° / 29°

Sepsiszentgyörgy
19° / 25°

Szatmárnémeti
20° / 28°

Temesvár
24° / 30°

 » A visszatérő 
(2015) című ka-
landdrámában 
nyújtott rendkí-
vüli teljesítmé-
nyéért Oscar-díj-
ra jelölték.
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Az aug. 31. – szept. 1. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: aug. 31., 
hétfő: Nem, szakács; szept. 1., kedd: Gyere nyugodtan, be van fagyva; szept. 2., 
szerda: …nem, éppen ezért sírok ennyire; szept. 3., csütörtök: Akkor kap két évet.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
15/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két szőke nő érkezik az állomásra. Az 

egyik megkérdi a vasutast:

– Elnézést, kérem, ez a vonat elvisz Ko-

lozsvárra?

– Nem.

Erre a másik:

– ...? (Poén a rejtvényben.)

Szőkék

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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