
A reklám első ismert formája egy 10. századi kínai tűbolt cégérrel ellátott hir-
detése volt. A középkorban a reklámozás elsősorban a terjeszkedéssel, vala-
mint a távoli piacok meghódításával érvényesült. A 18–19. század során a rek-
lámozás főként a termékek ismertetésére épült. Eleinte csak száraz informá-
cióközléssel próbálták meggyőzni a vásárlókat, aztán a 20. század elején ez a 
módszer rámenőssé vált. Az erőszakos propagandát főleg a szövegekben le-
hetett felfedezni, az illusztrációkon található alakok pedig valamilyen akciós 
viszonyban voltak a termékkel, illetve mindvégig a termékre került a hangsúly. 
Később érvelő jellegűkkel használták ki az emberi naivitást, a figyelem ekkor 
a termék különleges tulajdonságaira irányult. Sokszor előfordultak valótlan-
ságok, azonban ezek nem keltettek felháborodást. A 20. század második 
felétől többnyire a társított értékek jutottak döntő szerephez, a forgalma-
zók komoly hangsúlyt fektettek a termék látványosságára, majd elterjedtek 
azon reklámok, ahol szakértők próbálták meggyőzni a klienseket. A válla-
latok manapság bevételük körülbelül 15 százalékát fordítják reklámozásra.

KALENDÁRIUM

A reklám története

Február 12., szerda
Az évből 43 nap telt el, hátravan 
még 323.

Névnapok: Lídia, Lívia
Egyéb névnapok: Dezső, Elek, Eu -
lá lia, Bán, Lilla, Livianna, Liviána, 
Reginald

Katolikus naptár: Szent Lídia, 
Szent Eulália, Lívia
Református naptár: Lídia
Unitárius naptár: Elek, Dezső
Evangélikus naptár: Lídia, Lívia
Zsidó naptár: Svát hónap 
15. napja

A Lídia görög–héber eredetű bibli-
ai személynév, jelentése: az ókori, 
gazdagságáról híres Lídiából való 
nő. Dömölky Lídia többszörös világ-
bajnok magyar tőrvívó volt, aki több 
nyári olimpiai játékon (1960, 1954, 
1968) érmes lett, csapatban és egyéni 
versenyzőként egyaránt.
A Lívia a latin származású Líviusz 
férfi név női párja, jelentése: kékes, 
ólomszínű. A név ismert viselője Liv 
Ullmann norvég fi lmszínésznő, for-
gatókönyvíró és rendező, akit alakí-
tásaiért két alkalommal jelöltek Os-
car-díjra (Kivándorlók, 1971; Szemben 
önmagunkkal, 1976).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Képtelen kézben tartani az események 
irányítását, ezért a tevékenysége is holt-
pontra kerül. Igyekezzék alkalmazkodni 
a kialakult helyzetekhez!

Komoly buktatók rejtőznek a mai felada-
tai mögött. Mielőtt bármilyen fontos dön-
tést hoz, hallgassa meg társai javaslata-
it, majd alaposan mérlegeljen!

Eredményes nap vár Önre, elképzeléseit 
akadálymentesen véghez viheti, és még 
a személyes ügyeire is marad ideje. Ke-
rülje el a vitás szituációkat!

Maradjon nyitott mindenkivel, és kissé 
helyezze háttérbe a saját érdekeit! Bár 
ideiglenesen távol kerül a céljaitól, így is 
lesz része sikerélményekben.

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Lehe-
tőleg ne változtasson az elvein, továbbra 
is céltudatosan cselekedjék!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért lehetőleg halassza el azokat a teen-
dőket, amelyekhez összpontosítás vagy 
a társai segítsége szükséges!

Nagyszerű ötletekkel áll elő, elméle-
tei hatékonynak bizonyulnak. Majdnem 
minden kérdésre ideális megoldást ta-
lálhat, hogyha követi az ösztöneit.

Legyen türelmes és egyszerre csak egy 
munkálattal foglalkozzék! Csak így lesz 
képes felmérni a buktatókat, és elkerül-
ni az esetleges bosszúságokat.

Remek formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutinmunkákon. Keressen olyan 
elfoglaltságokat, amelyek új perspektí-
vákat nyithatnak meg Ön előtt!

Legyen körültekintő, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Jó hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, hogyha 
valaki segítséget kér Öntől. Hamarosan 
meglepő fordulatokban lesz része.

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
–2° / 2°

Kolozsvár
1° / 4°

Marosvásárhely
1° / 5°

Nagyvárad
3° / 6°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 3°

Szatmárnémeti
2° / 7°

Temesvár
2° / 8°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
23-áig 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:

A beteg skótnak porokat ír az orvos, és 
meghagyja, hogy öt napon keresztül va-
csora előtt vegye be őket. Pár nap múlva 
a skót visszamegy az orvoshoz.
– Bevette a porokat?
— Csak hármat.
– És miért nem mind az ötöt?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Bevette?

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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Pártjátékok

Ismételten bebizonyosodott, hogy harminc év elteltével sem si-
került megteremteni a klasszikus politológiai értelemben vett, 
világosan körülhatárolt és könnyen érthető, állandó tartalommal 
feltöltött eszmeiségű többpártrendszert: ugyanazok a pillanatnyi 
zavaros állapotok uralkodnak, melyek nyomvonalán 1990 elején 
nyúzták egymást a hirtelen összedobott, pártnak kikiáltott cso-
portok. Teljesen mindegy volt, minek nevezték magukat, hiszen 
az eredetük úgyis az akkor már negyvenöt éve regnáló egyetlen 
pártba nyúlt vissza. Abban szocializálódtak, abban éltek, ki job-
ban, ki kevésbé jól, ügyeskedtek, átverték egymást, parancsol-
gattak vagy végrehajtották a parancsokat, és ez ugyanígy volt a 
néhai ominózus vasfüggöny egész innenső oldalán. Csakhogy 
más helyeken előbb-utóbb elkezdtek ébredezni, nálunk viszont 
mai napig nyakig dagonyázik az egész politikai „elit” a már le-
járt, áporodott régi mentalitásban. Ezzel magyarázható a szűnni 
nem akaró jövés-menés a különböző nevű alakulatok között, 
hisz mindenki tudja, hogy az egyik kutya, a másik eb, bármer-
re is induljon valaki, úgyis hazajut. A legutóbbi kormánybukta-
tás beszédesen bizonyította a fentieket, mivel a szembenállók 
gyalázkodásai, vádjai semmiben sem különböztek egymástól, 
lévén, hogy ugyanazt az üres ígérgetést, semmittevést, pénzek 
elsíbolását, valódi tervek hiányát, hazugságokat, hozzá nem ér-
tést hányta fel az egyik a másiknak, mint néhány perccel előbb 
tette a másik az egyikkel. A bizalmatlansági indítványt megelőző 
napokban magukat bennfenteseknek tartók olyan információt 
hintettek ki a valódi változást óhajtók közé, hogy a „buktatás-
ban” senki nem fog elesni, de még megbotlani sem, mert jól 
megbeszélt játék az egész, amolyan kecske is jóllakjék, káposzta 
is megmaradjon alapon. A színjátékhoz feltehetőleg hozzátarto-
zott néhány naivnak mutatkozó riporter kérdéssorozata is, mi-
szerint igazak-e az említett kósza hírek. Természetesen mindkét 
pártvezér hevesen tagadta, még attól sem riadva vissza, hogy 
égre-földre bizonygassák, a másikkal soha, semmi körülmények 
közt nem kötnének alkut. Voltak olyan kellemetlenkedők is, akik 
a nem is olyan nagyon régi puszipajtásságot, a közös nevüket, az 
egymás jelképeit viselő büszkélkedéseket emlegették, de csak 
zagyva mentegetőzés volt a válasz. Közben pedig az idő telik, az 
árak nőnek, és a kiürült pártagyakból már ígéretekre sem futja.
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