
A sztereotípiák olyan személyiségi sémák, melyek a gyors, illetve hatékony adat-
feldolgozást segítik elő. A köztudatban a sztereotípia fogalma negatív csengésű 
(sokszor tévesen azonosítják az előítélettel), ám az emberiség számára nélkü-
lözhetetlen információosztályozó folyamat része. Az ekként meghatározott ada-
tok pontatlanok és félrevezetőek is lehetnek, azonban a sémák használata nél-
kül sokkal kevesebb információt lehetne feldolgozni. Sztereotípiák nem csupán 
saját tapasztalatok alapján alakulnak ki, hanem társas tanulás által is. Nagy ha-
tást gyakorolnak többek között a szociális attitűdök is, amelyek szabályozzák 
a negatív és pozitív viszonyulásokat tárgyakhoz és személyekhez. A jelenség 
megnevezése görög eredetű: a stereós (magyarul szilárd) és a týpos (forma) sza-
vak összetételéből jött létre. A sztereotípia kifejezést legelőször a nyomdaipar-
ban használták egy sokszorosító eljárásra. A modern pszicho lógia alkalma-
zásában csak 1922-ben jelent meg Walter Lippmann amerikai író által, aki a 
Pub lic Opinion (Közvélemény) című könyvében használta, tömör meghatározá-
saként: „az ember tudatában (fejében) őrzött kép a világunkról” formában.
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A sztereotípia fogalma
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Az évből 15 nap telt el, hátravan 
még 351.
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A Loránd férfi név a Lóránt régi 
magyar változata, mely a germán Ro-
landból származik, elemeinek jelen-
tése: vakmerőséggel dicsőséget szer-
zett harcos. Rokon nevek: Or landó. 
Eötvös Loránd (1848–1919) magyar 
fi zikus volt, akit 1873-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjává vá-
lasztottak, 1889 és 1905 között pedig 
ő lett az akadémia elnöke. 1891-ben 
többedmagával megalapította a Ma-
thematikai és Physikai Társulatot, il-
letve folyóiratot indított. 1894 és 1895 
közt vallás- és közoktatási miniszter 
volt. Egyik legismertebb alkotása a 
nevét viselő torziós inga.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

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

Hivatásában legyen kissé vakmerőbb, és 
próbálja követni a megérzéseit! Tartson 
ki a célkitűzései mellett, mások vélemé-
nyével pedig ne törődjék!

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

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

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

Maradjon meg a bevált módszereknél, 
mert kizárólag ekként tud haladni a te-
endőivel! Ha sorsdöntő lépésre kénysze-
rül, kérjen tanácsot a kollégáitól!

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

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

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

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

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

Csakis a bizalmas társaival ossza meg a 
terveit! Fogadja el a tanácsokat, mert új 
szempontokat mérlegelve akár a saját 
dolgait is leegyszerűsítheti!

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.

FÜGGŐSÉG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 6°

Kolozsvár
–3° / 5°

Marosvásárhely
–2° / 6°

Nagyvárad
–1° / 10°

Sepsiszentgyörgy
–3° / 6°

Szatmárnémeti
0° / 7°

Temesvár
–1° / 9°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
15/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az újdonsült házaspár nászútra megy egy 
elegáns hotelbe. Másnap kora reggel az ara 
elhagyja a szállodát. Nem sokkal utána lejön 
a férfi a csomagokkal, és szól a portásnak:
– Kijelentkezem.
– És a felesége, miért ment el kora reggel?
– Elhagyott.
– Nahát! Nem sikerült jól a tegnap éjszaka?
– De! Ez volt életem legjobb éjszakája.
– Akkor miért ment el a felesége?
– Azért, mert ... (Poén a rejtvényben.)

Nászúton

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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Előre – hátra

A politikai-közéleti eseményeket fi gyelve gyakran érzem, hogy 
talán épp a mostani kormányt alkotó párt lepődött meg legin-
kább a hirtelen hatalomba csöppenéstől. Persze lehet, időnként 
túlzott elvárásaim vagy nagyon szubjektív megítéléseim vannak, 
de vállalom, hisz a közélet alakulásában az én véleményem se 
nem oszt, se nem szoroz. Nehezen láttak neki, mint a vándor, 
akinek elszántsága van a rég várt úton végigmenni, de tájéko-
zódni egyáltalán nem képes. Különösen, ha útkereszteződés-
hez ér, indul erre, indul arra, nemigen tudja eldönteni, melyik 
a helyes irány. Önmagát biztatgatja a manapság divatos „meg 
tudod csinálni” jelszóval, meg olyanokkal, hogy kitartás, mutasd 
meg, ki vagy! Ilyen önbiztatgató módszert választott a liberális 
propagandasúgó, amikor javasolhatta a miniszterelnöknek és 
a kormánytagoknak, hogy aff éle maoista plakátokon hirdessék 
meg röviden és tömören, melyik tárca mit tart elsődlegesnek. És 
lőn! A frászbukon naponta jelennek meg ezek a propagandajel-
szavakat világgá kiáltó plakátok úgy, ahogy a párt arculatmarke-
tingese kitalálta. A baj csak az, hogy az illető inkább hátrafelé 
néz, az ötvenes évek modelljeire, és nevetségessé teszi ezáltal 
a nyitottnak, átláthatónak szánt kampányt. Mert miről is szólnak 
ezek a jelmondatszerű „kinyilatkoztatások”?! Az egyes minisz-
terek munkaköri leírásának szerves részeiről, tehát amiket nem 
szükséges külön széttrombitálni. Gondolom, egyetlen példa is 
elég annak igazolására, hogy nem vagyok annyira rosszindula-
tú, amennyire szeretem magamról híresztelni, túlzott elvárásaim 
sincsenek. Azt viszont érzem, hogy igazam van, amikor gyerekes 
hencegésnek tartom az olyan jelszavazást, mégpedig a minisz-
terelnök szájából, miszerint „a kormány biztosítja a nyugdíjak 
kifi zetéséhez a pénzt”. Ki más tenné?! A hétköznapi nyugdíjas?! 
Neki akkor, amikor dolgozott, szó nélkül el kellett tűrnie a havi 
fi zetéséből a nyugdíjra lecsapolt összeget. És ez csak egy példa, 
naponta jön egyik-másik tárca a kizárólag saját hatásköri köte-
lességének teljesítésével, mintha valami nagy áldozat vagy kegy 
volna. Most bedobták az előre hozott választások témáját, fő 
okként említve, hogy másképp nem tudják teljesíteni az ellen-
zékiként nagy hangerővel szétkiáltott ígéreteiket. De egyáltalán 
próbálkoztak vele? Mert a választások után, legyen az előbb vagy 
időben, már nem lesz hová bújni a konkrét cselekvések elől!
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