
A lobbizás a kapcsolatok kiépítését és fenntartását, negatív intézkedések hatá-
sának kivédését, előnyök szerzését szolgálja, szigorúan a törvényes keretek ad-
ta lehetőségek között. Elsődleges hangsúlya a kommunikáción van. Törvényte-
len formája a korrupció, illetve a megvesztegetés. A lobbi ugyanakkor egy szak-
ma, valamint egy kommunikációs érdekérvényesítő eszköz is. Szakemberei a 
lobbisták, akik általában egy cég vagy csoport, de leggyakrabban egy iparág ér-
dekeit képviselve különböző csoportokba tömörülnek a nagyobb hatékonyság 
és az alacsonyabb egyéni költségek végett. Európa-szerte számos lobbistakép-
zés (lobbiszakértő tanfolyam) létezik, mely szakmát különböző egyetemeken 
oktatják. A lobbizás az Amerikai Egyesült Államokból, valamint az angol lobby 
szóból származik, amelynek a magyar jelentése: előcsarnok. Jelen esetben az 
amerikai képviselőház előcsarnokáról van szó, ahol a különböző érdekcso-
portok tagjai az ott várakozó, pihenő vagy épp áthaladó képviselőket igye-
keztek saját ügyeik mellé állítani (számukra kedvező javaslattételekre, illetve 
döntésekre rávenni), mielőtt azok bementek az ülésterembe törvényt hozni.
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Az Angéla a latin eredetű Angelus-
férfi név női megfelelője, jelentése: 
angyal, követ, hírnök.
Az Angelika a latin angelicus mellék-
névből származik, jelentése: angyal-
hoz hasonló. Rokon nevek: Angelina, 
Angyalka. Angelina Jolie napjaink 
egyik legismertebb színésznője, akit 
az Észvesztő (1999) című drámában 
nyújtott alakításáért Oscar-díjjal ju-
talmazták. A Lara Croft -fi lmeknek 
köszönhetően vált igazi sztárrá, mely 
a népszerű Tomb Raider videó játék 
alapján készült. Az Elcserélt életek 
(2008) című életrajzi drámában lévő 
szerepléséért ismét Oscarra jelölték.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendkívül fontos kérdésekben kell dön-
tést hoznia. Hogyha lehet, ne hagyja ma-
gát befolyásolni, mert a körülmények 
könnyedén Ön ellen fordulhatnak!

Szellemi frissességének köszönhetően 
minden kérdésre talál megoldást. Mer-
jen kockáztatni, ma ismeretlen környe-
zetben is remekül helyt tud állni!

Számos akadály kerül az útjába, ame-
lyek meghiúsíthatják a célkitűzéseit. Ma-
radjon türelmes, illetve fogadja el a kol-
légái által felkínált támogatást!

Legyen nyitott a környezetében lévőkkel! 
Tevékenysége révén most olyan szemé-
lyekkel ismerkedhet össze, akikben ké-
sőbb segítő partnerekre lel.

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel 
Önt. Lehetősége adódik behozni a lema-
radásait, emellett még a személyes kap-
csolatai ápolására is jut ideje.

Bízzon magában, és használja ki az Ön 
elé kerülő lehetőségeket! Bátran hall-
gasson a megérzéseire, de ne próbáljon 
mindent egyedül megoldani!

Igyekezzék önállósítani magát, ugyanis 
ma olyan tennivalók várnak Önre, ame-
lyeket egyedül kell elvégeznie. Használja 
ki a szakmai tapasztalatait!

Energiái csökkenőben vannak, így hajla-
mos halogatni az elvállalt feladatait. Pró-
bálja legyőzni a rossz hangulatát, csu-
pán így számíthat eredményekre!

Hivatásában próbára teszik a tűrőképes-
ségét, ezért lehetőleg ne próbáljon kibú-
vókat keresni, mert azzal csak rosszabb-
ra fordítja a kialakult helyzetet!

Munkahelyén komoly változásokra szá-
míthat, amelyek felborítják a terveit. Ves-
se be a diplomatikus adottságait, és al-
kalmazkodjon a szituációkhoz!

Bonyolult napnak néz elébe, ezért ne fog-
lalkozzék olyan problémákkal, amelyek 
megoldása pontosságot igényel! Kon-
centráljon a rutinmunkákra!

Bizalmasabb kapcsolatai úgy alakulnak, 
hogy kizökkentik Önt a megszokott nyu-
galmából. Vizsgálja át a személyes igé-
nyeit, és legyen mértékletes!

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.

RÖVIDLÁTÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / –3°

Kolozsvár
–2° / 0°

Marosvásárhely
–2° / 1°

Nagyvárad
–2° / 2°

Sepsiszentgyörgy
–3° / –2°

Szatmárnémeti
–1° / 2°

Temesvár
–3° / 3°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Név:Tel.:

Cím:

Egy kisfiú kérdi a piacon:
– Néni, leülhetnénk a zsákjára?
– Persze, fiam, csak a tojásokra na-
gyon vigyázz!
– Miért, tojások vannak benne?
– ... (Poén a rejtvényben.)

A zsák

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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Sorvadó urbanizmus

Furcsa jelenség lesz napról napra egyre inkább úrrá Nagyvára-
don: a szűnni nem akaró munkálkodások és a nagyhangú, hiva-
talos dicsekvések ellenére tűnő félben van a város legfontosabb 
jellemzője, a városiasság. Az a vonzó, belvárosi kép, ami már 
százhúsz éve Ady Endrét is azonnal elragadta, és hosszú időn 
át érvényes dicsérő szavakra késztette, melyek ma már, az elő-
ször idelátogatóknak enyhén szólva túlzásnak tűnhetnek. Mi, 
tősgyökeres váradiak viszont – magamból kiindulva mondom 
– egyre aggódóbban fi gyeljük ezt a sorvadást. Nem vagyok sem 
érzelgős, sem folyton nosztalgiázó természetű, de a napokban 
mélyen levert a sokszor emlegetett, más városban élők által is 
ismert Sas Palota belső tere. Üres volt, kihalt, mintha egy fi lmfor-
gatás befejeztével otthagyott díszletmaradvány lenne. Kapásból 
fel sem tudnám sorolni az összes valaha ott lévő üzletet, most 
viszont a hatalmas kirakatüvegeken az elkeserítő kiírás, hogy el-
adó vagy kiadó a tátongó üzlettér. A Főutcán már egy ideje kezd-
tem megszokni, a városiasságot jelentő üzletsor átalakulását, 
de végső soron nem annyira elkeserítő a változás, mint – váradi 
szójárással – a Sas alatt. Barátokkal sokat tárgyaljuk ezt a fáj-
dalmas sorvadást, felemlegetjük a gyerek- és fi atalkori kirakat-
nézegetés állandó programját, és ismételten arra a következte-
tésre jutunk, hogy a túlzottan megemelt bérleti díj, a vásárlási 
kedvet visszafogó drágulások és csökkenő költőpénz-állomány 
lehet az oka. Csak azt nem értem, hogy akik felvállalják a város 
vezetését-adminisztrálását, miért nem igyekeznek tenni mind-
ezek ellen valamit?! Vagy ez is olyan, mint a kegyetlen fairtás?! 
Pontosan nem is tudnám megmondani, de talán akkor kezdő-
dött, amikor a városvezetők sorra mind más vidékekről kerültek 
ide, nem kötötte őket semmi sem egy-egy régi üzlethez, sem a 
közterületeinken becsületben idősödő fákhoz. Dicséretes, hogy 
nekikezdtek a gyönyörű bérpaloták felújításához, de sajnos az 
észszerűség, a logika nagyon hiányzik a munkamenetből. Mert 
mit ér egy szépen rendbe tett ház, ha mellette mocskos, koszlott 
rongyokkal „álcázott”, üresen tátongó, romos épület áll, évek 
óta?! Sajnos a gazdasági helyzet egyáltalán nem biztató, mint-
ha a gyorsan megfojtott ipar holtában nyúlna vissza, maga után 
akarván vonni a sorvadó kereskedelmet. Ha Ady most érkezne, 
a sok új kávézó ellenére a következő vonattal menne is tovább.
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