
A hírügynökségek megjelenését a 19. század első felében két nagy változás, 
az angol ipari forradalom, valamint a francia polgári forradalom tette lehetővé. 
A magántulajdon jogának erősödése, a magánkézben lévő vagyon szédületes 
gyarapodása, a polgári jogok bővülése során kialakult egy komoly vállalko-
zói réteg, amelynek befektetései megkívánták a friss, megbízható híreket. Nőtt 
az olvasni tudók, illetve az ő érdeklődésüket kielégítő sajtótermékek száma 
is. A világ első hírügynökségét Charles-Louis Havas francia író-műfordító ala-
pította Párizsban 1835-ben. Az Agence Havas hamar versenytársakat kapott, 
1846-ban New Yorkban létrejött az Associated Press (AP), egy évvel később 
pedig a Wolff’sches Telegraphische Bureau Berlinben, majd 1851-ben (Paul 
Reuter vállalkozó révén) a Reuters ügynökség Londonban  Ezen ügynökségek 
főként gazdasági és gazdasági hatású politikai híreket szállítottak előfizetőik-
nek. A négy nagy céget számos kisebb, elsősorban nemzeti hírügynökség kö-
vette. A következő évtizedek folyamán a hírügynökségek újabb és újabb terü-
leteket (például szabadidő, kultúra, sport stb.) vontak az „ellenőrzésük” alá.

KALENDÁRIUM

A világhírügynökségek megjelenése

Március 3., szerda
Az évből 62 nap telt el, hátravan 
még 303.

Névnap: Kornélia
Egyéb névnapok: Alexandra, Fri-
gyes, Irma, Kamilla, Kornél, Kunigun-
da, Mária, Múzsa, Nelli, Oszkár

Katolikus naptár: Szent Frigyes, 
Szent Kornélia
Református naptár: Kornélia
Unitárius naptár: Kornélia
Evangélikus naptár: Kornélia
Zsidó naptár: Ádár hónap 
19. napja

A Kornélia a latin gyökerű Kornél 
férfi név női párja, jelentése: somfa 
vagy szarv. A név becézett alakválto-
zata (elsősorban magyar nyelvterüle-
teken): Nelli. Nelly Sachs (1891–1970) 
zsidó származású, Nobel-díjas német 
írónő volt, akinek írásai az 1930-as 
évek derekán jelentek meg legelőször. 
1939-ben Stockholmba menekült, ahol 
szegényes viszonyok között élt. A há-
ború után német nyelvterületeken is 
tudomást szereztek műveiről, mun-
kásságát pedig számos díjjal jutalmaz-
ták Kiemelkedő műveiért 1966-ban 
irodalmi Nobel-díjat kapott Samuel 
Joseph Agnonnal megosztva.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Próbáljon meg uralkodni az érzelmein, 
ugyanis az indulatok most negatív hatás-
sal lehetnek a folyamatban lévő munká-
lataira! Maradjon körültekintő!

Vesse be tudását hogy sikeresen át tud-
jon lendülni a holtpontokon! Csupán így 
könyvelhet el eredményeket. A társaira 
most nem számíthat.

Rendkívül stabil a lelki állapota, ezért a 
feszült helyzetekben is képes helytállni. 
Munkahelyén vegye át a vezető szerepet, 
és bátran kockáztasson!

Viselkedésével zűrzavart kelt a környe-
zetében. Mielőtt még elfajulnának a dol-
gok, vonuljon a háttérbe, s onnan tevé-
kenykedjen! Döntéseit napolja el!

Amennyiben megőrzi a pozitív gondolko-
dását, új támogatókat szerezhet. A haté-
konyság érdekében hallgassa meg a ta-
pasztaltabbak véleményét is!

Ossza meg ötleteit a társaival, hagy-
ja őket azonosulni az Ön törekvéseivel! 
Hallgassa meg a nézeteiket, és csak ez-
után lépjen a következő szintre!

Megoldatlan magánéleti problémák ke-
rülnek napirendre, ezért mihamarabb 
végezzen a kötelezettségeivel, és kon-
centráljon a személyes kérdésekre!

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ha 
nem zárkózik el a kockázatosabb helyze-
tektől. Uralkodó bolygója ezúttal minden 
tevékenységét támogatja!

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy tet-
tekre váltsa az elképzeléseit. Most még 
akkor is segítőkre talál, ha nem dolgoz-
ta ki teljesen minden lépését.

Kezelje észszerűen a hivatásbeli dolga-
it! Helyezze háttérbe az érdekeit, mert 
hosszú távon sokat veszíthet, ha szabad 
utat enged a feszültségnek!

