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Döcög a 19-es busz!

ÑAz elm˙lt 23 Èv legne-
hezebb v·laszt·si kam-
p·ny·n vagyunk t˙l, azt
tudom ÌgÈrni, hogy a leg-
nagyobb felelıssÈggel
fogjuk kÈpviselni a rom·-
niai magyars·got a par-
lamentben.î

Aktuális

Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök

December 3-a Ûta a SzÈchenyi (Mihai
Viteazul) teret a Mehedin˛i utc·val kˆti
ˆssze a helyi kˆzsz·llÌt·si v·llalat
(RATUC) 19-es j·rata. A kÌsÈrleti jelleg-
gel elindÌtott viszonylatra Èvek Ûta fo-
lyamatosan igÈny mutatkozott, mivel
rengeteg az idıs lakos, akiknek fıleg
tÈlen nagyon megerıltetı eljutnia a pi-
acra, orvoshoz Ès a gyÛgyszert·rba,

illetve nagyon nagy t·vols·gra tal·lhatÛ
az egykori Aranykakas …tteremmel
szemben elhelyezkedı buszmeg·llÛ.
Az ˙j j·rat nem aratott osztatlan sikert
minden ott lakÛ kˆrÈben, mivel a sz˚k
utc·ban egy autÛbusz nÈlk¸l is nagy
a zs˙folts·g. A 19-es buszj·rat menet-
rendjÈt a www.ratuc.ro honlaprÛl lehet
letˆlteni! ï

Jövőtől dráguló autóbiztosítás?
A legtˆbb biztosÌtÛt·rsas·g komolyan gon-
dolkodik, hogy jˆvıtıl drasztikusan, ak·r
40-50 sz·zalÈkkal megemeli a kˆtelezı
gÈpj·rm˚-biztosÌt·s ˆsszegÈt. Erre azÈrt
lenne sz¸ksÈg, mert a rom·n biztosÌtÛ-
rendszer anyagilag nem ·ll stabil l·bakon.
A szakÈrtık a nagy ˆsszeg˚ nˆvekedÈs-
nek az ok·t azzal magyar·zz·k, hogy a je-
lenlegi ·rakkal dolgozva a biztosÌtÛknak
m·r cseppet sem jˆvedelmezı. ÑSz·z lejnyi
bevÈtel ut·n a biztosÌtÛnak 140 lejes kiad·-
sa van, Ès mivel egyre tˆbb a kˆz˙ti bal-
eset, az autÛk javÌt·sa pedig dr·g·bb mint

az elm˙lt 4-5 Èvben, ezÈrt sz¸ksÈges a
40%-os dÌjemelÈs. Az elm˙lt Èvekben azÈrt
nem nˆvekedtek a biztosÌt·si dÌjak, mert a
telÌtett piaci versenyben senki sem mert
dr·gÌtani, esetenkÈnt megprÛb·ltak ol-
csÛbbak lenniî ñ ·rulta el az egyik mag·t
megnevezni nem kÌv·nÛ biztosÌtÛt·rsas·g
vezetıje. A biztosÌtÛt·rsas·gok egym·stÛl
tartva nem merik kisz·molni a valÛs bizto-
sÌt·si ·rakat, Ìgy lehet nem kˆvetkezik be
az Ûri·si ˆsszeg˚ dÌjnˆvekedÈs. Ez viszont
azt vonja maga ut·n, hogy a biztosÌt·si
rendszer b·rmikor ˆsszeomolhat. ï
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A kolozsv·ri polg·rmesteri hivatal nyilv·-
nos kˆzvit·t tartott december 4-Èn az ˙j
temetıszab·lyzat megvitat·sa cÈlj·bÛl.
Annak ellenÈre, hogy az elm˙lt idıszak-
ban felrˆppentek olyan nyilatkozatok,
hogy az ˙j szab·lyzattal a magyarok ki
akarj·k saj·tÌtani a H·zsong·rdi temetıt,
a v·rosh·z ¸vegtermÈben tartott nyilv·-
nos megbeszÈlÈs nyugodt, toler·ns kˆr-
nyezetben zajlott. 

Az ¸lÈsen a sajtÛ kÈpviselıi mellett ko-
lozsv·ri kˆzszereplık Ès polg·rok is
hangot adtak ÈszrevÈteleiknek. Tˆbbek
kˆzˆtt Eckstein-Kov·cs PÈter, az RMDSZ
szen·torjelˆltje kˆszˆntˆtte a szab·lyza-
tot, amelyben tˆbbek kˆzˆtt az ·ll, hogy
a sÌrhelyek bÈrlÈsi jog·t kiterjesztik a ne-
gyedik fok˙ rokons·gig. A szab·lyzat
egyÈbkÈnt ˆsszhangban van az aktu·lis
m˚emlÈktˆrvÈnnyel. L·szlÛ Attila kitÈrt
arra, hogy sz¸ksÈg lenne egy ˙j temetı
lÈtrehoz·s·ra, Emil Boc polg·rmester er-
re reag·lva kifejtette, hogy a Borh·ncs
telepen szeretne lÈtrehozni egy ˙j, 11
hekt·ros temetıt.

Egy sÌrkˆvek kÈszÌtÈsÈvel Ès rehabil-
it·s·val foglalkozÛ cÈg kÈpviselıje
nehezmÈnykÈnt Èrtelmezte, hogy amÌg
a kˆztisztas·gi v·llalat hatalmas autÛi
a temetı ˙tjait rong·lj·k, addig a saj·t
kisteherbÌr·s˙ haszonj·rm˚veket be
sem engedik, Ìgy a munk·sok kÈnyte-
lenek gyalog, illetve m·s alternatÌv
megold·sokkal kivitelezni a sÌrkˆvek
sz·llÌt·s·t.

A H·zsong·rdi temetı turisztikai po-
tenci·lj·nak nˆvekedÈsÈre is Èrkezett
javaslat D·vid Gyula irodalomtˆrtÈnÈsz
rÈszÈrıl, aki kÈrte, hogy a v·rosvezetÈs
helyezzen hangs˙lyt a temetıt ismertetı
Ès nÈpszer˚sÌtı kiadv·nyok megv·s·r-
l·s·ra, illetve ezek tˆbb nyelven valÛ
terjesztÈsÈre.

A megbeszÈlÈs vÈgkˆvetkeztetÈsekÈnt
Horv·th Anna alpolg·rmester elmondta,
hogy a javaslatokat az ˆnkorm·nyzat te-
metıi ¸gyoszt·lya ˆsszesÌti, elemzi Ès va-
lamennyit figyelembe vÈve beÈpÌtik a ha-
t·rozattervezetbe, amelyet leghamarabb
janu·rban vitathatnak meg. ï

A temetőszabályzat vitája a városi tanácsban folytatódik

Magyar opera
December 16., vas·rnap, 18 Ûra
‹nnepi g·lakoncert Ès lemezbemutatÛ
hangverseny.
M˚soron:
Kod·ly Zolt·n: Psalmus Hungaricus
RÈszletek hangzanak el Vajda Leonce Ès
LÈna, Orb·n PikkÛ Herczeg Ès Selmeczi
SzirÈn cÌm˚ oper·ibÛl.

ï 
December 20., cs¸tˆrtˆk, 19 Ûra
V·s·ry AndrÈ fÈrfi szopr·n kar·csonyi
koncertje

ï 
December 22., szombat, 19 Ûra
K·lm·n Imre: A cirkuszhercegnı
Operett h·rom felvon·sban

ï
December 24., hÈtfı 16 Ûra
Balettelıad·s kÈt felvon·sban
Peter Wright librettÛja nyom·n

ï
December 30., vas·rnap, 18 Ûra
New York ñ P·rizs ñ Kolozsv·r
szilveszteri kabarÈ

December 16., vas·rnap, 20 Ûra
Ingmar Bergman: Suttog·sok Ès sikolyok

ï 
December 18., kedd, 20 Ûra
Liam Clancy, Mary Reich, Yolande Snaith,
Shahrokh Yadegari, Tompa G·bor: Ro-
mok igaz menedÈk, t·ncszÌnh·zi elıad·s

ï 
December 19., szerda, 19 Ûra
Friedrich D¸rrenmatt: A fizikusok

ï 
December 20., cs¸tˆrtˆk, 20 Ûra
Caragiale nyom·n szabadesÈsben
Leonida Gem Session 

ï 
December 21., pÈntek, 20 Ûra
Georg B¸chner: Leonce Ès LÈna

ï 
December 22., szombat 20 Ûra
Thomas VinterbergñMogens RukovñBo
Hr. Hansen: Sz¸letÈsnap.

ï 
December 23., vas·rnap, 11 Ûra
Frank L. BaumñZal·n Tibor:
”z, a nagy var·zslÛ.

ï 
December 27., cs¸tˆrtˆk, 20 Ûra
Ingmar Bergman: Suttog·sok Ès sikolyok

ï 
December 28., pÈntek, 19 Ûra
A. P. Csehov: V·nya b·csi

ï 
December 29., szombat, 19 Ûra
A. P. Csehov: V·nya b·csi 

Magyar színház 

Vita tárgya 
a Házsongárd jövője



város4 igen, tessék ï Kolozsvár

Ünnepi 
nyitvatartás
A tÈli ¸nnepek alkalm·val a meg-
szokott¥Ûl eltÈrı nyitvatart·si prog-
rammal v·rj·k az ¸zletek Ès bev·-
s·rlÛkˆzpontok az Èrdeklıdıket.
Mielıtt ˙tra indulunk, Èrdemes
elıre t·jÈkozÛdni. A temÈrdek kÌ-
n·latbÛl kiv·lasztottunk nÈh·nyat,
hogy alapot ny˙jtsunk a kar·cso-
nyi nÈzelıdÈshez.

Polus Center
dec. 24., hÈtfı: 10ñ16 ï dec. 25., kedd:
Z¡RVA ï dec. 26., szerda: 12ñ22 ï dec.
31., hÈtfı: 10ñ16 ï jan. 1., kedd: Z¡RVA ï
jan. 2., szerda: 12ñ22

ï 
Carrefour
dec. 22ñ23., hÈtvÈge: 7ñ22 ï dec. 24.,
hÈtfı: 7ñ19 ï dec. 25., kedd: Z¡RVA ï
dec. 26., szerda: 7ñ22 ï dec. 31., hÈtfı:
7ñ18 ï jan. 1., kedd: Z¡RVA ï jan. 2.,
szerda: 8ñ22

ï 
Iulius Mall
dec. 24., hÈtfı: 10ñ18 ï dec. 25., kedd:
Z¡RVA ï dec. 26., szerda: 12ñ22 

ï 
Auchan
dec. 24., hÈtfı: 8ñ24 ï dec. 25., kedd:
Z¡RVA ï dec. 26., szerda: 12ñ22 ï dec.
31., hÈtfı: 7ñ18 ï jan. 1., kedd: Z¡RVA ï
jan. 2., szerda: 12ñ22

ï 
Cora
dec. 24., hÈtfı: 7ñ18 ï dec. 25., kedd:
Z¡RVA ï dec. 26., szerda: 10ñ18 ï dec.
31., hÈtfı: 7ñ18 ï jan. 1., kedd: Z¡RVA ï
jan. 2., szerda: 10-18

Karácsonyi vásárok,
nemcsak Bécsben

Nem kell k¸lfˆldre utaznod, ha utolsÛ per-
cekre halasztottad a l·zas kar·csonyi v·-
s·rl·st, Kolozsv·r ugyanis idÈn sz·mos ka-
r·csonyi v·s·rral ·ll az Èrdeklıdık rendel-
kezÈsÈre. Hogy igaz·n megkˆnnyÌts¸k az
aj·ndÈkoz·s kˆr¸li futkor·sz·st, a teljes-
sÈg igÈnye nÈlk¸l szemelget¸nk nektek
p·rat a kincses v·ros tˆbb pontj·n tartott,
v·s·rokkal egybekˆtˆtt kar·csonyi ren-
dezvÈnyeibıl. 

MegnyÌlt a kar·csonyi v·s·r a FıtÈren,
ugyanis december 5-tıl a fah·zikÛkban
forralt bort, forrÛ csokit, mÈzeskal·csot, Ès
k¸lˆnbˆzı kar·csonyi kÈzm˚vestermÈke-
ket lehet v·s·rolni. HasonlÛ termÈkkÌn·-

latra sz·mthatunk a M·ty·s kir·ly sz¸lıh·-
za felÈ vezetı kisutc·ban, ahol m·r a tÈl
bekˆszˆnte elıtt v·s·rolhattunk az ¸n-
nepre. 

A TÈlapÛ idÈn ˙jra a PÛlus Centerbe kˆl-
tˆztette m˚helyÈt, itt ugyanis december 8.
Ès 23. kˆzˆtt hÈtkˆznaponta 18 Ûr·tÛl, il-
letve hÈtvÈgÈn 12 Ès 18 Ûra kˆzˆtt v·rja a
tevÈkenykedni v·gyÛ gyermekeket. A leg-
szorgalmasabb jelentkezık megkaphatj·k
a TÈlapÛ segÈdje cÌmet, illetve jutalmul
ajandÈkban is rÈszes¸lnek. A felnıttek
ekˆzben Santaís Village v·s·r kÌn·latait te-
kinthetik meg, amelybıl termÈszetesen
nem hi·nyozhatnak a k¸lˆnbˆzı dekor·-
ciÛs elemek, az aj·ndÈkt·rgya, de az
ÌnyencsÈgek sem.

A Continental/New York Sz·llÛ fˆld-
szintjÈt ugyancsak kar·csonyi v·s·rra ren-
deztÈk be, itt december 23-ig rom·n Ès
magyar nyelv˚ kˆnyveket, Èkszereket, ru-
hanem˚ket, kar·csonyi CD-ket Ès finom-
s·gokat, de ak·r kar·csonyi dÌszeket is v·-
s·rolhatnak az arraj·rÛk. 

Az Expo Transilvania is jeleskedik a ka-
r·csonyi v·s·rok terÈn, idÈn december
5ñ16. kˆzˆtt v·rja tart kapukkal az Èrdek-
lıdıket, kÌn·lata kˆzˆtt pedig bund·k, Èk-
szerek, finoms·gok, belsı Ès k¸lsı deko-
r·ciÛs termÈkek Ès sok m·s sorakozik.

A Spirit of Christmas Fair v·s·r elsı ki-
ad·s·t ¸dvˆzˆlheti a kolozsv·ri kˆzˆnsÈg.
A december 14ñ16. kˆzˆtt megrendezett
esemÈnynek a kˆzponti parki kaszinÛ
Èp¸lete ad otthont, a hangs˙lyt pedig a ka-
r·csonyi dÌszek Ès dekor·ciÛk kapj·k. ï



adventigen, tessék ï Kolozsvár 5

Kolozsv·r FıterÈn, a
Szent Mih·ly templom be-
j·rata elıtt egy giganti-
kus adventi koszor˙ k·p-
r·ztatja el a lakosokat.
A kar·csonyi ̧ nnepre va-
lÛ v·rakoz·st jelentı ko-
szor˙ gyerty·i a soros
adventi misÈket kˆvetıen
gy˙jtj·k meg a hÌvek.

Közösség
Az adventi koszorú
története

A keresztÈny vil·g egyik legnagyobb ¸n-
nepe elıtt ·llunk, amikor minden lehetı-
sÈget megragadunk, hogy testileg Ès leg-
ink·bb felkÈszÌtsen a nagy alkalomra.

M·r nÈgy vas·rnappal kar·csony elıtt
egy kis koszor˙ ker¸l lak·sainkba, amely
a kÈsz¸lıdÈs elsı lÈpÈse. Ez nagyon rÈgi
Ès nagyon szÈp szok·s, amit egy nÈmet
evangÈlikus lelkÈsz tett nÈpszer˚vÈ a ke-
resztÈny egyh·zakban. 

Az Èszaki germ·n nÈptˆrzsek m·r a ke-
resztÈnysÈg fˆlvÈtele elıtt ¸nnepeltÈk a
ÑNapî, a ÑfÈnyî sz¸letÈsÈt, a tÈli napfordu-
lÛt, ezekre az alkalmakra kÈszÌtettek ko-
szor˙t. Az elsı adventi koszor˙t a ham-
burgi lelencgyermekeket ist·polÛ protes-
t·ns lelkÈsz, Johann Hinrich Wichern kÈ-
szÌtette el. Az evangÈlikus egyh·zak egy

mozgalmat szerveztek melynek keretÈn
bel¸l arra tˆrekedtek, hogy a jÛszerivel
m·r a kult˙r·tÛl is elszakadt embereket
visszavessÈk a hithez Ès a kultuszhoz.
Johann Hinrich Wichern a gyermekek sz·-
m·ra alakÌtotta ki az elsı ñ modern Èrte-
lemben vett ñ adventi koszor˙t, 1839-ben.
Egy kocsikerÈk mÈret˚, f˚zf·bÛl font ko-
szor˙ra nÈgy nagyobb fehÈr gyerty·t Ès ñ
az adventi hÈtkˆznapok sz·m·nak megfe-
lelı sz·m˙ ñ kisebb vˆrˆs gyerty·t helye-
zett el. ÷rˆkzˆld fenyıvel Ès tobozokkal
dÌszÌtette fˆl, valamint szalagokkal fonta
kˆrbe. A koszor˙ haszn·lata gyorsan elter-
jedt, hiszen a v·rakoz·st jelkÈpezte, a
gyerty·kat meg kellett gy˙jtani, Ìgy az em-
ber gondolat·ban mindig megfordult,
hogy nemsok·ra egy nagy esemÈny elıtt
kell ·llnia. 

