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Kolozsvár

megjelenik 15 000 példányban

Város
⁄j k¸lsıt kap Kolozsv·r egyik legfor-
galmasabb kˆzlekedÈs csomÛ-
pontja, a SzÈchenyi (Mihai Vitea-
zul) tÈr. 

A tél is jól áll a kincses városnak
– szeretni való!

4

Utazás
Rengeteg, kincses v·rosbÛl Èrkezı
turista v·lasztja tÈlen Kisb·ny·t,
a hÈtvÈgi kikapcsolÛd·s·ra
csal·dj·val.

14

Sport
Ñ÷tfÈle mÛdon doppingoltamî ñ ismertet-
te doppingol·sa szok·sait Lance
Armstrong kerÈkp·ros az Oprah
Winfrey-nek adott interj˙j·ban.

30

Téli köntösbe borult kincses város: kolozsvári látkép a Fellegvárról (Máthé Zsimond felvétele)

570 éve született
Mátyás király

A hagyom·ny szerint ebben a kolozsv·ri h·zban l·tta meg
1443. febru·r 23-·n a napvil·got a magyar tˆrtÈnelem egyik leg-
jelentısebb szemÈlyisÈge, az igazs·gos uralkodÛ.
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Munkaszüneti napok
2013-ban

ÑA rossz gazdas·gi
helyzett miatt febru·r 1-
jÈtıl csaknem 700 alkal-

mazottnak mond fel
a Rom·n TelevÌziÛ

(TVR). A kolozsv·ri ter¸-
leti studiÛt 35 szemÈlyes
lÈtsz·mcsˆkkenÈs Èri.î

Aktuális

Haz·nkban a tavalyi Èv j˙nius·ban a par-
lament hivatalos ¸nnepnapp· nyilv·nÌ-
totta november 30-·t, Ìgy a hivatalos
munkasz¸neti napok sz·ma 11-rıl 12-re
emelkedett. 2013-ban a jÛv·hagyott sza-
badnapok kˆz¸l nyolc munkanapra esik,
nÈgy pedig hÈtvÈgÈre. Az elsı kÈt sza-
badnap janu·r elsı Ès m·sodik napja
volt. A kˆvetkezı hivatalos munkasz¸ne-
ti nap a szerdai napra esı m·jus elseje
lesz, ezt kˆveti az ortodox h˙svÈt elsı- Ès
m·sodnapja, ami m·jus 5 Ès 6. Az orto-
dox p¸nkˆsd j˙nius 23-ra illetve 24-re

esı elsı- Ès m·sodnapja is hivatalos
munkasz¸neti nap, ak·rcsak Nagyboldo-
gasszony ¸nnepe (augusztus 15., cs¸tˆr-
tˆk) Ès Szent Andr·s napja (november
30., szombat). A fennmaradt h·rom sza-
badnap esetÈben december elseje vas·r-
napra, mÌg kar·csony elsı- Ès m·sodnap-
ja szerd·ra, valamint cs¸tˆrtˆkre esik.

Az ·llamilag nem jÛv·hagyott katolikus
¸nnepnapok kˆz¸l a h˙svÈt elsı Ès m·-
sodik napja m·rcius 31-re, illetve ·prilis
1-re, a p¸nkˆsd elsı- Ès m·sodnapja pe-
dig m·jus 19-re Ès 20-ra esik. ï

Janu·r 19-tıl lÈptek Èletbe a 2012 ıszÈn
a parlament ·ltal a kˆzlekedÈsi szab·-
lyoz·sba beÈpÌtett mÛdosÌt·sok, ame-
lyek kˆvetik az EurÛpai UniÛra vonat-
kozÛ ir·nyelveket. Az ˙j szab·lyzat Èr-
telmÈben a kerÈkp·ron kˆzlekedık
csakis a kˆzutakra k¸lˆn felfestett bicik-
lis·von kˆzlekedhetnek (ha lÈtezik), el-
lenkezı esetben 6-tÛl 8-ig terjedı b¸n-
tetıpontot jelentı bÌrs·got szabhat ki a
rendırsÈg.

A mopedekre, 50 kˆbcentimÈternÈl ki-
sebb ˚rtartalm˙, 45 km/Ûra vÈgsebessÈg-
gel rendelkezı motorkerÈkp·rokra egy ˙j
AM jelzÈs˚ jogosÌtv·nykategÛri·t vezettek
be. Ezt elmÈleti, illetve gyakorlati vizsga
letÈtelÈvel 16 Èves kortÛl lehet megszerez-
ni. Mopeden b·rmilyen m·s gÈpj·rm˚ve-
zetıi engedÈllyel rendelkezı szemÈly sza-
badon kˆzlekedhet. Az eddig is lÈtezı kis-
motorkerÈkp·rt (maximum 125 kˆbcenti)
jelzı A1-es kategÛria mellett, amelyre

szintÈn 16 Èves kortÛl lehet jogosÌtv·nyt
szerezni, bevezettek egy, a 18 Èves kortÛl
megszerezhetı A2-es kategÛri·t (legfel-
jebb 35 kW teljesÌtmÈny˚ motorok). Az
ak·rmilyen motorbicikli vezetÈsÈre alkal-
mas A kategÛria korhat·r·t viszont 18 Èv-
rıl 24-re emeltÈk.

EzenkÌv¸l a jogosÌtv·ny meg˙jÌt·s·ra a
sofırˆknek orvosi vizsg·latra, valamint
pszicholÛgiai alkalmass·gi tesztre lesz
sz¸ksÈg¸k, hiszen a gÈpj·rm˚vezetıi en-
gedÈly meghosszabbÌt·s·nak feltÈtele az
egÈszsÈgi alkalmass·g. ï

Változtak a közlekedési szabályok

Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! Egyes¸let.
Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs
Korrektor: Gˆdri Csilla ï Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia
Nyom·s: Tipprint Kft., Kolozsv·r
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.,
e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag
HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro

A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak.

Igen, tessék ï Kolozsvár
ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap

Megjelenik 15 000 pÈld·nyban.

A kiadvány megjelenését támogatták: Blue Travel, Casa Piraţilor, Diego, Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Hașdeu fogászat, Kolozsvári Magyar Diákszövetség
(KMDSZ), Landman Consulting Services, Macrogroup, Mikó Étterem, Napoca Taxi, Neobaby, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Privilege, Requiem
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Magyar színház 
Febru·r 1., pÈntek, 20.00 
Georg B¸chner: Leonce Ès LÈna 

ï
Febru·r 2., szombat, 20.00
Arthur Miller: Egy ¸gynˆk hal·la 

ï
Febru·r 4., hÈtfı, 20.00
August Strindberg: Julie kisasszony

ï
Febru·r 5., kedd, 20.00
Visky Andr·s: Alkoholist·k

ï
Febru·r 7., cs¸tˆrtˆk, 20.00
Thomas Vinterberg ñ Mogens Rukov ñ Bo
Hr. Hansen: Sz¸letÈsnap

ï
Febru·r 8., pÈntek, 19.00
A. P. Csehov: V·nya b·csi

ï
Febru·r 10., vas·rnap, 19.00
Friedrich D¸rrenmatt: A fizikusok 

ï
Febru·r 12., kedd, 20.00
Caragiale nyom·n szabadesÈsben:
Leonida Gem Session 

ï
Febru·r 14., cs¸tˆrtˆk, 20.00
Liam Clancy, Mary Reich, Yolande Snaith,
Shahrokh Yadegari, Tompa G·bor: Ro-
mok igaz menedÈk ñ t·ncszÌnh·zi elıad·s

ï
Febru·r 15., pÈntek, 19.00
Marin DrûiÊ: Dundo Maroje

ï
Febru·r 16., szombat, 19.00
Henrik Ibsen: Hedda Gabler 

ï
Febru·r 18., hÈtfı, 20.00
÷rkÈny: Egypercesek

ï
Febru·r 19., kedd, 20.00
Ingmar Bergman: Suttog·sok Ès sikolyok

ï
Febru·r 20., szerda, 20.00
Georg B¸chner: Leonce Ès LÈna 

ï
Febru·r 21., cs¸tˆrtˆk, 20.00
Thomas Vinterberg ñ Mogens Rukov ñ Bo
Hr. Hansen: Sz¸letÈsnap

ï
Febru·r 26., kedd, 20.00
Caragiale nyom·n szabadesÈsben:
Leonida Gem Session 

ï
Febru·r 27., szerda, 20.00
Matei Vi∫niec: KenyÈrzseb ñ BemutatÛ

ï
Febru·r 28., cs¸tˆrtˆk, 20.00
Arthur Miller: Egy ¸gynˆk hal·la 

Tilos lehet a dohányzás
Kolozsvár közterületein

Kolozsv·r lehet az elsı v·ros Rom·ni·-
ban, ahol megtiltj·k minden nyilv·nos
ter¸leten a doh·nyz·st. Ez a tilt·s nem
csak az utc·kra, tˆmegkˆzlekedÈsi meg-
·llÛkra, parkokra, tˆmbh·zakra, vonat-
kozik, hanem az ˆsszes nyilv·nos, z·rt
lok·lra, azaz minden kocsm·ra Ès szÛra-
kozÛhelyre is.

Janu·r elsejÈn m·r Èletbe lÈpett egy, az
egÈsz orsz·gra vonatkozÛ, bizonyos fok˙
doh·nyz·skorl·toz·s. Ezen szab·ly Èrtel-
mÈben tilos cigarett·zni szolg·lati autÛban
Ès taxiban, illetve az egyetemeken Ès j·t-
szÛtereken. Kocsm·kra Ès szÛrakozÛhe-
lyekre nem vonatkozik a megszorÌt·s, de
mivel Rom·nia szinte az egyetlen orsz·g
az EurÛpai UniÛban, ahol mÈg szabad ci-
garett·zni a nyilv·nos, z·rt tereken, idıvel
ez a korl·toz·s is elker¸lhetetlen lesz, hi-
szen az EU-s szab·ly szerint vÈdeni kell az
·llampolg·rokat a doh·nyf¸sttıl. 

A v·ros vezetÈse kˆzlemÈnyÈben kifej-
ti, hogy minden kolozsv·rinak jog·ban
·ll egy k·vÈt vagy te·t elfogyasztani
anÈlk¸l, hogy a doh·nyf¸stˆt kellene
szÌvnia, Ès cigarettaszag˙ ruh·ban t·voz-
zon a helyisÈgbıl.

A jogszab·ly ÈrvÈnybe lÈpÈsÈnek feltÈte-
le, hogy a szavazati joggal rendelkezı he-
lyi lakosok 5%-a al·Ìrja a kezdemÈnyezÈst
t·mogatÛ ˚rlapot. Ezt kˆvetıen a v·rosi
tan·cs t·rgyalja meg a kÈrdÈst, Ès egyelıre
˙gy t˚nik, hogy ellenszavazat nÈlk¸l elfo-
gadn·k a javaslatot.

A dˆntÈs nem csup·n egÈszsÈg¸gyi
szempontbÛl lenne elınyˆs, hanem pÈl-
daÈrtÈk˚ is lehet az orsz·g egÈsz ter¸letÈ-
re vonatkozÛan. ï
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Hatékonyabb közlekedés
lesz a Széchenyi téren

2013. janu·r 18-·n a kolozsv·ri ˆnkor-
m·nyzat Ès az Orsz·gos …pÌtÈszkamara
·ltal megkˆtˆtt meg·llapod·s Èrtel-
mÈben a fent emlÌtett kÈt intÈzmÈny m·r-
cius 5-Èn szervezi meg a SzÈchenyi
(Mihai Viteazul) tÈr fel˙jÌt·s·ra vonat-
kozÛ nemzetkˆzi versenyt. A p·ly·zat
sor·n figyelembe vett szempontok kˆ-
zˆtt szerepel a tˆmegkˆzlekedÈsi vÈg·l-
lom·sok megsz¸ntetÈse, hogy a tÈr zs˙-
folts·g·t enyhÌtsÈk, ezzel is rugalmasab-
b· tegyÈk a j·rm˚forgalmat. Fˆldalatti
parkolÛ vagy alulj·rÛ ÈpÌtÈse sem kiz·rt
ñ nyilatkozta Emil Boc polg·rmester a
sajtÛ kÈpviselıinek. A v·ros vezetı mÈg

hozz·tette, hogy nem hagyhatÛ figyel-
men kÌv¸l, hogy a lovasszobor jobban
ÈrvÈnyes¸ljˆn.

A verseny kÈt szakaszban fog zajlani. Az
elsı kˆrben a p·ly·zÛknak egy Ñmaster
plantî kell megvalÛsÌtaniuk, amelyben
egy, a Malom (Gheorghe Bari˛iu) utca
elejÈtıl egÈszen a P·rizs (Paris) utc·ig
terjedı v·rosrÈsz moderniz·l·s·nak ter-
vÈt foglalja mag·ba. A m·sodik sza-
kaszban pedig a terv rÈszletes kidolgo-
z·s·t v·rj·k, Ìgy summ·zva a verseny
feltÈtelezhetıen j˙lius vÈgÈn z·rul, a
munk·latok pedig m·r ısszel elkezdıd-
hetnek ñ ismertette a polg·rmester. ï

Kolozsvári
Magyar Opera

Febru·r 3., vas·rnap, 17.00
¡brah·m P·l: B·l a Savoyban

ï
Febru·r 7., cs¸tˆrtˆk, 18.30
HÌres operakÛrusok

ï
Febru·r 9., szombat, 19.00
New York ñ P·rizs ñ Kolozsv·r
Szt·rvendÈg: Nagy Istv·n humorista szÌn-
m˚vÈsz, a Gruppen Hecc kabarÈt·rsulat
vezetıje 

ï
Febru·r 14., cs¸tˆrtˆk, 18.30
Ruggero Leoncavallo: BajazzÛk

ï
Febru·r 17., vas·rnap, 18.00
B·thory ErzsÈbet

ï
Febru·r 21., cs¸tˆrtˆk, 18.30
Giacomo Puccini: Tosca

ï
Febru·r 24., vas·rnap, 18.30
K·lm·n Imre: Cs·rd·skir·lynı

ï
Febru·r 28., cs¸tˆrtˆk, 18.30
Georges Bizet: Carmen



közösségigen, tessék ï Kolozsvár 5

Csípem Kolozsvárt:
megújult a Paprika Rádió
NemrÈgiben hatÈvessÈ cseperedett Ko-
lozsv·r egyetlen magyar nyelv˚ kereske-
delmi r·diÛja, de nem ez kÈsztette a csapa-
tot a meg˙jul·sra, hanem az, hogy ˙gy
ÈreztÈk: eljˆtt a pillanat az ˙jragondol·sra,
a fejlıdÈsre. A cÈlok kˆzˆtt a Kolozsv·r
kˆzelisÈg, a helyi tˆrtÈnÈsek, problÈm·k
bemutat·sa, az inform·ciÛk hangs˙lyo-
sabb· tÈtele szerepel, Ìgy a m˚sorr·csban
Ès az arculatban is tˆrtÈntek v·ltoztat·sok,
a m˚sorvezetık pedig saj·t rÈtegm˚soro-
kat kaptak. MegkÈrt¸k a Paprika R·diÛ
nÈh·ny tagj·t, mesÈljenek nek¸nk az ˙jÌ-
t·srÛl, a friss m˚sorokrÛl, illetve arrÛl is,
hogy milyen visszajelzÈseket kaptak a v·l-
toztat·st kˆvetıen.

Antal Karola (m˚sorvezetı-szerkesz-
tı) ï A Paprika R·diÛ kolozsv·riasod·sa
abban ·ll, hogy tˆbbet foglalkozunk Ko-
lozsv·rhoz kˆtıdı inform·ciÛkkal, prog-
ramokkal, projektekkel Ès minden m·ssal,
ami Èrdemben befoly·solja a v·rosban la-
kÛk ÈletÈt. A m˚sorom a Vitaminbomba
nevet kapta, olyan tÈm·kkal foglalkozom
benne, amelyek az egÈszsÈggel vagy
szÈpsÈg·pol·ssal kapcsolatosak. A leg-
utÛbbi alkalommal pÈld·ul az ¸nnepek
ut·ni regener·lÛd·srÛl beszÈlgettem egy
dietetikussal.

Bog·ti ¡kos (m˚sorvezetı-szerkesz-
tı) ï A v·ltozatoss·g gyˆnyˆrkˆdtet, hi-
szen kˆnnyen megesik, hogy ha az ember
h·rom Èven kereszt¸l minden nap, min-
dig ugyanabban az idıpontban jelentke-

zik, akkor egy idı ut·n belef·sul, Ès foly-
ton beleesik a saj·t sablonoss·g·ba. Az ̇ j-
dons·g az, hogy mindenkinek lett saj·t
m˚sora, amelyben a szÌve cs¸cskÈnek ad-
hat hangot. …n pÈld·ul zenei csemegÈket
osztok meg a hallgatÛkkal Csemegepapri-
ka cÌm alatt.

Keresztesi D·vid (m˚sorvezetı-
szerkesztı) ï Kell a felfriss¸lÈs nek¸nk
Ès m·soknak egyar·nt. Ennek ÈrtelmÈ-
ben v·ltozott termÈszetesen a beoszt·s
is, Ìgy szÌnesebb Ès dinamikusabb ad·sa-
ink lettek. Az Èn ad·som az …vek Ès han-
gok, amely mindegyikÈben 1900-tÛl
kezdve 10 Èv esemÈnyeit, tudom·nyos
˙jÌt·sait, mÈrfˆldkˆveit mutatom be. A
rÈtegm˚sorok Ès maga a r·diÛ is sok po-
zitÌv visszajelzÈst kap, Èszlelhetıen nıtt
a hallgatÛk sz·ma is.

M·rkus …va (hÌrszerkesztı-hÌrolva-
sÛ) ï Kolozsv·r-centrikusak lett¸nk. Az ˙j
m˚sorom ennek az elkÈpzelÈsnek megfe-
lelıen egy portrÈm˚sor, a Kolozsv·ri nÈv-
jegy, amelyben hÌres Ès kevÈsbÈ ismert ko-
lozsv·ri szemÈlyisÈgek mutatkoznak be.
VendÈgem volt m·r dr. PÈntek J·nos, de
dr. Urai Zolt·n sug·rbiolÛgus is, az ad·s
ÈrdekessÈge pedig az, hogy mindig az in-
terj˙alany javasolja a kˆvetkezı alanyt.
A SzÛbeszÈd rovat egy olyan h·romperces
m˚sor, amelyben kolozsv·ri j·rÛkelıket
kÈrdez¸nk meg kˆzÈleti, politikai Ès m·s
tÈm·krÛl, ez·ltal is igyeksz¸nk kˆzelebb
hozni a Paprika R·diÛt a hallgatÛkhoz.

ÑAz ember nem sokra megy
egyed¸l az Èletben. (...) Egye-
d¸l minden nehezebb, ha
egyed¸l van az ember, csak
annyit tehet, amire egymaga
kÈpes, de m·sok t·mogat·s·-
val sokra viheti. A kˆzˆssÈg
hatalmat ad, csak legyen
olyan kˆzˆssÈg, amelyik elfo-
gad Ès t·mogat.î

Közösség

Clara Sánchez
spanyol író
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VetÈsi N·ndor (m˚sorvezetı-szer-
kesztı) ï M˚sorom a Paprika Back-
STAGE cÌmet viseli, nem vÈletlen ez a nÈv-
v·laszt·s, ugyanis egyik magyar szÛ sem
takarja a m˚sor tartalm·t, arculat·t. Az
ad·sban mozg·s Ès szÌnh·zi elıad·sokrÛl,
kulisszatitkokrÛl, Èrdekes tˆrtÈnetekrıl be-
szÈl¸nk, mindig vendÈgekkel, meghÌvot-
takkal. Nem a szakm·nak, hanem a szak-
m·rÛl kÈsz¸l ez a m˚sor, cÈlja hÈtkˆznapi
mÛdon beszÈlni a szÌnh·zrÛl, minÈl na-
gyobb rÈteget lefedni, Ès nem sz·raz elem-
zÈsekbe, leÌr·sokba bocs·tkozni. Egyelıre
csak helyi jelleg˚ a m˚sor, hiszen van bı-
ven, akit megszÛlÌtani, a kˆzeljˆvıben pÈl-
d·ul szeretnÈk egy kolozsv·ri di·kt·rsula-
tokat megcÈlzÛ sorozatot is kÈszÌteni.