Nehezen mond nemet a felkérésekre, és 
hajlamos felhalmozni a teendőket. Hogy-
ha nem változtat mielőbb a hozzáállá-
sán, komoly gondba kerülhet.

Lépjen túl a kétségein, és támaszkodjék 
az eddig szerzett tapasztalataira! Ne en-
gedje magát senkitől befolyásolni, tartsa 
magát az elképzeléseihez!

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.

MODERNIZÁCIÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 6°

Kolozsvár
7° / 10°

Marosvásárhely
4° / 12°

Nagyvárad
6° / 12°

Sepsiszentgyörgy
3° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 1 1°

Temesvár
5° / 13°

Szolgáltatás2021. március 3.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. március 
14-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:

A nyuszi részegen ballag hazafelé. Az ital-
tól elálmosodik, eldől egy árnyas fa alatt, 
és mély álomba zuhan. Arra megy két far-
kas. Megörvendenek a váratlan zsákmány-
nak, de mert mindkettő magának akarja, 
össze marakodnak rajta. Úgy megtépázzák 
egymást, hogy végül ájultan nyúlnak el 
a földön. Fölébred a nyuszi, megpillantja 
a két élettelen farkast, megrázza a fejét:
– Nem szabad piálnom! ...! (Poén a rejt-
vényben.)

Állati

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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Képhamisító
nagymesterek

Amit három évtizeddel ezelőtt mondhatni mindannyian lelkesen 
el akartunk hinni, arról már jó ideje bebizonyosodott, hogy sem-
mi remény sincs rá: a mioritikus tájakon soha nem lehet lényegi 
változásra számítani, mivel a kis-, a közepes- és a nagypolitikát 
űzők egyaránt elvetnek akármilyen ideológiát. Egyetlen céljuk 
van csupán: saját zsebük tömködése. Ezt a célt azonban úgy óv-
ják-védik-követik, mintha a legfelsőbb szentség parancsa volna. 
És a folyamatos teljesítés végett az utóbbi időkben egy újabb 
eszközt is bevetnek, sőt legtöbbjük ma már a nagymesteri címet 
is játszva elnyerhetné, ha volna valódi vagy legalábbis virtuális 
képhamisítási verseny. Helyesebben van, csakhogy kódolva, ál-
néven: választásoknak nevezik, és épp arra ügyelnek a rejtetten 
mindig fel-felbukkanó kampánydumák közepette, hogy épp a 
képhamisításokról nehogy véletlenül szót ejtsenek, hisz akkor 
bedőlne az egész igyekezetük, és a bármit buzgón elhinni igyek-
vő alattvalóhad ott állna tanácstalanul. De nincs is szükség a 
nyílt bevallásra, mert a cél semmiképpen sem az őszinteség, ha-
nem ahogy már említettem, a saját zseb tömése. És érdekes, hi-
ába jutott el a mai technika olyan magasságokba, hogy például 
a photoshop és a háromdimenziós nyomtatás gyakorlatilag nem 
ismer határokat, politikusaink megmaradtak a jól bevált szóbeli 
hazudozásnál. Az általános gyakorlat szerint önmaguk átpingá-
lásával kezdik, és csak ezután térnek át annak a pártnak a masz-
kírozására, amelynek pillanatnyilag tagjai. A napokban is például 
nyugodt lélekkel elrebegte egy friss parlamenter, aki addig orvos-
tudornak vallotta magát, hogy ha ő lenne az egészségügyi mi-
niszter, tíz nap alatt gatyába rázná és elfeledtetné, amit az utóbbi 
harminc és az azt megelőző sok-sok évtized a levesbe vágott. De 
ugyanígy teszik a pártok is: elnevezésüktől függetlenül, az újkor 
hajnalán, a parlamenti demokrácia születésekor jól meghatáro-
zott irányultságot, vagyis az ideológiákat abszolút semmibe véve 
csakis arról ágálnak, mit tennének ők, ha kormányra jutnának. 
Amikor pedig ez bekövetkezik, teszik ugyanazt, amit az előzőek 
egész sora tett: buzgón tömik a zsebeiket, és beszélnek összevisz-
sza. A lényeg kizárólag a szent cél elérése, és az, hogy a hatalom 
előtt csak hajlongani tudó alattvalók azt a képet véljék valósnak 
és üdvözítőnek az egyes politikusokról és pártjaikról, amit ma -
gukról ők pingálnak meg gondosan, hazudozásaik özönével.
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