Az Èvek elteltÈvel a koszor˙k mÈrete Ès a
gyerty·k sz·ma is v·ltozott. Ma az adventi
koszor˙t ·ltal·ban fenyı·gbÛl kÈszÌtik Ès
nÈgy gyerty·t helyeznek r·. A gyerty·k
szÌne katolikus kˆrˆkben lila, kivÈve a
harmadik vas·rnapra jutÛt, amely rÛzsa-
szÌn. A gyerty·kat vas·rnaponkÈnt gy˙jt-
j·k meg, minden alkalommal eggyel tˆb-
bet. A vil·gÌtÛ gyerty·k sz·m·nak nˆveke-
dÈse szimboliz·lja a nˆvekvı fÈnyt, ame-
lyet Isten JÈzusban a v·rakozÛnak ad kar·-
csonykor. Az adventi koszor˙n mind a
nÈgy gyertya egyszerre Èg az utolsÛ vas·r-
napon, amikor a legnagyobb fÈnyt, JÈzus
Krisztust kapjuk. ï

László Réka

Várakozást szimbolizáló adventi koszorú
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A kincses város az ókorban

A kˆzÈpkori Kolozsv·r Ès az Ûkori Na-
poca kˆzˆtt termÈszetesen nincs rÈgÈsze-
ti forr·sok ·ltal bizonyÌthatÛ kontinuit·s,
Ìgy a v·lasztott cÌm csup·n egyszer˚ me-
tafora. MÈgis, annyiban igaz, hogy 1900
Èvvel ezelıtt a mai kolozsv·ri v·rosfalak
ter¸letÈn rÛmai kereskedıktıl, papoktÛl,
szabadosoktÛl, bev·ndorlÛktÛl, rabszol-
g·ktÛl, rÛmai ·llampolg·roktÛl Ès a helyi
vezetısÈg tagjaitÛl volt hangos Napoca
v·rosa.

ErdÈly 106-ban a RÛmai Birodalom
szerves rÈsze lett. Ahogy a forr·sok is
emlÌtik, a birodalom minden szegletÈbıl
el·rasztott·k a tÈrsÈget a rÛmai polg·-
rok, kereskedık Ès a h·bor˙kban har-
colt katon·k Ès csal·djaik is itt teleped-
tek le. Alig kÈt Èv telt el Ès az ajtonyi
mÈrfˆldkı (milliarium) tan˙s·ga szerint
a hÛdÌt·s ut·n, m·ris kˆvezett ˙t vezetett
a mai Tord·tÛl Napoca ter¸letÈre, ahol
akkor mÈg csak egy kis civil telep¸lÈs
(vicus, civitas) ·llhatott az egykori d·k
telep¸lÈs kˆzelÈben. A telep¸lÈs alig
h˙sz Èv alatt olyan gyorsan fejlıdˆtt,
hogy Hadrianus cs·sz·r 118-ban muni-
cipium rangra emelte, ami sz·mos ki-
v·lts·ggal j·rt. Ahogy Ptolemaiosz is em-
lÌtette, egyike lett Dacia provincia h·rom
legnagyobb v·ros·nak, a rÈgiÛ gazdas·-
gi Ès politikai kˆzpontja lett. Az utazÛ
cs·sz·r idejÈn sokan a helyi elˆlj·rÛk

(ordo decurionum) kˆz¸l a cs·sz·r csa-
l·dnevÈt viselik. Marcus Aurelius, a filo-
zÛfus cs·sz·r idejÈn a v·rosbÛl Colonia
Aurelia Napocensis nÈven ius italicum-

mal, azaz a legmagasabb kiv·lt·sokkal
rendelkezı telep¸lÈs lesz. Az egyre tere-
bÈlyesedı v·rost erıs kıfalakkal Ès s·n-
cokkal erısÌtik meg, melyek nyomait
csak rÈszleteiben ismerj¸k, hisz az nagy-
rÈszt a mai kˆzÈpkori fal alatt fut. A mint-
egy sz·z felirat, sz·mos szobr·szati alko-
t·s Ès nÈh·ny rÈszleteiben felt·rt h·z Ès
Èp¸let betekintÈst ny˙jt egy olyan vir·g-
zÛ, mondhatni Ñkincsesî v·ros ÈletÈbe,
ahol gazdag kÈzm˚vesm˚helyek, ˆntˆ-
dÈk, ker·miagy·rtÛ kˆzpontok m˚kˆd-
tek olyan impoz·ns v·rosi vill·k (do-
mus) Ès h·zak kˆzelÈben, mint amilyet a
fıtÈren vagy a Ferenc-rendi kolostor kˆ-
zelÈben l·thatunk felt·rva. A rÛmai Na-
poca t˚zoltÛs·ggal is rendelkezett, de is-
mer¸nk a v·rosbÛl a cs·sz·ri kultuszt
szolg·lÛ szabadosokat (augustales), a
t˚zolt·sÈrt felelıs kollÈgiumot (col-
legium fabrum) vagy Kis-¡zsi·bÛl jˆtt
betelep¸lıket is (Asiani, Galatae in
municipio consistentes). A sz·mos isten-
sÈgnek ñ Ìgy Iuppiternek, Silvanusnak,
Liber Paternek, Mithrasnak, Mercurius-
nak, Dea Syrianak Ès m·soknak ñ ·llÌtott
olt·rok tˆbb szentÈly jelenlÈtÈre is utal-
hatnak.

Az egykor vir·gzÛ v·ros a Kr.u. III. sz·-
zad vÈgÈn a rÛmai elit kivonul·sa ut·n las-
san, de biztosan elcsendesedik. ï

T. Szabó CsabaVallási felirat Napocáról

Pannónia és Dácia korabeli térképe az úgynevezett Peutinger-féle táblán (III. század első fele)
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A kar·csony JÈzus sz¸letÈsÈnek ¸nnepe,
mindannyiunk sz·m·ra nagyon sokat je-
lent. A kar·csonyi hangulat, a csal·d mele-
ge, fÈnyben t¸ndˆklı kar·csonyfa ̧ nnepe
azonban sokak sz·m·ra hideg, sz¸rke hÈt-
kˆznapkÈnt telik. A Blythswood KaritatÌv
Egyes¸let az ·ltaluk felkÈrt szervezetek-
kel karˆltve, az ̂ nzetlensÈg jegyÈben idÈn
is ˙tj·ra indÌtotta cipısdoboz-projektjÈt,
melynek cÈlja sz·mos h·tr·nyos helyzet˚
ember arc·ra mosolyt var·zsolni a kar·-
csonyi ¸nnepek alkalm·val. A projekthez
tˆbbek kˆzˆtt a Kolozsv·ri Magyar Di·k-
szˆvetsÈg (KMDSZ) Ès a Kolozsv·ri Hall-
gatÛi ÷nkorm·nyzat is csatlakozott.

Mi a ShoeBox Project?
Kar·csonyi akciÛ, melynek sor·n szÈpen
becsomagolt cipıs dobozba helyezett
aj·ndÈkokat gy˚jtˆttek, illetve osztottak
szÈt a r·szorulÛ csal·doknak.

Mit kerülhetett a csomagba?
Olyan t·rgyak, amelyek nem terhelik meg
a csal·di kassz·t, de mindenki ˆr¸lne ne-
kik. Ilyenkor elgondolkodik az ember,
hogy vajon mit is v·s·rolhatna egy sz·m·-
ra ismeretlen szemÈlynek, az ˆtletek t·r-
h·za mÈgis vÈgtelen Ès kimerÌthetetlen.
A k¸lˆnbˆzı ruhanem˚k, legfıkÈpp a
meleg tÈli holmik a legaj·nlottabbak, de
emellett nagy ̂ rˆmet szerzı aj·ndÈktipp a
j·tÈk kategÛri·j·bÛl a kisautÛ, labda, baba,
pl¸ss·llat. Tov·bb· ÈdessÈgek, taneszkˆ-

zˆk Ès tiszt·lkod·si szerek tˆmkelegÈbıl
is lehet v·logatni, hiszen ezek is hi·nycik-
kek lehetnek. Minden egyes aj·ndÈkozÛt
k¸lˆn megkÈrtek, hogy a dobozba min-
denkÈpp ker¸ljˆn egy kÈzzel Ìrott, ¸nnepi
jÛkÌv·ns·gokat tartalmazÛ kÈpeslap is.

Kik kapták meg az ajándékot?
Elsısorban vidÈki telep¸lÈsekre, a helyi
kˆzˆssÈgekhez sz·llÌtott·k az aj·ndÈkdo-
bozokat, olyan csal·dokhoz, akik sz·m·-
ra tal·n ez lehet az egyetlen kar·csonyi
aj·ndÈk.  M·sodsorban pedig kÛrh·zak,
·rvah·zak lakÛinak, fogyatÈkos iskol·-
ban tanulÛ vagy csonka csal·dban nevel-
kedı gyerekeknek okoztak ˆrˆmˆt, akik
a kar·csonyi ¸nnep k¸lˆnlegessÈgÈt alig
tapasztalhatt·k. ï

Az Igen, tessÈk! civil kezdemÈnyezÈs˚
mozgalmat 2011-ben Horv·th Istv·n, a
Nemzeti KisebbsÈgkutatÛ IntÈzet elnˆke
Ès bar·ti t·rsas·ga kezdemÈnyezte. CÈlja a
magyar nyelv nyilv·nos haszn·lat·nak az
elısegÌtÈse olyan nagyv·rosokban, ahol
a magyar nyelv˚ nÈpessÈg kisebbsÈgben
van. Kˆzismert tÈny, hogy a kisebbsÈgben
Èlık az anyanyelv¸ket tˆbbnyire a mag·n-
szfÈr·ban (otthon), illetve jÛl behat·rolt
kˆzˆssÈgi szÌntereken haszn·lj·k (pÈld·ul
templom vagy magyar nyelv˚ oktat·si in-
tÈzmÈnyek), m·s nyilv·nos szÌntereken
(¸zletek, intÈzmÈnyek, taxi stb.) csak sze-
mÈlyes ismerısˆk (Ès sokszor azok sem)
szÛlÌtj·k meg egym·st magyarul. 

M·sfÈl Èv tˆretlen munk·j·nak kˆszˆn-
hetıen a mozgalomhoz csatlakozott mint-
egy 200 szolg·ltatÛi egysÈg a legk¸lˆnfÈ-
lÈbb ter¸letekrıl valamint kiemelt jelentıs
orsz·gos cÈgnek a t·mogat·s·t Èlvezz¸k.

(Ezek teljes list·ja a mozgalom hivatalos
honlapj·n, a http://igentessek.ro/partnerek
oldalon Èrhetı el). 

Az elsı Èv ut·n a magyar nyelv˚ tÈrkÈ-
pek Ès matric·k mellett a gy¸mˆlcsˆzı

m˚kˆdÈs eredmÈnyÈnek, valamint az eu-
rÛpai szervezetek ÈrdeklıdÈsÈnek Ès t·-
mogat·s·nak kˆszˆnhetıen siker¸lt 2012.
augusztus·ban egy ˙j szolg·ltat·ssal bıvÌ-
teni a kÌn·latot, mÈgpedig a Call Centerrel.
Ez a tÌpus˙ szolg·ltat·s hi·nypÛtlÛ szere-
pet betˆltve napi nyolc Ûr·ban (10ñ18 Ûra
kˆzˆtt) ingyenesen hÌvhatÛ teljes kˆr˚ in-
form·ciÛszolg·ltat·st biztosÌt magyar nyel-
ven. LehetısÈg adÛdik Èlı magyarñrom·n
fordÌt·s, ak·r magyar taxi igÈnylÈsÈre is. 

2012 decemberÈben a mozgalom egy
˙jabb csal·dtaggal bıvÌtette szolg·ltat·-
sait, mÈgpedig egy havonta megjelenı
ingyenes kˆzˆssÈgi ˙js·ggal, az Igen, tes-
sÈk! Kolozsv·rral. A havilap cÈlja minÈl
tˆbb kolozsv·ri Ès Kolozsv·r kˆrnyÈki
magyar h·ztart·sba valÛ eljut·s. Annak
remÈnyÈben, hogy ÷n is kÈzbe kapta ˙j-
s·gunkat, kellemes idıtˆltÈst Ès olvas·st
kÌv·nunk! ï

Napjainkban sz·mos lehetısÈg ·ll az
egyetemi hallgatÛk rendelkezÈsÈre ˙gy
a tanulm·nyi t·mogat·sok, a k¸lfˆldi ta-
nulm·nyi lehetısÈgek terÈn, mint a ku-
tat·sok megsegÌtÈsÈre is. Sok esetben a
problÈma az inform·ciÛ eljuttat·sa a le-
hetı legtˆbb hallgatÛhoz, Ìgy a Kolozsv·-
ri Magyar Di·kszˆvetsÈg (KMDSZ) ˆsz-
tˆndÌjakat nÈpszer˚sÌtı kiadv·nyt adott
ki EurÛpa Express nÈven. 

A kiadv·nyt elsıÌzben a KMDSZ-szak-
oszt·lyok vezetıinek Ès a di·kkÈpviselık-
nek mutatt·k be november 29-Èn, ez·ltal
felkÈszÌtve ıket, hogy minÈl tˆbb Ès rÈsz-
letesebb inform·ciÛt tudjanak ·tadni az
egyetem¸k, karuk hallgatÛinak. A di·kve-
zetık az elkˆvetkezı idıszakban az ˆsz-
tˆndÌj-lehetısÈgek hatÈkony terjesztÈsÈt
oldj·k meg, illetve a gyakrabban elıfordu-
lÛ problÈm·kra keresnek megold·sokat.

A kiadv·ny a hallgatÛk kedvÈt Ès figyel-
mÈt prÛb·lja felhÌvni az ·llandÛ vagy
rendszeresen ismÈtlıdı ˆsztˆndÌjakra.
Ennek ÈrdekÈben nyÌlt rendezvÈny sor·n
mutatj·k majd be a kiadv·nyt, Ès ÈlmÈny-
besz·molÛkkal f˚szerezve osztanak meg
minÈl tˆbb inform·ciÛt a rÈsztvevıkkel.

A bemutatÛ ut·n az EurÛpa Express a
KMDSZ-irod·ban, valamint a KMDSZ
honlapj·n (www.kmdsz.ro) is megtal·l-
hatÛ. A kiadv·ny megjelenÈsÈt a Kolozs
Megyei Sport- Ès Ifj˙s·gi HatÛs·g ·ltal
az Orsz·gos Sport- Ès Ifj˙s·gi HatÛs·g t·-
mogatta. ï

Küldj egy mosolyt karácsonyra!
Légy te is cipősdoboz-angyal!

Az Igen, tessék! mozgalom új tagja

KMDSZ-kiadvány
az ösztöndíjakról
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Vonat- J·rat- IndulÛ Ès cÈl·llom·s …rkezÈs Indul·s
tÌpus sz·m
IR 1765 J·szv·s·rñTemesv·r 0.18 0.30
IR 407 BudapestñBrassÛ 1.36 1.48
IR 1838 Temesv·rñJ·szv·s·r 1.44 1.58
IR 406 BrassÛñBudapest 2.08 2.21
R 3071 Kolozsv·rñNagyv·rad 2.39
R 4300 Kolozsv·rñDÈs 3.52
RE 4098 Kolozsv·rñNagyb·nya 4.19
IR 1741 BukarestñSzatm·rnÈmeti 4.02 4.22
R 3621 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 4.39
IR 1837 J·szv·s·rñTemesv·r 4.38 4.58
IR 1843 Temesv·rñBethlen 4.50 5.03
R 3620 B·nffyhunyadñKolozsv·r 5.16
R 3081 SzÈkelykocs·rdñKolozsv·r 5.19
R 4301 DÈsñKolozsv·r 5.28
R 3080 Kolozsv·rñTˆvis 5.30
R 4094 Kolozsv·rñZsibÛ 5.40
IC 535 Kolozsv·rñTemesv·r 5.45
R 4303 DÈsñKolozsv·r 6.01
IR 1631 KonstancañNagyv·rad 6.07 6.24
R 3072 Nagyv·radñKolozsv·r 6.23
R 3623 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 6.32
R 3083 TˆvisñKolozsv·r 6.52
R 4101 BeszterceñKolozsv·r 6.58
R 3622 B·nffyhunyadñKolozsv·r 7.02
IR 364 Kolozsv·rñBudapest 7.22
R 4302 Kolozsv·rñDÈs 7.30
R 4111 M·ramarosszigetñKolozsv·r 7.38
IR 1736 Kolozsv·rñR‚mnicu V‚lcea 7.40
R 3082 Kolozsv·rñTˆvis 7.45
R 4091 Nagyb·nyañKolozsv·r 7.57
R 3073 Kolozsv·rñNagyv·rad 8.03
IR 1835 DÈvañKolozsv·r 8.25
IR 1936 Nagyv·radñKolozsv·r 8.38
IR 4701 KisilvañKolozsv·r 8.39
RE 4093 Szatm·rnÈmetiñKolozsv·r 9.09
IR 1832 Kolozsv·rñJ·szv·s·r 9.12
R 3624 B·nffyhunyadñKolozsv·r 9.27
IR 1746 Kolozsv·rñBukarest 9.40
IR 369 Marosv·s·rhelyñKolozsv·r 9.45
IR 1633 BrassÛñKolozsv·r 9.51
IR 366 BrassÛñBudapest 10.15 10.32
R 3085 TˆvisñKolozsv·r 10.38
R 4103 BeszterceñKolozsv·r 10.45
R 3074 Nagyv·radñKolozsv·r 11.30
R 4102 Kolozsv·rñBeszterce 11.35
IC 534 Temesv·rñKolozsv·r 11.41
R 3612 Kolozsv·rñTˆvis 12.00
R 4087 Szatm·rnÈmetiñKolozsv·r 12.41
IR 1834 Temesv·rñJ·szv·s·r 12.44 12.59
R 3627 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 12.46
R 4703 KisilvañKolozsv·r 13.20
R 3087 TˆvisñKolozsv·r 13.26
IR 1937 Kolozsv·rñNagyv·rad 13.44

Vonat- J·rat- IndulÛ Ès cÈl·llom·s …rkezÈs Indul·s
tÌpus sz·m
R 4086 Kolozsv·rñSzatm·rnÈmeti 14.05
IC 532 Nagyv·radñBukarest 13.57 14.15
R 4304 Kolozsv·rñDÈs 14.30
R 3629 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 14.35
IR 362 M·ramarosszigetñBudapest 14.41 15.01
IR 367 BudapestñBrassÛ 14.42 15.02
IR 1634 Kolozsv·rñBrassÛ 15.10
IR 368 Kolozsv·rñMarosv·s·rhely 15.10
IR 1745 BukarestñKolozsv·r 15.17
R 3084 Kolozsv·rñTˆvis 15.20
IR 1833 J·szv·s·rñTemesv·r 15.22 15.34
RE 4090 Kolozsv·rñSzatm·rnÈmeti 15.32
R 4110 Kolozsv·rñM·ramarossziget 15.40
R 3628 B·nffyhunyadñKolozsv·r 15.42
R 4305 DÈsñKolozsv·r 15.57
R 3089 TˆvisñKolozsv·r 16.32
R 4306 Kolozsv·rñDÈs 16.36
R 3075 Kolozsv·rñNagyv·rad 16.39
R 3086 Kolozsv·rñTˆvis 16.50
IC 537 Kolozsv·rñTemesv·r 17.10
R 4308 Kolozsv·rñDÈs 17.21
IR 1836 Kolozsv·rñDÈva 17.47
IR 363 BudapestñM·ramarossziget 17.40 17.52
R 4307 DÈsñKolozsv·r 17.54
R 3633 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 18.00
R 3630 B·nffyhunyadñKolozsv·r 18.18
R 4092 Kolozsv·rñNagyb·nya 18.25
R 4105 BeszterceñKolozsv·r 18.28
R 3613 TˆvisñKolozsv·r 18.43
R 3076 Nagyv·radñKolozsv·r 19.33
R 4109 BeszterceñKolozsv·r 19.37
IR 1938 Nagyv·radñKolozsv·r 19.41
R 3635 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 19.45
R 4106 Kolozsv·rñBeszterce 19.46
R 3088 Kolozsv·rñTˆvis 19.52
R 4095 Nagyb·nyañKolozsv·r 20.13
IR 1831 J·szv·s·rñKolozsv·r 20.25
IR 1939 Kolozsv·rñNagyv·rad 20.35
R 3634 B·nffyhunyadñKolozsv·r 20.53
IR 1766 Temesv·rñJ·szv·s·r 21.09 21.23
IR 1737 R‚mnicu V‚lceañKolozsv·r 21.54
IR 1632 Nagyv·radñKonstanca 22.05 22.22
IC 531 BukarestñNagyv·rad 22.15 22.30
R 3636 B·nffyhunyadñKolozsv·r 22.26
R 3090 Kolozsv·rñSzÈkelykocs·rd 22.31
IR 365 BudapestñKolozsv·r 22.38
R 4310 Kolozsv·rñDÈs 22.39
R 3637 Kolozsv·rñB·nffyhunyad 22.45
R 3091 TˆvisñKolozsv·r 22.52
IR 1844 BethlenñTemesv·r 22.58 23.13
RE 4099 Nagyb·nyañKolozsv·r 23.05
IR 1742 Szatm·rnÈmetiñBukarest 23.12 23.28
IC 536 Temesv·rñKolozsv·r 23.34

Kolozsvári vasúti menetrend

Transferoviar
Kolozsv·rra Èrkezı j·ratok

J·rat IndulÛ …rkezÈs
sz·ma ·llom·s
15202 Nagyv·rad 7.14
15221 Beszterce 7.50
15224 Beszterce 12.28

15204 Nagyv·rad 13.45
15206 Nagyv·rad 18.40
15226 Beszterce 21.30
15023 Marosv·s·rhely 21.45
15208 Nagyv·rad 21.51
15001 Kar·nsebes 22.28

Kolozsv·rrÛl indulÛ j·ratok
J·rat CÈl- Indul·s
sz·ma ·llom·s
15201 Nagyv·rad 3.30
15000 Kar·nsebes 6.15
15222 Beszterce 7.20

15203 Nagyv·rad 7.52
15205 Nagyv·rad 12.00
15207 Nagyv·rad 15.53
15224 Beszterce 16.18
15024 Marosv·s·rhely 16.30
15226 Beszterce 20.30

Figyelem! Egyes vonatok bizonyos napokon (pl. hÈtvÈgÈk, ¸nnepnapok) nem j·rnak, vagy csak a ny·ri szezonban m˚kˆdnek.
A rÈszletekrıl a vas˙t·llom·son, illetve a www.infofer.ro Ès www.transferoviarcalatori.ro honlapon lehet t·jÈkozÛdni.

Érvényes: 2012. december 9.
és 2013. december 14. között
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Májtisztító kúra

Az egÈszsÈges szervezet m˚kˆdÈsÈhez
elengedhetetlen a felhalmozÛdott mÈ-
reganyagoktÛl valÛ megszabadul·s, so-
kunkat azonban fÈlelemmel tˆlt el egy
tˆbbnapos k˙ra kihÌv·sa. Ilyenkor
ugyanis (fıleg az elsı tisztÌtÛk˙ra
folyam·n) a test hatalmas v·ltoz·son
megy kereszt¸l, ezÈrt Èrdemes a vese-
tisztÌt·ssal kezdeni a folyamatot, Ès foko-
zatosan haladni tov·bb. Az al·bbi mÛd-
szer az epekˆvek Ès tov·bbi Ñszenynye-
zıdÈsekî elt·volÌt·s·val energiz·l, javÌtja
az emÈsztÈst, az allergi·k elt˚nhetnek,
de tal·n mÈg a v·ll- Ès h·tf·jdalmaktÛl is
megszabadulhatunk. 

Hozz·valÛk: 4 evıkan·l keser˚sı, 1,25
dl olivaolaj, 1 nagy citrancs (grapefruit) le-
ve. A tisztÌtÛk˙r·t lehetıleg szombaton
kezdj¸k el, sz¸ksÈg¸nk lesz ut·na leg-
al·bb egy nap pihenÈsre.

A k˙ra programja a kˆvetkezı: 14 Ûr·-
tÛl ne egy¸nk Ès ne igyunk semmit. Ha ezt
a szab·lyt nem tartjuk be, kÈsıbb rosszul
Èrezhetj¸k magunkat. KÈszÌts¸k el a kese-
r˚sÛoldatot. Oldjunk fel 4 evıkan·l kese-
r˚sÛt 8 dl vÌzben, ez kiteszi a sz¸ksÈges
nÈgyszeri 2 dl-nyi adagot. 18 Ûrakor
igyuk meg az elsı 2 dl-nyi keser˚sÛolda-
tot, majd 20 Ûrakor a m·sodikat. 21.45-
kor ˆnts¸nk 1,25 dl olÌvaolajat egy edÈny-
be, majd adjuk hozz· a grapefruitlevet. Az
Ìgy kÈsz¸lt italt 22 Ûrakor igyuk meg,
majd rˆgtˆn ezut·n fek¸dj¸nk le Ès igye-
kezz¸nk minÈl hamarabb elaludni (ha
nem siker¸l, altatÛt is bevehet¸nk). MinÈl
hamarabb feksz¸nk le, ann·l tˆbb kı fog
t·vozni a szervezet¸nkbıl, teh·t koncent-
r·ljunk arra, ami a m·junkban tˆrtÈnik.
M·snap reggel hasmenÈs v·rhatÛ, ekkor
tekinthetj¸k meg szÈklet¸nkben az epe-
kˆveket Ès m·s lerakÛd·sokat. FelkelÈs
ut·n igyuk meg a harmadik adag keser˚-
sÛs vizet, majd fek¸dj¸nk vissza. KÈt Ûr·-
val kÈsıbb igyuk meg a negyedik, egy-
ben utolsÛ keser˚sÛoldatot, majd kÈt Ûra
m˙lva elkezdhet¸nk lassan enni. Elıszˆr
csak gy¸mˆlcslevet igyunk, de vacsor·ra
m·r kˆnnyebb Ètelekkel is prÛb·lkozha-
tunk. Az igaz·n sikeres tisztÌtÛk˙r·hoz Èr-
demes kÈthetente erıt gy˚jteni, ugyanis
csak ekkor Èrhet¸nk el tartÛs hat·st, de az
Èvente kÈtszeri tisztÌt·sÈrt is h·l·s lesz a
szervezet¸nk. ï

ÑMÈg akkor is, ha az orvos
csak a testi t¸neteket ismeri,
gyakran csak fÈlig ismeri a
bajt, amelynek gyÛgykezelÈsÈ-
re fˆlkÈrtÈk. A betegsÈg l·t-
szÛlag k¸lˆn·llÛ valami, Ès
mÈgis... tal·n csak egy lelki
baj kifejezÈse.î

Életmód

Nathaniel Hawthorne
ameri kai író (1804–1864)
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JÛllehet mindig Èrdemes odafigyel-
n¸nk test¸nk ·pol·s·ra, a hideg Èvszak
bekˆszˆntÈvel most mÈg nagyobb fi-
gyelmet kell szenteln¸nk bır¸nknek. A
cudar, nyirkos idıj·r·s ugyanis nem-
csak bır¸nket, de hajunkat is komoly
harcok elÈ ·llÌtja. A hideg szÈl Ès csapa-
dÈk kicserzi az ÈrzÈkeny bırfel¸lete-
ket, emellett azonban a szob·k sz·raz
melege is igÈnybe veszi a bırt. …rde-
mes annyi megfelelı zsÌrtartalm˙ hidra-
t·lÛkrÈmet vagy vazelint haszn·lni,
amennyire sz¸ksÈg van a szÈp, ellen·l-
lÛ Ès rugalmas bır megırzÈsÈhez. A
legjobb, ha kamilla- vagy kˆrˆmvir·g-
alap˙ krÈmeket haszn·lunk, ezeknek
ugyanis nyugtatÛ Ès gyÛgyÌtÛ hat·suk
van, de hetente alga-, iszap- Ès a paraf-
finpakol·sokat is haszn·lhatunk. Fi-
gyelj¸nk a vitaminpÛtl·sra, ugyanis a
nem szezonnak megfelelı t·pl·lkoz·s
kˆnnyen vezethet sz·raz, vagy ak·r fol-
tos bırhˆz vagy kˆrˆmhˆz. A tÈli fÈny-
hi·nyban a szol·rium Ès kvarcl·mpa
valÛs·ggal fel¸dÌti a bırt, t˙lzott hasz-
n·lata azonban nem egÈszsÈges. ñ2 fok
alatt m·r aj·nlott a sapka, kalap visele-
te, hiszen fejbır¸nk kˆnnyen megf·z-
hat, Ès ennek hajhull·s lehet a kˆvet-
kezmÈnye. A hideg, a hÛ hat·s·ra a haj
kivÈkonyodik, sz·razabb· v·lik, Ìgy
megtˆrik, a hajtˆvek zsÌrosodnak, fel-
borul a termÈszetes hidrat·l·si folyama-
tok egyens˙lya, ezÈrt Èrdemes hajkoro-
n·nkat vÈdelemben rÈszesÌteni.

életmódtippekMozogj az egészségért!
Sokszor ˙gy gondoljuk, a hideg hÛnapok
elÈg kib˙vÛt adnak arra, hogy tˆbbet,
esetleg zsÌrosabb, nehÈz Èteleket egy¸nk,
Ès Èjt nappall· tÈve az ·gyban gubbasz-
szunk, ahol jÛ meleg Ès kÈnyelem van. En-
nek eredmÈnye termÈszetesen nem m·s,

mint nÈh·ny nem kÌv·nt kilÛ a tÈli idı-
szakra jellemzı levertsÈg Ès f·radÈkony-
s·g mellett. A kˆvetkezı tan·csokat meg-
fogadva azonban cs˙csform·ban marad-
hatunk, Ès egy kis odafigyelÈssel a szerve-
zet¸nknek sz¸ksÈges vitaminanyagokat is
pÛtolhatjuk.

Napi harminc perc már elég!
Szervezet¸nk, m·s sz¸ksÈgleteihez hason-
lÛan a mozg·st is igÈnyeli, Èppen ezÈrt
nem engedhetj¸k, hogy az idıj·r·s akad·-
lya legyen a rendszeres testmozg·snak.
Napi fÈl Ûra intenzÌv torna m·r elegendı
ahhoz, hogy energikusabbnak Ès fitteb-
bek legy¸nk. Amennyiben nem szeretj¸k
a tÈli sportokat, v·laszthatunk a aerobic-
vagy konditermek aj·nlatai kˆz¸l, ezek-
ben a szolg·ltat·sokban ugyanis Kolozs-
v·ron nincs hi·ny. Ha otthon szeretnÈk
form·ba hozni magunkat, akkor a m·r
sokfÈle ingyenesen letˆlthetı fittness-
DVD kˆz¸l kedv¸nkre v·logathatunk.

Akinek tˆbb ideje akad, az elmehet uszo-
d·ba is, hiszen az ˙sz·s az egyik leghatÈ-
konyabb mozg·sforma, amely az egÈsz
test¸nket ·tmozgatja Ès form·lja.

Csúcsformában 
vitamindús étrenddel 
Aki igaz·n egÈszsÈgesen t·pl·lkozik, az
ny·ron m·r jÛl megalapozta vitamintarta-
lÈkait, de ha nem figyelt¸nk kifejezetten
erre, a gy¸mˆlcs- Ès zˆldsÈg·rusokn·l be-
szerezhetj¸k az immunrendszer erısÌtı-
ket. Emellett alacsony cukortartalm˙ be-
fıtteket is fogyaszthatunk, az ·llati erede-
t˚ Ètelek kˆz¸l pedig a hal a legfontosabb
t·pl·lÈk. EgÈszsÈg¸nk megırzÈsÈnek Èr-
dekÈben mindezek mellett termÈszetesen
a pihenÈs is nagy helyet foglaljon minden-
napjainkban, napi fÈl Ûra elcsendesedÈs
m·r elÈg arra, hogy karbantartsuk test¸n-
ket Ès lelk¸nket. ï

A mozgás fél egészség

Cékla, mint bomba
A cÈkl·t sz·mos kult˙r·ban haszn·lt·k: a
gˆrˆgˆk, az asszÌrok, de mÈg a rÛmaiak is.
A rÈpafÈlÈk csal·dj·ba sorolhatÛ nˆvÈnyt
fıleg a vitaminban Ès ·sv·nyi anyagokban
gazdag gyˆkerÈÈrt szeretik, levelei azon-
ban f·jdalomcsillapÌtÛ hat·ssal bÌrnak. A
cÈkla rendkÌv¸l gazdag vasban, folsavban,
bÈta-karotinban, de mÈg sok m·s gyÛgy-
hat·s˙ anyagban, melyeknek kˆvetkez-
tÈben serkenti a vÈrkÈpzıdÈst, t·pl·lja az
izmokat, ez·ltal javÌtva az ·llÛkÈpessÈget,
de szab·lyozza az anyagcsere Ès a nyirok-
rendszer m˚kˆdÈsÈt is. SegÌt a mal·ria, a
leukÈmia Ès a vÈrszegÈnysÈg lek¸zdÈsÈ-
ben is, a m·jbetegsÈgek Ès a szÈkrekedÈs
is enyh¸l a cÈkla fogyaszt·s·nak kˆvet-
keztÈben. A zˆldsÈg sal·takÈnt is elkÈszÌt-
hetı, leggyakrabban azonban a centrifu-
g·lt, gy¸mˆlcsˆkkel t·rsÌtott levÈt fo-
gyasztj·k, mÈregtelenÌtı Ès gyÛgyÌtÛ hat·-
s·nak kˆszˆnhetıen. ï
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Téli autó-karbantartás
Elıfordult m·r veled, hogy a tÈli
hideg be·llt·val nehezen indult az
autÛd, lemer¸lt az autÛ akkumul·-
tora, vagy Èpp a megnˆvekedett
fogyaszt·snak nem ˆr¸ltÈl? Most
megtudhatod, hogy mi a problÈ-
m·k okozÛja, Ès hogy hogyan kell
ellene vÈdekezni.

Megnő a fogyasztás télen. Miért?
Ennek a jelensÈgnek tˆbb oka is van. El-
sısorban azÈrt, mert a mai modern mo-
torok m·r elektronikusan figyelik a m˚-
szer hımÈrsÈkletÈt. EzÈrt az elektronika
tˆbb ¸zemanyagot fecskendez mindad-
dig a motorba, amÌg az el nem Èri az ¸ze-
mi hıfokot (r·ad·sul tÈlen, a hideg miatt
tˆbb idıre van sz¸ksÈge a motornak az
¸zemi hıfok elÈrÈsÈhez). Az ¸zem-
anyagkeverÈk-kÈpzÈs, valamint az ÈgÈs
a hideg motortÈrben messze ·ll az opti-
m·listÛl, ami szintÈn nˆveli a fogyasz-
t·st. M·srÈszt a tÈli idıben csˆkken a
motorolaj viszkozit·sa is, azaz ·llaga
sokkal s˚r˚bbÈ v·lik, ennÈlfogva a mo-
tornak sokkal nagyobb ellen·ll·ssal kell
szembenÈznie.

Télen hamarabb megy tönkre
az akkumulátor. Miért?
A motor elindÌt·sa tÈlen sokkal tˆbb
energi·t igÈnyel, mint ny·ron. Az ala-
csony hımÈrsÈklet ak·r 50%-kal is
csˆkkentheti az akkumul·tor teljesÌtmÈ-
nyÈt. PrÛb·ljuk meg a tÈli idıszakban
a lehetı legÈsszer˚bben haszn·lni au-
tÛnk akkumul·tor·t. Vagyis amÌg a mo-
tor nem j·r, egyetlen fogyasztÛt se kap-
csoljunk be. Teh·t ne felkapcsolt l·m-
p·kkal indÌtsuk be az autÛt, ne hallgas-
sunk zenÈt ·llÛ motorral, a klÌm·t ne
haszn·ljuk maximumteljesÌtmÈnnyel, il-
letve az ablaktˆrlıket se indÌtsuk el,
csak ha m·r elindÌtottuk a motort.

Télen nehezen indul a dízel.
Mit tegyek?
MÈg a tÈl be·llta elıtt ellenırizni kell az
izzÛgyerty·t. Amennyiben az Ñelˆrege-
dÈsî jeleit vÈlj¸k felfedezni, cserÈlj¸k ki,
ezzel nem csup·n az indÌt·st kˆnnyÌtj¸k
meg a tÈli hideg reggeleken, de az akku-
mul·tort is kÌmÈlj¸k, Ìgy annak hosz-

szabb lesz az Èlettartama. Egy m·sik se-
gÌtsÈg lehet az olajcsere. RÈgi, haszn·lt,
s˚r˚ olajban nehezebb a motor megfor-
gat·sa, ezÈrt cÈlszer˚ a rÈgi olajat ala-
csony viszkozit·s˙ olajra cserÈlni, ez·l-
tal jelentısen megkˆnnyÌtj¸k a motor ·t-
forgat·s·t indÌt·skor.

Befagyott a hűtővíz. Mit tegyek?
Az elsı Ès legfontosabb, hogy a motort
semmi esetre se indÌtsuk el. Nulla fok alat-
ti hımÈrsÈkletben, ha tiszta vÌz van a h˚tı-
rendszerben, akkor az azonnal belefagy-
hat. A megfagyott folyadÈk pedig szÈtre-
peszti a motorblokkot. Amikor felolvad,
akkor elfolyik a h˚tıvÌz Ès beÈgnek a hen-
gerek. Ennek javÌt·sa pedig nagyon sokba
ker¸l. A h˚tıfolyadÈk ·llapot·t a fajs˙lya
alapj·n lehet ellenırizni, ehhez egy mÈrı-
vel meg kell mÈrni a h˚tıvÌz fagy·spont-
j·t. Ha a haszn·lat sor·n lecsˆkken a h˚tı-
folyadÈk szintje, ak·r ny·ron is, fagy·llÛ
koncentr·tummal kell pÛtolni, de 2-3 Èv
ut·n teljes cserÈre is sz¸ksÈg van.

Az ablaktörlő a szélvédőhöz
fagyott. Mit tegyek?
⁄gy gondolom, ezzel a jelensÈggel m·r
mindannyian tal·lkoztunk. A lehetı leg-
rosszabb, amit tehet¸nk, hogy erıszak-
kal megprÛb·ljuk felemelni, mert a gu-
mirÈteg nagyon ÈrzÈkeny, ennÈlfogva
kˆnnyen elszakadhat, megsÈr¸lhet, majd
kÈsıbb haszn·latkor csÌkosra tˆrli a szÈl-
vÈdıt, ami csˆkkenti a kil·t·st. Ilyen
helyzetben ˆnts¸nk fagy·llÛ koncentr·-
tumot az ablaktˆrlıkre, majd 2-3 perc
m˙lva Ûvatosan mozgassuk meg ıket.
Ha nem akarjuk ezzel tˆlteni az idıt reg-
gel, akkor aj·nlott este fˆlemelni az ab-
laktˆrlı lap·tokat, Ìgy biztosan nem fog-
nak a szÈlvÈdıhˆz fagyni. ï

Forrás: origo.hu

Év autója 2012
IsmÈt kˆrnyezetbar·t autÛ lett az eurÛpai
…v AutÛja: az Opel Ampera/Chevrolet
Volt a konnektorrÛl tˆlthetı hibridmeg-
hajt·sa miatt gyızhetett.

Az Opel Amper·ban Ès Chevrolet Volt-
ban az eurÛpai szaklapok kÈpviselıibıl
·llÛ zs˚ri elsısorban az ˙j hajt·si rendszer-
nek szavazhatott bizalmat. Ezek ugyanis
m·r olyan hibridhajt·s˙ autÛk, amelyek-
ben a benzinmotor elvileg csak az akku-
mul·torok tˆltÈsÈre szolg·l. AzÈrt csak el-
vileg, mert a kor·bbi ÌgÈretek ellenÈre bi-
zonyos helyzetekben mindkÈt autÛn·l be-
segÌt a hajt·sba a benzines motor is. Ennek

ellenÈre a konnektorrÛl is tˆlthetı Ampera
Ès Volt kis fogyaszt·s·val Ès nagy hatÛt·-
vols·g·val elıremutatÛ technolÛgi·t kÈp-
viselnek a gÈpkocsipiacon. ï

Forrás: origo.hu
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A Wachowski testvÈrek leg˙jabb filmje, a Felhıatlasz ñ David
Mitchell regÈnyÈnek adapt·ciÛja ñ a maga 164 percÈvel egyszer-
re romantikus dr·ma, sci-fi Ès vÌgj·tÈk, megf˚szerezve egy nagy
adag filozÛfiai elmÈlkedÈssel, kannib·lokkal, idısek otthon·bÛl
megszˆkı mam·kkal Ès pap·kkal, klÛn prostitu·ltakkal, egy in-
stabil atomerım˚vel, egy l·da arannyal Ès mÈg sorolhatn·m.
Meglepı, de ezek az elsı hall·sra ˆsszeegyeztethetetlen esemÈ-
nyek Ès karakterek puzzle-kÈnt ·llnak ˆssze.

A Felhıatlasz Lana Ès Andy Wachowski, valamint Tom Tykwer
nagy siker˚ v·llalkoz·sa. Az Ûri·si kÌsÈrlet, minden idık egyik
legdr·g·bb f¸ggetlen filmje nÈgy Èven ·t kÈsz¸lt eurÛpaiñame-
rikai egy¸ttm˚kˆdÈsben. A regÈnyadapt·ciÛbÛl kÈsz¸lt alkot·s
hat k¸lˆn tˆrtÈnetsz·lat Ès valamennyiben visszatÈrı szereplı-
ket mozgat Èvsz·zadokkal eltÈrı korokban.

A film olyan mÈly tÈm·kat dolgoz fel, mint a hal·l ut·ni Èlet Ès
a reinkarn·ciÛ, tetteink hossz˙ t·v˙ kˆvetkezmÈnyei, az egyÈn
ÈrtÈke Ès jelentısÈge a t·rsadalomban Ès a vil·gban, a fizikai Ès
szellemi szabads·g Ès a (rab)szolgas·g kÈrdÈse.

CselekmÈny szempontj·bÛl megvan benne a kˆnnyedsÈg,
amivel a tˆrtÈnetek egym·ssal kapcsolatba ker¸lnek Ès hangu-
latilag eltÈrı sz·lakat mozgat zˆkkenı nÈlk¸l. A hat sztori m·s-
kÈppen is elınyÈre v·lik a filmnek: nÈha kˆzelÌteni l·tszik an-
nak a veszÈlye, hogy egy jelenet befullad, de ilyenkor a film egy-
szer˚en sÌkot v·lt, Ès m·r m·shol vagy. A film csod·latos, nem
csak a feldolgozott tÈm·k v·ltozatoss·ga miatt, hanem vizualit·s
szempontj·bÛl is. Nem csup·n szÈpen lett fÈnykÈpezve, hanem
zseni·lis a dÌszlet, jelmez Ès smink szempontj·bÛl is. Annak el-
lenÈre, hogy a rÈszek vÈg¸l ˆssze·llnak valamifÈle egysÈgbe Ès
a vizu·lis megjelenÌtÈse a var·zslatos vil·goknak vÈgig leny˚gˆ-
zı, a filmbıl hi·nyzik a letisztults·g Ès egy-egy gondolatmenet
teljes kibont·sa.

A Felhıatlasz mese, egy ıszinte mese. Izgalmas, l·tv·nyos
Ès nem mellesleg mondanivalÛja is van. Egyszerre var·zsol-
ja Ès gondolkodtatja el a nÈzıt. MindenkÈpp Èrdemes meg-
nÈzni. ï

A mai rohanÛ vil·gban senkinek sincs
ideje, mindenki a saj·t kis vil·g·t dÈdel-
geti, Ès bizony az ÈrtÈkrendszer¸nk is ·t-
alakult. Az olvas·s ut·ni szomj is egy
ilyen ·talakult ÈrtÈket kÈpvisel a mai t·r-
sadalomban. Pihenj meg egy percre. ÷r-
kÈny Istv·n Egyperces novell·i a cÌm¸k-
bıl eredıen rˆvid, tˆmˆr alkot·sok, vi-
szont a magukban hordozÛ ¸zenet szem-
pontj·bÛl gazdag mondanivalÛval ren-
delkeznek. A legtˆbb egyperces novella
a maga groteszk Ès ironikus megfogalma-
z·s·ban kˆzvetÌti azt a bizonyos tanÌtÛ
jelleg˚ ¸zenetet, amelyet a hÈtkˆznapja-
inkban alkalmazhatunk.ï

Örkény István: Presztizs
KÈt hÈtig tervezt¸k, hogy majd vesz¸nk.
Mindennap meg·lltunk a kirakatok elıtt,
sÛv·ran nÈzt¸k. VÈg¸l is a sz¸letÈsem
napj·n, ·prilis 5-Èn dÈli tizenkÈt Ûrakor
megkÈrdezt¸k, mibe ker¸l. ñ 275 frankba
ñ mondta a gy¸mˆlcs·rus. ñ Elsırend˚,
teljesen friss, zamatos anan·sz.

A felesÈgem dr·g·llotta, Èn nem. A gˆ-
rˆgdinnyÈhez kÈpest persze sok, de az

anan·szhoz kÈpest bizony·ra nem. Meg-
vett¸k, hazavitt¸k. Be·llÌtottuk egy ha-
mutartÛba, nÈzt¸k. Kˆrbej·rtuk, bar·t-
koztunk vele, dicsÈrt¸k, milyen szÈp Ès eg-
zotikus. A tetejÈn k¸lˆn nˆvÈny hajtott ki
belıle, valami p·lmafÈle; ha locsoln·nk,

vagy vÌzbe tennÈnk, tal·n hamarosan
nagyra nıne Ès kivir·gzana.

A sz·llÛban rˆgtˆn hÌre futott, hogy a ki-
lencesben vettek egy anan·szt. A takarÌtÛ-
nı bejˆtt, Ès bemutatkozott ñ eddig a per-
cig ugyanis szÌnÈt se l·ttuk -, Ès azt java-
solta, hogy h·mozzuk meg, Ès fˆlszeletelve,
krist·lycukorral meghintve hagyjuk ·llni
egy vagy kÈt napig. ÑOstobas·g ñ mondta
egy angol di·kl·ny a lÈpcsıfordulÛban. ñ
Rummal egyÈk, ˙gy a legfinomabb.î Egy
honfit·rs, akivel eddig csak kˆszˆnı vi-
szonyt tartottunk, cÈdul·t cs˙sztatott az
ajtÛhasadÈkba. ÑNe hallgassanak senkire
ñ Ìrta. ñ JÛ vastagon le kell h·mozni, mert
a hÈja Èlvezhetetlen, de a h˙s·t ̇ gy kell fo-
gyasztani, ahogy van.î

Este megh·moztuk Ès megett¸k. Semmi
Ìze sem volt. Alig valamivel volt rosszabb,
mint a tˆk. Nyersen is, cukorral is, rum-
mal is. Nagy nehezen legy˚rt¸k, ittunk r·
egy poh·r vizet. Harmadnap szembeta-
l·lkoztunk az angol l·nnyal a folyosÛn.
ÑHogy Ìzlett?î ñ Èrdeklıdˆtt. ÑNagyonî ñ
feleltem. FelsÛhajtott. ÑHi·ba ñ mondta -,
az anan·sz, anan·sz.î AzÛta lopva meg-
meg·llok a gy¸mˆlcs·rus standja elıtt, Ès
v·gyakozva nÈzem az anan·szokat.

Percnyi gondolat 

Hódít a  legdrágább független film
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Tejszaporítás

Sok kismama aggÛdik m·r a sz¸lÈs
elıtt, hogy lesz-e majd kisbab·ja felne-
velÈsÈhez elegendı teje, egy ˙jsz¸lˆtt
azonban csak napi 800-1000 ml anyate-
jet fogyaszt el. A tejszaporod·st a gya-
kori, v·ltott mellbıl tˆrtÈnı szoptat·-
son kÌv¸l a fehÈrjed˙s Ètelek, a kellı fo-
lyadÈkbevitel Ès pihenÈs is elısegÌtik.
A szoptat·s sikere azonban nagy mÈr-
tÈkben az any·n Ès hozz··ll·s·n m˙lik,
hiszen mindig annyi tej termelıdik,
amennyire a bab·nak sz¸ksÈge van. 

tippekÍgy harcolj kismamaként
a megfázás ellen!
Az ıszi-tÈli idıszakban a legtˆbb kismama
·tesik egy-kÈt kisebb megf·z·son, ugyan-
is ilyenkor gyakoribb a vÌrusos felsı lÈg˙ti
betegsÈgek elıfordul·sa, illetve a n·tha Ès
az influenza. Aggodalomra nincsen ok, a
megf·z·s semmilyen befoly·ssal nincs a
magzatra. A magas l·z a terhessÈg elsı
harmad·ban jelenthet gondot, ezÈrt Èrde-
mes elejÈt venni a t˙lzott hıemelkedÈs-
nek. A legjobb azonban a betegsÈgek
megelızÈse immunrendszer¸nk erısÌtÈsÈ-
vel, meleg ˆltˆzettel Ès gyakori kÈzmos·s-
sal. Ha a fertızÈseket mÈgsem tudtuk el-
ker¸lni, az erıs antibiotikumok helyett ñ
a genetikai k·rosod·sok elker¸lÈse vÈgett
ñ javallott m·s, legink·bb termÈszetes
gyÛgymÛd keresÈse. A panaszok enyhÌtÈ-

sÈre bı folyadÈkbevitel (forrÛ tea, gy¸-
mˆlcslevek, h˙sleves) Ès pihenÈs, illetve
vitamind˙s ÈtkezÈs aj·nlott, de propolisz
fogyaszt·s·val is rendkÌv¸li eredmÈnyeket
Èrhet¸nk el. A gyÛgynˆvÈnyek kˆz¸l a
kasvir·g (Echinacea), a csipkebogyÛ vagy
a h·rsfavir·g a leghatÈkonyabb. Ordugu-
l·sra a tengeri sÛ alap˙ orrspray-k haszn·l-
hatÛak, ezek elt·volÌtj·k a v·ladÈkot az
orrny·lkah·rty·rÛl, ez·ltal javÌtva a lÈg-
zÈst. A homeop·ti·s szerek kˆz¸l b·rme-
lyiket nyugodtan fogyaszthatjuk, ugyanis
ezeknek nincsenek mellÈkhat·saik, csu-
p·n a szervezet ˆngyÛgyÌtÛ kÈpessÈgÈt
serkentik. Amennyiben a megf·z·s p·r
nap ut·n nem enyh¸l, a kismam·k min-
denkÈppen keressÈk fel orvosaikat. ï
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Körkérdés: „Belföld és külföld is
tartogat értékes helyeket…”
ÑNy·ron nyaralok, tÈlen telelekî ñ ·ll a
MicimackÛ sorai kˆzˆtt, Ès ez tˆrtÈnik
Èvente mindny·junkkal, m·r ha zseb¸nk
engedi. Ha nem forrÛs·gra, tengerre Ès
egyÈb ny·ri idıtˆltÈsekre v·gyik az em-
ber, akkor tÈlen is megtal·lhatja a neki
tetszı v·ros esemÈnyeit, aj·nlatait, ren-
dezvÈnyeit. MegkÈrdezt¸nk p·r kolozs-
v·ri lakost, amennyiben lehetısÈg¸k
adÛdna r·, ık hova utazn·nak, illetve
melyik hÌresebb kar·csonyi v·s·rra l·to-
gatn·nak. BÈcs Ès Pr·ga ·ll a lista ÈlÈn,
de akadt olyan is, aki Èszakabbra kir·n-
dulna. 

Szılısi Zsombor ï Kar·csonyi v·s·ron
eddig csak Budapesten voltam, Pr·g·ban
is j·rtam m·r, de nem ¸nnepkor, teh·t oda
mindenkÈpp elmennÈk ebben az idıszak-
ban is. Ha m·r ˙ton vagyok, meg·llnÈk
m·shol is, termÈszetesen, de nem egyÈr-
telm˚en a v·s·rl·s motiv·l, ink·bb az uta-
z·s viszontags·gai, az ˙j helyek megisme-
rÈse Ès a fotÛz·s.

BerekmÈri Gabriella ï A kar·csony
itthon az igazi, sz·momra a csal·dot, ba-
r·ti kˆrt nem pÛtolja semmilyen utaz·s.
Vak·ciÛban szÌvesen ell·togatnÈk BÈcs-
be, rengeteget hallani az ottani v·s·rrÛl,
Ès mÈg nem siker¸lt eljutnom. Heidel-
berg kar·csonyi v·s·ra is nagyon tet-
szett, oda szÌvesen visszatÈrnÈk, Ès egy
londoni kiruccan·sra is b·rmikor r·bÛ-

lintanÈk. Heidelberg azÈrt k¸lˆnleges,
mert a nÈmeteknÈl a kar·csonyi dÌszÌtÈs
nem milliÛ szÌn˚ Ègıkbıl, m˚rudolfbÛl
vagy gagyi mikul·sbÛl ·ll. mindenhol a
standard s·rga Ègıkkel dÌszÌtenek, ez
sokkal szebb az itthoni ÑsokszÌn˚sÈg-
nÈlî. Ès Heidelbergnek startbÛl van egy

k¸lˆnleges hangulata, amit az Ûv·ros-
ban berendezett v·s·r csak fokoz.

M·rton Szil·rd ï Mivel sz·momra a tÈl
az elszigetelıdÈsrıl, az elvonul·srÛl szÛl,
olyan helyre utaznÈk, amely minÈl t·vo-
labbra esik a civiliz·ciÛtÛl, pÈld·ul a he-
gyekbe, de nem sÌparadicsomba l·togat-
nÈk. Ha m·r kar·csonyi v·s·rokrÛl van
szÛ, akkor Grˆnlandra lennÈk kiv·ncsi,
mert ott a hÈtkˆznapi dolgok is ˙jdons·-
got jelentenÈnek, de Stuttgartba is szÌve-
sen visszatÈrnÈk, egyrÈszt mert m·r isme-
rem a v·rost, m·srÈszt mert nagyon han-
gulatos, var·zslatos v·ros, igÈnyes h·zi-
kÛkkal Ès labirintusszer˚ ˙th·lÛzattal.

MiklÛs Anna ï Kiz·rÛlag olyan helyre
utaznÈk, ahol szintÈn tÈl van. A kar·csonyi
v·s·rok kˆz¸l legink·bb a bÈcsi vonz,
ugyanis ˙gy hallottam, ez a legnagyobb
adventi v·s·rok egyike. 

Tasn·di OttÛ ï B·rhova utaznÈk, hiszen
belfˆld Ès k¸lfˆld is tartogat igen ÈrtÈkes
helyeket. Itthon olcsÛbb lenne, k¸lfˆldˆn
azonban kevesebb lenne a csalÛd·s a ki-
szolg·l·s, szolg·ltat·sok, aj·nlatok szem-
pontj·bÛl. Pr·g·ba m·r harmadik Ève kÈ-
sz¸l¸nk a bar·tokkal, de ˙gy l·tom, idÈn
sem jˆn ˆssze. ï

Bécsben is jó, de a legjobb itthon
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Süss ajándékot 
karácsonyra!

A szaloncukor h·zi kÈszÌtÈse nÈmi gyakor-
l·st igÈnyel, ezÈrt Èrdemes m·r most neki-
fogni a kÌsÈrletezÈsnek, hogy maradjon
idı a technika tˆkÈletesÌtÈsÈre is. ElkÈszÌ-
tÈsÈhez csup·n 50 dkg cukorra, 1,5 dkg
vÌzre, 10 dkg margarinra, 10 dkg Ètcsokira,
Ès 10 dkg kÛkuszreszelÈkre van sz¸ksÈg.
A cukrot a vÌzzel addig fızz¸k, mÌg kicse-
pegtetve nem folyik szÈt, majd beletesz-
sz¸k a margarint, a csokit Ès a kÛkuszt, jÛl
kikavarjuk. Hagyjuk h˚lni, ezut·n pedig
kÈzzel kiform·zzuk a szaloncukor form·-
kat. Csokiba m·rtjuk az imm·r vÈgsı for-
m·t ˆltˆtt cukork·kat, Ès egy r·csra he-
lyezve teljesen kih˚tj¸k. A f·ra cÈrn·val
aggathatjuk fˆl, de Èpp˙gy elhelyezhetj¸k
a fa alatt is egy arra sz·nt kos·rban.

Mézeskalács
A mÈzeskal·cs a kar·csonyi gasztronÛmia
lelke, olyan ÈdessÈg, amely m·r a kÈszÌtÈ-
si, dÌszÌtÈsi folyamata alatt konyh·ba vonz-
za a kicsiket Ès nagyokat. Az amerikai
desszertet agyagform·kba ˆntve m·r a rÛ-
maiak is kÈszÌtettÈk,·m a magyarok a re-
ceptet feltehetıleg Nyugat-EurÛp·bÛl vet-
tÈk ·t. ElkÈszÌtÈsÈhez b˙zaliszt Ès vegyes
mÈz aj·nlott, a csomagolt f˚szerkeverÈkek
helyett pedig frissen ırˆlt, saj·t ÌzlÈs¸nk
szerint bekevert f˚szereket haszn·ljunk.
Az ÌnyencsÈg hozz·valÛi: 1 kg finomliszt,
300 g porcukor, 1 csipet sÛ, 300-400 g mÈz,
3 toj·s, 3 evıkan·l margarin, 50 g szÛdabi-
karbÛna, 30 g fahÈj, 10 g szegf˚szeg, illet-
ve egyÈb f˚szerek ñ ·nizs, gyˆmbÈr. A lisz-
tet, a porcukrot, a f˚szereket keverd ˆssze,
majd ¸sd bele az egÈsz toj·sokat. A marga-

rint is tedd a tÈszt·ba, Ès dolgozod ˆssze,
majd ˆntsd bele az ¸vegben forrÛ vÌzbe
·llÌtott, meglangyosÌtott mÈzet. Takard le
vastag konyharuh·val vagy alufÛli·val az
edÈnyt, Ès hagyd ·llni legal·bb h·rom-ˆt
Ûr·n kereszt¸l vagy ak·r egy-kÈt Èjszak·n
·t. Ezt kˆvetıen a tÈszt·t szedd szÈt tˆbb
rÈszre, Ès egyszerre mindig csak egy cipÛt
ny˙jts ki, ezut·n pedig kisz˙rÛform·kkal
szaggasd ki a mÈzeskal·csokat. Helyezd a
kiszaggatott form·kat a tepsire, majd tedd
a forrÛ s¸tıbe, Ès kˆzepes l·ngon s¸sd. Ha
egyenletesen barna a tÈszta, akkor ki lehet
venni Ès dÌszÌteni. A mÈzeskal·csot dÌszÌt-
heted fehÈr vagy szÌnes m·zzal, ehhez egy
toj·sfehÈrjÈre Ès 300-400 g porcukorra van
sz¸ksÈg, tov·bb· p·r csepp citromlevet
vagy ecetet is adj hozz·.

Diós-csokis keksz
Az aprÛ, ropogÛs kekszek tˆkÈletes hoz-
z·valÛi egy tÈli estÈnek, amikor paplan al·
b˙jva forrÛ te·ra vagy Èpp egy bˆgre k·-
vÈra v·gyunk. A csokis-diÛs v·ltozathoz
25 dkg lisztre, 20 dkg puha vajra, 20 dkg
krist·lycukorra, 1/2 kk s¸tıporra, egy csi-
pet sÛra, 2 toj·sra, 25 dkg dar·lt Ès 10 dkg
durv·ra v·gott diÛra, tov·bb· 20 dkg dur-
v·ra v·gott Ètcsokol·dÈra van sz¸ksÈg. El-
kÈszÌtÈse roppant egyszer˚: a hozz·valÛ-
kat ˆsszegy˙rjuk ˙gy, hogy a csokol·dÈ-
darabk·kat csak a vÈgÈn dolgozzuk bele.
A tÈszt·bÛl diÛnyi nagys·g˙ gombÛcokat
form·lunk, s¸tıpapÌrral bÈlelt tepsire so-
rakoztatjuk Ès tetej¸ket enyhÈn lelapogat-
juk. Ezt kˆvetıen 180 fokra elımelegÌtett
s¸tıben kb. 15-20 perc alatt megs¸tj¸k. ï

Kar·csonyra kÈsz¸lıdve Èrdemes elıvenn¸nk a gasztronÛmiai tud·sun-
kat, ugyanis Ìgy egyedi Ès szemÈlyre szabott ÌnyencsÈgeket helyezhet¸nk
az ¸nnepi asztalra. Ezeket a finoms·gokat anyagzs·kocsk·ba vagy kisko-
s·rba csomagolva ak·r aj·ndÈkba is adhatjuk szeretteinknek.

Kiváló ajándék a mézeskalács
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Kenyértárolás
Nem tudtad az ¸zletek ¸nnepi nyitva-
tart·si rendjÈt, Ès nagy igyekezetedben
tˆbb kenyeret v·s·rolt·l a kelletÈnÈl?
Ne aggÛdj, van r· megold·s, hogy ke-
nyered sok·ig friss Ès puha maradjon.
A legkÈzenfekvıbb megold·s a cserÈp
vagy ker·mia kenyÈrtartÛ, melyeket
lakberendezÈsi ¸zletekben szerezhe-
t¸nk be. Ilyen mÛdon t·rolva a kenyÈr
szellızik, de mÈgsem sz·rad ki, sıt, ha
egy jÛl lemosott Ès sz·razra tˆrˆlt zel-
lergumÛt tesz¸nk al·ja, akkor kÈtszer
annyi ideig marad friss. M˚anyag tasak-
ba csomagolva hamarabb ·tnedvese-
dik a tÈszta, Ès Ìgy hajlamos lesz a korai
penÈszedÈsre, papÌrzacskÛban pedig
nÈh·ny Ûra alatt teljesen megsz·rad. JÛ
megold·s ak·r az is, ha a kenyeret a fa-
gyasztÛban tartjuk, Ès fogyaszt·s elıtt
olvasztunk ki belıle annyit, amennyire
sz¸ksÈg¸nk van.

Csíp a hideg, csípd vissza!
A csÌpıs f˚szerek sz·mos keleti konyha
jellegzetes Ìzvil·g·t adj·k, Ìgy a kÌnai, a
vietnami, az indiai Ès a szecsu·ni gaszt-
ronÛmia is a csÌpıs paprik·ra Ès alfajai-
ra Èp¸l. A csili (chilli) emÈsztÈst elıse-
gÌtı hat·sa miatt kˆzkedvelt, de egyes
telep¸lÈseken ˙gy tartj·k, hogy ki˚zi a
szervezetbıl a fˆlˆsleges nedvessÈget,
ez·ltal felmelegÌt Ès igen hasznos lehet
a tÈli napokra. Tov·bbi melegÌtı hat·s˙
Ètelek: meggy, csirkeh˙s, bor, gyˆm-
bÈr, torma stb.

gasztrotippek Pulyka helyett kacsamellet 
az ünnepi asztalra
Gondolkodt·l m·r, mivel dobhatn·d fel
a kar·csony esti ¸nnepi vacsora hagyo-
m·nyoss· v·lt Ìzvil·g·t? Mi segÌt¸nk.
Mi szÛln·l mondjuk ahhoz, ha idÈn ka-
csamellet t·laln·l s¸tˆtˆkˆs burgonya-
f·nkkal Ès aszalt szilva kompÛttal? Ha
tetszik az ˆtlet, uzsgyi v·s·rolni a leg-
kˆzelebbi ¸zletbe, a v·rt hat·s nem ma-
rad el.  

A pomp·s vacsora hozz·valÛi: 80 dkg
kacsamell, 1 sz·l rozmaring, tengeri sÛ,
2 evıkan·l Ètolaj. A burgonyaf·nkhoz:
25 dkg s¸tıtˆk, 25 dkg burgonya, 25-30
dkg liszt, 5 dkg margarin, 1 sz·l rozma-
ring, 1 dkg tengeri sÛ, 1 kiskan·l mÈz, 1
csomag Èlesztı, kevÈs langyos tej, olaj a
s¸tÈshez. A szilvakompÛthoz: 15 dkg
aszalt szilva, 5 dkg durv·ra tˆrt mogyo-
rÛ, 3 dkg margarin, 3 dl sz·raz vˆrˆsbor,
1 evıkan·l krist·lycukor, 1 csipet sÛ.

ElkÈszÌtÈse idıigÈnyes, a kacsamellet a
s¸tÈst megelızı napon elıkÈszÌtj¸k: be-
irdaljuk, majd h˙s·t bekenj¸k olajjal,
rozmaringot tesz¸nk r·, majd m˚anyag
fÛli·ba csomagolva egy Èjszak·ra h˚tı-
ben t·roljuk. M·snap a f·nk tÈszt·j·t kÈ-
szÌtj¸k el: a burgony·t hÈj·ban megfız-
z¸k, megh·mozzuk Ès ˆsszetˆrj¸k. A s¸-
tıtˆk magj·t kidobjuk, a maradÈkot
mÈzzel kenj¸k meg, majd forrÛ s¸tıben
fÈl Ûra alatt megs¸tj¸k. Ezt kˆvetıen vil-
l·val ˆsszetˆrj¸k, Ès a burgony·hoz ad-
juk. A rozmaringot aprÛra v·gjuk Ès
a margarinon kissÈ megpirÌtjuk, majd
a liszttel, a sÛval Ès az Èlesztıvel egy¸tt
a burgony·hoz adjuk. Alaposan ˆssze-
dolgozzuk, ha t˙l s˚r˚ a tÈszta tejet, ha
t˙l hÌg, lisztet adunk hozz·. Letakarva
meleg helyen kelesztj¸k. A kompÛthoz a
mogyorÛt a margarinom megpirÌtjuk,
majd r·szÛrjuk a cukrot. Ezt vil·gosra
karamelliz·ljuk, majd felˆntj¸k borral Ès
2 dl vÌzzel, Ès addig fızz¸k, amÌg a cu-
kor felolvad. Hozz·adjuk az aszalt szil-
v·t Ès fedı alatt 10 percig fızz¸k. Fel-
haszn·l·s elıtt egy Ûr·val a kacsamellet
kivessz¸k a h˚tıbıl, kˆzben a s¸tıt 160
fokra elımelegÌtj¸k. Az olajat egy mÈly
l·basban felmelegÌtj¸k, Ès a megkelt
burgonyaf·nk tÈszt·bÛl, olajozott kÈzzel
form·zott golyÛkat szÈp barn·ra s¸tj¸k
benne. A kacsamell bırˆs felÈt egy fel-
forrÛsÌtott serpenyıben barn·ra pirÌtjuk,
majd megfordÌtjuk Ès 10 percre a s¸tıbe
tessz¸k. Kivessz¸k a forrÛ edÈnybıl, ·t-
tessz¸k egy t·nyÈrra Ès meleg helyen
p·r percig pihentetj¸k. Ezt kˆvetıen
m·r a t·lal·sra ˆsszpontosÌtunk: a kacsa-

h˙st vÈkonyan felszeletelj¸k Ès a f·nk-
kal, valamint a szilva kompÛttal ÌzlÈse-
sen elrendezz¸k a t·nyÈron. ï
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A tüzijáték és házi kedvenc 
különleges kapcsolata
A szilveszteri mulats·gok kˆzeledtÈvel fı-
kÈnt v·roson elıker¸lnek a pet·rd·k Ès a
t˚zij·tÈkok. Ezeknek a pirotechnikai esz-
kˆzˆknek a durran·sai kiv·lÛ szÛrakoz·st
jelentenek az emberek sz·m·ra, ugyanak-
kor nagyon megrÈmÌtik az ·llatokat.

Minden ·llattartÛ figyelmÈbe aj·nljuk,
hogy ezekben a veszÈlyeztetett idıszak-
ban fokozottan figyeljenek oda kedvence-
ik biztons·g·ra. Sz·mtalan olyan eset tˆr-
tÈnt, hogy a kutyus a szilveszteri t¸zij·tÈk
okozta hanghat·sok miatt megijedt Ès el-
menek¸lt otthonrÛl, amelynek kˆvetkez-
tÈben kˆzlekedÈsi baleset ·ldozat·v· v·lt,
vagy olyan messzire kÛborolt, hogy m·r
nem tal·lt haza.

PrÛb·lja mindenki megelızni a bajt a
kritikus periÛdusban, legyenek a kedven-
ceik kˆzelÈben vagy z·rj·k ıket bizton-
s·gos helyre. Fontos, hogy a szabadban
tartott ·llatokon legyen nyakˆrv a gazdi
nevÈvel Ès elÈrhetısÈgÈvel, Ìgy ha mÈgis
megtˆrtÈnik a baj, hamarabb hazaker¸l-
het kedvenc¸k. ï

Piros pompában a mi kulásvirág! Hogyan gondozzuk?
A december kˆzeledtÈvel gyakran l·tni a
piros-zˆld szÌnekben pomp·zÛ mikul·s-
vir·got. Hangulatos, kedves szobanˆ-
vÈny, amely szÈpsÈgÈvel fokozza a tÈli ̧ n-
nepek hangulat·t. Gondoz·s szempontj·-
bÛl sok odafigyelÈst igÈnyel, ezeket az ap-
rÛ tr¸kkˆket pedig most felt·rjuk nektek.

Ez a kutyatejfÈlÈkhez tartozÛ dÌsznˆvÈny
KˆzÈp-Amerik·bÛl, MexikÛbÛl sz·rmazik.
JÛval az eurÛpaiak megÈrkezÈse elıtt, az
indi·n tisztas·g jelkÈpekÈnt a kˆzÈp-me-
xikÛi aztÈkok termesztettÈk. A nagy becs-

ben tartott nˆvÈny azonban csak a hegyvi-
dÈki klÌm·n maradt meg.

A mikul·svir·g ÈrdekessÈge, hogy nem a
vir·gaival dÌszÌt, hanem a friss felleveleivel
ñ gyakorlatilag a zˆld Ès a piros levelek
ugyanolyan levelek, elıbb-utÛbb a piros
is bezˆld¸l. A felsı levelek jellemzıen pi-
rosak, de manaps·g m·r lÈtezik fehÈr, s·r-
ga, narancss·rga vagy ak·r rÛzsaszÌn is.
Amikor elkezd a naps¸tÈses Ûr·k sz·ma
csˆkkenni, akkor kezd bepirosodni a mi-
kul·svir·gok levele. A mikul·svir·got Ûv-
juk az erıs napsugaraktÛl, de a lak·s nap-
fÈnyes rÈszÈn helyezz¸k el. MinÈl tˆbb
fÈnyt kap a nˆvÈny, ann·l hosszabb ideig
vir·gzik, Ès a fellevelek is sok·ig szÈpek
maradnak. A nˆvÈny nem kedveli a v·lto-
zÛ hımÈrsÈklet˚ szob·t Ès a huzatot, a
legjobb, ha a nyÌl·sz·rÛktÛl is t·vol tartj·k,
teh·t egy olyan helyisÈgben tartsuk,
amelynek hımÈrsÈklete legfeljebb 16 Ès
20 0C kˆzˆtt ingadozik. 23 0C felett a nˆ-
vÈny biztosan pusztul·sra van ÌtÈlve.
A legjobb ˆntˆzÈsi mÛdszer, ha hetenkÈnt
egyszer ·llott vÌzzel, teli edÈnybe helyez-
z¸k a mikul·svir·g cserepÈt. Ha a fˆld
megszÌvja mag·t, egy hÈtig nem kell lo-
csolni. Sajnos tˆbben esnek abba a hib·-
ba, hogy a mikul·svir·got t˙llocsolj·k,
ilyenkor egÈszen megnehezednek a leve-

lek, t˙ltˆltıdnek vÌzzel, ezÈrt ledobja ıket.
Ilyenkor ñ ha m·r teljesen lekopaszodott ñ
Èrdemes visszavagdosni az ·gakat, Ès kÈt-
h·rom hÛnapig meleg, napos helyen kell
tartani, azt·n pedig sˆtÈtebb helyen. Van,
aki beteszi a szekrÈnybe, m·s leviszi a pin-
cÈbe, teh·t nÈh·ny hÈtig le kell csˆkkente-
ni a naps¸tÈses Ûr·k sz·m·t, Ès akkor ˙jra
bepirosodik, ˙jra vir·gzik a nˆvÈny.

A mikul·svir·g bimbÛkÈpzıdÈse Ès fel-
leveleinek szÌnezıdÈse csak akkor indul
meg ˙jbÛl, ha ˙gynevezett rˆvid nappalos
kˆr¸lmÈnyeket biztosÌtunk a sz·m·ra. Ez
azt jelenti, hogy a vir·got a nappali fÈny
10-12 Ûr·n·l tov·bb nem Èri. A mikul·svi-
r·got egÈsz Èvben lehetne pirosÌtani, ha
nem is vir·goztatni, ennek ellenÈre oktÛ-
berñnovembertıl janu·rñfebru·rig tart a
vir·gz·si idıszaka. Teh·t, ha jÛl Èrzi ma-
g·t, nem locsoljuk t˙l Ès ugyanakkor elÈg
fÈnyt is kap, akkor ak·r febru·r vÈgÈig is
szÈp piros marad. A mikul·svir·g tÈl vÈge
felÈ kezdi hullatni a levelÈt. Sokan azt gon-
dolj·k, hogy hamarosan kipusztul, pedig
csak pihenni kÈsz¸l, ezÈrt ne dobjuk ki a
leveleit vesztett vir·got. VisszametszÈs, ˙j-
ra¸ltetÈs, rendszeres t·poldatoz·s ut·n
ny·ron ˙j hajt·st hoz, ısszel pedig mester-
sÈges fÈnytıl vÈdett helyen ˙jra szÌnpom-
p·ba borulnak a levelei. ï
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A karácsony szimbólumai

Minden Èvben gyermeki izgalommal dÌ-
szÌtj¸k fel a kar·csonyf·t gˆmbˆk-
kel, saj·t kÈszÌtÈs˚ dÌszekkel, cÈrn·ra
f˚zˆtt mÈzeskal·csfigur·kkal vagy sza-
loncukrokkal, girlandokkal Ès Ègıkkel.
Ezeket a dÌszeket azonban tudatosan,
szimbÛlumkÈnt is haszn·lhatjuk, me-

lyeknek jelentÈse nem sokban v·ltozott
az Èvek sor·n.

A karácsonyfa
Az ˆrˆkzˆld fenyı a keresztÈnyek szerint
az ˆrˆkkÈvalÛs·g jelkÈpe, cs˙csa pedig a
magasabb tudatoss·g fele valÛ tˆrekvÈst
jelenti, a mennyorsz·gba ker¸lÈsre utal. 

Gömbök
A gˆmb a teljessÈget jelkÈpezi, illetve a
Fˆldet Ès az azt kˆr¸lvevı Ègitesteket,
ezÈrt fontos, hogy legal·bb kilenc gˆmb
legyen a f·n.

Csi llag
A csillag a kar·csonyfa tetejÈn a JÈzus
sz¸letÈsÈt jelzı csillagra utal, t·gabb Èrte-
lemben pedig a Napot szimboliz·lja. A
hat·g˙ csillag a harmÛni·t, az ellentÈtek
egysÈgÈt foglalja mag·ban. 

Ezüst/Arany
A Hold Ès a Nap szÌnei a gazdas·g jelkÈ-
pei, Èrdemes h·t ez¸st Ès arany gˆmbdÌ-
szekkel is ÈkesÌtened a f·t.

Piros
A piros a kar·csony egyik legkedveltebb
szÌne, a termÈkenysÈg szimbÛluma, az en-
gesztelÈs, az ·ldozat jelkÈpe.

Dió
A diÛ az alm·val egy¸tt bˆlcsessÈgjelkÈp.

Csi llagszóró
Az Èlet, a pillanatok m˙landÛs·g·t jelkÈ-
pezi, de a betlehemi csillagot is esz¸nkbe
juttatja. 

Szaloncukor
A hagyom·nyos finoms·g az angyalokat
Ès ez·ltal a boldogs·got testesÌti meg,
nem hi·nyozhat egyetlen f·rÛl sem.

Harang és csengő
A kar·csony hangulat·t idÈzik, hiszen
hangjukkal pozitÌv hangulatot kˆlcsˆ-
nˆznek az ¸nnepnek. A pog·ny nÈpek
dÈmon˚zı szerepet is tulajdonÌtottak
ezeknek a t·rgyaknak. ï

TÈlen a kert nem hemzseg a l·tv·nyoss·-
goktÛl, nem is csoda, hiszen a cudar idı-
j·r·s miatt mi sem idız¸nk t˙l hosszasan
benne. Ennek ellenÈre nem sz¸ksÈges
fˆltÈtlen¸l Èttermekben, vagy lok·lokban
szervezni a kar·csonyi partit, megfelelı
kar·csonyi dekor·ciÛ mellett a h·zunkat
ˆvezı tÈr is megteszi. A kertdÌszÌtÈsre
sz·mos lehetısÈg van, ezek kˆzˆtt sora-
kozik termÈszetesen a megfelelı kar·-
csonyi dekor·ciÛ kiv·laszt·sa is. Ez a
szimbÛlumok (HÛember, Mikul·s, JÈzus-
ka stb.) mellett lehet fehÈr vagy szÌnes
Ègısor is. A kar·csonyfa ugyancsak elma-
radhatatlan hozz·tartozÛja a kerti ¸nnep-
nek, girlanddal Ès dÌszkivil·gÌt·ssal valÛ
felszerelÈse pedig szemet gyˆnyˆrkˆdte-
tı lehet. Az asztali dekor·ciÛbÛl nem ma-
radhat ki a vˆrˆs asztalterÌtı, a felszolg·lt
Èteleket pedig b·tran alakÌthatjuk az ¸n-
nep ut·n. ï

Karácsony a kertben
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Így lesz karácsonyi hangulat 
a lakásodban
MÈg csak december kˆzepe, de m·ris r·-
hangolÛdhatunk az ¸nnepekre, ugyanis
minÈl lelkesebben kÈsz¸l¸nk a kar·-
csonyra, ann·l nagyobb ˆrˆm lesz majd a
szeretteinkkel tˆltˆtt Szenteste. Hogy ne
csak szÌv¸nkbe, hanem otthonaikba is be-
lopja mag·t az ¸nnep, lak·sunkat hangu-
latos, mÈgis kˆnnyen beszerezhetı aprÛ-
s·gokkal is dÌszÌthetj¸k. 

Egy csomag illatozÛ fahÈjat m·r p·r le-
jÈrt megvehetsz a legkˆzelebbi boltban,
ezt pedig egy arany vagy piros szalaggal
·tkˆtve kifinomult dekor·ciÛt nyerhetsz,
melyet b·rhol felakaszthatsz a lak·sban.
Emellett zˆldellı fenyı·gakat is gy˚jt-
hetsz, amelyekre kar·csonyfadÌszeket, de
ak·r termÈszetes anyagokbÛl kÈsz¸lt de-
kor·ciÛkat (toboz, diÛ, sz·rÌtott narancs)
is akaszthatsz. P·r mÈcses meggy˙jt·s·-
val, illetve kar·csonyi sl·gerekkel fokoz-
hatod az ¸nnepi hangulatot. Emellett
aj·nlott beszerezned nÈh·ny p·rologtatÛ-
ba valÛ illÛolajat vagy Èpp szegf˚szeget
Ès narancsot a garant·lt illatfelhıkÈrt. Ha
nagyobb v·ltoztat·sokra v·gysz, tÈl idejÈ-

re a nappalit relax·ciÛs hellyÈ v·ltoztat-
hatod, ha b˙toraidat ˙gy rendezed, hogy
egy kˆzponti rÈsz kˆrÈ csoportosuljanak.
A szınyegeket Ès terÌtıket a ny·ri, vÈ-
kony anyagok helyett cserÈld bolyhos,

vastag Ès puha ÑtakarÛraî, ezek jÛl mutat-
nak hetykÈn egy karf·ra dobva is. A na-
rancs Ès ·rnyalatai felmelegÌtik lak·sodat,
Èrdemes h·t ezzel a szÌnnel ˆltˆztetned
a teret. ï

Apró változtatások csodákra képesek
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PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. janu·r 3-·ig. A helyes
megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
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Humor
H·rom denevÈr ¸l az ereszen. Egyik¸k
megunja a beszÈlgetÈst Ès elrep¸l. TÌz
perc m˙lva vÈresen jˆn vissza.
ñ H·t veled mi tˆrtÈnt?
ñ L·tj·tok a vˆlgyben a birk·kat?
ñ Igen.
ñ KiszÌvtam a vÈr¸ket.
Elmegy a m·sik is. H˙sz perc m˙lva vÈre-
sen jˆn vissza.
ñ Mi tˆrtÈnt veled?
ñ L·tj·tok a vˆlgyben a marh·kat?
ñ Igen.
ñ KiszÌvtam mindnek a vÈrÈt.
Na a harmadik is kedvet kap, elrep¸l ı is.
÷t perc m˙lva vÈresen jˆn vissza, de nem
csak a sz·ja szÈle, hanem mindene csu-
pa vÈr.

ñ Veled mi tˆrtÈnt?
ñ L·tj·tok azt a bazi nagy tornyot odalent?
ñ Igen.
ñ Na, Èn meg nem l·ttam

ï
ñ KÈpzeld, siker¸lt megvertem egy sakk-
bajnokot Ès egy asztalitenisz-bajnokot is!
ñ Az lehetetlen!
ñ De mÈgis igaz. A sakkbajnokot ping-
pongban, az asztalitenisz-bajnokot pe-
dig sakkban vertem meg.

ï
A kutya tÈnyleg az ember legjobb bar·t-
ja. Ha nem hiszed el, prÛb·ld ki a kˆvet-
kezıt:
Z·rd be a kuty·dat Ès a felesÈgedet a ko-
csid csomagtartÛj·ba. Egy Ûra m˙lva
nyisd ki! Vajon ki ˆr¸l neked jobban,
amikor megl·t?

Egy piros kis Polski h˙z egy Rolls Royce
mellÈ a pirosn·l. A vezetıje kiki·lt:
ñ Van r·diÛ a kocsij·ban?
ñ Ez csak termÈszetes ñ v·laszol a Rolls
Royce vezetıje.
ñ …s telefax?
ñ H·t persze.
ñ …s francia·gy?
A luxuskocsi tulajdonosa elszÈgyelli ma-
g·t, Ès elhajt az elsı szervizbe, ahol egy
francia·gyat szereltet a kocsij·ba.
Egy hÈt m˙lva megpillantja a kis Polskit
egy parkolÛban. Odamegy hozz·, Ès be-
kopog az ablak·n:
ñ Most m·r francia·gy is van a kocsim-
ban!
Erre a kis Polski tulajdonosa kiszÛl:
ñ …s ezÈrt zavart meg zuhanyoz·s kˆz-
ben?

Kos
Decemberben kˆzepÈig kifejezet-

ten fesz¸lt leszel, majd hirtelen visszata-
l·lsz a bÈkÈs ˙tra, megnyugv·s Ès harmÛ-
nia kˆltˆzik a lelkedbe, a mindennapjaid-
ba. Az Èv utolsÛ kÈt hetÈben vÈgtelen¸l vi-
d·m, kiegyens˙lyozott, jÛ kedÈly˚ leszel.
Ha alkalmad adÛdik, Èrdemes kikapcso-
lÛdni, egy k¸lfˆldi vagy belfˆldi utaz·s
mindenkÈppen jÛt tenne.

ï
Bika
V·ltoztat·son tˆrˆd a fejed, Ès vÈg-

hez is fogod vinni Èv vÈgÈig, amit kigon-
dolt·l. LegyÈl kˆr¸ltekintı, mert ebben a
nagy tenniv·gy·sban kˆnnyen hozhatsz
elhamarkodott dˆntÈst, amit elker¸lhetsz,
ha nÈha hallgatsz a jÛzan eszedre! V·ltoz-
tat·s ir·nti igÈnyed jogos, de ezt megfele-
lıen Ès idıben kˆzˆld szeretteiddel, k¸-
lˆnben az ı ellen·ll·suk is Èrthetı lesz.

ï
Ikrek
Egy kifejezetten szerencsÈs Ès har-

monikus idıszakot hoz december hava,
·m kÈsz¸lj fel arra, hogy december 12-e Ès
19-e kˆzˆtt a fogyÛ hold kellemetlen ese-
mÈnyeket tartogat sz·modra. Ezek legin-
k·bb hivatalos Ès munk·val ˆsszef¸ggı
konfliktusokbÛl adÛdnak. Kˆss bÈkÈt mi-
hamarabb mindenkivel.

ï
Rák
December hav·nak elsı fele ne-

hÈzsÈgeket, sok plusz munk·t hoz. Tartsd
szem elıtt azt a kÈpessÈgedet, hogy te
minden helyzetben jÛl tudsz kommuni-
k·lni, haszn·ld ki ezt, Ès bizonyÌtsd be,
hogy r·d azt·n lehet sz·mÌtani. Ezt a ne-
hÈz elsı kÈt hetet egy dicsÈrtekkel zs˙folt
Èv vÈge kˆveti majd, ahol m·sok erkˆlcsi-
leg Ès anyagilag is ki fogj·k neked fejezni
a h·l·jukat.

Oroszlán
Koncentr·lj a munk·dra az Èv

utolsÛ hav·ban, Ìgy szerencsÈsen alakul-
nak a hivatalos ¸gyeid, Ès anyagilag is ga-
rant·lt a gyarapod·s. Igyekezz egÈszsÈ-
ges egyens˙lyt tal·lni a munka Ès a csal·d
kˆzˆtt, mert az advent Ès a kar·csony min-
denkibıl kihozza a tˆrıdÈsre valÛ v·gyÛ-
d·st. Ha mÈg keresed az igazit, most tÈny-
leg nem fog elker¸lni.

ï
Szűz
ElÈrkezett az Èv legmozgalma-

sabb szakasza, legal·bbis ami az Èrzel-
meket, a szeretetet Ès az odaad·st illeti.
Hajlamos leszel kicsit t˙lkˆltekezni, de
ink·bb a figyelembıl Ès a szeretetbıl adj
tˆbbet azoknak, akik ezt igÈnyelnÈk tı-
led. A munk·d rÈvÈn jelentıs extra bevÈ-
telekre is sz·mÌthatsz, ami kompenz·lja
a kˆltekezÈst.

ï
Mérleg
November jÛl z·rult, december

pedig maga lesz a csoda. ⁄j szerelemre
v·gysz? Bar·tokat keresel? Net·n ·ll·st v·l-
toztatn·l? Mindez csup·n elhat·roz·s kÈr-
dÈse, rajtad m˙lik, milyen cÈlokat t˚zˆl ki
magad elÈ. A kedvessÈg Ès a jÛ sz·ndÈk,
amit sug·rzol magadbÛl azt eredmÈnyezi,
hogy terveidhez t·mogatÛkat is tal·lsz. 

ï
Skorpió
Szeretteid, otthonod, csal·di Èleted

fontos szerepet kap most az Èletedben. Ha
tˆrˆd a fejed valamilyen befektetÈsen,
ad·s-vÈtelen, azt ink·bb tedd ·t a 2013-as
esztendıre. A december 13-i ̇ jhold tov·b-
bi lend¸letet ad dolgaid intÈzÈsÈhez,
ugyanakkor nÈmi lazÌt·sra is sz¸ksÈged
lenne m·r. Mi a terved kar·csonyra, szil-
veszterre? Nincs? Akkor ideje kiagyalni va-
lami programot.

Nyilas
Az adventi kÈsz¸lıdÈs kettıs ha-

t·ssal lesz az Èrzelmi Èletedre. RÈszben
ˆr¸lsz neki, hogy kicsit ki tudsz sz·llni a
mÛkuskerÈkbıl, m·srÈszt annyi munk·d
lesz, ami mellett zsonglırnek kell lenned,
hogy mindenki elv·r·sainak idıben Ès
hib·tlanul megfelelj. KollÈg·idra, felette-
sekre Ès szeretteidre egyar·nt ˆsszponto-
sÌtanod kell.

ï
Bak
Az Èv folyam·n elvÈgzett munk·-

id miatt sok dicsÈretben rÈszes¸lsz, de
vannak rÈgi ¸gyek, amiket f¸ggıben
hagyt·l, annak remÈnyÈben, hogyha te-
lik az idı, majd mindenki elfelejti ıket.
Sz·nj idıt r·juk, ne told ·t ıket a 2013-as
esztendıre. A v·ratlanul kÌn·lkozÛ mun-
kalehetısÈget haszn·ld ki, megÈri a koc-
k·zatot!

ï
Vízöntő
A decemberi Ègi konstell·ciÛk k¸-

lˆnˆsen Èrzelmeidre, anyagi helyzetedre
lesznek hat·ssal. …rdemes odafigyelned
a v·ltoz·sokra, mert ami most tˆrtÈnik, az
a te javadat szolg·lja. Tˆrıdj sokat ˆnma-
gaddal, a pÈnz¸gyeket illetıen viszont
nyisd ki a pÈnzt·rc·dat idıben, hogy a tÈ-
ged keresı extra bevÈtel meg is tal·ljon.

ï
Halak
A december eleji fogyÛ hold se-

gÌtsÈgÈvel nÈh·ny rÈgi dolgot vÈgre el
tudsz ereszteni, bÈkÈben, fesz¸ltsÈg nÈl-
k¸l. Ha r·kÈnyszer¸lnÈl valamilyen fon-
tos dˆntÈsre, ·ll·sv·ltoztat·sra, kˆltˆ-
zÈsre, ne hadakozz az esemÈnyek ellen,
hanem fogadd el, hogy most ez a felada-
tod. Semmi sem tˆrtÈnik vÈletlen¸l, hidd
el, a te Èrdeked fel¸lni a v·ltoz·s szelÈ-
nek hat·s·ra.
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Itt a tél, irány
lékhorgászni

A vaddisznÛ az egyik legelterjedtebb Ès
legkˆzkedveltebb vadak egyike, amely
haz·nkban is megtal·lhatÛ. VeszÈlyessÈ-
gÈrıl, alkalmazkodÛ kÈszsÈgÈrıl Ès hihe-
tetlen szÌvÛss·g·rÛl hÌres. Magass·ga 110-
115 cm, tˆmege pedig 60-250 kg kˆzˆtt
v·ltozik. A robusztus vad hÌmjÈt kannak,
nıstÈnyÈt koc·nak Ès kicsinyeit pedig ma-
lacnak nevezik. SzÌnezete a vˆrˆsesbarn·-
tÛl a feketÈig sokfÈle ·rnyalat˙ lehet, a ma-
lacok jellegzetesen barna, hosszanti csÌ-
kokkal tarkÌtottak.

T·pl·lkoz·s szempontj·bÛl, hasonlÛan a
h·zi disznÛhoz, mindenevı. Az erdık,
mezık ·ltal kÌn·lt vadgy¸mˆlcsˆk, mak-
kok mellett a fˆldˆn fÈszkelı madarak to-
j·sait, fiÛk·it, pockokat, pondrÛkat, gilisz-
t·kat is elıszeretettel fogyasztja.

A vaddisznÛ tˆrvÈnyben megszabott va-
d·szati idıszaka Rom·ni·ban augusztus
1. Ès febru·r 15. kˆzˆtt van. Az elkˆvetke-
zıkben bemutatjuk nÈh·ny gondolatban
azokat a vad·szati form·kat, amelyekket
a zs·km·ny elejtÈsÈben haszn·lnak. 

Lesvadászat
Magasles, leskunyhÛ, lesh·z elÈ elhelye-
zett kukoric·ra j·rÛ vaddisznÛk zs·km·-
nyul ejtÈsÈt Èrtj¸k ezalatt. Legnagyobb va-
lÛszÌn˚sÈggel Ìgy ejthetık el azok a ka-
nok, amelyeknek nem ritk·n 20-23, ak·r
28-29 cm-es agyarai vannak. A vad·sz-
idÈny teljes periÛdusa alatt alkalmazhatÛ
ez a tÌpus˙ vad·szati forma, mivel a vad-
disznÛ a kukoric·t, mint kiegÈszÌtı t·pl·-
lÈkot, b·rmikor szÌvesen elfogyasztja. 

Cserkelés
Az aktu·lis Èvszakban alkalmazz·k a b˙-
g·si idıszakban a havas erdıkben. Ez a
fajta vad·szati mÛd kÈt feltÈtele a jÛ kondÌ-
ciÛ Ès a vaddisznÛk mozg·skˆrzetÈnek,
valamint termÈszetÈnek alapos ismerete.
A ny·ri cserkelıvad·szat, valÛj·ban a
nemrÈg emlÌtett hajnali lesvad·szat kom-
bin·l·sa kisebb ter¸letbej·r·sokkal.

Hajtóvadászat
Ez a vaddisznÛ elfog·s·nak legtˆbb-
szˆr, fıkÈnt oktÛber kˆzepÈtıl febru·r
kˆzepÈig alkalmazott mÛdja. Az ıszi
vaddisznÛhajt·sok sor·n gyakori sze-
replı lehet a medve is, Èppen ezÈrt in-
k·bb vaddisznÛ-medve hajt·sokrÛl be-
szÈlhet¸nk. Mivel hegyes-vˆlgyes vidÈ-
k¸nkˆn a lı·ll·sok megkˆzelÌtÈse ko-
moly fizikai teljesÌtmÈnyt igÈnyel, ezÈrt
aj·nlott a jÛ kondÌciÛ Ès az Èvszaknak
megfelelı ruh·zat. ï

A tÈli zord idıj·r·s nem jelenti azt, hogy
egy mindenre elsz·nt horg·sz ne szen-
teljen idıt Ès energi·t a hobbij·nak. 

A legtˆbb horg·sznak csak az elsı ko-
moly fagyok ut·n kezdıdik a szezon,
miut·n az ·llÛvizeken megfelelı lesz a
jÈgtakarÛ vastags·ga. A lÈki horg·sza-
tok sor·n szÈp ÈlmÈnyekkel Ès fog·-
sokkal gazdagodhatunk, de nem ·rt
tˆbb rendkÌv¸l fontos biztons·gi tÈnye-
zıre alaposan odafigyelni, mikor a jÈg
h·t·n tartÛzkodunk. A meggondolatlan
viselkedÈs miatt bekˆvetkezett kelle-
metlensÈgeket kˆnnyedÈn el lehet ke-
r¸lni az ·ltal·nos biztons·gi elıÌr·sok
betart·s·val. 

1. FolyÛvÌzen mÈg vÈletlen¸l se prÛ-
b·lkozzunk lÈkhorg·szattal. Nagyon be-
csapÛs lehet, ha befagyva l·tjuk a folyÛ-
vizeket, ugyanis a jÈgp·ncÈl vastags·ga
mÈterenkÈnt v·ltozhat a sodr·s vÈgett.

2. Soha ne rohanjunk a jÈgre meggon-
dolatlanul. Gyızıdj¸nk meg a vastags·-
g·rÛl, hogy elbÌrja-e a s˙lyunkat. 

3. Az egyik legfontosabb szab·ly, hogy
egyed¸l soha ne menj¸nk a jÈgre! Ha baj
tˆrtÈnne, egy t·rs segÌtsÈge megfizethe-
tetlen lehet.

4. A lÈki horg·szat sor·n elÈg sok felsze-
relÈst kell behordani a jÈgre. A legfonto-
sabb az ˆnmagunk biztosÌt·sa. …pp ezÈrt
vigy¸nk magunkkal egy hossz˙ karÛt Ès
kˆtelet, mert Èletet menthet baj esetÈn.

5. Meleg ruh·zat, Ès vastag zokni,
mert a jÈgen ·ll·s sor·n a l·bunk f·zhat
meg leghamarabb.

6. TÌz centimÈternÈl vÈkonyabb jÈgen
vÈletlen¸l se prÛb·ljuk meg, mivel a
jÈg beszakadhat.

Aki kedvet kapot hozz·, prÛb·lja ki,
de mindenkÈpp a fenti szab·lyok be-
tart·s·val. ï

Az elszántabbak télen is hódolnak szenvedélyüknek

Kapd el a disznót!



Most, hogy vÈget Èrtek a v·-
laszt·sok, nemcsak arra

kell gondolnunk, hogy jÛl
szavaztunk-e, Ès hogy
legkˆzelebb hogyan fo-
gunk szavazni, hanem
arra is, hogy lehetısÈ-

g¸nk van arra, hogy nap
mint nap szavazzunk. …spe-

dig a magyar nyelvre!
EurÛpai fogyasztÛkÈnt ugyanis nem csak a legol-

csÛbb ·rat, vagy a legjobb minısÈget  vehetj¸k fi-
gyelembe, hanem azt is, hogy a gy·rtÛ/forgalma-
zÛ/kereskedı (szolg·ltatÛ) minket, magyar nyelv˚
fogyasztÛkat megtisztel-e azzal, hogy magyar nyel-
ven is megszÛlÌt. 
Az EurÛpai UniÛ alapÌtÛ orsz·gaiban, mint pÈld·ul

Belgiumban vagy Hollandi·ban a tˆbbnyelv˚ fel-
iratok a kereskedelemben nagyon szÈlesen elter-
jedtek, az egynyelv˚ termÈkek gyakorlatilag a kivÈ-
telt alkotj·k. A Benelux ·llamokban termÈszetes a
nÈmet vagy francia, vagy ak·r a frÌz kisebbsÈgi
nyelv haszn·lata a holland mellett. 
M·r Magyarorsz·gon is sok helyen tal·lhatunk ro-

m·n nyelv˚ feliratokat, annak ellenÈre, hogy a ro-
m·n ajk˙ v·s·rlÛk az ˆsszfogyasztÛnak mÈg 1%-·t
sem teszik ki. 
ErdÈlyben megjelentek m·r azok a cÈgek, ame-

lyek odafigyelnek az ¸gyfeleik igÈnyeire, Ès az Eu-
rÛp·ban elterjedt tˆbbnyelv˚sÈget ·polj·k, de ez
mÈg nem ·ltal·nosan elterjedt. MÈg sok kereskedel-
mi egysÈgben, ahol  a magyar anyanyelv˚ fogyasz-
tÛk sz·ma magas, sıt sok esetben a tˆbbsÈget alkot-
j·k, mÈg mindig elıfordul az, hogy hi·nyoznak a
magyar nyelv˚ feliratok.  
Az amsterdami szÈkhely˚ European Language

Rights AlapÌtv·ny beindÌtja a Szavazzon a magyar
nyelvre! nev˚ projektjÈt, amelynek cÈlja, hogy b·-
torÌtsa Ès ismertesse az erdÈlyi fogyasztÛkkal az eu-
rÛpai fogyasztÛi jogokat Ès lehetısÈgeket arra nÈz-
ve, hogy a kÈtnyelv˚sÈg/tˆbbnyelv˚sÈg minden
kereskedelmi egysÈgben elterjedjen, ahol a magyar
anyanyelv˚ fogyasztÛ erre igÈnyt tart.  

Gondoljon arra, hogy m·r ak·r egyetlen fogyasztÛi
panaszlevÈl vagy egyetlen v·s·rlÛ kÈrÈse is elÈg le-
het ahhoz, hogy egy kereskedelmi cÈg  bevezesse a
kÈtnyelv˚sÈget. FogyasztÛkÈnt ÷nnek megvan a le-
hetısÈge arra, hogy a kÈtnyelv˚sÈget v·lassza Ès
minden egyes v·s·rl·sn·l olyan termÈket v·s·rol
amely cÌmkÈjÈn magyar felirat Ès termÈkismertetı
·ll, Ès nem v·s·rolja meg az egynyelv˚ feliratot
haszn·lÛ termÈket. 
Õgy eurÛpai fogyasztÛkÈnt ÷nnek sokkal tˆbb le-

hetısÈge van a szavaz·sra, hiszen a parlamenti v·-
laszt·sokkor ÷n csak nÈgyÈvente v·laszthat, fo-
gyasztÛkÈnt viszont naponta tˆbbszˆr is.
A szavazzon.eu weboldalon tˆbb inform·ciÛt ta-

l·lhat a projektrıl, mintaleveleket tˆlthet le Ès szÈle-
sebb t·jÈkoztat·st kaphat. Amennyiben kÈrdÈse
van, hÌvja fel a  031-2263100-s telefonsz·mot, vagy
iratkozzon fel a  hÌrlevÈlre.

Szavazzon a magyar nyelvre!

http://www.szavazzon.eu http://www.language-rights.eu
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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

Autószerelő
ï SC Magor Prod SRL
Maramure∫ului u. 24. sz.

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

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
Euro Hiparion
Some∫eni (Szamosfalvi) ˙t 4A. sz.
ï Ermon Trade
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.
ï Dynamic Design&Advertising
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 17. sz.
ï Orb·n Copy
Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 5. 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.
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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 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

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 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

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.
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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 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

Ingyenes apróhirdetési szelvény
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AprÛhirdetÈs szˆvege (legfeljebb 160 karakter):
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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.
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Fantáziával öltözz,
télen is

Csizmára fel!

A szezon·lis divatot a technika, az idıj·-
r·s, az ÈletmÛd befoly·solja legink·bb,
azonban ha hozz·adunk nÈmi saj·t han-
gulatot Ès fant·zi·t, akkor minden szem-
p·r r·nk szegezıdik majd az utc·kon.
Nem elÈg ugyanis a divatdikt·torok ·ltal
elÈnk t·rt pÈld·nak behÛdolni, ha nem
Èrezz¸k ˙gy, hogy az adott holmit r·nk,
nek¸nk szabt·k. Hogy segÌts¸nk kicsit az
eligazod·sban, ˆsszegy˚jtˆtt¸k az ˆsszes
tÈli idıszakra sz·nt ˆltˆzkˆdÈsi tippet.

A hagyom·nyos Ès kÈzm˚vesm˚vek vi-
r·gkorukat Èrik, nem csoda h·t, ha a divat
terÈn is hÛdÌtanak a kÈzzel kÈszÌtett csip-
kÈk, mint·k, festett selymek Ès gondosan
ˆsszebark·csolt kiegÈszÌtık. A M·ty·s ki-
r·ly sz¸lıh·z·hoz vezetı kisutc·n meg-
rendezett kar·csonyi v·s·ron naponta te-
mÈrdek egyedi darabot szerezhetsz be.

A tavalyi hideg szezonhoz hasonlÛan
idÈn is b·tran hordhatjuk a prÈmet Ès
szˆrmebund·t, elınyˆs azonban, ha
derekunkon ˆvvel karcs˙sÌtjuk a vastag
ˆltˆzetet.

A kˆtˆtt ruh·k termÈszetesen elmarad-
hatatlan velej·rÛi a tÈlnek, az idei palett·n
Èppen ezÈrt a nıies fodros fazontÛl a bı,
komorabb stÌlusig minden megjelenik,
ezeket farmerral vagy vastag lenv·szon

anyag˙ nadr·gokkal, de ak·r testhez·llÛ
darabokkal is p·rosÌthatjuk.

A matrÛzstÌlus˙, ny·rt idÈzı darabok
feldobhatj·k az Èvszak egyhang˙s·g·t, a
csÌkos minta Ès a tengerÈsznadr·g fehÈr-
rel Ès pirossal kombin·lva lesz igaz·n
hangs˙lyos.

A nıiessÈg jegyÈben idÈn a ceruzaszok-
ny·k a legkˆzkedveltebbek, ugyanis vas-
tag harsiny·val t·rsÌtva munk·ba, de ak·r
alkalmi esemÈnyre is a tˆkÈletes v·laszt·s.
A retrostÌlus˙ kardig·nok Ès blÈzerek cso-
d·san mutatnak ezzel a tÌpus˙ szokny·val,
de magasÌtott fazon˙ nadr·gokkal, hossz˙
felsıre is felveheted.

A fÈrfias vonal kedvelıinek az egyenes
szab·s˙ kab·tok vagy az ugyancsak egye-
nes nadr·gszab·sok aj·nlottak.

A tÈl hangulat·t idÈzı fehÈr ˆltˆzetek a
meleg fˆldszÌnekkel kombin·lva igaz·n
b·mulatosan mutat minden nın, de az
idei kifutÛkon megjelentek a kock·s ru-
hadarabok is.  

SzÌnek terÈn a bordÛ, a kÈk, az arany, a
must·rs·rga, a bÈzs, az ˆrˆkkÈ klasszikus
fekete Ès a sˆtÈtlila a trendi, ezek b·rme-
lyikkel t·rsÌtva nagyszer˚en mutatnak, de
ilyen szÌn˚ kiegÈszÌtıkkel sem lehet mel-
lÈnfogni.ï

SokszÌn˚ Ès v·ltozatos csizmadivatra sz·-
mÌthatunk idÈn, ugyanis a klasszikus fa-
zonoktÛl a sportosabb, laz·bb stÌlusig
minden megtal·lhatÛ a kÌn·latban. …pp-
˙gy divatos a kˆtˆtt sz·r˙ csizma, mint a
szˆrmÈs, legyen szÛ bok·ig, tÈrdig vagy
tÈrd fˆlÈ Èrı l·bbelirıl. A talpak tekinte-
tÈben tov·bb· divatos a t˚sarok, Èktalp,
vagy a kockasarok is, de b·tran felvehe-
ted a bakancsodat is (szokny·val Ès far-
merral egyar·nt). ï

Változatos az idei téli divat
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Melyik fÈrfi ne szeretnÈ a szemet gyˆ-
nyˆrkˆdtetı nıi test l·tv·ny·t? H·t a v·-
lasztÈkos, r·ad·sul finomabbn·l fino-
mabb italokat? A nÈmet G-Spirit italgy·r-
tÛ cÈg minden bizonnyal, ugyanis h·rom
magyar modellt v·lasztott m·rk·s italai-
nak rekl·moz·s·ra. Varga Alexa form·s
melleit a G. Whiskey No.1 elnevezÈs˚
whiskyben f¸rdettÈk, Auber Evelin Ès
Malakona Evelin a G. Rum No. 1, illet-
ve a G. Vodka No. 1 gızÈben pÛzolhat-
tak a fotÛsorozaton Ès rekl·mfilmben. A
New York Daily News riportj·bÛl azt is
megtudhattuk, hogy a modelleknek

tˆbbezer ¸veg ned¸t kellett vÈgigcsor-
gatniuk a melleiken, minden ¸veghez
pedig egy tanusÌtv·nyt Ìrtak al·, amely
azt bizonyÌtja, hogy valÛban a szÈpsÈge-
ken Èrlelt ÌnyencsÈgeket kortyol a v·s·r-
lÛ. ÑHogy valÛban elÈrj¸k a kÌv·nt Ìz-
hat·st, italaink minden egyes cseppjÈt
azon a bizonyos tipus˙ nı mellein folyat-
tuk le, amely megfelel az adott italnakî ñ
·ll a G-Spirit weboldal·n. A k¸lˆnleges-
sÈgek borsos ·ron Ès csak korl·tozott
sz·mban kaphatÛk, ·m az italgy·rtÛ sze-
rint tov·bbiakat is palackoznak majd,
amennyiben igÈny lesz r·. ï

Jacklyn Swedberg kapta a 2012-es Èv
Playmate-je (Playmate of the Year) cÌmet
az Egyes¸lt ¡llamokban. A dÌjat alapÌtÛ-
ja, Hugh Hefner adta ·t, aki egyÈbkÈnt a
Playboy atyja is. A Ñkebelcsod·nakî ne-
vezett barna szÈpsÈg a dÌj·tad·st kˆ-
vetıen ˙jabb szexi fotÛsorozathoz pÛ-
zolt. Ezzel az elismerÈssel Jacklyn a leg-
dˆgˆsebb nık kˆzÈ soroltatott, hiszen
olyan ismertebb elıdjei vannak, mint
Hope Dworaczyk (2010), Jayde Nicole
(2008), Sara Underwood (2007), Jenny
McCarthy (1994) vagy Anna Nicole
Smith (1993). ï

A Forbes magazin
nemrÈg kˆzzÈtette
adatok alapj·n, a
2012-es Èv legt˙l-
fizetettebb film-
szt·rj·nak Ed-
die Murphy bi-
zonyult.

A nyolcvanas
Èvekben sikert
sikerre halmo-
zÛ Eddie Mur-
phy filmjei ak-
koriban mÈg
hatalmas hasz-
not hoztak a
hollywoodi st˙-
diÛknak. Az utÛbbi kÈt filmjÈt tekintve
sem Az ¸resfej˚, sem pedig az Ezer szÛ
nem jelentett komolyabb fejlıdÈst karri-
erje szempontj·bÛl, sıt mÈg rontott rÈgi
pomp·j·n.

A szt·r az elm˙lt egy Èvben kifizetett
pÈnzˆsszeg minden egyes doll·rj·bÛl
csup·n 2,3 doll·rt tudott kamatozni a mo-
ziskassz·kn·l. Ezzel az eredmÈnnyel
megszerezte a negatÌv toplista elsı helyÈt
a tavaly hasonlÛ megtiszteltesÈsben rÈ-
szes¸lı Drew Barrymore-tÛl.

A t˙lfizetetett szt·rok ˆtˆs list·j·n
Katherine Heigl, valamint az Oscar-dÌ-
jas Reese Witherspoon Ès Sandra
Bullock neve is megjelent. A tÌzesek kˆ-
zˆtt szerepel Jack Black, aki a Kung Fu
Panda anim·ciÛs filmmel sikeres volt,
·m a j·tÈkfilmjei jÛcsk·n kevesebb nÈ-
zıt csaltak a mozikba. Nicolas Cage,
Denzel Washington Ès Adam Sandler
esetÈben hat doll·r kˆr¸l mozog a meg-
tÈr¸lÈs. ï

Az év playmate-je: 
Jaclyn Swedberg

Magyar modellek mellén
luxusitalok csorognak

Malakona Evelin és Auber Evelin  

Eddie Murphy
sem a régi
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Európa Ligát ért a Kolozsvári CFR
őszi európai kupamenetelése

P·szk·ny ¡rp·d, a Kolozsv·ri CFR lab-
dar˙gÛcsapat·nak tulajdonosa a 2012/
2013-as idÈny elıtt Rom·nia bajnoka
elÈ nagy cÈlt t˚zˆtt ki: tavasszal is eurÛ-
pai kupaszereplÈst kellett elÈrni, Ès ezt
b·rmi ·ron.

Ioan Andoneval z·rult a 2011/2012-es
idÈny Ès a v·rakoz·sokkal ellentÈtben
vele is kezdıdˆtt meg a kˆvetkezı. An-
done a felkÈsz¸lÈs idıszak·ban megerı-
sÌtett keretÈt egy alapj·raton vÈdekezı
szerkezet˚ csapatt· alakÌtotta, amely
gyors labdaÈrintÈsekkel kÈpes az ellenfÈl
kapuja elÈ Èrni. Ez a taktika a Bajnokok
Lig·j·ban bev·lt, hiszen m·r a selejtezık
folyam·n bebizonyosodott, hogy Ñvas-
utascsapatî kˆnyˆrtelen. Ezt elıbb a
cseh bajnok Slovan Liberec, majd a sv·j-
ci FC B·zel is megtapasztalta. A kÈt baj-
nokot oda-vissza verte az ÑAndone le-
gÈnysÈgî. A BL-csoportkˆr nyoni sorso-
l·s·n·l Fortuna kegyeltje volt a kolozsv·-
ri alakulat, hiszen egy elfogadhatÛ cso-
portba ker¸ltek, ahov· a toronymagas
favorit Manchester United mellett a tˆrˆk
Isztambuli Galatasaray Ès a portug·l
Sponting Braga kapott mÈg besorol·st.

Andone a selejtezıkben megszokott
j·tÈkfilozÛfi·t alkalmazta a csoportkˆr-
ben, amely be is v·lt. Az elsı kˆrben

Bastos kÈt gÛlj·val Portug·li·ban nyert
a CFR. A m·sodik kˆrben a vÈgsı gyı-

zelemre is esÈlyes Manchester United
l·togatott Kolozsv·rra. A van Persie diri-
g·lta ÑVˆrˆs ÷rdˆgˆkî pedig esÈlyes-
hez mÈltÛan, de nem egy szipork·zÛ j·-
tÈkkal, elvittÈk a h·rom pontot. M·r ek-
kor kˆrvonalazÛdni l·tszottak az erıvi-
szonyok. A Manchester csuklÛbÛl be-
h˙zza a csoportot, mÌg a m·sodik BL-
nyolcaddˆntıt Èrı helyÈrt a Galatasaray
Ès a Kolozsv·r fog k¸zdeni. 

…rdekessÈg, hogy az utÛbbi kÈt csapat
ÈletÈben van egy kˆzˆs pont: 1911. ·p-
rilis 14. Ezen a d·tumon j·tszotta az isz-
tambuli csapat elsı hivatalos nemzet-
kˆzi mÈrkızÈsÈt, r·ad·sul Èppen a Ko-
lozsv·ri CFR jogelıdjÈvel a KVSC-vel.
A tal·lkozÛ akkor 2ñ2-es dˆntetlent ho-
zott. 101 Èvvel kÈsıbb a kÈt alakulat a
BL csoportkˆrÈnek harmadik fordulÛj·-
ban tal·lkozott ˆssze: a mÈrkızÈs vÈg-
eredmÈnye ˙jfent dˆntetlen lett. Igaz
a p·ly·n ink·bb vÌzifocihoz hasonlÛ
sport·g sz¸letett meg, Ès nem a labda-
r˙g·sÈ volt a fıszerep a hatalmas ziva-
tar miatt.

A 2008/2009-es Ès a 2010/2011-es idÈny ut·n a Kolozsv·ri CFR labdar˙gÛcsapata az idei esztendıben harmadj·ra
jutott be a Bajnokok Lig·ja csoportk¸zdelmeibe. Az ˙t gˆrˆngyˆs volt, de vÈge a v·rtn·l sim·bbra siker¸lt. A be-
cs¸letes helyt·ll·st a Manchester United otthon·ban, az Old Trafford stadionban aratott gyızelem koron·zta
meg. ÷rˆm az ¸rˆmben, hogy a Galatasaray bragai gyızelme miatt ez Ñcsup·nî EurÛpa Lig·t Èrt.

A hatalmas rugást követően a labda az angol csapat hálójában kötött ki

Hatalmas harc a Sporting Braga ellen, megérdemelt győzelemmel
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A Jolidonnak újoncként 
túl nagy falat a kézi-BL

Rom·n bajnoki ez¸stÈrmeskÈnt a Kolozs-
v·ri U-Jolidon nıi kÈzilabdacsapata selej-
tezı torn·n kellett kiharcolja a Bajnokok
Lig·j·ban valÛ rÈszvÈteli jogot. Gheorghe
Covaciu l·nyaitÛl m·r az hatalmas brav˙r
volt, hogy a hazai rendezÈs˚ selejtezı tor-
n·t megnyertÈk az orosz Rosztov Dont
megelızve.

A sorsol·kor PetrÛczi ViktÛri·t, az U h·-
lÛırÈt legnagyobb ˆrˆmÈre volt csapat·-
val hozta ˆssze a sors, a vÈgsı gyızelem-
re esÈlyes magyar bajnok Gyıri Audi
ETO-val. A m·sik kÈt csapat a szlovÈn
Krim Mercator Ljubljana Ès a horv·t Kap-
roncai Podravka Vegeta volt. Egy·ltal·n
nem kˆnny˚ csoport elsı r·nÈzÈsre sem.

EvÈs kˆzben jˆn meg az ember Ètv·-
gya, szok·s mondani, csakhogy a ko-
lozsv·ri l·nyok a selejtezık sor·n kitel-
jesedtek. A csoportkˆrben pontnÈlk¸l
z·rtak Ès PetrÛczi Viki legnagyobb b·-
nat·ra volt csapatt·rsait sem siker¸lt
megfelelı mÛdon megviccelnie. A kvar-
tettbıl a Gyır Ès Krim jutott tov·bb.

A l·nyoknak pedig egy jÛ tapasztalat-
szerzÈs volt a jˆvıre nÈzve. Legkˆze-
lebb tal·n tˆbb is ˆsszejˆn.ï

A Kolozsv·ri CFR mellett mÈg egy kolozsv·ri csapat, az U-Jolidon kÈp-
viseltette mag·t EurÛpa legrangosabb kupasorozat·ban, a Bajnokok
Lig·j·ban. Igaz nem labdar˙g·sban, hanem nıi kÈzilabd·ban. A sok eset-
ben az Èletbenmarad·sÈrt k¸zdı klubnak viszont a BL m·r t˙l sok volt.

P·szk·ny ¡rp·d viszont elÈgedetlen
volt a l·tottakkal. Nem is csoda, hiszen
m·r ekkor sejteni lehetett, hogy rom·n
bajnoks·g m·r el˙szott. A fıv·rosi
Steaua t˙l nagy elınyre tett szert Ès a
bajnoks·gban a CFR nem villogott, ott
m·s taktik·t kellett volna alkalmazni,
amelyre nem volt vevı a csapat. Mind-
ez Andone vezetıedzıi szÈkÈbe ker¸lt.
A meg¸resedett posztot a portug·l
Paulo Sergio vette ·t.

A v·lt·s rosszkor jˆtt, hiszen kˆvetke-
zett a ÑGalataî elleni visszav·gÛ, amely-
re nem tudot felpˆrˆgni a csapat. A ha-
zai veresÈg pedig azt jelentette, hogy
b·r matematikailag mÈg mindig volt
esÈly nyolcaddˆntıbe Èrni, de ahoz kˆ-
zelebb m·r a Galata j·rt. Az utolsÛ kÈt
fordulÛra beÈrett Sergio munk·ja, a csa-
pat nagyon cÈltudatosan j·tszott. A Bra-
g·t, Ìgy utÛlag visszanÈzve, kˆnnyen
gyıztÈk le, mÌg az utolsÛ fordulÛban az
a brav˙r is ˆsszejˆtt, hogy a ÑVˆrˆs ÷r-
dˆgˆketî saj·t p·ly·jukon verje a csa-
pat. Ezt nem sok egy¸ttes mondhatja el
mag·rÛl. Ami viszont mÈg biztatÛbb
volt, az mutatott j·tÈk. Ez˙ttal m·r nem-
csak a vÈdekezÈs volt acÈlos, hanem az
elırefelÈ is Ñpengeî volt a j·tÈk.

A sors fintora, hogy a megszerzett 10
pont a csoport harmadik helyÈre volt
elÈg, hiszen a Galatasaray is Èpp ennyit
gy˚jtˆtt, Ìgy az egym·s elleni eredmÈ-
nyek dˆntˆttek, amely nem a kolozsv·ri
alakulat sz·m·ra kedvezett. Az elsı hely
kilÈte m·r kor·bban eldılt: azt a Man-
chester szerezte meg.

A CFR Ìgy csoportharmadikkÈnt tavasz-
szal az EurÛpa Lig·ban bizonyÌthat. A csa-
pat nem vallott szÈgyent! Sıt! ValÛszÌn˚-
leg sok szurkolÛ nem is gondolt ilyen pa-
zar BL-menetelÈsre.ï

Luis Alberto gólöröme

Az U-Jolidon játékosai bravúrosan áttörték a védelmet

Kovacsics Anikó (Győr) támadása



Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilapot tˆbb mint 15 000 ma-
gyar h·ztart·sba juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆr¸lvevı agglomer·ciÛs
ˆvezet kˆzsÈgeiben (Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs, MagyargorbÛ, Magyar-
kapus, Nemeszsuk, 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 10 Ès 18 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 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 hirdetÈ-
sÈt, 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 kialakÌtott fel¸letet,
amelyen kereszt¸l veheti munkat·rsainkkal a kapcsolatot.

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
szerkesztıst·bnak, hiszen lapunkat az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel mÈg jobban tudjuk a mi kˆzˆssÈ-
g¸nk ÈrtÈkeire, arc·ra form·zni!

Kellemes olvas·st kÌv·nunk!

az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata


