
Bár a 20. században és nemrégiben is előfordultak gazdasági válságok, nagy 
gazdasági világválságnak a tőkés világ 1929–33 között bekövetkezett válsá-
gát tekintik. Ezen krízis fő okait az első világháború befejezése utáni gazda-
sági kimerülés, az anyagi és emberi erőforrások pusztulása, illetve a fedezet 
nélküli pénzkibocsátás okozta. Ennek következtében jelentős mértékben nőtt 
az infláció és a munkanélküliség. A világválság 1929. október 24-én a feke-
te pénteknek nevezett napon kezdődött, amikor a New York-i Wall Streetet 
nyugtalan betétesek ezrei lepték el, hogy pénzükhöz jussanak, ám a bankok 
zárva maradtak. A részvényesek csak ezen a napon több mint 12 millió rész-
vénytől szabadultak meg, ezt öt nap múlva újabb 16 millió eladása követte. 
A bankrendszer összeomlása megrázkódtatta Európát, majd elérte Latin-Ame-
rikát, Ázsiát és Afrikát. Láncreakció indult el: látványosan csökkentek a hitelek, 
visszaestek a befektetések, ami visszafogta a fogyasztást, és ez a kereslet ala-
csony szintjét eredményezte. Csaknem négy évbe került, míg a kritikus helyze-
tet a nyugati államok fokozott gazdasági szerepvállalással orvosolni tudták.

KALENDÁRIUM

A gazdasági világválság története

Január 15., kedd
Az évből 15 nap telt el, hátravan 
még 350.

Névnapok: Loránd, Lóránt
Egyéb névnapok: Alfréd, Aurél, 
Kolos, Mór, Móric, Pál, Sándor, 
Szigfrid

Katolikus naptár: Szent Mór, 
Remete Szent Pál, Lóránt
Református naptár: Lóránt
Unitárius naptár: Lóránt
Evangélikus naptár: Lóránt, 
Loránd
Zsidó naptár: Svát hónap 9. napja

A Loránd férfi név a Lóránt régi ma-
gyar alakváltozata, amely a germán 
Roland személynévből származik, 
elemeinek jelentése: vakmerőségével 
dicsőséget szerzett harcos. Nemcsak 
utónévként, de mint családnév is 
gyakran előfordul. Rokon nevek: Or-
landó. Czigány Lóránt (1935–2008) 
magyar író, diplomata, irodalomtörté-
nész, illetve egyetemi tanár volt, akit 
1965-ben és 1998-ban az irodalomtu-
dományok doktora címmel tüntettek 
ki. Kiemelkedő irodalmi tevékeny-
ségéért 2000-ben József Attila-díjjal 
jutalmazták. Karrierje során 26 mű-
ve jelent meg.

Eötvös Loránd (1848–1919)
A közismert magyar fi zikus 
Budán született Eötvös 
József író, politikus, 
vallás- és közokta-
tásügyi miniszter 
fi aként. Középis-
koláit 1857-től 
a pesti Piarista 
Gimnázium-
ban végezte. 
Érettségizése 
után édesap-
ja sugallatára 
beiratkozott a 
jogi fakultásra, 
később megismer-
kedett az ásvány- 
és kőzettannal, aztán 
Than Károly laboratóriu-
mában kémiai oktatásban 
részesült. 1867-ben felvették a heidel-
bergi egyetemre, ahol világhírűvé vált tudósok (Gustav Kirchhoff , Hermann von 
Helmholtz és Robert Bunsen) tanítványa lett. 1870-ben doktorált, majd hazatér-
ve bekapcsolódott a Természettudományi Társulat munkájába. 1873-ban meg-
választották a Magyar Tudományos Akadémia tagjává, 1889–1905 közt pedig 
ő lett az akadémia elnöke. 1875-ben feleségül vette Horvát Gizellát, az akkori 
igazságügyi miniszter lányát. Házasságukból három gyermek született (Jolán, 
Rolanda, Ilona), ám csak kettejük érte meg a felnőttkort. 1891-ben többedma-
gával megalapította a Mathematikai és Physikai Társulatot, majd folyóiratot 
indított el. 1894–1895 között vallás- és közoktatási miniszter volt. 1905-ben le-

mondott az akadémiai elnöki posztjáról, ámde a 
tudományos tevékenységét az egyetemen halá-
láig folytatta. Egyik legismertebb alkotása a ne-
vét viselő torziós inga, mely eszközzel ma is sok 
helyen kutatnak kőolaj és földgáz után. A párizsi 
világkiállításon arany minősítéssel jutalmazták, 
miközben Oslo, Berlin, Krakkó és számos város 
egyetemén díszdoktori címet kapott. 1950-ben 
róla nevezték el Magyarország legtekintélyesebb 
felsőoktatási intézményét, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetemet.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiválóan tudja érvényesíteni az érdeke-
it, ezért ha teheti, szentelje a mai napot 
új célok kitűzésére vagy a fontos megbe-
szélések lebonyolítására!

Szinte mindenre ingerülten reagál, a ru-
tinmunkákat is felületesen teljesíti. Ha-
lassza el a döntésre váró munkálatokat, 
és mielőbb kapcsolódjék ki!

Terveit csakis a bizalmas társaival osz-
sza meg! Fogadja el a javaslatokat, mert 
új szempontokat mérlegelve akár a saját 
dolgait is leegyszerűsítheti!

Munkahelyén legyen kissé vakmerőbb, 
és próbálja követni a megérzéseit! Tart-
son ki a célkitűzései mellett, mások véle-
ményével pedig ne törődjék!

Több akadályba ütközik, a környezeté-
ben élők azonban most nem tudnak se-
gíteni Önön. Egyedül kell kidolgoznia a 
céljai eléréséhez vezető taktikát.

Számos megoldatlan feladatot kell vég-
legesítenie, ezért igyekezzék nyitott lenni 
az újszerű megoldásokra, és fogadjon el 
minden felkínált támogatást!

Komoly tennivalók kerülnek napirendre, 
elsősorban szellemileg megterhelő kér-
désekre készülhet. Használja a tapasz-
talatait a munkái végrehajtásában!

Rendkívül segítőkész, a közvetlenségé-
vel pedig nagy népszerűségre tesz szert. 
Maradjon öntudatos, de könnyelmű ígé-
reteket senkinek se tegyen!

Ragaszkodjék a bevált módszerekhez, 
mert kizárólag ekként tud haladni a teen-
dőivel! Ha sorsdöntő lépésre kényszerül, 
kérjen tanácsot a kollégáitól!

Ezúttal nehezen képes uralkodni magán, 
ezért lehetőleg vonuljon félre, és olyan 
feladatokat keressen magának, amelyek 
oldják a belső feszültségét!

Feszült a hangulata, ez az állapot pedig 
átragad a környezetében élőkre is. Ke-
rülje el a közös munkákat, mert könnyen 
komoly vitákba keveredhet!

Alaposan gondolja át, kiben bízhat meg, 
a fontos kérdéseket pedig csak a lojális 
személyekkel vitassa meg! Csak ezután 
lépjen a tettek mezejére!

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.

VILÁGTENGELY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–9° / –6°

Kolozsvár
–7° / –5°

Marosvásárhely
–4° / –3°

Nagyvárad
–1° / 1°

Sepsiszentgyörgy
 –6° / –3°

Szatmárnémeti
–4° / –3°

Temesvár
2° / 3°

 » Legismertebb 
alkotása a nevét 
viselő torziós in-
ga, mely eszköz-
zel ma is sok he-
lyen kutatnak kő-
olaj, illetve föld-
gáz után.

Szolgáltatás2019. január 15.
kedd10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Mostanában olvastam, hogy a fekete hajú 

nők szenvedélyesebben szeretnek, mint 

a sötétszőkék, de azok a vörös hajúaknál 

jobban, és a vörös hajúak tüzesebbek a 

barna hajúaknál.

– Az én feleségem már mindegyik volt, 

de ... (Poén a rejtvényben.)

Férfiak egymás közt

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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