Veres Zsolt (zenei szerkesztı, arcula-
tÈrt felelıs tag) ï A nemrÈgiben eszkˆ-
zˆlt v·ltoztat·sok sor·n teljesen lecserÈl-
t¸k a szign·lparkot, illetve az arculaton is

csiszoltunk. PrÛb·ltuk a helyi jelleget meg-
fogni, ezÈrt a ÑF¸lˆn csÌpî helyett a ÑCsÌ-
pem Kolozsv·rtî mottÛ lett a miÈnk, a cÈl
pedig ugyanaz maradt: olyan ad·sokat kÈ-
szÌteni, amelyek lend¸letesek, de nem ag-
resszÌvek, amelyek a t·g cÈlkˆzˆnsÈg min-
den tagj·nak kellemesen hallgathatÛak. A
honlapunk is meg˙jult Ès folyamatos bıvÌ-

tÈs alatt ·ll, regisztr·lt hallgatÛinknak hÌrle-
vÈllel Ès k¸lˆnbˆzı j·tÈkokkal ·llunk ren-
delkezÈsÈre. FelmÈrÈseinkbıl kider¸lt,
hogy egyre nagyobb igÈny van a magyar
zenÈre Ès a helyi zenekarok t·mogat·s·ra,
ezÈrt az elkˆvetkezendıkben erre is na-
gyobb hangs˙lyt fogunk fektetni, hiszen
kˆzˆnsÈg¸nkre form·ljuk a kÌn·latot. ï

A magyar 
kultúra napja
A magyar kult˙ra napj·t 1989 Ûta ¸nne-
pelj¸k az Èv 22. napj·n, annak emlÈkÈre,
hogy Kˆlcsey Ferenc (kÈp¸nkˆn) 1823-
ban ezen a napon vÈglegesÌtette Szat-
m·rcsekÈn a Himnusz kÈzirat·t.

Az ÈvfordulÛ kapcs·n tartott megem-
lÈkezÈsek arra adnak alkalmat, hogy
nagyobb figyelmet szentelj¸nk az Èvezre-
des hagyom·nyainknak, erısÌts¸k a
nemzeti tudatunkat, valamint szellemi Ès
t·rgyi ÈrtÈkeinket a mai rohanÛ vil·-
gunkban is fel tudjuk mutatni Ès al·zattal
tov·bbÌtani utÛdainknak.

Ezen az emlÈknapon sz·mos kultur·lis
rendezvÈnyt tartanak, illetve e naphoz
kˆtıdıen adj·k ·t a magyar kult˙r·val Ès
1993 Ûta pedig az oktat·ssal, pedagÛgiai
munk·val kiÈrdemelt dÌjakat. ï

A 2013-as év napfordulói

A 2013-as Èv 365 napbÛl, azaz 52 hÈtbıl ·ll.
A tavasz m·rcius 20-·n kezdıdik, amikor

a Nap a Kos jegyÈbe lÈp, ekkor a nappal
Ès az Èjszaka egyforma hossz˙s·g˙.

A ny·r j˙nius 21-Èn Èrkezik, amikor
a Nap a R·k jegyÈbe lÈp, ezen a d·tumon
a leghosszabb a nappal Ès a legrˆvidebb
az Èjszaka. A ny·ri idısz·mÌt·s m·rcius
31-tıl oktÛber 27-ig tart. 

Az ısz szeptember 22-Èn kezdıdik,
amikor a Nap a MÈrleg jegyÈbe lÈp,

ekkor a nappal Ès az Èjszaka ˙jbÛl egy-
forma hossz˙s·g˙.

A tÈl december 21-Èn kezdıdik, ami-
kor a Nap a Bak jegyÈbe lÈp. Ezen a d·-
tumon a legrˆvidebb a nappal Ès a leg-
hosszabb az Èjszaka, innentıl egÈszen a
ny·ri napfordulÛig nˆvekszik a nappa-
lok idıtartama. 

A legtˆbb ısi kult˙r·ban a tÈli napfor-
dulÛ, a ÑNap visszatÈrÈseî alapvetı ¸n-
nep volt. ï
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Szép kincses Kolozsvár 
középkori története

Az Ûkort kˆvetıen a v·ros tˆrtÈnetÈben,
kontinuit·s·ban a kutatÛk nem biztosak,
forr·sokkal nem igaz·n lehet al·t·masz-
tani lÈtezÈsÈt. Az elsı Ìrott forr·s, amely
emlÌti Kolozsv·rt, 1275-bıl sz·rmazik.
Azonban annak ellenÈre, hogy a 11-12.
sz·zadra tal·ltak a rÈgÈszeti ·sat·sok lele-
teket, ez a korszak mÈgis elÈg hom·lyos
a v·ros tˆrtÈnetÈben. A korai ¡rp·d-kor-
ban Kolozs megyÈben a kir·lyi birtok-
rendszer gerincÈt kÈpezte Kolozs v·ra
(castrum Clus) Ès a kolozsaknai sÛb·nya.
Valamikor a 11. sz·zad folyam·n nÈpe-
sedhetett be a v·r al· rendelt ter¸let, va-
lamint a v·rmegye is. A 13. sz·zadi V·ra-
di Regestrum adatai szerint ebben a kor-
szakban m·r viszonylag nÈpes telep¸lÈs-
sel sz·molhatunk a kolozsi v·risp·ns·g
esetÈben. Azonban az adatok hi·ny·ban
mÈg errıl a korszakrÛl mindig nem tu-
dunk pontos kÈpet ny˙jtani. Szent L·szlÛ
kor·hoz kˆthetı a bencÈs kolostor alapÌ-
t·sa, amelyet a kir·ly megfelelı birtokok-
kal l·tott el, tˆbbek kˆzˆtt a kˆzponti rÈ-
szen elter¸lı kir·lyi birtokok egy rÈszÈt is
nekik adom·nyozta. A 13. sz·zadban a
v·risp·ns·g szervezete felbomlott, Ès v·r-

megyÈvÈ alakult ·t. Ettıl kezdve a v·ros
egyre ink·bb fejlıdni Ès gyarapodni kez-
dett. Folyamatosan szerez tˆbb kiv·lts·-
got (privilÈgiumot), amelynek kˆszˆnhe-
tıen, olyan civiliz·ciÛs szintet Èr el, hogy
a kÈsıbbiekben sok ·tutazÛ az ˙tikˆnyv-
Èben Kincses Kolozsv·rkÈnt emlÌti a v·-
rost. 1405-ben szabad kir·lyi v·ros rangra
emelkedik, amely tˆbb joggal is felruh·z-
ta. Tˆbbek kˆzˆtt ekkor ÈpÌthet a v·ros
mag·nak v·rfalat, a v·rosba bekˆltˆzık-
nek polg·ri, v·rosi jogot adhattak, a plÈ-
b·nosaikat is saj·t maguk v·laszthatt·k.
Ezt kˆvetıen v·s·rtart·si, illetve ·rumeg-
·llÌt·si jogot is kap a v·ros, amely ˙jabb
jˆvedelemforr·st jelentett, ez ·ltal tov·bb
fejlıdhetett. Kˆztudott, hogy M·ty·s ki-
r·ly is Kolozsv·ron sz¸letett, azonban az
m·r kevÈsbÈ ismert, hogy tˆbb ma l·tha-
tÛ m˚emlÈk is az ı nevÈhez kˆthetı.
Ilyen a Szent Mih·ly-templom, amelynek
ÈpÌtÈsÈt 1480-ban fejeztÈk be. 1486-ban
kezdıdtek el az egykor ferences, ma re-
form·tus Farkas utcai templom ÈpÌtkezÈ-
si munk·latai. A nagymÈret˚ ÈpÌtkezÈsek
mellett igazi v·rosi Èlet lehetett a kˆzÈp-
kori Kolozsv·ron, hisz tˆbb cÈhes m˚-

hely, malom m˚kˆdˆtt, amely ell·tta a
v·ros lakÛit Èlelmiszerrel, ruh·kkal. 

Tal·n nem helytelen jelzı, amelyet
a forr·sok m·r a kˆzÈpkorban emlÌte-
nek. Egy kincses, azaz gazdag v·rosrÛl
beszÈlhet¸nk, mely megteremtette a
mai ErdÈly kultur·lis kˆzpontj·nak ke-
reteit. ï 

A kincses város főtere

A középkori Kolozsvár Egidius van der Rye németalföldi művész festménye alapján
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Rajtol az erdélyi magyar hallgatók
májusi tudományos versenye

Kolozs megyei pályázat ifjúsági
és kulturális tevékenységek támogatására
A Kolozs megyei tan·cs a 2013-es Èvi p·-
ly·zati kiÌr·sait meghirdette kultur·lis, if-
j˙s·gi Ès sport tevÈkenysÈgek lebonyolÌ-
t·s·ra. 

Az ifj˙s·gi Ès kultur·lis kiÌr·sokra legin-
k·bb civil szervezetek p·ly·zatait v·rj·k.

A tenderek lead·si hat·rideje pontosan
nincs meghat·rozva a tan·cs ·ltal, de v·r-
hatÛan a kˆvetkezı hÛnap kˆzepÈre te-
hetı. A p·ly·zati ˚rlapokat Ès a kitˆltÈsi
˙tmutatÛt a Kolozs Megyei Tan·cs hon-
lapj·rÛl lehet letˆlteni (www.cjcluj.ro) ñ

nyilatkozta lapunknak V·k·r Istv·n, a
Kolozs Megyei Tan·cs alelnˆke, aki
hangs˙lyozta a kultur·lis Ès ifj˙s·gi tevÈ-
kenysÈgek t·mogat·s·nak fontoss·g·t,
mivel ezek hozz·j·rulnak kˆzˆssÈg¸nk
erısÌtÈsÈhez. ï

ÑKolozsv·r szolg·l a 2015-ˆs XXXII. Or-
sz·gos Tudom·nyos Di·kkˆri Konferen-
cia Fizika, fˆldtudom·nyok Ès matemati-
ka szekciÛja lebonyolÌt·s·nak helyszÌnÈ-
¸l. Az ˆsszmagyar versenyre kˆzel 400
hallgatÛ Ès 250 egyetemi oktatÛ Èrkezik
v·rosunkba az egÈsz K·rp·t-medencÈ-
bıl. Elıszˆr rendeznek OTDK-szekciÛt
Magyarorsz·gon kÌv¸l, ezzel is elismerve
az erdÈlyi tudom·nyos di·kkˆri mozga-
lom munk·j·t, ugyanakkor szÌnesÌtve
magyar kˆzˆssÈg¸nk tudom·nyos ÈletÈt
Ès az ifj˙s·gi fıv·ros programj·tî ñ t·jÈ-
koztatott b¸szkÈn Talpas Botond, a Ko-
lozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg elnˆke.

A tavalyi Èvben az erdÈlyi tudom·nyos
versenyen 199 dolgozatot mutattak be

huszonhÈt szekciÛban. A XIV. Ès XV.
ETDK dÌjazottjai kˆz¸l 77 dolgozat Ès 95
hallgatÛ kÈpviseli felsıoktat·si intÈzmÈ-
nyeinket a tavaszi, XXXI. OTDK-n. Mind-
ez bizonyÌtja, hogy a hallgatÛkat Èrdekeli
a rÈszvÈtel a szakmai kutat·si munk·k-
ban. A szervezık tov·bbra is kiemelt fon-
toss·g˙nak tartj·k a szakmai kapcsolatok
szorosabb· tÈtelÈt, valamint a segÌtsÈg-
ny˙jt·st is a tudom·nyos p·ly·n valÛ el-
indul·shoz Ès a kutatÛmunk·ban valÛ to-
v·bbhalad·shoz. 

Ñ‹nnep ez az esemÈny nem csup·n az
egyetem sz·m·ra, hanem a kolozsv·ri
magyar kˆzˆssÈg sz·m·ra is, Ès valÛdi
megmÈrettetÈs ˙gy a di·koknak, mint a
tÈmavezetı tan·roknakî ñ jegyezte meg

dr. SoÛs Anna, a Babe∫ñBolyai Tudo-
m·nyegyetem (BBTE) rektorhelyettese, a
magyar tagozat vezetıje.

ÑA szervezık ˆsszer·zÛ t·bora mellett
az imm·r hagyom·nyoss· v·lt Hogyan Ìr-
junk szakdolgozatot?, illetve a Hogyan
prezent·ljunk? felkÈszÌtı elıad·s-sorozat
is megszervezik a hallgatÛk sz·m·ra, ez-
·ltal is segÌtve a felkÈsz¸lÈst a m·jusi
megmÈrettetÈsreî ñ nyilatkozta Kis-
gyˆrgy RÈka koordin·tor.

ÑAz ETDK az Èvrıl-Èvre hagyom·nyos
cÈlok Ès keretek mellett meg˙jul, folya-
matosan v·laszolva az ˙j igÈnyekre. A
szervezık idei cÈlkit˚zÈse tˆbb rÈsztve-
vı, tÈmavezetı, nÈzı Ès ˙j zs˚ritagok be-
von·saî ñ tette hozz· VetÈsi Imola, a kon-
ferencia szervezıcsapat·nak vezetıje.

A rendezvÈny fıvÈdnˆke dr. P·link·s
JÛzsef, a Magyar Tudom·nyos AkadÈmia
elnˆke.

A szervezık a rendezvÈny honlapj·n, a
meg˙jult etdk.kmdsz.ro honlapon folya-
matos, a konferencia minden szakasz·ra
kiterjedı di·kbar·t hÌreket kˆzˆlnek az
Èrdeklıdıkkel. ï

M·jus 23ñ26. kˆzˆtt tizenhatodik alkalommal szervezik meg a re·l- Ès hu-
m·ntudom·nyi  ErdÈlyi Tudom·nyos Di·kkˆri Konferenci·t (ETDK), ame-
lyen erdÈlyi fiatal tehetsÈgek kutat·si eredmÈnyei vesenyeznek 35 szekciÛ-
ban. A Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem (BBTE), a Kolozsv·ri Magyar Di·k-
szˆvetsÈg (KMDSZ) Ès a Kolozsv·ri Magyar Egyetemi IntÈzet (KMEI) t·jÈ-
koztatÛj·bÛl kider¸lt, hogy idÈn mÈg tˆbb dolgozatot v·rnak, valamint
folytatni kÌv·nj·k az elm˙lt Èvekben nagy sikernek ˆrvendı felkÈszÌtı-elı-
ad·ssorozatot is. A 2015-ben megrendezendı XXXII. Orsz·gos Di·kkˆri
Konferencia (OTDK) egyik szekciÛj·t is Kolozsv·ron bonyolÌtj·k le. 

Bizakodó szervezők az ETDK sajtótájékoztatóján
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Django elszabadul
Quentin TarantinÛt azon rendezık kate-
gÛri·j·ba sorolhatjuk, akiknek alkot·s·t a
legnagyobb izgalommal v·rja minden
filmkedvelı. Az 1992-ben a KutyaszorÌtÛ-
val, hozz·teszem nagy sikerrel, a filmpiac-
ra robbant rendezı minden alkot·s·ba
tud valami ˙jat mutatni nÈzıkˆzˆnsÈg-
Ènek. Az elm˙lt kÈt Èvtizedben filmjeivel
elismerÈst Ès sikert halmozÛ Tarantino ez-
˙ttal egy westernnel csalja moziba nÈpes
rajongÛt·bor·t. A tıle megszokott karak-
teressÈget Ès egyedisÈget a Django elsza-
badul cÌm˚ film megnÈzÈse ut·n sem von-
hatjuk kÈtsÈgbe, sıt az ˆrˆm mellett m·ris
ott lappang benn¸nk egy ˙jabb Tarantino-
fÈle alkot·s ut·ni v·gy.

A film legfıbb, m˚fajon bel¸li mÛdosÌt·-
sa, hogy a klasszikus Èrtelemben vett wes-
tern ·ltal egy eddig alig firtatott tÈm·hoz,
az amerikai polg·rh·bor˙ elıtti rabszolga-
tart·shoz ny˙l. A szÌnÈszei a kit˚nı j·tÈk-
kal azonosulnak az karakter¸k megha-
misÌtatlan egyedisÈgÈvel. Django (Jamie
Foxx), a roppant tehetsÈges rabszolga
mellett ott van felszabadÌtÛja, a nÈmet
anyanyelv˚ fogorvosbÛl lett fejvad·sz, Dr.
Schulz (Christoph Waltz), aki mÈlyen meg-
veti a rabszolgas·got Ès a rasszizmust. Ket-
tıj¸k kˆz¸l Django a tˆbbdimenziÛsabb fi-
gura, mivel szerÈny elıkÈpzettsÈge ellenÈ-
re minden lˆvÈse cÈlbatal·lÛ, rendkÌv¸l
eszes Ès Èrzelmein is uralkodik, ha musz·j.

Ugyanakkor ı az a mÌtoszi hıs, aki egy-
szerre a bossz˙·llÛ Ès a hısszerelmes. A
Calvin Candie-t alakÌtÛ Leonardo DiCapri-
Ûnak karaktere is sokrÈt˚, ugyanis a ÑnÈ-
gerviadalokatî szÛrakoz·skÈpp rendezı
fˆldes˙r szolg·lat·ban ·llÛ fekete lak·j,
Stephen (Samuel L. Jackson), aki b·r csak
a film utolsÛ etapj·ban bukkan fel, kitˆrˆl-
hetetlen nyomot hagy emlÈkezet¸nkben.

A film ugyan szÛrakoztatni akar, ·m a la-
k·j megjelenÈsÈvel jˆn egy fekete, aki job-
ban ut·lja a nÈgereket, mint b·rmely fehÈr
rabszolgatartÛ, olyan erkˆlcsi kiterjedÈssel
szolg·l, amitıl az nÈzı akaratlanul is el-
gondolkodik a rabszolgas·g Ès rasszizmus
tÈm·j·n. ï

Fanyar humorral tért vissza a Harry Potter írója
Aki Harry Potter var·zsvil·g·t keresi J. K.
Rowling (kÈp¸nkˆn) ˙j, ¡tmeneti ¸rese-
dÈs cÌm˚ kˆnyvÈben, csalÛd·s Èri, vi-
szont aki nyitott a f·jdalmasan igaz, fa-
nyar humorral Ès polg·rpukkasztÛ szÛki-
mond·ssal megÌrt mai irodalomra, im·d-
ni fogja az ˙j regÈnyÈt.

DiÛhÈjban a tˆrtÈnetrıl: egy szegÈny,
de mag·t illedelmesnek gondolÛ angol
v·rosk·ban, Pagfordban v·ratlanul meg-
hal a v·rosi tan·cstest¸let egyik oszlopos
tagja. Az, hogy elmegy, nagy hat·ssal van
a helybÈliek ÈletÈre: szÈp sz·mmal akad-
nak olyanok, akik anyagi hasznot vagy
t·rsadalmi elıbbre jut·st remÈlnek a v·l-
toz·stÛl, de olyanok is, akik kÈptelenek
feldolgozni a vesztesÈget, amelyet a k¸-

lˆnleges ember elvesztÈse okozott. A v·l-
toz·s szele mindenkit megÈrint, Pragford
tˆbbÈ nem ugyanaz a hely. T·voz·sa
egyar·nt l·zba hozza a helyi csemegebol-
tost, az unatkozÛ, szexÈhes melltartÛ·rus
kˆzÈposzt·lybeli felesÈget, a mag·t Ès
csal·dj·t felsıbbrend˚nek gondolÛ,
ÑszalvÈt·val fogom meg az uram legÈke-
sebb szervÈt isî stÌlus˙ fı·ll·s˙ csal·d-
any·t is. UgyanÌgy a szoci·lis munk·st, a
helyi tiniket, de mÈg a pagfordi gettÛ, az
˙gynevezett Parlag csal·djait is, ahol a
drog, a pia Ès az erıszak az ˙r.

A korszakalkotÛ var·zsvil·grÛl szÛlÛ vi-
l·gsikere ut·n Rowling toll·bÛl a mai t·r-
sadalom sokkolÛan ıszinte t¸kre tekint
vissza. ï forrás: nlc.hu



Mint b·rmely fizikai jelensÈg esetÈben, a
szÈd¸lÈs t¸netei is sokrÈt˚ek; a folyama-
tos egyens˙lyvesztÈs mˆgˆtt legjobb eset-
ben a gyors idıv·ltoz·s, esetleg Èvszak-
v·lt·s, a nem megfelelı Ètrend vagy a vÈr-
cukorszint dr·mai csˆkkenÈse ·ll, de Èpp-
˙gy utalhat kˆzÈpf¸lgyullad·sra vagy vÈr-
szegÈnysÈgre is. 

Ha a szÈd¸lÈst f¸lz˙g·s, a hall·s roml·sa
Ès h·nyinger kˆveti, akkor valÛszÌn˚leg
valamilyen felsı lÈg˙ti vagy bakteri·lis fer-
tızÈs t·madta meg a belsıf¸let. Amennyi-
ben nemrÈgiben kˆzÈpf¸lgyullad·sa volt
a betegnek, akkor a panasz kialakulhat

annak kˆvetkezmÈnyekÈnt is, Ès nem igÈ-
nyel k¸lˆnˆsebb kezelÈst. Ha azonban vÌ-
rusos megbetegedÈsrıl beszÈl¸nk, akkor
antibiotikumos kezelÈsre van sz¸ksÈg a
teljes felÈp¸lÈs ÈrdekÈben.

A vashi·ny Ès vÈrszegÈnysÈg igencsak
elterjedt, fıleg a nıket Èrintı betegsÈg,
amelynek sor·n a szÈd¸lÈs mellÈ s·padt
arcbır Ès f·radÈkonys·g t·rsul, ilyenkor
csˆkken a vˆrˆsvÈrsejtek sz·ma, Ès keve-
sebb oxigÈn jut az agyba. A vashi·ny
megfelelı Ètrenddel, illetve a tea Ès k·vÈ
fogyaszt·s·nak csˆkkentÈsÈvel kezelhe-
tı, az Ètrendbe aj·nlott beiktatni h˙sfÈlÈ-
ket, a toj·st, h¸velyes nˆvÈnyeket Ès
aszalt gy¸mˆlcsˆket egyar·nt. 

Az is elıfordulhat, hogy az agyba vÈrt
sz·llÌtÛ erek besz˚k¸ltek, vagy ak·r rÈsz-
legesen elz·rÛdtak, ez esetben a t¸netet
azonban csak m˚tÈti beavatkoz·s sor·n
lehet megsz¸ntetni.

A felsoroltak mellett a migrÈn is okozhat
egyens˙ly-bizonytalans·got, ugyanis ez a
heves, fejf·j·sos roham igencsak megvi-
seli a teljes szervezetet. A roham mˆgˆtt
genetikai tÈnyezık h˙zÛdhatnak, de okai
lehetnek tov·bb·: alv·szavar, stressz,
menstru·ciÛ, de nem feledkezhet¸nk
meg az elegendı vÌzfogyaszt·srÛl Ès a
rendszeres sportol·srÛl sem. 

Egyens˙lyproblÈm·k idıs embereknÈl
szem-, de ak·r vÈgtaggyengesÈg sor·n is
lÈtrejˆhet, vagy jelentkezhet ak·r bizo-
nyos gyÛgyszerek (fıkÈnt az altatÛ Ès
nyugtatÛ hat·s˙ak) mellÈkhat·sakÈnt. Bi-
zonytalans·gÈrzetet mÈg szorong·sos ·l-
lapotok is okozhatnak, mint pÈld·ul a p·-
nikroham, vagy a nyÌlt, zs˙folt terektıl va-
lÛ fÈlelem. ï
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A szédülés okaiÉletmód

Szókratész
ókori görög filozófus

(i. e. 469 körül–i. e. 399)

A szédülés mögött a fejfájás is állhat

ÑA fÈrfinak nincs joga fizikai
edzÈs ter¸letÈn amatırnek
lennie. SzÈgyen sz·m·ra anÈl-
k¸l megˆregedni, hogy l·tta
volna azt a szÈpsÈget Ès erıt,
amire a teste kÈpes.î



Test¸nk reag·l minden ñ fi-
zikai Ès pszichÈs ñ megter-
helÈsre, Ìgy a stresszre Ès
k¸lˆnfÈle Èrzelmi elbizony-
talanod·sokra is, amelyek
kibillentenek az egyens˙ly-
bÛl, Ès elakad·sokat, blok-
kokat kÈpeznek a szerve-
zetben. Sokunkkal elıfor-
dulhatott m·r, hogy pihe-
nÈsre, vagy tˆbb figyelemre
volt sz¸ksÈg¸nk, esetleg
dˆntÈseket kellett hoz-
nunk, vagy Èpp helyt kellett
·llnunk valahol, heves
(ak·r elfojtott) ellenkezÈ-
s¸nkre v·laszolva pedig va-
lamilyen nyavalya az ·gynak dˆntˆtt. Az
ilyen, magunkban sem letisztult ·llapotok
az idegrendszer mellett befoly·solj·k az
immunrendszert is, legyengÌtik az egÈsz
szervezet m˚kˆdÈsÈt. A betegsÈg azonban
pontos Ès hasznos tÈrkÈp is lehet, ugyanis
megfelelı tud·s esetÈn a lelki okok meg-
sz¸ntetÈsÈvel (helyenkÈnt hagyom·nyos
orvosl·ssal egybekˆtve), helyes ˆnisme-
rettel Ès pozitÌv hozz··ll·ssal mÈg a r·k
vagy egyÈb s˙lyos kÛrok is gyÛgyÌthatÛak. 

Ha pÈld·ul d¸h¸nket, mÈrg¸nket nem
tudjuk kiadni magunkbÛl, Ès a pszichÈs
nyom·s mellett folyton lenyelj¸k azt, ha-
marosan gyomorpanaszokra, gyomorfe-
kÈlyre, de ak·r hÛlyaggyullad·sra is sz·-
mÌthatunk. A sok ÑmÈregî ki¸rÌtÈsÈre a
szervezet az asztma t¸neteivel v·laszol, a
migrÈn pedig annak a jele lehet, hogy
nagy buzgÛs·gunkban sokat v·llalunk,
ezÈrt folyton t˙lhajszoljuk magunkat, gˆr-
csˆsen prÛb·lunk megfelelni m·soknak,
Ès nem t˚rj¸k a kritik·t. Az alacsony vÈr-
nyom·s a felelıssÈgtıl, a kudarctÛl valÛ
fÈlelemre utalhat, a bırbetegsÈgek pedig
akkor jelentkeznek, ha valaki t˙l kemÈny,
kÈptelen elfogadni Ès viszonozni a ked-
vessÈget, vagy Èppen merev nÈzetekkel
rendelkezik, amelyekbıl nem hajlandÛ
engedni. A cukorbetegsÈg a szeretetÈh-
sÈg, a mag·ny szimbÛluma, a beteg kÈpte-
len befogadni a gyˆngÈdsÈget, mÈg akkor
sem, ha erre lenne a legnagyobb sz¸ksÈ-

ge. A daganatos megbetegedÈsek mˆgˆtt
rÈgi sÈrelmek, negatÌv tapasztalatok, emlÈ-
kek ırzÈse Ès lerakÛd·sa ·ll, melyek egy
adott pontos meggy˚lve gÛcot, tumort kÈ-
peznek. A n·tha a k¸lvil·gtÛl valÛ elz·rkÛ-
z·s v·gy·nak t¸nete, a szembetegsÈgek
pedig arra utalnak, hogy nem akarunk
megl·tni, vagy Èpp nem akarunk szembe-
nÈzni valamivel, szemet hunyunk valami
felett, Ès nem fedezz¸k fel a magunk sze-
mÈben a gerend·t.

TermÈszetesen sz·mos betegsÈg lelki
eredetÈt felsorolhatn·nk itt, a teljessÈg
igÈnye nÈlk¸l azonban a legelterjedteb-
bek kˆz¸l szemelgett¸nk p·rat. A beteg-
sÈg mint szimbÛlum c. kˆnyv egyÈbkÈnt
kˆnnyen letˆlthetı a vil·gh·lÛrÛl, de m·s
ebben a tÈm·ban ÌrÛdott m˚vek is hasz-
nos alapot ny˙jthatnak az ˆngyÛgyÌt·s el-
saj·tÌt·s·ra. ï
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Szénhidrátcsökkentés,
de hogyan?
TemÈrdek forr·sbÛl olvashattuk m·r,
hogy az ·lomalak elÈrÈse rendszeres
mozg·s mellett a diÈt·nak is kˆszˆnhe-
tı, ehhez azonban termÈszetesen a szÈn-
hidr·tok fogyaszt·s·rÛl kell lemonda-
nunk. De hogyan? ñ ˆtlik fel sokunk-
ban a kÈrdÈs. A kˆvetkezı tippek segÌ-
tenek a szÈnhidr·tok csˆkkentÈsÈben.
TermÈszetesen vannak aj·nlott Ès ke-
vÈsbÈ aj·nlott szÈnhidr·tok: az aj·nlott
szÈnhidr·tok azok az alacsony glikÈ-
mi·s index˚ Ètelek, amelyek lassabban
szÌvÛdnak fel a szervezetben, fogyasz-
t·sukkor tov·bb tart a telÌtettsÈg Èrzete,
mint a kevÈsbÈ aj·nlott szÈnhidr·tok
esetÈben. A magas glikÈmi·s index˚
Ètelek ugyanis hamar el¸tik az ÈhsÈget,
de nem sokkal az elfogyaszt·suk ut·n
˙jra sz¸ksÈgÈt Èrezz¸k a t·pl·lÈkbevi-
telnek, ezÈrt aj·nlott minÈl tudatosab-
ban Ètkezni. 
A magas rosttartalm˙ gy¸mˆlcsˆk Ès
zˆldsÈgek fogyaszt·sa kifejezetten
egÈszsÈges, a zˆldsÈgek kˆz¸l a cukki-
ni, padlizs·n, paradicsom, retek, k·-
poszta stb., a gy¸mˆlcsˆk kˆz¸l pedig
(napi 20-30 dkg mennyisÈgben) az al-
ma, eper, cseresznye, szeder, dinnye
stb. ehetı nyugodt lelkiismerettel.
Iktassuk be a teljes kiırlÈs˚ gabonafÈ-
lÈket Ès a zabot, a kenyÈr Ès a tÈsztafÈ-
lÈk is kÈsz¸ljenek teljes kiırlÈs˚ liszt-
bıl. A rizset, a burgony·t, Ès a m·s,
szÈnhidr·tban gazdag kˆretet nem
kell hanyagolnunk, csup·n csˆkken-
ten¸nk kell az adagot belıl¸k, de ha
esetleg nem lakn·nk jÛl, mÈg mindig
fogyaszthatunk zˆldsÈgeket. Mind-
ezek mellett a t˙lzott cukor- Ès olajbe-
vitelt is ker¸lj¸k.
Nem kell egyik naprÛl a m·sikra vil·g-
megv·ltÛ v·ltoztat·sokat eszkˆzˆlni Èt-
rend¸nk terÈn, kezdetnek m·r az is
elÈg, ha figyel¸nk a szÈnhidr·t fogyasz-
t·sra Ès az ar·nyok helyessÈgÈre.

életmódtippekÓvatosan
a szomorúsággal!
Tudtad, hogy a betegsÈgek h·tterÈben lelki vÌvÛd·sok, pszichÈs gondok
vagy ak·r a negatÌv gondolkod·s is ·llhat? Ruediger Dahlke A betegsÈg,
mint szimbÛlum cÌm˚ kˆnyvÈben azt is olvashatjuk, hogy a megbetegedÈs
tulajdonkÈppen egy fejlıdÈsi lehetısÈge minden egyÈnnek, ugyanis min-
den t¸netnek lelki h·ttere van, amelyek felt·r·s·val a gyÛgyul·s ˙tj·ra le-
het lÈpni. Az elmÈly¸lÈshez csup·n nÈh·ny egyed¸l, nyugodt kˆrnyezet-
ben eltˆltˆtt Ûr·ra, napra van sz¸ksÈg.

„Ép testben ép lélek.”
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Egzotikus szobanövények 
a lakásban – az orchidea
Az egyik legnÈpszer˚bb egzotikus szo-
banˆvÈny az orchidea. A nˆvÈnynek
sz·mos v·ltozata ismert vil·gszerte, a
nˆvÈnycsal·dhoz tˆbb mint 20 000 faj
tartozik. E nÈpes nˆvÈnycsal·dbÛl a leg-
elterjedtebb a sz·mos otthon szobanˆ-
vÈnyekÈnt ismert pillekosbor avagy
haszn·latosabb nevÈn a lepkeorchidea.
A pillekosbor nÈpszer˚sÈgÈt annak is
kˆszˆnheti, hogy fajt·rsai kˆz¸l ez a
legegyszer˚bben lak·sban nevelhetı
orchideafÈle. 

Eredeti ÈlıhelyÈnek, IndonÈzia keleti
szigetcsoportjainak, megfelelıen a ned-
ves, p·r·s kˆrnyezetben Èrzi jÛl mag·t.
A vir·gboltok polcain nagy a v·lasztÈk a
vir·g szÌnÈt tekintve, mÈgis leggyakrab-
ban fehÈr Ès rÛzsaszÌn szirmokkal tal·l-
kozhatunk. Ha effÈle dÌsznˆvÈnyt sze-
retnÈnk tartani, nem kell megijedn¸nk
k¸lˆnleges igÈnyeitıl. Sz·mos inform·-
ciÛt tal·lhatunk a tÈm·ban. ÷sszefoglal-
va, nÈh·ny egyszer˚ szab·ly betart·s·-
val otthonunk igazi dÌsze lehet orchide-

·nk. H·rom kulcsfontoss·g˙ sz¸ksÈgle-
tet kell figyelembe venn¸nk a nˆvÈny
gondoz·s·t illetıen: ˆntˆzÈs, p·raigÈny,
hımÈrsÈklet. 

Öntözés
Az orchidea ÑfˆldjÈtî (amit
speci·lisan e nˆvÈnynek
sz·m·ra fejlesztve v·s·rol-
hatunk meg) mindig tartsuk
nyirkosan. Figyelj¸nk, a vÌz
ne ·lljon meg a cserÈpben,
erre az orchidea gyˆkerei
k¸lˆnˆsen ÈrzÈkenyek,
kˆnnyen elrothadnak. Ide·-
lis esetben a nˆvÈny¸nk le-
velei kemÈnyek, ha l·gyul-
ni, lÛgni kezdenek, vÌzhi-
·nyra gyanakodhatunk.

Páraigény
Az orchide·k Èlıhelye igen
p·r·s, ezÈrt igyekezz¸nk
sz·mukra megfelelı p·ra-
szintet kialakÌtani. Leg-
kˆnnyebben ezt ˙gy tudjuk
biztosÌtani, ha nedves ka-
vics·gyra tessz¸k a csere-
pet, illetve m·s nˆvÈnyek
kˆzelÈben helyezz¸k ıket
el. Hasznos lehet reggelen-
te l·gy vÌzzel permetezni
ıket, figyelve, hogy levele-
ikre, vir·gaikra ne ker¸ljˆn
a permetbıl. A fel nem sz·-
radÛ vÌzpermet ·ltal kˆny-
nyen gomb·sodhat az or-
chide·nk.

Hőmérséklet 
Orchide·nknak legide·lisabb a 20 fokos
kˆr¸li hımÈrsÈklet, igyekezz¸nk ezt biz-
tosÌtani sz·m·ra. …jszaka valamivel kisebb
hımÈrsÈklet is elegendı sz·m·ra. FÈny-
igÈnyÈt tekintve, helyezz¸k az ablakunk
kˆzelÈbe, ker¸lve a sz·m·ra ·rtalmas,
Ègetı, kˆzvetlen napsug·rz·st. 

A lepkeorchidea virágoztatása 
és szaporítása
Ha pillekosborunkat vir·goztatni szeret-
nÈnk, figyelj¸nk oda, hogy a nappalok Ès
az Èjszak·k kˆzˆtti hımÈrsÈklet-ingado-
z·s elÈrje a 8ñ10 fokot. Vir·gai tartÛsak
ak·r, 4-5 hÈtig is nyÌlnak. Ha a sz·r m·r
cs˙nya, akkor le kell v·gni. A vir·got ho-
zott sz·ron, nem hoz ˙j vir·gokat. ⁄j nyi-
t·sok az oldalhajt·sokon kÈpzıdnek. Vi-
r·goztat·s idejÈn lehetıleg ne t·polda-
tozzuk a nˆvÈnyt. Szaporod·sa egyszer˚
tıoszt·ssal vÈgezhetı a legegyszer˚b-
ben, mivel a magrÛl valÛ nevelÈse csak
speci·lis, Èlıvil·g·nak megfelelı kˆr¸l-
mÈnyek kˆzˆtt tˆrtÈnhet. Teh·t az anya-
nˆvÈny sz·r·n fejlıdˆtt oldalhajt·sokat
Ûvatosan leszedhetj¸k Ès el¸ltethetj¸k
nedves talajba. ï

A vir·gok elnyÌlta ut·n a vir·gsz·rat
egyharmad·val v·gjuk vissza.
A vir·gsz·r mellÈ tegy¸nk t·masztÈkot. 
Ny·ron kÈthetente t·poldattal ˆntˆz-
z¸k. 

tippek

A lepkeorchidea ideális dísze lehet lakásunknak
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Ajándéktippek
Babal·togat·s, keresztelı, k¸lˆnbˆzı
¸nnepek alkalm·bÛl nincs tipped,
hogy mit aj·ndÈkozhatn·l a kisbab·-
nak vagy az ˙jonnan bıv¸lt csal·d-
nak? Mi segÌt¸nk!

www.neobaby.ro
Dun„rii/Duna utca 76C. sz·m

A Neobaby ¸zlet gyermek- Ès felnıtt
pelenk·k, bÈbi- Ès gyermekruh·k, k¸-
lˆnbˆzı kiegÈ-
szÌtık forgal-
maz·s·val fog-
lalkozik, de az
¸zlet szÈkhe-
lyÈn pelenka-
tort·k is ren-
delhetıek, verhetetlen ·rakon! A pe-
lenkatorta egy szuper ˆtletes Ès prakti-
kus aj·ndÈk, amely dekoratÌv, ugyan-
akkor az utolsÛ Ñˆsszetevıigî felhasz-
n·lhatÛ, sz¸ksÈges kiegÈszÌtıket tar-
talmaz. RendelÈstıl f¸ggıen: pelen-
k·t, cumis¸veget, pampÛt, kiszoknit,
j·tÈkokat stb. tartalmaz. TermÈszete-
sen a tort·t a baba s˙ly·tÛl f¸ggıen le-
het k¸lˆnbˆzı mÈret˚ pelenk·bÛl kÈ-
szÌteni, ·rban ak·r 50 lejtıl egÈszen
200 lejig terjedhet.

VÈgki·rusÌt·s a Mel·nia bırcipıkre,
20%-os ·rengedmÈnnyel v·rjuk v·-
s·rlÛinkat a kÈszlet erejÈig!

Modellek Ès mÈretek a weboldalon
(www.neobaby.ro).

tippekHa fáj a kisbaba hasa

Bizony·ra mindny·junknak ismerıs, kez-
dı anyakÈnt pedig valÛszer˚sÈggel ijesztı
lehet, amikor a csecsemı gˆrcsbe r·ndult,
felh˙zott l·bakkal, ˆkˆlbe szorÌtott ke-
zekkel torkaszakadt·bÛl ¸vˆlt. Ne felejt-
s¸k el, hogy a sÌr·s a bab·k nyelve, de az
ehhez hasonlÛ megnyilv·nul·sok mˆgˆtt
·ltal·ban a hasf·j·s k¸lˆnbˆzı v·ltozatai
·llnak, amelyek enyhÌtÈsÈre lÈteznek jÛl
bev·lt mÛdszerek.

Ha a kisbaba mÈg szop·s kˆzben kezd el
keservesen sÌrni, akkor valÛszÌn˚leg a
sz·j·ba ˆmlı t˙lzott tejmennyisÈg zavarja.
Ezt elker¸lendı szoptass f¸ggıleges
helyzetben. Ha azonban rˆviddel az etetÈs
ut·n zendÌt r·, akkor a tejjel egy¸tt t˙l sok
levegıt nyelhetett, ami Èles f·jdalmat okoz
neki. EnyhÌtÈskÈppen finom, kˆrkˆrˆs
mozdulatokkal aj·nlott simogatni a kicsi
h·t·t, mikˆzben v·llunkon bı negyed
Ûr·n ·t b¸fiztetj¸k.

Az etetÈs ut·ni sÌr·st okozhatja mÈg az,
hogy amennyiben gyermek¸nk nem any-
atejet fogyaszt, akkor nem bÌrja a t·pszert,
amit adunk neki. A csecsemıkben kˆn-
nyebben akadnak el k¸lˆnbˆzı bÈlg·zok,
Ès megtˆrtÈnhet, hogy a t·pszerben levı
anyagok fokozz·k vagy felerısÌtik ezek
kÈpzıdÈsÈt. Megold·snak ilyenkor az
enyhe torn·ztat·s vagy simogat·s bizo-
nyulhat.

Az is elıfordulhat, hogy a kisbaba
szÈkrekedÈse vagy puffad·sa az Èdesanya
ÈtrendjÈre vezethetı vissza (nem aj·nlott
pÈld·ul a f˚szeres Ètel, k·poszta, bab, na-
rancs, citrom stb.), ugyanis az anya ·ltal
fogyasztott Ètelek nyomelemei mind meg-
tal·lhatÛk a tejben. A gˆrcsˆk Ès egyÈb
kellemetlensÈgek megsz¸ntetÈsÈre hasz-
nos lehet az egyenletes ringat·s, paskol·s,
simogat·s, k¸lˆnbˆzı (has-, h·t-, l·b-)
massz·zsok Ès az ˙gynevezett kÛlikatar-
t·s, amikor a csecsemıt hassal lefele
karunkban tartjuk, Ìgy kezei Ès l·bai nyu-
godtan lÛghatnak lefele. ï

Torkaszakadtából üvölt? A hasfájás lehet az oka
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Február, hol a nyár? Most síelni jár!

Ah·ny ember, annyi szok·s. Vannak,
akik tÈlen ink·bb kihaszn·lj·k a tÈl adta
ˆrˆmˆket, viszont akad, aki ilyenkor is a
nyarat v·lasztja. MegkeresÈs¸nkre Bati-
n·s Jolanda, a Blue Travel Romania uta-
z·si ¸gynˆksÈg t·rstulajdonosa lapunk-
nak elmondta, melyek az aktu·lis lehetı-
sÈgek a tÈli sportokat keresık sz·m·ra.
Belfˆldi utaz·s alkalm·val nagyon ritka,
hogy utaz·si irod·hoz forduljanak az em-
berek. A mai vil·gban az online foglal·-
sok kÈnyelmesebbek, Ìgy mindenki kˆn-
nyen kiv·laszthatja az igÈnyeinek leg-
megfelelıbb utaz·si helyszÌnt Ès annak

kondÌciÛit. Kolozs megyÈben a tÈli idı-
szakban a legl·togatottabb ¸d¸lı Kisb·-
ny·n tal·lhatÛ. A moderniz·lt, 1200 mÈter
hossz˙ sÌp·lya feledhetetlen ÈlmÈnyt
ny˙jthat a sport szerelmeseinek. A hi·-
nyos rÈszeket hÛ·gy˙kkal pÛtolj·k, ak·r-
csak a kˆzel 1 km hossz˙ feleki p·ly·t.
A jegyeket tekintve ·rban 4ñ5 lej kˆzˆtt
mozog az egyalkalmas felvonÛjegy, de
mindkÈt helyszÌnen napijegy v·s·rl·s is
lehetsÈges. LehetısÈgben nincs hi·ny a
szomszÈdos M·ramaros megye sÌkˆz-
pontjain·l sem, sıt valamivel tˆbb ideig
megmarad a hÛrÈteg, mint megyÈnkben.

Vannak olyanok, akik m·r most a ny·ri
vak·ciÛjukat tervezi. Az elıfoglal·sok
m·r tavaly elkezdıdtek Ès febru·r 28-ig
tartanak ñ ·rulta el Batin·s Jolanda. A cÈg
a ny·ri gˆrˆgorsz·gi aj·nlataira fekteti a
hangs˙lyt. A dÈli orsz·gban h·rom ¸d¸-
lıtelepre, Paralia Katerinre, Olympic
Beachre Ès Nei Porira is kedvezı aj·nla-
tok cs·bÌtj·k a nyaralni v·gyÛkat. …vrıl
Èvre igyekeznek ˙jdons·gokat bevezetni
eddigi kir·ndul·saik mellÈ. IdÈn a meg-
szokott kontinent·lis rÈszrıl kiszakadva
egy Thasszosz-szigeteki ¸d¸lÈst helyez-
tek el aj·nlatukba. ï

Síparadicsom Kisbányán



A farsangi idıszak elÈrkezte indokoltt· te-
szi, hogy sz·njunk nÈh·ny percet az Èle-
t¸nkbıl eme szÈp hagyom·ny eredetÈnek
Ès jellegzetessÈgeinek feltÈrkÈpezÈsÈre.
A farsang amolyan kapocskÈnt szolg·l a
keresztÈnysÈg kÈt nagy ̧ nnepkˆre kˆzˆtt,
hisz az elsı napja vÌzkeresztre, vagyis ja-
nu·r 6-ra tehetı, Ès v·ltozÛ hossz˙s·ggal
ny˙lik vÈgig a kˆvetkezı heteken, egÈ-
szen a h˙svÈti bˆjt kezdetÈt jelzı hamva-
zÛszerd·ig. 

Ennek kˆszˆnhetıen meglepı lehet,
hogy mÈgsem keresztÈny gyˆkerekre ve-
zethetı vissza. VÈres, pog·ny ¸nnepsÈg-
kÈnt t˚nt fel a tˆrtÈnelem porondj·n, a tÈl
Ès tavasz Èvente ismÈtlıdı k¸zdelmÈt
szimboliz·lva. A farsang kezdeti ¸ldˆzÈsÈt
kˆvetıen vÈg¸l a keresztÈnysÈg is elfo-
gadta, sıt saj·tos elemekkel ruh·zta fel.
Ugyanakkor nem tekinthetı klasszikus Èr-
telemben vett vall·si ¸nnepkˆrnek, hisz
alapvetıen a nÈphagyom·nyok kˆlcsˆn-
zik sz·m·ra jellegzetes karakterÈt.

A ífarsangí szavunk nÈmet eredet˚, de
hi·ba v·ltozik a megnevezÈs a k¸lˆnbˆzı
orsz·gokban, alapvetıen mindenhol
ugyanazt a szellemisÈget ırzi meg ez a
bˆjt elıtti idıszak. Az olasz karnev·l k¸lˆ-
nˆsen tal·lÛ kifejezÈs, elvÈgre eredeti je-
lentÈse a h˙srÛl valÛ lemond·sra utal. Ez
testesÌti meg a farsangi idıszak cs˙cspont-
j·t, mag·ba foglalva annak utolsÛ h·rom
napj·t, a farsangvas·rnapot, a farsanghÈt-
fıt, Ès, hogy v·ltozatoss·g is legyen a fel-
sorol·sban, a h˙shagyÛkeddet. Az egyik
legismertebb ¸nnepsÈg a velencei karne-
v·l, aminek kÈthetes idıtartama alatt tˆbb-
sz·zezer turista ·rasztja el a lag˙n·k Ès
gondol·k k·pr·zatos birodalm·t.

TermÈszetesen nem feltÈtlen¸l kell ilyen
messze utaznunk, ha szÈp farsangi hagyo-

m·nyok materializ·lÛd·s·nak szeretnÈnk
szemtan˙i lenni. A magyar nÈpszok·sok is
valÛdi ÌnyencsÈget jelenthetnek a szÛra-
kozni, illetve kultur·lÛdni v·gyÛ kˆzˆn-
sÈg sz·m·ra. KˆrnyÈk¸nkˆn a m·r emlÌ-
tett lez·rÛ napokat a Ñfarsang fark·nakî
nevezik, egy idıben utalva az ¸nnepi he-
tek vÈgÈre, valamint a tÈl elm˙lt·ra. Az
emberek ·larcokat h˙znak, Ès farsangi b·-
lokat szerveznek, amelyek nem is ·llhat-
n·nak t·volabb a fiatals·g ·ltal manaps·g
ismert, k¸lˆnbˆzı szÛrakozÛhelyeken
rendezett, hasonlÛ tematik·j˙ buliktÛl.

A moh·csi busÛj·r·s egyike a legismer-
tebb farsangi l·tv·nyoss·goknak, megte-
kintÈse garant·ltan maradandÛ ÈlmÈnyek-
kel gazdagÌtja az odautazÛkat, mÈgis leg-
al·bb ennyire fontosnak Èrzem megemlÌte-
ni a torockÛi rÌtust is, amit szintÈn vÈtek

lenne kihagyni. Rˆvidke utaz·sÈrt cserÈbe
egyedi farsangi menetnek lehet¸nk szem-
tan˙i, aminek legfıbb l·tv·nyoss·ga a Far-
sang Dˆme koporsÛj·t sz·llÌtÛ szam·rfo-
gat, illetve maga a k¸lˆnleges ÑtemetÈsî. 

Mindenkit arra buzdÌtunk, hogy haszn·l-
ja ki ezt a p·r hetet, mivel idÈn meglehetı-
sen rˆvid ideig tart a farsangi idıszak, sıt
mindezid·ig csak egyszer volt ennÈl is ko-
r·bban hamvazÛszerda, mÈgpedig kere-
ken sz·z Èvvel ezelıtt. TrÈf·lkozzunk,
szÛrakozzunk Ès egy¸nk tradicion·lis far-
sangi Èteleket, mint a k·poszta, a kocso-
nya vagy Èppen a f·nk, hisz a torkos cs¸-
tˆrtˆk ut·n kezdıdhet a lelki felkÈsz¸ltsÈ-
get elısegÌtı nagybˆjt. ï

Horvát Gerard
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Torockón farsangtemetés, Mohácson
busójárás, Velencében karnevál

A farsangtemetésen bejárják a falu utcáit a torockói fiatalok

Álarcos jelmezbe bújt pár
a velencei karneválon
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Könnyű ételek februárra!
Az ¸nnepi lakm·roz·sok, hatalmas vacso-
r·k Ès Èjt-nappall· tevı vendÈgeskedÈs a
hÛnap vÈgÈre m·r teljesen kif·raszthatja
nemcsak a beleket Ès a gyomrot, de az
egÈsz szervezetet legyengÌti az ·llandÛ
evÈszet Ès alkoholfogyaszt·s. Hogy nÈmi-
leg regener·lÛdjunk, Ès megszabaduljunk
a fˆlˆsleges, ilyenkor hatv·nyozottan fel-
gy¸lemlett mÈreganyagoktÛl, figyeln¸nk
kell a megfelelı mennyisÈg˚ pihenÈsre, a
vÌzfogyaszt·sra, de a kˆnny˚, egÈszsÈges
Ètelek fogyaszt·s·ra is. Hogy segÌts¸nk el-
indulni az ̇ jÈvi tisztul·si folyamatban, sze-
melgett¸nk nÈh·ny receptet Ès gasztronÛ-
miai fog·st.

Gyümölcssaláta
Szervezet¸nk vitaminiz·l·sa ÈrdekÈben a
legkÈzenfekvıbb megold·s a gy¸mˆl-
csˆk fogyaszt·sa. ¡m hogy igaz·n nagy
vitaminbomb·val aj·ndÈkozzuk meg ma-
gunkat Ès szeretteinket, illetve az emÈsz-
tÈs¸nket is elısegÌts¸k, kÈszÌts¸nk gy¸-
mˆlcssal·t·t.

ElkÈszÌtÈs: tetszÈs szerint v·logassunk al-
m·t, mandarint, ban·nt, narancsot, kivit,
de felhaszn·lhatunk b·rmilyen h·zi kÈszÌ-
tÈs˚ vagy ¸zletbıl v·s·rolt kompÛtot is.
V·gjuk ˆssze a gy¸mˆlcsˆket Ès helyez-
z¸k egy nagy ¸vegt·lba, de ne cukorral
szÛrjuk meg a keverÈket, hanem mÈzzel
csorgassuk le. Ezt kˆvetıen nÈh·ny Ûr·ra
a h˚tıben t·roljuk a sal·t·t, hogy az Ìzek
ˆsszeÈrjenek. Felszolg·l·skor tejszÌnhab-
bal, fagylalttal vagy ak·r sziruppal ÌzesÌt-
hetj¸k.

Ha m·r egy kis h˙sra is f¸llik a fogunk,
egyelıre maradjunk a haln·l Ès a sz·rnya-
sokn·l, ugyanis ezek nem terhelik annyira
le az emÈsztÈst, Ès megfelelı kˆrettel kˆn-
ny˚ energiaforr·st jelentenek.

Füstölt lazacos, tojásos Cézár saláta
A sal·ta elkÈszÌtÈsÈhez sz¸ksÈg¸nk lesz:
2 toj·sra, egy csomag vegyes sal·t·ra,
150g f¸stˆlt lazacra, 2 kiskan·l kapribo-
gyÛra, 50 g kenyÈrkock·ra Ès 3-4 evıka-
n·l cÈz·rˆntetre.

ElkÈszÌtÈs: 6 percig fızz¸k a toj·sokat,
majd h·mozzuk le a hÈjukat Ès szeletelj¸k
fel. A sal·taleveleket helyezz¸k egy t·lra,
majd szÛrjuk r· a lazacfilÈ szeleteket, a
kapribogyÛt, a kenyÈrkock·kat Ès a fel-
szeletelt toj·st. Az Ìgy kÈsz¸lt sal·t·t cÈz·r-
ˆntettel meglocsolva t·laljuk.

Ananászos csirkemell
Hozz·valÛk: egy anan·szkonzerv, nÈgy
csirkemell, fızıtejszÌn, vˆrˆshagyma, sÛ,
bors, h˙sleves.

ElkÈszÌtÈs: a hagym·t kock·zzuk fel, ola-
jon pirÌtsuk meg, majd a csirkemellet is
kock·zzuk fel, Ès dobjuk a hagyma mellÈ.
Az Ìgy megpirult csirkeh˙sra ˆnts¸nk 1 dl
h˙slevest, Ès adagoljuk hozz· a fızıtej-
szÌnt, majd rakjuk bele az anan·szt is. ÕzlÈs
szerint f˚szerezz¸k, majd habarjuk be. Az
anan·szos csirkemellet krumplival, rizs-
zsel, de b·rmilyen m·s kˆrettel t·lalhatjuk.

Sült sajtos spenótos gnocchi
Sz¸ksÈged lesz: 500 g gnocchira, olÌva-
olajra, 2 aprÛra v·gott gyˆngyhagym·ra,
2 gerezd aprÛra v·gott fokhagym·ra, 25
g spenÛtra, sÛra, fekete borsra, 150 ml
tejfˆlre, szerecsendiÛra, 75 g frissen re-
szelt parmez·n sajtra, egy kis maroknyi
zs·lyalevÈlre.

ElkÈszÌtÈse: forraljunk fel vizet a gnocchi-
nak, Ès fızz¸k meg, majd egy kˆzepes
serpenyıben olajon puhÌtsuk meg a
gyˆngyhagym·t, adjuk hozz· a fokhagy-
m·t Ès a spenÛtot, Ès kavarjuk addig, amÌg
megpuhulnak a levelek. Ezt kˆvetıen a
hagym·kat Ès a spenÛtot, illetve a tejfˆlet
Ès a szerecsendiÛt tegy¸k turmixgÈpbe.
A mixet ̂ nts¸k vissza a serpenyıbe, adjuk
hozz· a fıtt gnocchit, majd szÛrjuk meg
parmez·nnal Ès zs·lyalevÈllel. Mindezt
t˚z·llÛ t·lban, grill fokozaton s¸ss¸k
aranys·rg·ra, Ès t·laljuk.

Almás káposztasaláta
Amire sz¸ksÈged lesz: 4 evıkan·l tejszÌn, 1
te·skan·l must·r, 25 g nat˙r mogyorÛ fÈl-
bev·gva, fÈl fej kelk·poszta, 70 g trappista
sajt, 1 piros hÈj˙ alma.

ElkÈszÌtÈse: keverj¸k ki az ̂ ntetet must·r-
bÛl Ès tejszÌnbıl, ÌzesÌts¸k sÛval, majd ser-
penyıben pˆrkˆlj¸k meg a mogyorÛt.
A k·poszt·t, a sajtot Ès az alm·t szeletelj¸k
fel, majd egy nagy t·lban keverj¸k ˆssze.
A sal·t·t az ˆntettel t·laljuk. ï

Vitaminbomba évkezdésre!
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Vásárolj ésszel!
FıkÈnt ¸nnepek t·j·n, de nem csak
akkor, hajlamosak vagyunk Èlelmisze-
rekbıl feltankolni, nehogy z·rva tal·l-
juk az ¸zletet, Ès ¸res kÈzzel, sz·jjal,
h˚tıszekrÈnnyel maradjunk. Ilyenkor
nagy igyekezet¸nkben t˙lv·s·roljuk
magunkat, Ès a beszerzett Ètelmennyi-
sÈg nagy rÈsze a kuk·ban vÈgzi. Hogy
ne ess¸nk ebbe a hib·ba, Ìme, nÈh·ny
kˆnny˚ tipp:

ElsıkÈnt tervezd meg, hogy mit fız-
nÈl a hÈtre, gondolkozz ˙gy, hogy v·l-
tozatos legyen: fızelÈknap, tÈsztanap,
h˙snap, zˆldsÈgnap stb., valamint
ezek kombin·l·sa. A felv·gottak Ès
egyÈb hideg Ètelek v·s·rl·sakor sz·-
molj! Ha a szeleteket, vagy a termÈk
tˆmegÈt szemÈlyekre osztod, akkor
biztosan tudni fogod, hogy megkˆzelÌ-
tıleg mennyire van sz¸ksÈged belıle.
A hamar romlÛ Èteleket tervezd a hÈt
elejÈre, a tartÛsabbakat a vÈgÈre. Ke-
nyeret ne v·s·rolj elıre, ugyanis nem
megfelelı t·rol·ssal hamar megsz·-
rad. Legjobb, ha magad s¸tˆd meg a
heti adagot, de ha nincs hajlamod erre,
akkor ink·bb vegyÈl naponta friss
zsemlÈt vagy m·s pÈk·rut.

Fontos szab·ly mÈg, hogy soha ne
v·s·rolj Èhesen, mert akkor hajlamo-
sabb vagy tˆbb fˆlˆsleges dolgot be-
szerezni, Ès olyankor menj v·s·rolni,
amikor idıd engedi. A kapkod·s
ugyanis oda vezethet, hogy nem nÈzel
szÈt a kÌn·lat kˆzˆtt, Ès Ìgy nem tudsz
okosan v·s·rolni.

tippek

Brokkolileves 
sonkával
Hozz·valÛk: 400 g brokkoli, 75 g sz·rÌtott
paradicsom, olÌvaolaj, 25 g vaj, 1 hagyma,
1 gerezd fokhagyma aprÛra v·gva, egy
csipet sz·rÌtott chili, sÛ, 1 liter h˙sleves
alaplÈ, f¸stˆlt sonka.

ElkÈszÌtÈse: mossuk meg Ès bontsuk
rÛzs·ira a brokkolit, majd szeletelj¸k fel
a sz·rÌtott paradicsomot. Ekˆzben va-
jon Ès olÌvaolajon puhÌtsuk meg a hagy-
m·t, adjuk hozz· a paradicsomot, fok-
hagym·t Ès a chili felÈt. Adjuk hozz· a
brokkolit, ÌzesÌts¸k sÛval Ès ˆnts¸k fel
a h˙slÈvel. Addig fızz¸k, amÌg min-
den hozz·valÛ megpuhul, majd pirÌt-
suk meg a sonk·t Ès ezzel megszÛrva
t·laljuk.

Zöldséges pizza
Hozz·valÛk a pizzatÈszt·hoz: 1 toj·s, 10
ek vÌz, 10 ek olaj, kevÈs s¸tıpor, ÌzlÈs sze-
rint f˚szerek, annyi liszt, amennyit felvesz.
Hozz·valÛk a r·tÈthez: 0,5 kg aprÛra v·-
gott brokkoli, 1/4 csÈsze vÌz, 5 dkg rukko-
la, egy csipet sÛ, bors, 15 dkg pesztÛ, 25
dkg mozzarella sajt.

ElkÈszÌtÈse: MelegÌts¸k elı a s¸tıt 200
fokra. A tepsit kenj¸k ki s¸tımargarinnal, a
pizzatÈszt·t pedig ny˙jtsuk ki a tepsi mÈre-
tÈre Ès s¸ss¸k enyhÈn ropogÛsra. Ekˆzben
fızz¸k meg a brokkolit, majd a rukkol·val
egy¸tt serpenyıben fonnyasszuk meg.
A tÈszt·t vegy¸k ki, kenj¸k be pesztÛval,
szÛrjuk r· a sajtot Ès a brokkolikeverÈket,
majd s¸ss¸k, amÌg a sajt megolvad Ès a
tÈszta aranys·rg·v· nem v·lik. ï

A kizárólag zöldségekkel elkészített pizza ínyenc falatnak ígérkezik.



Hollandiában, Romániához hasonló-
an, létezik egy kisebbségi nyelv, a
fríz, amelyet az ország északi részén,
Frízországban beszéli egy majd fél-
millió fős autonóm kisebbség. A fríz
nyelv a holland nyelvtől eltérő, önál-
ló nyelv, amely nagyon közel áll a ré-
gi angol nyelvhez. Hollandiában 440
ezer ember beszél frízül, ebből 350
ezer anyanyelvének tekint. Hollandi-
án belül tehát a fríz nyelvet az összla-
kosság közel 3%-a ismeri, anyanyelv-
ként körülbelül 2% használja. Frízor-
szágban a lakosság 95 százaléka ért frízül.

Hollandiában volt példa arra, hogy a kisebbségi nyelv
használatát korlátozták. Így 1948-ban a holland hatóságok
rendkívül megalázó módon fríz parasztokat büntettek
azért, mert a tejeskannájukra frízül írták fel azt, hogy
molke (tej), és nem hollandul (melk). Még sok fríz emlékez-
het 1951. november 16-ra, az úgynevezett gumibot pén-
tekre (kneppelfreed), amikor a holland hatóságok a gyar-
matosító arrogancia szellemében kemény fellépéssel osz-

lattak fel egy tüntető tömeget,
amely a fríz nyelvnek a bírósági tár-
gyalásokon való hivatalos használa-
táért tüntetett. Azóta a fríz nyelv egy
teljes rangú hivatalos nyelv Fríz-
országban. A fríz nyelvi jogokat a
holland hatóságok többnyire az
1998-ban ratifikált Európai Regioná-
lis Nyelvek Kartájára alapozzák (amit
Románia 2008-ban ratifikált).

Frízországban a fríz nyelv oktatása
minden általános- és középiskolás
számára kötelező. Most indították be

a háromnyelvű általános- és középiskolákat, ahol fríz, hol-
land és angol nyelven oktatnak. Az országban több cég is
van, amely a fríz nyelvet használja a kereskedelemben.
Napjainkban már a községek dönthetik el, hogy a fríz fel-
iratok mellé holland
nyelvű táblákat is he-
lyezzenek-e el. Így né-
hány településen már
csak fríz nyelvű hely-
ségnév táblákkal és ut-
canevekkel lehet talál-
kozni. Ha a kétnyelvű
táblák mellett dönte-
nek, akkor a fríz nyelvű
tábla kerül az első sor-
ba, a holland pedig a
másodikba. A polgár-
mesteri hivatalokban
és a frízországi megye-
székházon a hivatal el-
nevezését tartalmazó
táblák fríz nyelvűek. A
frízországi közigazga-
tási állások meghirdetésénél a fríz nyelv ismerete vagy a
fríz nyelvhez való pozitív hozzáállás alapfeltételnek számít.

A bíróságokon a jegyzőkönyvtől az ítéletig minden fríz
nyelven készülhet el. Amennyiben egy céget vagy társula-
tot akarunk alapítani, akkor azt fríz nyelven is megtehet-
jük. Más közjegyzői szerződéseket, lehet az egyszerű ház-
vásárlás vagy végrendelet, ki lehet állítani fríz nyelven,
anélkül, hogy a hivatalos fríz nyelvű szöveget egy holland
nyelvű fordítással kelljen párosítani. Az egyesített határok
nélküli és jóléti Európa csak a jogegyenlőségre és a nyelvi
jogok iránti tiszteletre épülhet. Frízországban már felis-
merték, hogy több nyelvben több jövő van.

Drs. G. Landman,
2013. január, European Language Rights, Amszterdam

A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata

Kétnyelvű helységtáblák üdvözlik a látogatót

A friz nyelv használata természetes
a közigazgatásban, kereskedelemben és a közlekedésben

„Prat mar frysk” (beszélj frízül) – több civil
és állami kezdeményezés létezik a fríz

nyelv használatának bátorítására.
Doutzen Kroes világhírű topmodell ingyen

vállalta fríz anyanyelve népszerűsítését.
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Motormeghibásodást megelőző 
japán gépkocsik
A brit Warranty Direct, kˆzel 500 ezer kli-
enssel rendelkezı biztosÌtÛt·rsas·g fel-
mÈrÈst kÈszÌtett Ès kˆzzÈtett egy list·t
azon gÈpj·rm˚gy·rtÛkrÛl, amelyek mo-
delljeinÈl a legkevesebb motorhib·t Èsz-
leltÈk a 2012-es Èvben. A sikereket ellen-

s˙lyozva a biztosÌtÛt·rsas·g kˆzÈtette a
tavalyi Èv legtˆbb motorproblÈm·val ren-
delkezı gy·rtÛk tÌzes list·j·t is.

A britek ugyan nem rÈszletezik a motor-
hib·k tÌpusait, de mindenkÈpp aj·nlj·k,
hogy gÈpj·rm˚ v·s·rl·sa esetÈn vegyÈk fi-
gyelembe az ·ltaluk kihozott statisztik·t.

A lenti statisztika jÛl mutatja, hogy a brit
biztosÌtÛt·rsas·g szerint a legaj·nlatosabb
jap·n autÛba fektetni megtakarÌtott pÈn-
z¸nk, azok kˆz¸l is legink·bb Hond·ba Ès
Toyot·ba. Viszont a legkevÈsbÈ Èrdemes
Rovert, Audit, illetve Minit v·s·rolni. ï

A francia Renault hat·skˆrÈbe tartozÛ
hazai gÈpkocsigy·rtÛ v·llalat, a Dacia,
tavaly vil·gszerte csaknem 360 ezer gÈp-
kocsit ÈrtÈkesÌtett ñ ·ll a Dacia hivat alos
kˆzlemÈnyÈben.

A legtˆbb j·rm˚vet tavaly, ak·rcsak
2011-ben, Franciaorsz·gban ÈrtÈkesÌtet-
tek, sz·m szerint 84 522 gÈpkocsit.
M·sodik helyen NÈmetorsz·g ·ll, ott 46
590 ˙j Dacia tal·lt gazd·ra, majd AlgÈria
kˆvetkezik 41 710 eladott autÛval ñ sz·-
mol be a Mediafax rom·n hÌr¸gynˆksÈg.

A legnagyobb nˆvekedÈst az Èszak-
afrikai Ès a Fˆldkˆzi-tenger partj·n lÈvı
orsz·gokban jegyeztÈk, ahol 26%-kal

nˆvekedett a Dacia ut·ni kereslet.
Nyugat-EurÛp·ban az elad·sok sz·ma
tavalyelıtthˆz kÈpest nem v·ltozott sz·-
mottevıen, Ìgy 2012-ben is megkˆzelÌtı-
leg 230 000 gÈpkocsit ÈrtÈkesÌtettek
ebben a rÈgiÛban.

A rom·n piacon a Dacia megırizte
vezetı pozÌciÛj·t a 22 ezer eladott gÈpj·r-
m˚vel, de a gy·rtÛ szerint a bizonytalan
gazdas·gi helyzet miatt az elm˙lt tÌz
Èvben mÈlypontra jutott a rom·n autÛpi-
ac. …vrıl Èvre kevesebb ˙j gÈpkocsit sik-
er¸l eladniuk a gy·rtÛknak, mÌg a
haszn·lt autÛk elad·sa 75 sz·zalÈkkal
nˆvekedett ñ ·ll a kˆzlemÈnyben. ï

Közel öt százalékkal növelte 
eladásait az elmúlt évben a Dacia

Legkevesebb
motorprobléma
1. Honda ñ 0,29% ñ 1 a 344-bıl
2. Toyota ñ 0,58% ñ 1 a 171-bıl
3. Mercedes-Benz ñ 0,84% ñ 1 a 119-bıl
4. Volvo ñ 0,90% ñ 1 a 111-bıl
5. Jaguar ñ 0,98% ñ 1 a 103-bÛl
6. Lexus ñ 0,99% ñ 1 a 101-bıl
7. Fiat ñ 1,17% ñ 1 a 85-bıl
8. Ford ñ 1,25% ñ 1 a 80-bÛl
9. Nissan ñ 1,32% ñ 1 a 76-bÛl

10. Land Rover ñ 1,38% ñ 1 a 72-bıl
a m·rka ut·n a meghib·sod·si index sz·za-

lÈkban, illetve sz·madatban kifejezve

Legtöbb
motorprobléma
1. MG Rover ñ 7,88% ñ 1 a 13-bÛl
2. Audi ñ 3,71% ñ 1 a 27-bıl
3. MINI ñ 2,51% ñ 1 a 40-bıl
4. Saab ñ 2,49% ñ 1 a 40-bıl
5. Vauxhall (Opel) ñ 2,46% ñ 1 a 41-bıl
6. Peugeot ñ 2,26% ñ 1 a 44-bıl
7. BMW ñ 2,20% ñ 1 a 45-bıl
8. Renault ñ 2,13% ñ 1 a 46-bÛl
9. Volkswagen ñ 1,91% ñ 1 az 52-bıl

10. Mitsubishi ñ 1,70% ñ 1 az 59-bıl
a m·rka ut·n a meghib·sod·si index sz·-
zalÈkban, illetve sz·madatban kifejezve
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Háztartási tippek

Nagymam·ink h·ztart·si tippjei a mai
modern vil·gban olykor elavultnak t˚n-
hetnek, idısz˚kÈben is szenved¸nk, Ès
hajlamosak vagyunk az egyszer˚bb (de
dr·g·bb) utakat v·lasztani. TÈny azon-
ban, hogy megfelelı ñ sokszor termÈsze-
tes ñ anyagok haszn·lat·val nincs olyan
problÈma, amin ne lehetne segÌteni. 

Mikró tisztítása
A mikrohull·ms¸tıt, a g·zt˚zhelyhez ha-
sonlÛan, aj·nlott idınkÈnt megtisztÌtani,

hiszen a benne melegÌtett Ètel sokszor ki-
folyik, vagy Èpp felcsapÛdik a mikrÛ fal·-
ra, Ès ragadÛs rÈteggÈ alakulva egyre ne-
hezebben moshatÛ. Legegyszer˚bb meg-
old·s, ha citromos vizet forralunk benne,
a kicsapÛdott gızt pedig tiszta ronggyal
letˆrˆlj¸k.

Hűtő szagtalanítása
FıkÈnt az egyetemista lak·sok jÈgszekrÈ-
nyeire jellemzı, de az ¸nnepek t·j·n sok
csal·dban elıfordul, hogy a t·rolt Ètelek
szag·t hajlamos valamikÈppen mag·ba
szÌvni a gÈp, Ìgy azt·n minden Ètelnek
kellemetlen Ñh˚tıszagaî lesz. A szagtala-
nÌt·shoz elÈg, ha fÈlbev·gunk egy citro-
mot, Ès abba sÛt tesz¸nk, mert ez elszÌvja
a nedvessÈget Ès a szagokat. M·sik meg-
old·s, ha egy gÈzzacskÛba faszenet he-
lyezel, Ès a h˚tıszekrÈnyben valahov·
fellÛgatod.

Vesszőbútor tisztítása
A kerti b˙torok jellemzıen, de nÈh·ny
szobabelsı is kÈsz¸lhet gy·rilag lelakko-
zott vesszıbıl, ezeket Èvente egyszer
aj·nlott jÛl ·ttisztÌtani. A por Ès szennye-

zıdÈs elt·volÌt·s·hoz haszn·ljunk kefÈt,
ezt kˆvetıen langyos mosogatÛszeres
vÌzzel, majd pedig sÛs vÌzzel tˆrˆlj¸k ·t.
Lehetıleg a napon sz·rÌtsuk meg, majd
tÈl idejÈn tartsuk sz·raz helyen.

Cigarettafüst eltávolítása
Ismerısek azok a tal·lkoz·sok, amikor
tˆbb csomagnyi cigaretta elfogy, Ès v·gni
lehet a f¸stˆt a szob·ban. Nos, erre is
akad megold·s: miut·n mindenki elment,
kereszthuzattal szellıztess ki, majd forralj
vizet, Ès ˆnts bele egy poh·r ecetet. Az
Ìgy keletkezett keverÈkkel csak annyi
dolgod van, hogy a szob·ba tedd, Ès
semlegesÌteni fogja a f¸stˆt. Ha a helyisÈ-
get tov·bb· illatosÌtani is szeretnÈd, ak-
kor a legegyszer˚bb, ha egy l·bosba egy
fÈl citromot, p·r szem szegf˚szeget Ès fa-
hÈjat helyezel. 

Ha eldugult a lefolyó
Ut·lod a sok mÈrgezı vegyszert, de m·r
azt is meguntad, hogy folyton kÈzzel
szedd ki a lefolyÛban tal·lhatÛ anyago-

kat? Erre is van megold·s: ˆnts a lefolyÛ-
ba egy poh·r sÛt, egy poh·r ecetet, Ès 5
evıkan·l szÛdabikarbÛn·t. V·rj egy ke-
veset, majd 5 liter forr·sban levı vÌzzel
ˆntsd le. Az eredmÈny garant·lt. ï
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Körkérdés: „Egy lakás attól 
otthonos, hogy használják”
L·tt·l m·r halomra zs˙folt helyisÈget,
ped·ns, Èlre pontosan elhelyezett szo-
babelsıket Ès emlÈkektıl tarkÌtott kis
zugokat? …rezted azt, hogy ezek mind-
egyike valamilyen k¸lˆnˆs, egyedi han-
gulatot hordoz, amely megadja annak a
helynek a teljes szemÈlyisÈgÈt? Bizony·-
ra igen, hiszen ezek azok a helyek, ame-
lyek valamikÈppen a nÈgy falbÛl, sze-
mÈlytelen b˙torokbÛl Ès kiegÈszÌtıkbıl
otthonn· v·ltak. Hogy teljes kÈpet ny˙jt-
hassunk, megkÈrdezt¸nk p·r szemÈlyt,
hogy vÈlemÈny¸k szerint mitıl v·lik ott-
honn· egy lak·s.

Zsizsmann Erika ï Egy lak·s attÛl ott-
honos, ha haszn·lj·k, Ès felfedezhetıek a
benne tˆltˆtt minısÈgi idı nyomai. Ha va-
lakinek fontos, hogy jÛl Èrezze mag·t egy
tÈrben, akkor hossz˙ t·vra tervez, Ès meg-
prÛb·lja megtal·lni a legmegfelelıbb vÈg-
leges helyet a szemÈlyes t·rgyainak. Az
otthonoss·g megteremtÈsÈhez nem ·rt
egy kis gyakorlatiass·g Ès esztÈtikai ÈrzÈk
sem, b·r otthonos lak·shoz nem feltÈtle-
n¸l kell lakberendezı.

Bodor Tekla Kincsı ï AttÛl lesz ottho-
nos egy lak·s, ha a benne lakÛk a lelk¸ket
rakj·k bele a berendezÈsbe, ha a szÌnek, a
t·rgyak stb. harmÛni·ban vannak az em-
berekkel.

Bors Andrea ï Otthonn· egy lak·s a be-
rendezÈstıl, a lak·sban haszn·lt szÌnkom-
bin·ciÛktÛl, a kiegÈszÌtıktıl, de legfıkÈp-
pen a benne Èlı csal·d szeretetÈtıl v·lik.
Nekem fontos, hogy kÈnyelmes legyen,
vid·m szÌnek jelenjenek meg, fıkÈnt
azokban a szob·kban, amelyben a nap
nagy rÈszÈt tˆltj¸k. Sz·momra a lak·s
rendben tart·sa, a rendezettsÈg is az ottho-
noss·ghoz tartozik, viszont fontos arra fi-

gyelni, hogy legyen egy kis lazas·ga az
egÈsznek, a lak·s tiszt·n tart·sa nehogy ·t-
menjen valami merev tisztas·gm·ni·ba,
mert az m·r feszÈlyezni tud.

Szıcs Tam·s ï Egy otthonos lak·st lÈlek-
bar·t ˆsszetevık, jÛ illatok, fÈny, fa alap-
anyagok jellemeznek, de a legfontosabb
az a tevÈkenysÈg, amit hossz˙t·von ˚zˆl
benne, mert az befoly·solja a rezgÈsÈt. ï

Az otthon melegÈnek fogalma, nemcsak a
modern kor emberÈt, hanem elıdeinket:
hÌres ÌrÛkat, kˆltıket, k¸lˆnbˆzı m˚vÈ-
szeket is foglalkoztatta, valÛs·ggal szakr·-
lis helykÈnt tekintettek r·, amelyhez nin-
csen hasonlatos. Ezekbıl szemelgett¸nk
nÈh·nyat.

Charles Haddon Spurgeon, prÈdik·-
tor ï E szÛ: otthon, ˙gy hangzik, mint

egy szÈp kˆltemÈny,
vagy mint az esk¸-
vıi harangszÛ, de
hangja ennÈl is l·-
gyabb, kedvesebb
Ès szÌvhez szÛlÛbb.
Legyen az n·dfˆ-
deles kunyhÛ vagy
pomp·s palota,
egyre megy - a sz¸-
lıi h·z, ha mÈg oly

igÈnytelen is, mindig sz¸lıi h·z marad,
mert a fˆld kereksÈgÈn semmifÈle hely
sem hasonlÌthatÛ hozz·.

Karen Hawkins,
ÌrÛ ï Miut·n meg-
mentettem a (...)
h·zat, r·jˆttem,
hogy azok nÈlk¸l
az emberek nÈlk¸l,
akiket szeretek, az
a h·z sem tˆbb,
mint egy ¸res Èp¸-
let. Az Èn ottho-
nom n·lad van, a szÌvedben.

Hankiss ElemÈr, szociolÛgus, filozÛ-
fus Ès irodalomtˆrtÈnÈsz ï A kert a mi

saj·t vil·gunk, egy
·ltalunk teremtett
Ès ·ltalunk ellenır-
zˆtt vil·g. Rende-
zett Ès harmonikus
univerzum, szem-
ben a rendezetlen
Ès diszharmonikus
k¸lsı vil·ggal. A
kert egyike annak

a ritka pontnak az Èlet¸nkben Ès az uni-
verzumban, amelyeket valÛban rendben
Ès ellenırzÈs¸nk alatt tudunk tartani.

Wass Albert, ÌrÛ ï Mert a legnagyobb
ˆrˆksÈg, amit adni lehet az utÛdnak, az
otthon. Egy h·z, ak·rmilyen h·z. De
amelyiknek fal·t aggÛd·s, szeretet, gon-
doskod·s s a jˆvendık bizakodÛ hite
emelte fˆl. …s f·k. Amiket nem azÈrt ¸lte-
tett valaki, hogy hasznukat l·ssa. Nem is
azÈrt, hogy ˆnmag·t mulattassa vel¸k.
Hanem azÈrt, mert szÈpsÈgre Ès jˆvendı-
re gondolt, bÈkessÈgre gondolt Ès a lelke
tele volt der˚vel. …s ¸ltette, egyszer˚en
azÈrt, mert szerette
a f·t Ès a f·kon ke-
reszt¸l akarta el-
mondani mindazt,
ami az otthonban
kapcsolatban fel-
gy˚lt benne s ami-
ket szavakba ˆnte-
ni nem tudott.

Otthonná egy lakás (...) a benne élő család szeretetétől válik

Otthon, édes otthon!
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Humor
ñ KÈpzeld, a varjak ismÈt elvittÈk a ter-
mÈst!
ñ Csin·ld ˙gy, mint Èn, tegyÈl ki mad·ri-
jesztıket.
ñ Azt m·r prÛb·ltam, de nem Èrnek azok
semmit.
ñ Ragaszd r·juk az anyÛsod kÈpÈt!
ñ MiÈrt, az hat·sos?
ñ Mi az hogy! Nemcsak hogy nem esznek
azÛta semmit, de a tavalyi termÈst is vis-
szahozt·k!

ï
Asszony hazavisz egy hazugs·gvizsg·lÛt,
ha valaki hazudik, akkor sÌpol. A gyerek
hazaÈr az iskol·bÛl.
ñ H·nyast kapt·l fiam?
ñ ÷tˆst any·m! BÌÌÌp. H·rmast! BÌÌÌp.
JÛÖ Egyest.
Anya: ñ Bezzeg amikor Èn iskol·ba j·r-
tam, sose kaptam egyest! BÌÌÌp.
Apa: ñ Bezzeg amikor Èn iskol·ba j·r-
tamÖ BÌÌÌp.
ñ Apa, nem j·rt·l iskol·ba? 
ñ Ne szemtelenkedj, fiam, az ap·d
vagyok! BÌÌÌp!!!

ï
Nyuszika tal·lkozik a kÌgyÛval.
ñ Bocsi, kÌgyÛ, hogy m˙ltkor piszk·ltalak,
hogy nincs l·bad.
ñ Semmi baj, nyuszika.
ñ Na, akkor kezet r·!

Zs˙folt buszra nem fÈr fel egy fÈrfi.
Idegesen elki·ltja mag·t:
ñ Menjenek m·r beljebb, annyi hely van
mÈg ott, hogy sakkozni lehetne!
ñ Jˆjjˆn csak, jÛember, ˙gyis hi·nyzik egy
paraszt!

ï
A skÛt felesÈge Ìgy szÛl a fÈrjÈhez:
ñ A fiunk m·r kÈt napja ugyanazt a nya-
lÛk·t eszegeti.
ñ Nem baj ñ mondja a fÈrj ñ, tanuljon
meg spÛrolni az a gyerek.
ñ Rendben van, de legal·bb kibonthat-
n·d neki.

ï
ñ MiÈrt nem eszik reggel ban·nt a rendır?
ñ Mert a ban·n dÈli gy¸mˆlcs.

ï
Idısebb Fradi-szurkolÛ kÈsz¸lıdik az esti
meccsre. A felsÈge nÈzi, amint fÈrje csupa
zˆld-fehÈrbe ˆltˆzik. Egyszer csak meg-
szÛlal:
ñ Apuk·m, ahogy elnÈzlek, Te jobban
szereted a Fradit, mint engem.
ñ Anyuk·m, ahogy elnÈzlek, lassan m·r
az ⁄jpestet is!

ï
Egy fickÛ rendel egy ¸veg sˆrt. 
ñ Egy forint lesz - mondja a csapos.
ñ TessÈk? …s ha kÈrek egy poh·r konyakot?
ñ Az is egy forint ñ mondja ismÈt a csapos.
ñ …s egy egÈsz ¸veggel, az dr·g·bb? 
ñ Igen, akkor az kÈt forintba ker¸l. 

ñ Ha Ìgy folytatj·k, akkor hamarosan be-
csukhatj·k a boltot. Maga itt a tulaj? 
ñ Nem, ı az emeleten van a felesÈgemmel. 
ñ …s mit csin·lnak ott?
ñ Ugyanazt, amit most Èn az ı ¸zletÈvel...

ï
KÈt fogpiszk·lÛ megy fel a hegyre, elmegy
mellett¸k egy s¸ni. Erre az egyik Ìgy szÛl:
ñ Te, nem is tudtam, hogy megy a hegyre
busz is!

ï
A bogarak fociznak a rÈten. A hıscincÈr
odamegy az egyik, padon ¸lı bog·rhoz
Ès megkÈrdezi:
ñ Te miÈrt nem j·tszol?
ñ Nem l·tod? …n vagyok a cserebog·r.

ï
Az indi·nok elfognak nÈgy cowboyt.
Õgy szÛl a tˆrzsfınˆk:
ñ Akinek a legrˆvidebb a neve, az sza-
bad, a tˆbbiek meghalnak. Mutatkozza-
tok be szÈpen!
ñ John - mondja az elsı.
ñ Joe - mondja a m·sodik.
ñ X - mondja a harmadik.
ñ FÈlix - mondja a negyedik.

ï
Kˆz˙ti ellenırzÈskor igazoltatja a rendır
a jÛ t¸ndÈrt, aki Ìgy szÛl hozz·:
ñ Rendır, a lelked mÈlyÈn jÛ ember vagy.
TeljesÌtem h·rom kÌv·ns·godat! Mit kÈrsz?
ñ SzemÈlyit, jogosÌtv·nyt, forgalmi enge-
dÈlyt!

Kos
÷sszessÈgÈben sikeres Èv v·r r·d

minden tekintetben, de a sikerek semmi-
lyen tÈren nem fognak csak ˙gy az ˆled-
be hullani. A szerelem v·rhatÛan ny·ron
kˆszˆnt be az Èletedbe.

ï
Bika
Nagy v·ltoz·soknak nÈzel elÈbe,

melyek meglepıek, de sikerrel j·rÛak
lesznek. Szakmai tÈren felfelÈ Ìvel a csil-
lagod egÈszen a tavaszi hÛnapok vÈgÈgig,
ısszel a pÈnz¸gyeidben kˆvetkeznek be
gyˆkeres v·ltoz·sok.

ï
Ikrek
Az Ikrek sz·m·ra 2013 a gyakorlati

megvalÛsul·sok Ève lesz. Szerelmi tÈren
ny·ron komoly, Èletre szÛlÛ dˆntÈst hoz-
hatsz, ısszel pedig olyan aj·nlatot kap-
hatsz, amilyenre mindig is v·gyt·l.

ï
Rák
A temÈrdek munka ut·n az ˙j Èv a

ÑbetakarÌt·sî idıszaka lesz. Rengeteg ˙j
lehetısÈg v·r r·d, Èv vÈgÈn pedig egy ˙j
szerelmet is bevonzhatsz az Èletedbe.

Oroszlán
2013-ban minden jÛl alakul az

Oroszl·n kˆr¸l. Szinte nem is kell meg-
dolgoznod a sikerÈrt: tavasszal elılÈpte-
tÈs, ny·ron pedig az anyagi helyzetedben
valÛ javul·s ·llhat be.

ï
Szűz
Mozgalmas Èvre sz·mÌthatsz, ·m

szerencsÈre minden feladat Ès v·ltoz·s
kedvedre valÛ lesz. PÈnz¸gyi problÈm·id
megoldÛdni l·tszanak..

ï
Mérleg
2013 a t·rsas·g, a szoci·lis kap-

csolatok Ève lesz a MÈrlegek sz·m·ra:
egyed¸l·llÛkÈnt igazi t·rsra tal·lhatsz, ha
pedig p·rkapcsolatban Èlsz, akkor ko-
moly lÈpÈsre sz·nhatod el magad..

ï
Skorpió
2012 alaposan megtÈp·zta a Skor-

piÛkat, ezÈrt tˆbbsÈg¸k kissÈ meggyˆ-
tˆrten kezdi az ˙j esztendıt. A v·ltoz·-
sok azonban ıket sem ker¸lik el, csupa
pozitÌv tˆrtÈnÈs van alakulÛban minden
tÈren.

Nyilas
2013-ban nem lesz minden kerek.

V·r a Nyilasokra nÈh·ny igen komoly
megprÛb·ltat·s, de mindegyikbıl kil·-
balnak. Az Èv elsı fele a szerelmi Èletrıl
fog szÛlni.

ï
Bak
Sok feladat ·ll a Bakok elıtt. V·lto-

zatos, tartalmas Èv elÈ nÈzel, legtˆbbet
mÈgis ˆnmagadrÛl, illetve az emberisÈg-
rıl tanulsz majd.

ï
Vízöntő
2013-ban hihetetlen¸l aktÌv, te-

vÈkeny Èved lesz, sikerbıl pedig ebben
az Èvben bıven lesz majd! ’sszel olyan
v·ratlan lehetısÈg cseppen az ˆlˆdbe,
ami gyˆkerest¸l felforgatja majd az
egÈsz Èleted.

ï
Halak
2013-ban nagy feladatot jelent a

t¸relem beiktat·sa Èletedbe. Magabizto-
sabb, f¸ggetlenebb lehetsz, v·l·s, elv·-
l·s, v·lt·s v·rhatÛ tˆbbszˆr is az eszten-
dı sor·n.

Ez vár rád az új évben!



Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Haszn·lja b·tran a magyar nyelvet az Igen, tessÈk! partnereinÈl.
A helyes megfejtık kˆz¸l a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek:

BOTH R…KA (Gyalu) Ès MIH¡LY JULIANNA (Kolozsv·r, Don·t-negyed)
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Rejtvényszelvény
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PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
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A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. febru·r 20-·ig. A helyes
megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
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Sudoku

ISMERET-
ANYAG

SKANDIN¡V
N…P

NEM
MOCSKOS

FELT…VE

MEG-
R…SZEGÕT…

…L’ AGYAG-
SZOBOR

MAGAS
…PÕTM…NY

STANFORD
HAT¡RAI!

AUT”-
VERSENY

IGAZI,
T…NYSZER¤

NAGY SZE-
G…NYS…G

NEH…ZS…GI
GYORSUL¡S

PO…N 1. !
JOBB IS,
BAL IS VAN

ZAMBIA
R…SZE!

NULLA

M¤SOR
SUG¡RZ¡SA

OLASZ
V¡ROS

KERTI MUN-
K¡T V…GEZ

SZENT
ISTV¡N FIA

SOKAT …R’,
DR¡GA

... NEESON
(SZÕN…SZ)

KEVERT
SZÕN

A R¡DIO-
AKTÕV
ELEMEK
JELZ’JE

SK¡LAHANG

KÕNAI
NAGY-
V¡ROS

ANGOL
VONAT

PO…N 2.

ASSZÕR
ISTENN’

F¤SZER-
N÷V…NY

SAKK-
J¡TSZMA
V…GE LEHET

TE …S ’K

…PÕT…SZ
(MIKL”S)

”RAREND-
BEN LEHET

K÷T’SZ”

HARISNYA-
FOSZL¡NY!

A SZOB¡BA

42 195
M…TERES
FUT”SZ¡M

P…NZT¡RG…P
HANGZ”I

IDEGEN
M”NIKA

SV¡JCI
FOLY”

¡LLATI LAK

KETT’S
F÷LDR…SZ

DUD¡LNI
KEZD!

P¡RATLAN
NEMEK!

ILLET…K-
N÷VEL…S

OLIMPIAI
SZERVEZET

MOZOG
EGYNEM¤I

¡ZSIAI
ORSZ¡G

HABZ”
ITALOD

...-CSEPPEN

SZAB”
IG…JE

CS
NEM
HOSSZ⁄

L¡GER
BEJ¡RATA!

EZ‹ST
VEGYJELE

K÷NYV
V…GI ÑSZ”î

FRISS IN-
FORM¡CI”

SZARVAS-
FAJTA

D…L-AMERI-
KAI F‹VES
PUSZTA

K⁄TF…LE

SPORTOL”
KAPJA

R…GI T÷R÷K
TISZTI RANG

¡RPA-
SZEMEK!

ÕR”
HASZN¡LJA

‹DÕT’ ITAL

... PAULO
(BRAZÕLIA)

EZ A NAP

EUR”PAI
F’V¡ROS

F…LIG R…GI!

KAPUBAN
A LABDA

E, E, E, ...

KUROSZAVA
AKIRA FILM-
JE (1985)

ARAT!

J¡RM¤BEN
‹L’K 

KISS…
R…SZEG!

AZ AJT”T
HIRTELEN
KINYITJA

METR” JELE

GY’RI
SPORTKLUB

OSZTR¡K
AUT”JELZ…S

A SZ…LEIN
F’Z!

H…BER
BET¤

R”MAI 500

R…GI
¤RM…RT…K S !

ñ Dr·g·m, nÈzz¸k meg a medvÈket, olyan
Èdesek a bocsok!
ñ Ink·bb a majmokat nÈznÈm meg.
ñ ... (A poÈn a rejtvÈnyben tal·lhatÛ.)

... MAIL
(L…GI-
POSTA)
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A vadászfácán
A f·c·n haz·nkba valÛ betelepÌtÈse Ûta
rendszeresen fÈszkelı, nem kˆltˆzı ma-
d·r. ’shaz·ja ¡zsia, azon bel¸l a Kauk·-
zus kˆrnyÈke. Az EurÛp·ban a kˆzÈpkor-
ban elterjedt f·c·nt elıszˆr a gˆrˆgˆk
hozt·k be, kÈsıbb pedig a rÛmaiak dÌsz-
mad·rkÈnt haszn·lt·k Ès kezdtÈk meg te-
lepÌtÈsÈt a megsz·llt ter¸leteiken. A va-
d·szf·c·n egy keverÈk, amelyet elsısor-

ban vad·szat cÈlj·bÛl tenyÈsztenek. Meg-
jelenÈsÈt tekintve hossz˙s·guk ·tlagosan
50-90 cm kˆzˆtt mozog, mÌg testtˆmeg¸k
elÈrheti a 1,7 kg-ot is. A kakas (hÌm) jelleg-
zetessÈge a hossz˙, szÌnes farok tollazat, a
ty˙kok (nıstÈny) esetÈben pedig szerÈny,
fakÛ tollazat figyelhetı meg. 

A vad·szf·c·n a sÌk Ès enyhÈn lank·s vi-
dÈkeket kedveli, legfeljebb a 300-400 m

tengerszint feletti magass·gban. Legide·-
lisabb Èlıhely sz·m·ra a f·s-cserjÈs vege-
t·ciÛj˙ vidÈk, ahol jÛ b˙vÛhelyet tal·lhat.
A f·c·nvad·szat szezonja november ele-
jÈtıl kezdıdik Ès febru·r vÈgeztÈvel j·r
le. A vad·szok kˆrÈben az egyik legkˆz-
kedveltebb Ès leggyakoribb f·c·nvad·-
szatnak kÈt elejtÈsi mÛdja van.

Hagyományos hajtóvadászat
Ezen a vad·szati mÛdon bel¸l is meg-
k¸lˆnbˆztetj¸k az U hajt·st (ilyent rit-
k·n rendeznek napjainkban) Ès a r·-
hajt·st. Az elıbbi esetÈben a vad·szok
Ès a hajtÛk U alakba ·llnak fel Ès egy¸t-
tesen hajtj·k a kˆzrefogott ter¸letet.
A r·hajt·sok alkalm·val egy kb. 10 fıs
vad·szcsoport a s˚r˚n fedett ter¸leten
helyezkedik el Ès a hajtÛk adott jelre
kezdik meg a hajt·st. Ezzel a mÛdszer-
rel nagytˆmeg˚ f·c·n hajt·sa Ès vad·-
szata v·rhatÛ.

Keresővadászat
Keresıvad·szat alkalm·val egy kisebb va-
d·szcsoport 1-2 hivat·sos vad·sszal, ku-
ty·val vÈgigj·rja az ·rokszÈleket, patakpar-
ti n·dasokat, bokros helyeket. Ez a tÌpus˙
vad·szat remek¸l kombin·lhatÛ ny˙l, illet-
ve vadkacsa vad·szat·val is, mivel ezek az
·llatok, ak·rcsak a f·c·n, hasonlÛ alfˆldi
veget·ciÛban fordulnak elı. ï

Egyszerű, de fogas kérdés: fáznak-e a halak?
Erre az egyszer˚ kÈrdÈsre v·laszt mÈgsem
tud adni a m·ra oly fejlett tudom·ny. A tu-
dÛsok sem kÈpesek ezt a kÈrdÈst egyÈrtel-
m˚en eldˆnteni: tanulm·nyoznak, vizsg·-
lÛdnak, kutatnak, de ·ttˆrÈsrıl egyelıre
mÈg szÛ sincs. A tudÛsok mellett a halak
igazi nagy szakÈrtıi, a horg·szok is csak
tapasztalatokrÛl beszÈlnek Ès ÑmesÈlnekî. 

A tudom·nyos megfigyelÈsek alapj·n azt
tudjuk, hogyan reag·lnak egyes fajok a
hımÈrsÈklet v·ltoz·s·ra, mi az a hat·r,
amikor mÈg kÈpesek elviselni a sz·mukra
szÈlsısÈgesen hideg vagy meleg hımÈr-
sÈkletet. MegfigyeltÈk, lÈteznek fajok,
amelyek a 70 fokos hÈvÌzforr·sok fˆlˆtt is
·t˙sznak, de ez persze ritka. A ragadozÛk
egyik csoportja, a csuka meg a s¸llı, a nul-
lafokos vÌzben is vÌgan t·pl·lkozik, a pon-
ty, az amur, a compÛ pedig a huszonhat
fokos vÌz miatt se tiltakozik, de azÈrt hala-
ink sz·m·ra a 10ñ18 fokos vÌz az igazi.

A hımÈrsÈkleti sk·l·n a negatÌv tarto-
m·ny felÈ mozogva a halak t˚rıkÈpessÈ-
ge igen alacsony, sıt elmondhatjuk,
hogy egyes fajok egy·ltal·n nem tudj·k

elviselni. Ezt orosz tudÛsok kÌsÈrletezve
bizonyÌtott·k angoln·k segÌtsÈgÈvel.
Ezek tÌz fokon mÈg kiv·lÛan Èrzik magu-
kat, kifog·stalanul t·pl·lkoznak, intenzÌ-

ven mozognak, ·m az ennÈl hidegebb
vÌzben nem bÌrj·k huzamosabb ideig.
Mert bizony a halak is f·znak, csak nem
mondj·k. ï

A fácán közkedvelt vadászzsákmány
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Ajándék
ï Clau-M
Baba Novac (Bethlen) u. 4.sz.
ï Gift Media
Emil Isac (Bartha MiklÛs) u. 6. sz.
www.giftmedia.ro
ï King Art
Alexandru Vaida Voevod (Szopori) u.
53-55. sz.
www.kingart.ro

Állatorvosi rendelő
ï dr. Szentk˙ti Farkas,
·llatorvosi klinika
BartÛk BÈla u. 11. sz.
ï Denvet Prax
Siretului (Balaton) u. 7. sz.

Autószerelő
ï Donath Service
Donat (DÛn·t) u. 258. sz.
ï SC Magor Prod SRL
Maramure∫ului u. 24. sz.

Bank
ï OTP Bank, belv·rosi fiÛk
Pia˛a Unirii (FıtÈr) 23. sz.

Bababolt
ï NeoBaby
Dun„rii (Duna) u. 76/c. sz.

Benzinkút
MOL
Doroban˛ilor (HonvÈdek) u. 58-60. sz.
www.molromania.ro

Biciklis futár
ï Kereki L·szlÛ-Levente
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!

Biztosítás
ï Internetas SRL
Salc‚mului (Ak·cfa) u. 30. sz.
www.internetas.ro
ï Netas
Petru Maior (Arany J·nos) u.
15-19. sz.
www.netas.ro
ï PFA SZASZ
Arie∫ului (Jobb·gy) u. 84. sz.

Bőráru
ï Pell Art
Victor Babe∫ (Trefort) u. 14. sz.
www.pellart.ro

Cukrászdák
ï Mozart cukr·szda
C. I. Hossu (F¸rdı) u. 7. sz.
www.mozartdelicatesse.ro

Egészségügyi központ
ï Pro Medical Center
Alexandru Vaida Voevod (Szopori) u.
53-55. sz.
www.cmpro.ro

Ékszerészek
ï Blanka Bijuterie
Cotit„ (FordulÛ) u. 12. sz.
www.blanka.ro
ï Holdmann Gerhardt
Pia˛a Mihai Viteazul (SzÈchenyi tÈr)
39. sz.
www.gerhardtholdmann.ro
ï Koral
Tipografiei (Szappany) u. 3. sz.
ï Perla
Tipografiei (Szappany) u. 7. sz.
ï Regal
Tipografiei (Szappany) u. 9. sz.

Elektronika
ï Vitacom
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 4. sz.
ï SC Econix Trading SRL
Napoca (JÛkai) u. 5. sz.
www.econix.ro

Építkezés
ï Euro Hiparion
Some∫eni (Szamosfalvi) ˙t 4A. sz.
ï Ermon Trade
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!

ï H·zConstruct
SzÈk kˆzsÈg
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!

Fagylaltos
ï Bunicu˛a mea
Eroilor (De·k Ferenc) u. 3. sz.
(szezonban)
ï Ristoro Food Service
Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4/6. sz.

Fényképész
ï Digilab
Decebal (Kaj·ntÛi) u. 14. sz.
www.laborator-foto.ro
ï Nivo Print
Napoca (JÛkai) u. 4. sz.
ï Sooters Foto, Hobby Art
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
10. sz.

Fénymásolók
ï BHP
Carpa˛i (K·rp·t) u. 9. sz.
ï Copy Cave
Emil Isac (Bartha MiklÛs) u. 8. sz.
ï Daisler Print House
Universit„˛ii (Egyetem) u. 11. sz.

Az Igen, tessék! partnerei Partnereink figyelmébe!
Megkérjük azokat a szolgáltatói egy-
ségeket, amelyek még nem regiszt-
ráltak, de használják az Igen, tessék!
matricát, jelezzenek, hogy a követ-
kező lapszámban regisztrálás után
megjelenhessenek. Regisztrálni a
wwwwww..iiggeenntteesssseekk..rroo honlapon lehet.

Apróhirdetések
ï Vállalom weboldalak készítését!  &
0744-880680
ï Eladó Magyarbikalon (Bánffyhunyad-
tól 3 km-re) ház telekkel, kerttel, gyümöl-
csössel, szőlőssel (3,5 hektár).  & 0741-
007835
ï Koncertzongora, budapesti készítésű
régi szobakredenc, pohártartó kis és
nagy méretben, 12 személyes, kihúzható
nagy asztal eladó. Komoly érdeklődők
telefonját várjuk.  & 0742-097402
ï Kisebb szabásmunkák, varrás, ágyne-
műk szabása. Fodrászat.  & 0746-283278
ï Sofőriskola (B-kategória), komoly és
nyugodt oktatóval, teljes körű ügyintézés,
részletfizetési lehetőségek is. Több infor-
máció és iratkozás a & 0746-043278-as
telefonszámon.
ï Kertrendezés – karbantartás, irigácós
rendszerek, tavak – díszhalak, kerti faépít-
mények.  & 0744-805579
ï Kézzel készített boros és mézes dísz-
üvegeket forgalmazunk üresen vagy mi-
nőségi tokaji borokkal töltve. www.cadou-
vinuri.ro & 0755-133274
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ï Dynamic Design&Advertising
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 17. sz.
ï Orb·n Copy
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 5. sz.
ï PFA SZASZ
Arie∫ului (Jobb·gy) u. 84. sz.
ï Reform fÈnym·solÛkˆzpont
Napoca (JÛkai) u. 4. sz.

Fodrász
ï Sz·sz IldikÛ
Regele Ferdinand (WesselÈnyi) u.
11/6. sz.
ï TÈgl·s Kl·ra
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
3/2. sz.

Fogorvosi rendelők
ï Dentist Ha∫deu
Bogdan P. Ha∫deu (Kıkert) u.
47/3. sz.

Fordítóirodák
ï Best Trad
Regele Ferdinand (WesselÈnyi) u.
9/2. sz.
ï Gyˆrgyjakab MiklÛs
www.traducere-romana-maghiara.com

Futárszolgálat
ï Speedy Courier
Kolozsv·r ter¸letÈn
www.speedycourier.ro

Galériák
ï Galeria Quadro
Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.
ï Galerie de Art„ Danel
Tipografiei (Szappany) u. 26. sz.
www.danel.ro

Gyógyszertár
ï Elmafarm
Victor Babe∫ (Trefort) u. 35.sz.

Gyógytornász
ï Anita Health Center
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 13/4. sz.

Hangszerüzlet
ï SC Koncert SRL
G. Clemenceau (Izabella) u. 64. sz.
www.koncert.ro

Háztartás
ï Magsan
Bucure∫ti (Apafi/MÛricz Zsigmond) u.
80-82. sz.
www.magsan.ro
ï Master H h·ztart·si gÈpek
Ès alkatrÈszek
Pia˛a Mihai Viteazul (SzÈchenyi tÈr)
39. sz.

Helyek, ahová enni jár az ember
ï AgapÈ
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 6. sz.
www.hotelagape.ro
ï Culina Nostra Bistro
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
14. sz.
ï HD Vision Concett SRL-D
Napoca (JÛkai) u. 3. sz.
ï Heltai
Clinicilor (MikÛ) u. 18. sz.
ï Kaja Tanya
Inocen˛iu Micu Klein (B˙za) u. 11. sz.
ï Matei Corvin
Memorandumului (UniÛ) u. 3. sz.
ï MikÛ
Clinicilor (MikÛ) u. 23. sz.
www.restaurantmiko.ro
ï Red House 
C-tin Br‚ncu∫i (Gyˆrgyfalvi) u. 114. sz.
ï Rex Pizz·zÛ
Bolyai J·nos  u. 12. sz.
ï Ristoro Food service
Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4/6. sz.

Helyek, ahová inkább
inni jár az ember
ï After Eight
Brassai S·muel u. 12. sz.
ï Atmosphera
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
18. sz.
www.atmosphera-cafe.ro
ï Bi-Klub
Bolyai J·nos u. 12. sz.
ï Borissza borozÛ
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 40. sz.
www.facebook.com/borissza.borozo
ï Borsarock
Cotit„ (FordulÛ) u. 9. sz.
http://borsarock.com/index1.html
ï Bulgakov
Inocen˛iu Micu Klein (B˙za) u. 17. sz.
ï Euphoria Biergarten
Cardinal Iuliu Hossu (F¸rdı) u. 25. sz.
ï Euphoria Music Hall
M„n„∫tur (Monostori) u. 2. sz.
ï Heltai
Clinicilor (MikÛ) u. 18. sz.
ï Insomnia
Universit„˛ii (Egyetem) u. 2. sz.
ï Klausen
Georges Clemenceau (Izabella) u. 1. sz.
ï Krajcz·r
Sextil Pu∫cariu (Bocskai) u. 3. sz.
ï La prieteni
Croitorilor (Mikes Kelemen) u. 2. sz.
ï Mario Dacri
Mo˛ilor (Monostori) u. 147. sz.
ï Sunrise CafÈ
Mo˛ilor (Monostori) u. 111. sz.
www.facebook.com/sunrise.cafebistro
ï Uptown
D·vid Ferenc u. 15. sz.

Hobbi
ï Creative Hobby
D·vid Ferenc u. 9. sz.
ï Turul Õj·szklub Ès Lovarda
Lombului u.
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!

Ingatlanügynökségek
ï a1Immobili
Eroilor (De·k Ferenc) u. 34/5. sz.
www.a1immobili.ro
ï Dream Estate
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 30. sz.
ï Reform Ingatlan¸gynˆksÈg
Napoca (JÛkai) u. 4. sz.
ï Uni Consult ingatlan¸gynˆksÈg
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 39/6. sz.

Internetklub
ï Internet CafÈ
SC Reomserv Trans SRL
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
20. sz.

Humán erőforrás
ï Human Direct
Petru Maior (Arany J·nos) u. 15. sz.
K·vÈzÛ
ï CafÈ Amadeus Mozart
C.I. Hossu (F¸rdı) u. 7. sz.
www.cafemozart.ro
www.mozartdelicatesse.ro

Kertrendező
ï Garden Care
Kolozsv·r
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!

Korrektúra
ï KORREKT⁄RA PFA
korrekturak@gmail.com

Könyvesboltok
ï Bagoly kˆnyvesbolt
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
1. sz.
ï Gaudeamus kˆnyvesbolt
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 3. sz.
ï EMKE Gyˆrkˆs M·nyi Albert 
EmlÈkh·z
Republicii (Maj·lis) u. 5/1. sz.
www.emke.ro
ï Phoenix kˆnyvesbolt
Pia˛a Unirii (FıtÈr) 23. sz.

Közjegyző
ï Fuchs kˆzjegyzıi iroda
Doroban˛ilor (HonvÈd) u. 25/66. sz.

Lakberendezés
ï Diego
Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4-5. sz
www.diego-romania.ro



ï Nobila Casa
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 6. sz.

Mobiltelefonok és előfizetések
ï Euro GSM 2000
Memorandumului (UniÛ) u. 20. sz.
www.eurogsm.ro

Nőgyógyászat / szülészet
ï Gynia
Traian Mo∫oiu (Z·polya) u. 60. sz.

Nyílászárók és sötétítőrendszerek
ï Proka Service
M„n„∫tur (Monostori) u. 42. sz.
www.proka.ro

Okmányiroda
ï PFA SZASZ
Arie∫ului (Jobb·gy) u. 84. sz.

Olcsó szállás
ï Heltai VendÈgh·z
Clinicilor (MikÛ) u. 18. sz.

Órás
ï Andora
Bolyai J·nos u. 12. sz.
ï Pilwax Tempora
Matei Corvin (M·ty·s kir·ly) u. 2-4. sz.

Panzió
ï Caramell PanziÛ
Regina Maria u. 15. sz.
http://pensiunea.caramell.ro

Papíráru
ï S&V
Universit„˛i (Egyetem) u. 1. sz.

PC bolt
ï Compart
Anton Pann (Kriza J·nos) u. 4. sz.
www.compart.ro
ï Pataki
D·vid Ferenc u. 21. sz.

Pékség
ï SC Rilandisoft SRL/Patiserie
Universit„˛i (Egyetem) u. 1. sz.

Pénzváltó
ï Macrogroup Exchange
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 4. sz. 

Ruhák és egyebek
ï Berettsapk·k Ès kalapok
Napoca (JÛkai) u. 2. sz.
ï Donato
Mo˛ilor (Monostori) u. 55. sz.
ï Magazin Maria
Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.
ï M„rimi XXXL
Mo˛ilor (Monostori) u. 53. sz.

ï Mini Center
Tipografiei (Szappany) u. 6. sz.
ï New Catwalk
Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.
ï Red Shop
Memorandumului (UniÛ) u. 13. sz.

Sajtó
ï Paprika R·diÛ
www.paprikaradio.ro

Sportbolt
ï Altisport
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) u.
7/9. sz.
ï Damart Sport
Cotit„ (FordulÛ) u. 12. sz.

Szálloda
ï AgapÈ
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 6. sz.
www.hotelagape.ro
ï Hotel Tineret
Potaissa (B˙za) u. 11-13. sz.
www.retro.ro
ï Hotel Transilvania
Regele Ferdinand (WesselÈnyi) u. 20. sz.
www.hoteltransilvaniacluj.ro

Szemüveges
ï Optimag
Cotit„ (FordulÛ) u. 8. sz.
Memorandumului (UniÛ) u. 9. sz.
ï Optipar
Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.

Szépségszalon
Belle Studio
Cotit„ (FordulÛ) u. 8. sz.
ï Ildi kozmetika
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
28. sz.

Telefonszervíz
ï M·tÈ Istv·n GSM SHOP
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
40. sz.

Temetkezési vállalkozók/Sírkövesek
ï GNK Gree Incorporation
™intereag (SomkerÈk, Beszterce megye),
Fı˙t 43. sz.
ï Requiem
Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 20. sz.

Tetoválószalon
ï BizzzArt Tatoo
Regele Ferdinand (WesselÈnyi) u. 7/2. sz.

Turkáló
ï Tabita
Pia˛a Unirii (FıtÈr) 18. sz.
ï Texstil
Napoca (JÛkai) u. 2. sz.

Ügyvéd
ï Chiorean PÈter Vanda
Mihai Viteazu (SzÈchenyi) tÈr 39. sz.
ï Schlett Istv·n-OlivÈr
Albac (FehÈrvˆlgy) u. 7/8. sz.
ï dr. Sztranyiczki Szil·rd
Mihai Viteazu (SzÈchenyi) tÈr 39. sz.
ï Tam·s Zolt·n 
21 decembrie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.
21/4. sz.

Utazás
ï Blue Travel
Eroilor (De·k Ferenc) u. 10/21. sz.
ï Holiday Dreams
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 30. sz.
ï Huben, Nikytour
Gospodarilor (FˆldÈsz) u. 14. sz.
www.huben.ro
ï OptimusTrans
Eremia Grigorescu (R·kÛczi) u. 12. sz.
www.facebook.com/optimustrans
ï Paralela 45 Turism
Napoca (JÛkai) u. 25. sz.
ï President tour
D·vid Ferenc u. 10/9. sz.
ï Smiley Travel
Ion Ra˛iu (Kˆtı) u. 5. sz.
www.smileytravel.ro
ï Student Travel Romania
I.C. Br„teanu (Kir·ly) u. 32. sz.
www.studenttravel.ro

Üvegipari nyersanyagok
ï Glass Mineral
D·vid Ferenc u. 11. sz.

Varrodák/Cipészetek
ï Master Ha varroda
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 39. sz.
ï Muriderma
Memorandumului (UniÛ) u. 2. sz.

Virág
ï Artfleur
Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 29. sz.
www.artfleur.ro
ï Decor Studio
Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 29. sz
www.decorstudio.ro
ï FehÈr Agapanthus
a Brassai S·muel u. Ès az Eroilor (De·k
Ferenc) u. keresztezıdÈsÈnÈl
ï Flor„ria Maria
Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.
www.floraria-maria.ro
ï Florarium
Baciului (Kisb·csi) u. 1-3. sz.

Víz-, gáz-, és egyéb szerelők
ï Ecoterinst
Nicolae Titulescu (Pata) sgt. 26/3. sz.
ï G·bor Andr·s
Kolozsv·r ter¸letÈn
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Megjelenésről
férfiaknak

Smaragdba öltözünk 
az újévben!Az erısebb nem kÈpviselıi ugyan nem

csevegnek errıl ˙ton-˙tfÈlen, de azÈrt jÛl
tudjuk, hogy ıket is ugyan˙gy Èrinti a di-
vat Ès a megjelenÈs problematik·ja, mint
a nıket. SzerencsÈre a fÈrfi divatban nem
tˆrtÈnnek radik·lis v·ltoz·sok, ˙gyhogy
nem kell folyton-folyv·st a leg˙jabb tren-
dekkel foglalkozni. Nem meglepı h·t,
hogy mÈg mindig fÈrfiasak a barna ·rnya-
latok sz¸rkÈkkel kombin·lva, de utat tˆr-
tek az ÈlÈnkebb ·rnyalatok is, mint ami-
lyen a borvˆrˆs vagy az ÈjkÈk. TÈlen a
kˆtˆtt pulcsik Ès vastag fonalbÛl kÈsz¸lt
s·lak hÛdÌtanak, de Èppolyan szexi lehet
a posztÛ vagy a b·rsony is. A fÈrfiakra
nÈzve teh·t szinte univerz·lis tippek van-
nak: fontos, hogy legyenek nyitottak, b·t-
rak Ès merjenek darabokat kombin·lni.
Fontos, hogy a nıkhˆz hasonlÛan kor·-
nak Ès mÈretÈnek megfelelıen ˆltˆzzˆn
a fÈrfi, ne prÛb·ljon m·snak t˚nni, mint
ami, Ès tal·lja meg azt a stÌlust, amely a
legjobban kiemeli adotts·gait. KiegÈszÌ-
tıket a fÈrfiak is haszn·lhatnak, legaj·n-
lottabbak az Ûr·k, a visszafogott nyak-
l·ncok vagy ak·r karkˆtık, de ny·ron
egy jÛl kiv·lasztott napszem¸veg is sze-
mÈlyesebbÈ teheti az ˆltˆzÈket. Ha ezen
tippek felhaszn·l·s·val mÈg mindig nem
siker¸l magabiztosan kiv·lasztani a napi
ˆltˆzÈket, kÈrjen tan·csot a p·rj·tÛl vagy
a legkˆzelebbi bar·toktÛl. ï

Az amerikai Pantone cÈg 1962 Ûta m˚kˆ-
dik, vil·gszint˚ szaktekintÈlynek ̂ rvend a
lakberendezÈs, dekor·ciÛ, divat Ès koz-
metikai ipar trend szÌneinek meg·llapÌt·-
s·ban. 2012 hivatalos szÌne Ìgy a vitalit·s,
az Èleterı, a lend¸let szÌne, azaz a manda-
rin narancss·rga (Tangerine Tango) volt,
a 2013-as esztendıÈ pedig nem m·s, mint
a smaragdzˆld (Emerald green, vagy Pan-
tone 17-5641). A Pantone Color Institute
szerint a smaragdzˆld tisztas·got, meg-
˙jul·st Ès megfiatalod·st jelent, de az elı-
kelısÈg, a luxus szÌne is egyben, Ìgy az
Èlet ˆsszes szÌnterÈn tartÛsan jelen lesz
majd. A cÈg kÈpviselıje, Leatrtrice Eise-
man emellett hangs˙lyozta, hogy a 90-es
Èvekben elıszeretettel alkalmazott sma-
ragd sz·mos kult˙r·ban Ès vil·gnÈzetben
az ˙j Èlet, a gyÛgyul·s, valamint a szÈpsÈg
jelkÈpe. A felsoroltak mellett ez a divat·r-
nyalat a termÈszethez is kˆzelebb visz,
ugyanis ez a leggyakoribb szÌn a kˆrnye-
zet¸nkben, de emellett a spektrum kˆze-
pÈn elhelyezkedve nyugalmat, egyen-
s˙lyt Ès harmÛni·t ·raszt.

A smaragdzˆld az otthonunkban nagy fe-
l¸leteken kissÈ soknak t˚nhet, ezÈrt elsıre
csak nÈh·ny kiegÈszÌtın haszn·ljuk, ame-
lyeket ÌzlÈs Ès hangulat szerint kˆnnyen le-
cserÈlhet¸nk. Ha mÈgis bev·llaljuk a kifi-

nomult, mÈgis sug·rzÛ szÌn ny˙jtotta lehe-
tısÈgeket, akkor nÈzz¸nk ·t nÈh·ny inspi-
r·lÛ enteriır fotÛt, hogy a sz·munkra leg-
ide·lisabb mÛdszerekkel dolgozzunk.
Relax·lÛ hat·sa miatt legink·bb a f¸rdı-
szob·ban vagy a h·lÛszob·ban a legaj·n-
lottabb. A Pantone idei szÌnsk·l·ja pasz-
tellszÌneket (Linen, African Violet, Tender
Shoots, Dusk Blue) Ès erıs ·rnyalatokat
(Poppy Red, Monaco Blue, Lemon Zest) is
tartalmaz mÈg, illetve a 2012-es mentaır¸-
letet felv·ltja a Grayed Jade elnevezÈs˚ fa-
kÛbb zˆld.  

Monaco-kék és nőies darabok
A smaragdzˆld mellett tavasszal nyugod-
tan viselhetı a Mediterr·n vidÈkekre jel-
lemzı kˆnny˚ kÈk (Monaco-blue) is,
ugyanis ez lesz a szezon szÌne. Ez az ·r-
nyalat mindenhez passzol, de szerencsÈ-
sen t·rsÌthatÛ feketÈvel Ès s·rg·val is. Ta-
rolni fognak emellett a nıies, kˆnny˚
anyagbÛl kÈsz¸lt, kÈnyelmes bl˙zok Ès a
vir·gmint·s darabok is. Legdivatosabb
idÈn a csÛnaknyak, de a dÌszÌtÈsek, r·tÈ-
tek, felvarr·sok sem maradhatnak el. Ki-
egÈszÌtık szempontj·bÛl elÈggÈ vegyes a
kÌn·lat, az egyszer˚ baseball sapk·tÛl a
f¸l nÈlk¸li t·sk·ig minden divatosnak
ÌgÈrkezik. ï

Tisztaság, megújulás, fiatalodás!
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Hatékony vágyfokozók
A termÈszetes ·llati Ès nˆvÈnyi eredet˚
afrodizi·kumok m·r Èvsz·zadok Ûta hasz-
n·latosak a k¸lˆnbˆzı kult˙r·kban, hi-
szen segÌtsÈg¸kkel hatÈkonyan k¸zdˆttek
a merevedÈsi panaszok Ès a k¸lˆnbˆzı
nemi problÈm·k ellen. ⁄gy tartj·k, az ˙t a
fÈrfiak szÌvÈhez a gyomrukon kereszt¸l
vezet, a k¸lˆnbˆzı v·gyfokozÛk a libidÛ,
az erekciÛ idıbeni nˆvelÈsÈvel azonban a
szerelmi Èlet¸nkre is pozitÌvan hatnak. 

Érzéki fűszerek
A nˆvÈnyi eredet˚ szerek kˆz¸l a legkˆz-
ismertebb a ginszeng, amely nˆveli a sze-
xu·lis Ètv·gyat Ès ez·ltal jÛtÈkonyan hat
mindkÈt nemre. A Viagr·hoz hasonlÛ
eredmÈnyek mutathatÛk ki haszn·latakor,
hiszen ellazÌtja a simaizmokat Ès bı vÈr-
·ramlatot biztosÌt a genit·lis rÈgiÛban.

A f˚szernˆvÈnyek szÈles sk·l·ja ·ll az
emberek szolg·lat·ban, nemcsak k¸lˆnle-
ges Ès jellegzetes arom·t kˆlcsˆnˆznek az
Èteleinknek, de nem utolsÛsorban tˆkÈle-
tes afrodizi·kumok is.

A gyˆmbÈr enyhÈn Ègetı, ÈdeskÈs aro-
m·j·val izgatÛ hat·s˙, nyersen vagy te·-
nak reszelve haszn·lhatÛ. A szegf˚szeg Ès
a szerecsendiÛ Ìze t¸zes, erıs, Ìgy hat·sa
ÈlÈnkÌtı, de egyben bÛdÌtÛ is. Ezeket olaj
vagy f˚szer form·j·ban haszn·ljuk. A fahÈj
rendkÌv¸l karakteres illat˙ Ès Ìz˚ f˚szer,
melegsÈgÈrzetet v·lt ki a testbıl. Afrodiz-
i·kumkÈnt - elızetes irrit·ciÛ teszt ut·n -
higÌtott fahÈjolajjal dˆrzsˆlj¸k be a nemi
szerveket. A legink·bb spanyol vidÈkekre
jellemzı chili kˆzismert v·gyfokozÛ,

ugyanis erıteljesen felpezsdÌti a vÈrkerin-
gÈst. HasonlÛ hat·ssal j·rhat a babÈrlevÈl
haszn·lata is, ennÈl a f˚szernˆvÈnynÈl
azonban vigy·zni kell a mennyisÈgre,
mert t˙ladagol·sn·l tudat·llapoti zavarok
lÈphetnek fel. A vanÌlia finom illat˙, puha,
ÈdeskÈs f˚szer, hangulatjavÌtÛ Ès izgatÛ
hat·s˙, ak·rcsak a kardamon, amely
mindezek mellett mÈg ÈlÈnkÌt is. A zeller
Ès a petrezselyem a h˙gyutakkal egy¸tt a

mÈhre is izgatÛan hat, emellett hormon-
szab·lyozÛk, Ès segÌtenek a menstru·ciÛs
gˆrcsˆk enyhÌtÈsÈben, de meddısÈg ese-
tÈn Ès menopauza idejÈn is.

A szenvedély gyümölcsei
Az avok·dÛ, a datolya Ès a f¸ge haz·nk-
ban is megtal·lhatÛ v·gyfokozÛk, ezek
mindegyike ugyanis energi·t ad, elısegÌti
a termÈkenysÈget, nˆveli a fÈrfiass·got Ès
a vitalit·st. A ban·n fontos energiaforr·s,
·m egyben serkenti a szexu·lis hormonok
termelıdÈsÈt is. 

Egyéb ínyencségek
Az osztriga jelentıs cinktartalm·val javÌtja
a tesztoszteron Ès a spermiumtermelÈst, a
kavi·r pedig a szexualit·s szimbÛluma-
kÈnt erınlÈtfokozÛ Ès potencianˆvelı.
Hat·suk egy poh·r pezsgıvel bolondÌtva
mÈg ink·bb Èrezhetı. A kagylÛkat Ès csi-
g·kat AphroditÈ sz¸letÈsÈnek mÌtosza Ûta
szintÈn afrodizi·kumkÈnt fogyasztj·k, de a
fehÈrjÈben gazdag toj·st is az egyik leg-
ısibb v·gyfokozÛkÈnt tartj·k sz·mon. 

A te·k kˆz¸l a bojtorj·nnal, az Èdesgyˆ-
kÈrrel, az orb·ncf˚vel, a citromf˚vel
vagy a vasf˚vel is Èrhetj¸k el a kÌv·nt ha-
t·st, de a romantikus egy¸ttlÈtek velej·-
rÛjakÈnt is tˆkÈletes idıtˆltÈsnek ÌgÈrke-
zik egy-egy arom·s tea elfogyaszt·sa.
A bor szintÈn jÛ hat·ssal bÌr az elıj·tÈk
alatt, mÈrsÈkelt fogyaszt·s·val a g·tl·sok
legyızÈsÈben is segÌt, illetve megkˆnnyÌ-
ti a felszabadul·st. ï

Fogyassz vágyfokozó ételeket, ésszel!
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Olasz nagycsapattal mérkőzik 
a kolozsvari vasutascsapat
A sorsol·st kˆvetıen az olasz Inter-
nazionale MilanÛ lesz a CFR 1907 Ko-
lozsv·r ellenfele az EurÛpa Liga tavaszi,
kiesÈses szakasz·ban. A Steaua Buka-
rest a holland Ajax Amszterdammal
csap ˆssze.

A kolozsv·ri CFR-nek a szerencse mellett
jÛ j·tÈkra van sz¸ksÈge, hogy tov·bbjus-
son a legjobb 16 csapata kˆzÈ. A sorsol·st
tekintve tˆbb pik·ns p·rharc is ÌgÈrkezik

az EurÛpa Lig·ban, ugyanis a cÌmvÈdı
AtlÈtico Madrid a Rubin Kazanyon kell,
hogy t˙ljusson, a Chelsea pedig Pr·g·ban
vendÈgszerepel. Elsı hall·sra izgalmasnak
t˚nik a LyonñTottenham, valamint Lever-
kusen-Benfica mÈrkızÈs is.

Amennyiben a vasutascsapat t˙ljut az
olasz alakulaton, a TottenhamñLyon p·r-
harc gyıztesÈvel csaphat ˆssze a nyolcad-
dˆntıben. ï

Az EL párosításai:
BATE Boriszov Fenerbahce
(fehÈrorosz) (tˆrˆk) 
Internazionale Kolozsv·ri CFR 
(olasz) (rom·niai)
Levante Olympiakosz
(spanyol) (gˆrˆg)
Zenit Liverpool
(orosz) (angol)
Dinamo Kijev Bordeaux
(ukr·n) (francia)
Leverkusen Benfica
(nÈmet) (portug·l)
Newcastle Metaliszt Harkiv
(angol) (ukr·n)
Stuttgart Genk
(nÈmet) (belga)
AtlÈtico Madrid Rubin Kazany
(spanyol) (orosz)
Ajax Bukaresti Steaua
(holland) (rom·n)
Basel Dnipro
(sv·jci) (ukr·n)
Anzsi Mahacskala Hannover
(orosz) (nÈmet)
Sparta Praha Chelsea
(cseh) (angol)
Mˆnchengladbach Lazio
(nÈmet) (olasz)
Tottenham Lyon
(angol) (francia)
Napoli Plzen 
(olasz) (cseh)
Az elsı mÈrkızÈseket a legjobb 32 kˆzˆtt

febru·r 14-Èn, a visszav·gÛkat pedig 
febru·r 21-Èn rendezik.

Szégyenfolt Lance Amstrong tette
Minden idık egyik legnagyobb kerÈk-
p·rosa, Lance Armstrong az Oprah
Winfrey-nek adott interj˙ban elismerte,
hogy ˆtfÈle mÛdon doppingolt, Ès mind
a hÈt Tour de France-gyızelmÈt tiltott
szerek segÌtsÈgÈvel szerezte. A doppin-
gol·s idıvel rutinmunka lett n·la, mint-
ha a bicikli kerekeit f˙jt·k volna fel. Az
amerikai bring·s szerint a r·kkal valÛ
harca sor·n eluralkodott rajta a nyerÈsi
v·gy, aminek kˆvetkeztÈben egy
nagy hazugs·g lett az Èlete. Amstrong
elfogadta az ÌtÈletet, viszont igazs·gta-
lannak tartja, hogy ˆrˆkre eltiltott·k a
profi sporttÛl.

Doppingbotr·nya kitˆrÈsÈig a kerÈk-
p·rsportban Lance Armstrongot tartot-
t·k minden idık legnagyobb bajnok·-
nak, viszont az ex hÈtszeres Tour de
France-gyıztes kerÈkp·rosra ma m·r el-

utasÌt·ssal tekint¸nk. A sport·g is a leg-
nagyobb szÈgyenfoltj·nak tekinti ha-
zugs·gaiba fulladt sportolÛt. Mint az ki-
der¸lt, a hÈt Tour de France-elsısÈgÈtıl
megfosztott sportolÛt a Nemzetkˆzi
Olimpiai Bizotts·g (NOB) is megfosz-
totta a sydneyi olimpi·n 2000-ben nyert
bronzÈremtıl. Ugyanezen a napon az
eddig ikonikusnak ·br·zolt biciklist·t
minden profi kerÈkp·rversenytıl is el-
tiltott·k. 

A 41 Èves sportolÛ bevallotta, hogy a ki-
lencvenes Èvek kˆzepÈn kezdett el dop-
pingolni, Ès azt is, hogy karrierje sor·n
haszn·lt nˆvekedÈsi hormont, EPO-t,
kortizont, tesztoszteronnˆvelıt Ès vÈr-
doppingot is. A mind a hÈt Tour-gyızel-
mÈt doppingol·ssal megszerzı Amstrong
vallom·sa szerint, a nyerÈsi v·gy igaz·bÛl
a r·k elleni k¸zdelem sor·n alakult ki

benne. Ezen a gyızelem ut·ni szomjon
nem tudott t˙llÈpni kÈsıbb sem, Ìgy sike-
r¸lt a lÛ t˙loldal·ra esnie.

Mag·rÛl a doppingol·s mÛdj·rÛl a bi-
ciklis ˙gy fogalmazott, hogy olyan volt,
mintha egy koktÈlt inna. A vÈrlecsapol·s
Ès ennek nÈh·ny hÈttel kÈsıbb valÛ visz-
szainjekciÛz·sa a szervezetÈbe teljesen
norm·lis volt egy idı ut·n, a munk·ja rÈ-
szÈvÈ v·lt.

LeleplezıdÈse ut·n viszont nem ez volt
sz·m·ra a legmegszÈgyenÌtıbb, hanem
az, hogy az ·ltala lÈtrehozott Livestrong
r·kellenes alapÌtv·ny ÈlÈrıl le kellett
mondania.

Mindezek ut·n nem tudjuk, hogy Lance
kÈpes lesz-e a rajongÛi, csapatt·rsai Ès el-
lenfelei szemÈbe nÈzni, egyet viszont biz-
tosra ·llÌthatunk, hogy tette kˆvetkezmÈ-
nyei mÈg sok·ig elkÌsÈrik. ï

Az Inter szurkolóival is meg kell birkóznia Paulo Sergio legénységének
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A tavalyi Èvben megtartott·k az UEFA lab-
dar˙gÛ Bajnokok Lig·ja nyolcaddˆn-
tıjÈnek sorsol·s·t. A csoportm·sodikok
kˆz¸l legink·bb kiemelkedı h·rom csa-
pat egyar·nt nagyon komoly ellenfelet
kapott, Ìgy rˆgtˆn az elsı egyenes kiesÈ-
ses szakaszban klasszikus p·rharcoknak
lehet¸nk tan˙i.

Mivel a spanyol Real Madrid, az olasz AC
Milan Ès az angol Arsenal is csoportm·-
sodikkÈnt jutott tov·bb a legjobb 16 kˆzÈ,
szinte biztos volt, hogy ˆsszejˆn legal·bb
egy nagy p·rosÌt·s, vÈg¸l mindh·rman ki-
emelkedıen erıs ellenfelet kaptak a nyol-
caddˆntıre.

A Real a Manchester Uniteddal csap ˆsz-
sze a legjobb nyolc kˆzÈ ker¸lÈsÈrt. A kÈt
csapat legutÛbb 2003-ban tal·lkozott, ak-
kor Spanyolorsz·gban a BlancÛk 3-1-re,
Angli·ban a Vˆrˆs ÷rdˆgˆk 4-3-ra gyız-
tek. Az ˆsszecsap·s egyik ÈrdekessÈge,
hogy Cristiano Ronaldo elıszˆr tÈr vissza
ellenfÈlkÈnt egykori sikerei helyszÌnÈre, az
Old Traffordra.A Milan Ès a Barcelona job-
ban emlÈkezhet egym·sra, az elızı idÈny-
ben a csoportkˆrben Ès az egyenes kiesÈ-
ses szakaszban is tal·lkoztak. A katal·nok
ekkor egy mil·nÛi 0-0 ut·n hazai p·ly·n 
3-1-gyel b˙cs˙ztatt·k az olasz egyes¸letet.

Az Arsenal a nÈmet Bayern M¸nchen
csapat·val vÌvhat laz·nak kor·ntsem
mondhatÛ mÈrkızÈst a tov·bbjut·sÈrt.
A kÈt csapat legutÛbbi, 2005-ˆs tal·lkozÛ-
j·n a bajorok 3-1-es hazai gyızelmet kˆve-
tıen az 1-0-s londoni veresÈg mellett is to-
v·bbjutottak. ï

rövidhírek
Zárt kapuk mögötti 
magyar–román vb-selejtező
A FIFA megb¸ntette a Magyar Labdaru-
gÛ-szˆvetsÈget az augusztus 15-i Magyar-
orsz·g-Izrael bar·ts·gos mÈrkızÈsen Èsz-
lelt rasszista szurkolÛi megnyilv·nul·so-
kÈrt. A b¸ntetÈs szerint a magas pÈnzbÌr-
s·g mellett a magyar v·logatott z·rt ka-
puk mˆgˆtt kell lej·tssza soron kˆvetke-
zı Rom·nia elleni vil·gbajnoki selejtezı-
jÈt. A selejtezıkˆr legfontosabb mÈrkızÈ-
se a magyarñrom·n ˆsszecsap·s, viszont
a z·rt kapuk miatt a rom·n v·logatott
gyızelmi esÈlyei megnˆvekedtek ñÌrja a
gsp.ro. A Sports Illustrated amerikai lap
szerint a b¸ntetÈs mellett, a FIFA nem
akarta pontlevon·ssal s˙jtani a magyar
csapatot, mert Ìgy rontotta volna a v·lo-
gatott vil·gbajnoks·gra valÛ kijut·s·nak
esÈlyeit.

ï
Magyarország 32, Románia 33
A legfrissebb FIFA ·ltal nyilv·noss·gra
hozott vil·granglist·j·n a magyar labda-
rugÛ v·logatott a 32. helyen ·ll. Az elsı
helyen tov·bbra is a vil·g- Ès EurÛpa-baj-
nok Spanyolorsz·g tal·lhatÛ. ’ket kˆveti
NÈmetorsz·g Ès ArgentÌna. Rom·nia v·l-
tozatlanul a 33. helyet foglalja el, Ìgy a
magyar v·logatottat vil·gbajnoki selejte-
zıs ellenfelei kˆz¸l csak a hollandok elı-
zik meg a maguk nyolcadik pozÌciÛj·val.

ï
Gardiola a Bayernben folytatja
A Bayern M¸nchen trÈnere lesz Pep
Guardiola (kÈp¸nkˆn), miut·n j˙nius 30-
·n Jupp Heynckes-nek lej·r a szerzıdÈse
ñ, jelentettÈk be a nÈmet klub illetÈkesei. A

jelenlegi edzı szerzıdÈse mÈg fÈl Èvig Èr-
vÈnyes, Heynckes pedig azt a dˆntÈst hoz-
ta, hogy visszavonul az aktÌv edzıi p·ly·-
tÛl. A Bayern ennek ÈrtelmÈben ˙j edzıt
kellett keressen, Pep Guardiola pedig elfo-
gadta a h·rom Èvre szÛlÛ aj·nlatot.
Guardiola egy Èv sz¸net ut·n ·llhat ˙jra
munk·ba j˙lius elsejÈn a bajorokn·l.

Rangadók a Bajnokok 
ligája nyolcaddöntőjében

Benzemának sikerül bevetnie a „vörös ördögök” kapuját?

Galatasaray (tˆrˆk) Schalke (nÈmet)
Celtic (skÛt) Juventus (olasz)
Arsenal Bayern M¸nchen 
(angol) (nÈmet)
Sahtar Donyeck Borussia Dortmund 
(ukr·n) (nÈmet)
Milan (olasz) Barcelona (spanyol)
Real Madrid Manchester United 
(spanyol) (angol)
Valencia Paris Saint-Germain 
(spanyol) (francia)
Porto (portug·l) M·laga (spanyol)

Az elsı mÈrkızÈseket 2013. febru·r
12ñ13-·n Ès 19ñ20-·n, a visszav·gÛkat
m·rcius 5ñ6-·n Ès 12ñ13-·n rendezik.

A BL-nyolcaddöntő
párosításai:



Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilapot 15 000 magyar h·ztar-
t·sba juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆr¸lvevı agglomer·ciÛs ˆvezet kˆzsÈ-
geiben (Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs, MagyargorbÛ, Magyarkapus, Nemes-
zsuk, Sz·szfenes Ès Tordaszentl·szlÛ) .

Hogyan juthat el lapunk Önhöz, barátaihoz, ismerőseihez is?
Legegyszer˚bb, ha ell·togat honlapunkra, a www.igentessek.ro/ujsag oldalra, Ès ott az
elıre megszerkesztett fel¸letet haszn·lva igÈnyli ˙js·gunkat. A honlapunk mellett hÈtkˆz-
naponkÈnt 7 Ès 19 Ûra kˆzˆtt a Call Centeren kereszt¸l is kÈrheti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit és rejtvénymegoldását?
A v·rosba tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk, amelyet termÈszetesen bıvÌteni sz·ndÈkozunk.
A gy˚jtıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ ñ a kˆvetkezık:
ï Agape …tterem: Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 6. sz.
ï Diego: Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4-5. sz. 
ï Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg szÈkh·za: Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.

PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Avram Iancu  (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.

Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti aprÛhir-
detÈsÈt, eljuttathatja rejtvÈnymegold·s·t.

Miként jutathatja el cégének, intézményének üzenetét, reklámját 
a 15 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetıinknek ki-
alakÌtott fel¸letet, amelyen kereszt¸l veheti munkat·rsainkkal a kapcsola-
tot  vagy Ìrjon nek¸nk e-mailt a marketing@igentessek.ro cÌm¸nkre.

Nagyon fontos sz·munkra az ÷nˆk vÈlemÈnye, ÈpÌtı jelleg˚ bÌr·lata Ès esetleges javaslatai.
EzÈrt arra b·torÌtjuk ÷nˆket, hogy lapunkkal kapcsolatos megjegyzÈseiket k¸ldjÈk  a szer-
kesztıst·bnak, hiszen lapunkat az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel mÈg jobban tudjuk a mi kˆzˆssÈg¸nk
ÈrtÈkeire, arc·ra form·zni!

Kellemes olvas·st kÌv·nunk!

az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata


