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Kolozsvár

megjelenik 15 000 példányban

Város
’sszel magyar nyelv˚ csoport indult kÈt
·llami bˆlcsıdÈben is. Horv·th Anna al-
polg·rmesterrel l·togattunk el a monosto-
ri Gomb·csk·k csoporthoz.

5 Gasztronómia
A jÛ kˆzÈrzet¸nket tavaszi Ìzekkel is gaz-
dagÌthatjuk: t˙ros-torm·s tavaszi sonka,
sajtszÛszos spenÛt, m·jerısÌtı sal·ta Ès
rengeteg m·s ÌnyencsÈg ker¸lhet terÌtÈkre.

Sport
19 Formañ1-futamot kˆvethet¸nk vÈgig
2013-ban. A Budapest melletti MogyorÛ-
don j˙lius 28-·n szervezik meg a 2013-as
Magyar NagydÌjat.

30

Március 15. – 165 éve
szavalták el a Nemzeti dalt

IdÈn is gazdagnak ÌgÈrkezik a m·rcius 15-i megemlÈkezÈs soro-
zat Kolozsv·ron. A protest·ns teolÛgi·tÛl indulÛ felvonul·st
ˆkumenikus istentisztelet, majd koszor˙z·s kˆveti, este pedig
f·kly·s megemlÈkezÈst tartanak M·ty·s kir·ly sz¸lıh·z·n·l.
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M·rcius 8. alkalm·val
boldog nık napj·t

kÌv·nunk minden kedves
olvasÛnknak: kisl·nyok-
nak, nıknek, Èdesany·k-

nak, nagy- Ès dÈdnagyma-
m·knak!

ÑAz Èlet zenÈjÈt a nık ad-
j·k, akik ıszintÈn, minden
feltÈtel nÈlk¸l fogadj·k ma-

gukba a dolgokat, hogy
ÈrzÈseiken ·t szebbÈ
alakÌts·k ·t azokat.î 

Aktuális

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

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

Igen, tessék ï Kolozsvár
ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap

Megjelenik 15 000 pÈld·nyban.

A kiadvány megjelenését támogatták: Agape Szálloda&Étterem, Baumax, Blue Travel, Cartel coffee&bar, Casa Piraţilor, Diego, Donath Service, ErvinArt,
European Language Rights Alapítvány, Forstyll, Hasdeu fogászat, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Macrogroup,

Mikó Étterem, Napoca Taxi, Optimag, OptimusTrans, OTP Bank, Paprika Rádió, Privilege, Requiem, The One

Richard Wagner
német zeneszerző

Ószer nyílt Szászfenesen
Febru·r 17-Èn megnyitotta kapuit a
sz·szfenesi Eroilor utca 56-os sz·m alatt
tal·lhatÛ Èlelmiszerpiac mˆgˆtt egy 4200

nÈgyzetmÈteres ter¸leten az Ûszer. Az
eredetileg 1200 nÈgyzetmÈteresre terve-
zett ter¸letet megnˆveltÈk, hogy az ·ru-

sok autÛval is be tudjanak
menni, valamint s·trakat is
kÈnyelmesen tudjanak ·llÌ-
tani portÈk·juk felÈ.

A piac minden vas·rnap
reggel 8.30-tÛl 14 Ûr·ig l·-
togathatÛ egy lejes belÈpı
ellenÈben. A kereskedık
ÈrkezÈsÈt viszont kiz·rÛlag
5.30 Ès 8 Ûra kˆzˆtt v·rj·k
a piac ¸zemeltetıi.

A v·s·rl·s Ès b·mÈszko-
d·s alatt a l·togatÛk az Ètel-
s·trak szolg·ltat·sait is
igÈnybe vehetik egy s¸lt
vagy ital erejÈig. ï

Környezetvédelmi bélyegilleték
váltja a regisztrációs díjat
A korm·ny jÛv·hagyta a m·rcius 15-tıl
Èletbe lÈpı gÈpkocsik beiratkoz·sakor fi-
zetendı kˆrnyezetvÈdelmi j·rulÈkot. 
A legfıbb v·ltoz·st a beÌrat·si ˆsszeg hoz-
za, mivel a szab·lyzat szerint az illetÈk
csˆkken a rÈgi Ès nagyon rÈgi autÛkn·l,
addig enyhe dr·gul·s Èszlelhetı az ˙j au-
tÛk esetÈben. Pontosabban e kˆrnyezet-
vÈdelmi illetÈk egy ˙j sz·mÌt·si mÛdszert
alkalmaz, ami 10%-os ·tlagos nˆvekedÈs-
hez vezet az Euro 4 Ès Euro 3 autÛk esetÈ-
ben, illetve egy 60-90%-os csˆkkenÈshez
az Euro 2, Euro 1 Ès a non-euro gÈpj·rm˚-
veknÈl. Az Euro 6-os, hibrid Ès elektro-
mos autÛk tulajdonosai semmifÈle fizetÈsi
kˆtelezettsÈggel nem terhelıdnek. 

A v·ltoztat·s nagy h·tr·nya, hogy Ro-
m·ni·t roncsautÛ m·gnessÈ fogja tenni.
Ennek elker¸lÈse vÈgett kevesebb EurÛ 3
alatti autÛt fognak beÌratni, mint a rÈgi
rendszerrel. ï

Hibaigazítás ï Febru·ri sz·munk cÌmoldal·n elÌrtuk M·thÈ Zsigmond fotÛszerzı nevÈt. A 14. oldalon levı kÈpal·Ìr·sunkban tÈvesen
·llÌtottuk, hogy felvÈtel¸nk kisb·nyai t·jat ·br·zol, a fotÛ valÛj·ban Prede·lrÛl kÈsz¸lt. Az Èrintett Ès olvasÛink elnÈzÈsÈt kÈrj¸k.
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A polgárokat is bevonnák
a költségvetés elosztásába
Febru·r 15-Èn Emil Boc polg·rmes-
ter hivatalosan bejelentette, hogy Ko-
lozsv·ron kezdetÈt veszi a participatÌv
kˆltsÈgvetÈsprojekt. A polg·rmester
hozz·tette, hogy kezdetekben nem k¸-
lˆnÌtenek el kˆltsÈgvetÈsi forr·so-
kat. Az ˆtleteket a kˆvetkezı Èvi kˆlt-
sÈgvetÈsbe foglaln·k, addig is a projek-
tet lebonyolÌtÛ civil szervezetek Ès kˆ-
zˆssÈgszervezık ˆnkÈntes alapon dol-
goznak.

Az elsı kˆzvita v·rhatÛan m·rcius fo-
lyam·n lesz megtartva a Monostor ne-
gyedben. Elsı lÈpÈskÈnt a projektet
kezdemÈnyezı szervezetek lehetısÈge-
ikrıl ÈrtesÌtik a lakÛkat, Ès ˆtleteket ad-
nak arra vonatkozÛan, hogy mit lehet
ezzel  a tervezettel megvalÛsÌtani. Ha si-
keresnek bizonyul a tervezet, a v·ros
egÈszÈre kiterjesztik. ï

M·rciustÛl 40 darab palackvisszav·ltÛ
automat·t helyeznek el tˆbb Kolozs
megyei bev·s·rlÛkˆzpontban Ès ANL
lakÛtelepen. A m˚anyag PET palackok
mellett az alumÌnium ¸dÌtıitalos dobo-
zok is visszav·lthatÛak lesznek. 

Az automat·t igÈnybevevı v·s·rlÛ
minden palack ut·n egy 5 bani ÈrtÈk˚ je-
gyet kap, amelyeket a bev·s·rlÛ-
kˆzpontokban Èlelmiszer v·s·rl·s sor·n
felhaszn·lhat. A visszagy˚jtˆtt palacko-
kat Ès dobozokat a hulladÈkfeldolgozÛ
cÈgek ˙jrahasznosÌtj·k. Az akciÛ cÈljai a
folyamatos kˆrnyezettudatoss·gra valÛ
nevelÈs Ès hogy kevesebb ilyen tÌpus˙
hulladÈk ker¸ljˆn a lerakÛba. ï

Kezdődhet a
palackvisszaváltás 

Áprilistól RATUC közlekedik Kolozsvár és Szászfenes között
Liviu Neag, a kolozsv·ri kˆzsz·llÌt·si v·l-
lalat igazgatÛja v·zolta a Sz·szfenesi
Helyi Tan·csak az ·ltaluk biztosÌtott sz·l-
lÌt·s elınyeit. A t·rsas·g tervei alapj·n
nÈgy j·ratot indÌtan·nak a megyeszÈkhe-
lyrıl Sz·szfenes, Sz·szfenes-Le·nyv·r
(Cetatea Fetei) negyed, MagyarlÛna Ès
TÛtfalu ir·ny·ba. Neag biztosÌtotta a ta-
n·cstagokat, hogy mind a nÈgy j·raton

egysÈges jegy·rak lesznek, valamint jÛval
olcsÛbb lesz (meg nem erısÌtett hÌrek
szerint 2,5 lej), mint a jelenlegi szolg·l-
tatÛn·l. A jut·nyosabb jegy·rak mellett a
cÈlok kˆzˆtt szerepel a ticket rendszer
kiÈpÌtÈse, amely egy k·rtya alap˙ rendsz-
er, amelyet a tˆmegkˆzlekedÈsi esz-
kˆzˆn ellenırizhetnek, elker¸lve a jegy-
v·s·rl·ssal eltˆltˆtt idıt. A jogszab·lyok

lehetıvÈ teszik, hogy a kolozsv·ri metro-
polisz ˆvezet lakÛi ˙j tˆmegkˆzlekedÈsi
szolg·ltatÛra v·ltsanak. A RATUC autÛ-
buszparkja moderniz·lt, Ìgy nem okoz
gondot a szemÈlysz·llÌt·s biztosÌt·sa, a
Kolozsv·r melletti telep¸lÈsek kiszol-
g·l·sa. A helyi tan·cs mind a 16 jelenlevı
tagja egyˆntet˚en elfogadta a kolozsv·ri
kˆzsz·llÌt·si v·llalat visszatÈrÈsÈt.ï



A tavaly szeptemberben
siker¸lt elindÌtani kÈt
magyar nyelv˚ bˆlcsı-
dei csoportot Kolozsv·-
ron. Egy a gyˆrgyfalvi
lakÛnegyed B„i˛a, a m·-
sik a monostori Meziad
intÈzmÈnyekben jˆhe-
tett lÈtre. Jelenleg a v·-
rosban 14 bˆlcsıde m˚-
kˆdik, ezek ˆsszesen
800 fÈrıhelyet biztosÌta-
nak, ·m az igÈny ennÈl
jÛval nagyobb, hisz
Èvente 300-400 gyer-
mek ker¸l v·rÛlist·ra helyek hi·nya miatt.
Az elsı magyar bˆlcsıdei csoportok bein-
dul·s·t megelızıen a bˆlcsıdÈbe j·rÛ
magyar gyerekek ar·nya kevesebb, mint
5% volt, ami Èrthetı, hiszen az idegen
nyelvi kˆrnyezet lÈnyegesen nehezÌti a 3
Èv alatti gyerekek am˙gy sem egyszer˚
kˆzˆssÈgi beilleszkedÈsÈt.

Horv·th Anna alpolg·rmestert egy cso-
d·s naps¸tÈses dÈlelıtt kÌsÈrt¸k el a Mo-
nostori Meziad bˆlcsıde l·togat·s·ra. Ki-
haszn·lva az idıt, m·r az oda vezetı ˙ton
kÈrdÈsekkel bomb·ztuk. Tˆbbek kˆzˆtt
kÌv·ncsiak voltunk, hogyan siker¸lt szep-
tember elejÈn ˆsszegy˚jteni a kÈt csoport-
ra valÛ (40) gyermeket, illetve hogy mi-
lyen t·vlati cÈlok vannak a kolozsv·ri bˆl-
csıde-kÈrdÈs kˆr¸l.

A kÈt ˆn·llÛ magyar csoport beindÌt·s·-
hoz 2×20 gyermekre volt sz¸ksÈg. ÑA kez-
det nem volt egyszer˚, ñ mesÈlte a v·ros-
vezetı, ñ hiszen a tanÈv kezdÈs elıtt keve-
sebb, mint kÈt hÈttel dılt el, hogy siker¸l
m·r ettıl az Èvtıl megfelelı megold·st,
helyszÌnt tal·lnunk, indulhatnak
az elsı magyar csoportok! Csak-
hogy, az addig rom·n csopor-
tokba beÌratott kb. 40 magyar
gyerek sz¸leivel tartott Ñsz¸lıÈr-
tekezletenî, ahol ismertett¸k a
lehetısÈgeket Ès azt, hogy a kÈt
csoport sz¸letÈse ÈrdekÈben a
14 bˆlcsıdÈbe ÑszÈtszÛrtî ma-
gyar gyerekeket ·t kellene cso-
portosÌtani kÈt intÈzmÈnybe, ki-
der¸lt, hogy legtˆbb sz¸lı, nem
tudja v·llalni a mindennapi
utaztat·st egy t·volabbi hely-
szÌnre. Elsı nekifut·sra mintegy
15 gyermek sz¸lıje v·llalt·k ezt,
majd egy, az …letfa Egyes¸let se-
gÌtsÈgÈvel megszervezett gyors
nÈpszer˚sÌtı kamp·nynak kˆ-

szˆnhetıen p·r nap alatt betelt a 40 hely,
sıt ma m·r v·rakozÛlist·nk is van, ami,
egy ilyen mÈret˚ kˆzˆssÈg esetÈben, ter-
mÈszetes.î

A kolozsv·ri bˆlcsıdeh·lÛzat Èp¸letei
tˆbbnyire frissen, igÈnyes odafigyelÈssel
fel˙jÌtottak, de a helyek sz·ma messze el-
marad a sz¸ksÈgestıl. ÑEzÈrt folyamatosan
˙jabb ˆnkorm·nyzati tulajdonban lÈvı
Èp¸letek beazonosÌt·s·n dolgozunk, me-
lyeket fel˙jÌtva lehetısÈget teremt¸nk a
helyek sz·m·nak lÈnyeges nˆvelÈsÈre, il-
letve tov·bbi magyar csoportok elindÌt·s·-
ra a v·rÛlist·s jelentkezık csˆkkentÈse Èr-
dekÈben. Ilyen helyszÌn a legkÈsıbb jˆvı
Èv elejÈn beindÌthatÛ MÛcok ˙ti 100-120
fÈrıhelyes bˆlcsıde, valamint a Hajnal-,
Don·th- Ès Gyˆrgyfalvi-negyedekben fel-
tÈrkÈpezett Èp¸letek, amelyekben az el-
kˆvetkezı 1-2 Èvben m·r tov·bbi magyar
csoportokat is indÌthatunk ñ, tette hozz·
Horv·th Anna.

A Gomb·csk·k csoport gyermekei nagy
ˆrˆmmel fogadtak, megmutatt·k leg-

szebb rajzaikat Kal·kadalokra kˆrt·ncol-
tak, Ènekeltek, verseket mondtak: a teljes
gondozÛ Ès nevelı szemÈlyzet, illetve va-
lamennyi tevÈkenysÈg¸k magyar nyel-
ven zajlik. Megtudtunk, hogy egy bˆlcsis-

nek igencsak v·ltozatos a prog-
ramja, hiszen az ÈtkezÈsek Ès
dÈlut·ni alv·s kˆzˆtti idıt ren-
geteget j·tÈkkal, foglalkoz·ssal
(Ènek, mese, mondÛka-vers, j·-
tÈkos torna, alkotÛ-kÈzm˚ves
j·tÈkok) tˆltik ki. A program
ˆssze·llÌt·s·t tekintve arra tˆre-
kednek, hogy az a kisgyermek
sz·m·ra kˆnnyen kiismerhetı,
kˆvethetı napirend legyen,
szeretetteljes, Èrzelmi biztons·-
got ny˙jtÛ kˆrnyezet, olyan te-
vÈkenysÈgekkel, amelyek elı-
segÌtik kÈszsÈgeik fejlesztÈsÈt,
Èrzelmi Èlet¸k gazdagod·s·t, a
t·rskapcsolatok, a kˆzˆssÈgi
magatart·s Ès az ˆn·llÛsod·s
kialakul·s·t. ï
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ÑA kˆzˆssÈg valahov· tar-
toz·s Ès nyitotts·g, ugyanak-
kor szeretet is minden ember
ir·nt. M·s szÛval ˙gy is
mondhatn·nk, hogy a kˆzˆs-
sÈget ez a h·rom tÈnyezı ha-
t·rozza meg: minden embert
szeretni, egym·ssal szorosan
ˆsszetartozni, Ès megÈlni a
k¸ldetÈs¸nket.î

Közösség

Jean Vanier
kanadai franci a fi lozófus

Bölcsődelátogatás 
Horváth Annával
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A h˙svÈt kÈtsÈgtelen¸l a keresztÈny vil·g
egyik legnagyobb Ès legfontosabb ¸nne-
pe, illetve ¸nnepkˆre. A kar·csonnyal el-
lentÈtben, amely minden Èvben ugyanarra
a napra esik, a h˙svÈtvas·rnap elırel·tha-
tÛ d·tuma egy m·rcius 22-Èn kezdıdı Ès
·prilis 25-Èvel bez·rulÛ sk·la b·rmelyik
napj·t Ñv·laszthatjaî. 

TermÈszetesen ez mÈgsem egy szaba-
don meghat·rozhatÛ nap, valÛj·ban na-
gyon is komoly kikˆtÈs van erre vonatko-
zÛlag. A nyugati keresztÈny vil·gban ·lta-
l·nosan elfogadott sz·mÌt·si mÛd a kˆ-
vetkezı: a m·rcius 21-ei d·tumot kˆvetı
telihold ut·ni elsı vas·rnap tekinthetı
h˙svÈtvas·rnapnak. SzerencsÈre nem
kell komoly asztrolÛgusnak lenn¸nk ah-
hoz, hogy kˆvetni tudjuk az esemÈnye-
ket, hisz egy laikus sz·m·ra a 40 napos
bˆjt kezdete Ès vÈge is tˆkÈletes t·m-
pontkÈnt szolg·lhat. 

Fontos napoknak tekinthetıek a vir·gva-
s·rnap, a nagycs¸tˆrtˆk, a nagypÈntek, a
nagyszombat Ès termÈszetesen maga a
h˙svÈtvas·rnap. Az ¸nnepkˆr viszont ez-
zel mÈg nem z·rul be, a h˙svÈthÈtfı, min-
den gyermek kedvence mÈg szintÈn szer-
ves rÈszÈt kÈpezi az am˙gy p¸nkˆsdig tar-
tÛ ¸nnepi idıszaknak.

A tˆrtÈnet bibliai h·tterÈt mindenki isme-
ri, Ìgy a tov·bbiakban m·s aspektusokbÛl
kÌv·nom vizsg·lgatni az egyre kˆzeledı
h˙svÈtot. Fontosnak Èrzem megemlÌteni,
hogy a zsidÛ ¸nnepek kˆz¸l az ˙gyneve-
zett Peszachhoz kˆthetı, ami sz·mos eu-
rÛpai nyelv h˙svÈtot takarÛ megnevezÈsÈ-
ben is szembeˆtlı lehet. Csak hogy nÈ-
h·ny pÈld·t emlÌtsek, a gˆrˆgˆk a Pasz-
cha, a spanyolok a Pascua, a portug·lok a
P·scoa, mÌg az olaszok a Pasqua szÛt
haszn·lj·k. TermÈszetesen, ha nem szeret-
nÈnk ilyen messzire menni, megnÈzhetj¸k
a rom·n elnevezÈst is. NÈmi hasonlÛs·got
itt is felfedezhet¸nk.

A Peszach szÛ szabad fordÌt·sban elker¸-
lÈst jelent, arra utalva, hogy a hal·l angya-
la is elker¸lte a b·r·ny vÈrÈvel megjelˆlt
h·zakat.

Az angol Ès nÈmet elnevezÈs viszont
mÈg komoly lingvisztikai vizsg·lat ut·n
sem mondhatÛ a fentiekhez hasonlÛnak.
Az Oster Ès Easter kifejezÈs ÷stra
(Ostara, Eostre) istennıhˆz kapcsolÛdik.
Sıt ez a verziÛ m·r a h˙svÈt jelkÈpÈvÈ
v·lt toj·s, valamint nyuszi kÈrdÈst is
egÈsz romantikus mÛdon kÈpes megma-
gyar·zni. A rÈgi legenda azt tartja, hogy
÷stra, a Hold Ès termÈkenysÈg istennıje,
egy sebzett madarat tal·lt a mezın. Befo-
gadta a kis lÈnyt, meggyÛgyÌtotta, majd
ny˙ll· v·ltoztatta. MÈghozz· egy nagyon
k¸lˆnleges ny˙ll·, mivel az nem veszÌtet-
te el a toj·srakÛ kÈpessÈgÈt. KÈsıbb a
ny˙l rengeteg szÌnes Ès dÌszÌtett toj·st
tojt, amelyeket h·l·bÛl az Istennınek
aj·ndÈkozott.

Azon nÈpek, amelyek nem hisznek a fel-
t·mad·sban, vagy nem nÈzik a vall·si von-
zatokat, a h˙svÈti idıszak alatt a tavasz
meg˙jul·s·t ¸nneplik. 

A legkifejezıbb elnevezÈs tal·n mÈgis
szeretett anyanyelv¸nkhˆz kˆthetı, a h˙s-
vÈt szÛ m·r ˆnmag·ban, k¸lˆnˆsebb ma-
gyar·zat nÈlk¸l is meg·llja a helyÈt.

L·thatjuk, hogy sz·mos oldalrÛl kˆzelÌt-
hetj¸k meg ezt a nÈh·ny hetet, de ami fon-
tosabb, hogy b·rmilyen felfog·s˙ Ès be·l-
lÌtotts·g˙ ember megtal·lhatja benne a
szÈpsÈget. A vall·sosak spiritu·lis ÈlmÈny-
ben rÈszes¸lhetnek, a termÈszetet kedve-
lık a tavasz meg·llÌthatatlan ˙jj·sz¸letÈsÈt
dicsıÌthetik, de mÈg a mitolÛgia szerelme-
sei is r·lelhetnek a nekik tetszı Èrtelme-
zÈsre. ï Horvát Gerard

Húsvét

Hagyományos locsolkodás falvakon

A tojásdíszítés szokása egészen
az ókorig nyúlik vissza
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Szép kincses Kolozsvár története
(folytat·s a febru·ri sz·munkbÛl)

Az 1526-os moh·csi veszedelem nyom·n
bekˆvetkezett v·ls·gos helyzet, valamint
az ErdÈlyi FejedelemsÈg lÈtrejˆtte Ko-
lozsv·r sz·m·ra is fordulatot jelentett. Az
˙jonnan megalakulÛ fejedelemsÈgben
b·r nem kapott szÈkesv·rosi tisztsÈget ñ
a fejedelem ugyanis GyulafehÈrv·ron
szÈkelt ñ, mÈgis kiemelt jelentısÈggel
bÌrt gazdas·g·nak fejlettsÈge Ès lakoss·-
g·nak sz·ma miatt, Ìgy ErdÈly Ès a csatolt
rÈszek egyik legfontosabb v·ros·nak
sz·mÌtott. JelentısÈge tov·bb nıtt, ami-
kor ErdÈly osztr·k fennhatÛs·g al· ker¸-
lÈse ut·n, 1790-ben a tartom·ny fıv·rosa
tisztsÈget is megkapta.

Sz·mos fontos tˆrtÈnelmi esemÈny
szÌnhelye Ès neves szemÈlyisÈg sz¸lıv·-
rosa volt. A legkˆzismertebb M·ty·s ki-
r·ly, de D·vid Ferenc, az unit·rius egy-
h·z alapÌtÛja is Kolozsv·ron l·tott elı-
szˆr napvil·got valamikor az 1510-es
Èvekben. Itt sz¸letett 1557-ben Bocskai
Istv·n erdÈlyi fejedelem, Ès a v·ros sz¸-
lˆtte a hÌres matematikusunk, Bolyai J·-
nos is (1802. december 15.). Itt emeltÈk
fejedelmi rangra Bethlen G·bort Ès I. R·-
kÛczi Gyˆrgyˆt, s b·r nem volt szÈkes-
v·ros, az ˆn·llÛ ErdÈlyi FejedelemsÈg
tˆrtÈnete alatt a v·rosban tartottak meg
37 orsz·ggy˚lÈst. Az 1848-as Èv nem-
csak a forradalom harcai miatt volt jelen-
tıs a v·ros tˆrtÈnetÈben, hanem azÈrt is,
mert m·jus 29-Èn itt mondt·k ki ErdÈly
uniÛj·t Magyarorsz·ggal. Az utc·t,
amelyben az al·Ìr·s helyszÌnÈ¸l szolg·lÛ
Èp¸let ·llt, a kiegyezÈs ut·n UniÛ utc·ra
kereszteltÈk, amelynek tov·bbi Èrdekes-
sÈge, hogy ugyanezen utc·ban tal·lhatÛ
az az Èp¸let is, ahol a Rom·n Nemzeti

P·rt 1894-ben al·Ìrta memorandum·t,
amely folyt·n a p·rtot betiltott·k Ès ve-
zetıit bˆrtˆnb¸ntetÈsre ÌtÈltÈk. Erre em-
lÈkeztet az utca mai megnevezÈse is
(Memorandumului utca).

A v·ros tˆrtÈnete szorosan ˆsszef¸gg
az erdÈlyi felsıoktat·s tˆrtÈnetÈvel. A
k¸lˆnbˆzı felekezetek kollÈgiumot, fı-
gimn·ziumot m˚kˆdtettek a v·rosban,
de nagy jelentısÈggel bÌrt a B·thory Ist-
v·n fejedelem ·ltal 1581-ben lÈtrehozott
AkadÈmia is. A h·nyatott sors˙ intÈz-
mÈny kÈtsÈgkÌv¸l megalapozta az erdÈ-
lyi felsıoktat·st, ·m tÈnyleges egyete-
met a v·ros csak az 1872-ben lÈtreho-
zott Kolozsv·ri Egyetem ñ kÈsıbb Fe-
renc JÛzsef Tudom·nyegyetem nÈvre
kereszteltÈk ·t ñ megalakul·s·val ka-

pott. A kiegyezÈs ut·n, mely sor·n Er-
dÈly ˙jbÛl egyes¸lt Magyarorsz·ggal, a
v·ros veszÌtett fontoss·g·bÛl, Ès gazda-
s·ga m·r nem tudta felvenni a versenyt
Temesv·rral, illetve Nagyv·raddal sem,
egyeteme Ès m·s oktat·si intÈzmÈnyei
miatt azonban mindvÈgig megtartotta
ErdÈly kultur·lis Ès tudom·nyos fıv·ro-
si szerepÈt. 

Az elsı vil·gh·bor˙t kˆvetı Trianoni
bÈkeszerzıdÈs ˙jabb tˆrÈsvonalat jelen-
tett a v·ros ÈletÈben, sors·t megpecsÈtel-
te a rezsimv·lt·s. Fennmaradtak viszont
a kˆzÈpkori, ˙jkori, de legink·bb a dua-
lizmuskori ÈpÌtÈszet b¸szke Èp¸letei,
amelyek mindig emlÈkeztetni fogj·k Ko-
lozsv·r magyar lakoss·g·t a v·ros tˆrtÈ-
nelmi m˙ltj·ra. ï Mátyás Zoltán

A közvilágítással ellátott Főtér (archív felvétel)

A Karolina oszlop a Főtéren (archív felvétel)Mátyás király szülőháza (archív felvétel)
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Az 1848ñ49-es forradalom Ès szabads·g-
harc a magyar identit·s egyik alappillÈre.
M·rcius 15-e jelkÈppÈ v·lt, nemzet¸nk
szabads·gszeretetÈt, szabads·g ut·ni v·-
gy·t fejezi ki. A forradalom 1848. m·rcius
15-Èn tˆrt ki, ennek tiszteletÈre a magyar
nemzeti ¸nnep¸nkkÈnt tartjuk sz·mon
ezt a napot.

Mi történt 1848. március 15-én?
A bÈcsi forradalom hÌre ˆsztˆnzı hat·ssal
volt a magyar ifjakra is. 15-Èn reggel a Pil-

vax Kˆr tagjai, Èl¸kˆn Petıfi S·ndorral, JÛ-
kai MÛrral Ès Vasv·ri P·llal elhat·rozt·k,
hogy maguk szereznek ÈrvÈnyt a sajtÛsza-
bads·gnak. Alig nÈh·nyan indultak el Lan-
derer Lajos Ès Heckenast Guszt·v nyom-
d·j·hoz, hogy cenz˙ra nÈlk¸l nyomtatt·k
ki az Irinyi JÛzsef ·ltal megfogalmazott 12
pontot, valamint Petıfi lelkesÌtı kˆltemÈ-
nyÈt, a Nemzeti dalt. DÈlut·n nagygy˚lÈst
hirdettek a Nemzeti M˙zeum elÈ, ahol m·r
tˆbb tÌzezer ember jelent meg. A nÈpes
embertˆmegnek JÛkai felolvasta a 12 pon-

tot, Petıfi pedig elszavalta versÈt.
Ez ut·n a V·rba vonultak, hogy a
HelytartÛtan·ccsal elfogadtass·k
kˆvetelÈseiket. Ez teljes mÈrtÈkben
siker¸lt, Ìgy vÈr nÈlk¸l gyızˆtt a for-
radalom. Az ˆsszegy˚lt tˆmeg kˆ-
vetelÈsÈre T·ncsics Mih·lyt is sza-
badon bocs·tott·k.

A kokárda mint március 15.
szimbóluma
A kok·rd·t m·rcius 15-Èn, a magyar
forradalom Ès szabads·gharc kez-
detÈt jelzı pesti forradalom kirob-
ban·s·nak ÈvfordulÛj·n szok·s vi-
selni. A hagyom·ny szerint a forra-
dalom ifj˙s·gi vezÈrei, Petıfi S·n-
dor Ès JÛkai MÛr Szendrey J˙li·tÛl,
illetve Laborfalvi RÛz·tÛl kaptak
nemzeti szÌn˚ kok·rd·t, melyet a
kab·t bal oldal·ra, a szÌv felÈ he-
lyeztek. Eredetileg kˆr alak˙ volt,
csak az 1900-as Èvek elejÈn alakult
·t a napjainkban ismert, ˙gyneve-
zett p·ntlik·s kok·rd·v·. ï

KMDSZ Karrieriroda a Sapientián
A Sapientia EMTE kolozsv·ri kara Ès a
Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg ke-
retmeg·llapod·s·nak kˆszˆnhetıen a
Karrieriroda elsısorban non-form·lis
kÈpzÈsekkel, szimul·ciÛkkal gyakorlati
ismeretekkel szeretnÈ felkÈszÌteni a hall-
gatÛkat a munkav·llal·sra, valamint kar-
rier-tan·csad·s Ès ·ll·sbˆrzÈk szervezÈ-
sÈvel segÌteni ıket a munkaerıpiacon va-
lÛ elhelyezkedÈsben.

Kolozsvárra költözött a Félsziget

Rom·nia legnagyobb fesztiv·lj·t, a FÈlszi-
getet idÈn Kolozsv·ron szervezik meg. A
fesztiv·l 11. kiad·s·ra j˙lius 18 Ès 21. kˆ-
zˆtt a GorbÛ vˆlgyÈben ker¸l sor, amely
ide·lis helyszÌnkÈnt szolg·l majd a kon-
certek, bulik Ès a fesztiv·l nevÈhez f˚zıdı
kultur·lis Ès szabadidıs programok sz·-
m·ra egyar·nt.

Mátyás születésének
570. évfordulója
M·ty·s kir·ly sz¸letÈsÈnek ÈvfordulÛja al-
kalm·val febru·r 22-24. kˆzˆtt az Amaryllis
T·rsas·g 21. alkalommal szervezte meg a
M·ty·s Napok rendezvÈnysorozatot. A h·-
rom nap kˆzponti tÈm·ja a mese volt. KÈt-
sÈgkÌv¸l a legl·tv·nyosabb Ès legtˆbb nÈ-
zıt vonzÛ esemÈny a fıtÈri 570 lampion
magasba eresztÈse volt.

rövidhírek

Petőfi a múzeum lépcsőjén a Nemzeti dalt szavalja (egykorú rajz)

Nemzeti ünnepünk:
március 15.
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Húsvéti locsolóversek

Itt a h˙svÈt, eljˆtt vÈgre,
A szÈp l·nyok ˆrˆmÈre.
Mert a l·nyok szÈp vir·gok,
Illatos vÌz illik r·jok.
Kit h˙svÈtkor nem locsolnak,
Hervadt vir·g lesz m·r holnap.
Ne fuss el h·t, szÈp vir·gom,
Locsol·sÈrt csÛk j·r, h·rom!

ï
SzÈpen kÈrem az apj·t,
De mÈg szebben az anyj·t:
Adja elı a l·ny·t,

Hadd locsolom a haj·t!
Hadd nıjˆn nagyra,
Mint a csikÛ farka,
MÈg ann·l is nagyobbra,
Mint a Duna hossza.
Szabad-e locsolni?

ï
…n kis kertÈsz legÈny vagyok,
RÛzsavÌzzel locsolkodok.
⁄gy locsolom a l·nyokat,
Mint kertÈsz a vir·gokat.

ï
Messze fˆldˆn j·rtam,
SzÈp harmatos reggel,
Aranyt¸ndÈr k˙tvizÈbıl
Vizet merÌtettem.
Aranyt¸ndÈr k˙tvizÈvel
÷ntˆzgetni j·rok,
Olyan szagos, mint a rÛzsa,
Gyertek ti is, l·nyok!

ï
Nyalka legÈny vagyok,
L·nyokhoz indulok,
Mert ma minden l·nynak
RÛzsavizet hozok.
Megˆntˆzˆm ıket,
Mint a vir·gokat,
Nem vennÈm lelkemre,

Hogy elhervadjanak.
¡m e fontos munk·m
Ingyen nem tehetem,
CserÈbe a hÌmes toj·st
Sorra ide kÈrem.

ï
AjtÛ mellett ·llok,
Piros toj·st v·rok.
Ha nem adj·k p·rj·val,
Elszˆkˆk a l·ny·val!

ï
¡komb·kom, berkenye;
Szagos h˙svÈt reggele.
Leˆntj¸k a vir·got,
Vissz¸k m·r a kal·csot.

ï
E szÈp ajtÛn bekopogÈk,
Ha nem b·nj·k, locsolkodnÈk.

÷ntˆk asszonyt l·ny·val,
V·rok toj·st p·rj·val.
Ha pedig sajn·lj·tok,
Mindj·rt porr· ·ztok,
Mert kˆlni helyett
Vizet ˆntˆk r·tok!

ï
Eljˆtt a szÈp h˙svÈt reggele,
Felt·mad·sunk Èdes ¸nnepe.
‹nneplı ruh·kba ˆltˆztek a 

f·k,
Pattognak a r¸gyek, s virÌt 

a vir·g.
A harang z˙g·sa hirdet

¸nnepet,
Egy kismad·r dalol a zˆld 

rÈtek felett.
T¸ndÈrorsz·g rÛzs·i kˆzt 
gyˆngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, 

meg·ldja az Isten.
Az illatos rÛzsavÌztıl 

megnınek a l·nyok,
Zsebeimbe belefÈrnek 

a piros toj·sok.
ï

Falu vÈgÈn templom,
Locsoljak-e? Nem tíom.

A legjobb alkot·snak j·rÛ
Aranymedve dÌj·t nyerte el
C„lin Peter Netzer rom·n
rendezı a Pozi˛ia copilului
(A gyermek fekvÈse) cÌm˚
filmjÈvel a 63. Berlini Nem-
zetkˆzi Filmfesztiv·lon, a
BerlinalÈn febru·r 15-Èn,
szombaton. A fesztiv·lon 19
film versenyzett, a dÌjat
Wong Kar Wai Ès Dieter
Kosslick adta ·t. A film ez-
ut·n elnyerte a Filmkritiku-
sok Nemzetkˆzi SzˆvetsÈgÈ-
nek (FIPRESCI) dÌj·t is.

A tˆrtÈnet aktu·lis kˆzÈp-
pontj·ban egy ˆn·llÛsulni
kÈptelen fi˙ Ès a fˆlˆtte ır-
kˆdni v·gyÛ, Lumini˛a Gheorghiu ·ltal
alakÌtott ¸zletasszony kˆzˆtti beteges kap-
csolat ·ll. Az asszony ugyanis uralkodik
gyermeke fˆlˆtt, igyekszik minden dˆn-
tÈst helyette meghozni, mÌgnem minden
kˆvet (tˆbbek kˆzˆtt a megvesztegetÈst Ès
befoly·sos kapcsolatait bevetve) igyekszik
megmozgatni fia bˆrtˆntıl valÛ megmen-
tÈse ÈrdekÈben, aki gyorshajt·sa hal·los
·ldozatot, egy tizenÈves kisfi˙ ÈletÈt kˆve-
telte. A filmet Rom·ni·ban m·rcius 8-tÛl

vetÌtik a mozikban. A rendezı hvg.hu-nak
adott interj˙j·ban azonban a fiatalok fil-
mes nevelÈse is szÛba ker¸l: Ñ(Ö) Èn a
problÈm·t a fiatalok filmes nevelÈsÈben,
neveltetÈsÈben l·tom. Ha egy·ltal·n el-
mennek moziba, Ès nem otthon tˆltik le a
filmeket, akkor ink·bb amerikai szuper-
produkciÛkat nÈznek a multiplexekben,
ami oda fog vezetni, hogy felnı egy gene-
r·ciÛ, akinek fogalma sem lesz a rom·n fil-
mekrıl. A fiatalok problematikusnak tal·l-

j·k a mi filmjeinketî ñ jegyzi
meg Netzer. (hvg.hu, MiÈrt
menıbb a rom·n, mint a
magyar? ñ C„lin Peter Netzer-
interj˙, szerzı: SzabÛ ¡gnes,
2013. febru·r 18., 11.32)

A BerlinalÈn egyÈbkÈnt
nem elıszˆr tarol rom·n al-
kot·s, 2010-ben ugyanis Flo-
rin ™erban Eu c‚nd vreau s„
fluier, fluier (F¸ty¸lˆk az
egÈszre) cÌm˚ filmje nyerte
el az Ez¸stmedvÈt, valamint
az Alfred Bauer-dÌjat is.

Az idei Èv Ez¸stmedvÈjÈt az
Epizoda u zivotu beraca zel-
jeza (EpizÛd egy vasgy˚jtı
ÈletÈbıl) cÌm˚ bosny·k film

kapta, a legjobb fÈrfi szÌnÈszi alakÌt·sÈrt j·-
rÛ dÌjat Nazif Mujic, a legjobb szÌnÈsznı-
nek j·rÛ Ez¸stmedvÈt pedig Paulina Gar-
cia kapta meg. A legjobb rendezÈsÈrt j·rÛ
Ez¸stmedvÈt David Gordon Green, a leg-
jobb forgatÛkˆnyvÈt pedig Dzsaf·r Panahi
Ès t·rsa, illetve Kambozia Partovi kapta.
Az alkotÛi ter¸leteken kiosztott Ez¸stmed-
ve dÌjat az Uroki garmonyii (HarmÛnialec-
kÈk) operatıre, Aziz Zambakijev tudhatja
mag·Ènak. ï

A legjobb alkotásért járó díj Călin Peter Netzernél 

Aranymedvét kapott Netzer filmje

A locsolkod·s imm·r a ha-
gyom·nyok kˆzÈ sorolhatÛ,
legink·bb a nÈpi kˆzegben
tov·bbırzˆtt szok·s, ugyanis
egyre kevesebb helyen for-
dulnak meg a le·nyokat
H˙svÈt hÈtfıjÈn megˆntˆzı,
egÈszsÈget, frissessÈget kÌv·-
nÛ legÈnyek. Ha net·n olva-
sÛink kˆzˆtt akadn·nak v·l-
lalkozÛ szellem˚ ˙riemberek,
akkor ugyan mi sem marad-
hatunk szÈgyenben, Ìme h·t
nÈh·ny klasszikus vagy Èpp
szellemes versike.
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Akvárium
a lakásban

Tavaszi hírnök

A felgy˚lt napi fesz¸ltsÈg old·s·nak
egyik hat·sos mÛdja, ha Èlıteret vi-
sz¸nk a nÈgy fal kˆzÈ. Az ÈlıtÈr ki-
alakÌt·s·nak egyik praktikus meg-
old·sa egy szÈpen berendezett ak-
v·rium, amely nem csup·n kiv·lÛ
Èletteret biztosÌt a lakÛinak, hanem
a lak·s Èkes dÌszÈvÈ is v·lhat.

Az elsı feladat az akv·rium kiv·laszt·sa.
Ma m·r a klasszikustÛl az extr·kig, tÈgla-
lap alak˙tÛl nyolcszˆglet˚ig, kicsitıl na-
gyig mindenfÈle akv·rium beszerezhetı a
szakboltokban. Aj·nlott 50 literes akv·ri-
ummal kezdeni, mert az ennÈl kisebbek
esetÈben a karbantart·st gyakrabban kell
vÈgezni. A kis vÌztˆmeg hamarabb zavaro-
sodik, kicsi lesz az oxigÈntartalma Ès a ha-
lak megbetegedÈsÈt eredmÈnyezheti.

A m·sodik lÈpÈs a lak·sban valÛ elhelye-
zÈs. Igyekezz¸nk stabil Ès sˆtÈt helyre ten-
ni. A t˙lzott napfÈny az akv·rium erıs alg·-
sod·s·hoz vezethet. Azonfel¸l az akv·ri-
um mestersÈges megvil·gÌt·s alatt az igazi.

A harmadik lÈpÈs a megvil·gÌt·s. Fontos,
hogy speci·lis fÈnycsˆveket v·s·roljunk,
amelyek kiemelik a dÌszhalak szÌneit, illet-
ve elısegÌtik a nˆvÈnyek fotoszintÈzisÈt.

A negyedik lÈpÈs a vÌzsz˚rı. A fÈnyek
mellett kiemelt szerepe van a vÌzsz˚rınek.
A legpraktikusabb a belsı szivacsos sz˚rı
haszn·lata. Sose kapcsoljuk ki, Ès a sziva-
csot szigor˙an akv·rium hımÈrsÈklet˚
vÌzben mossuk. ¡ltal·ban trÛpusi halakat
tartunk, amelyek a 25 fokos vizet kedve-
lik. EzÈrt az ˆtˆdik lÈpÈs egy szab·lyozha-

tÛ f˚tı beszerzÈse, mellyel ·llandÛ hımÈr-
sÈkleten tarthatjuk dÌszhalaink vizÈt.

Hatodik lÈpÈskÈnt a talaj kiv·laszt·s·t
emlÌtenÈm. Ker¸lj¸k a szÌnes Ès ÈlÈnk szÌ-
n˚ talajokat, ink·bb v·lasszunk valami
visszafogottabb szÌn˚t.

Hetedik lÈpÈs a nˆvÈnyzet beszerzÈse.
MindenkÈpp aj·nlott az ÈlınˆvÈny be-

szerzÈse. A m˚nˆvÈny rontja a dekoratÌv
jelleget.

Az utolsÛ lÈpÈs pedig a halak betele-
pÌtÈse. Ezt megelızıen aj·nlott a csap-
vÌzzel feltˆltˆtt akv·riumunkban nÈh·ny
(5-10) napig j·ratni a technikai eszkˆzˆ-
ket, Ès csak ezut·n beleengedni kedven-
ceinket. ï

A hÛvir·g jellegzetes alak˙, h·rom k¸l-
sı, hosszabb Ès h·rom belsı, rˆvidebb
szirombÛl tevıdik ˆssze. Febru·rtÛl ak·r
·prilisig nyÌlik, amÌg megfelelı fÈny jut a
talajra, nedves lombhullatÛerdıkben,
gyerty·nos tˆlgyesekben, patak Ès folyÛ
menti ligeterdıkben. Kert¸nkbe ¸ltetÈs
ut·n egÈsz tavasszal gyˆnyˆrkˆdhet¸nk
az hÛfehÈr vir·gban.

NÈh·ny ÈrdekessÈg a hÛvir·grÛl:
ï Gyakran ·ttˆr a hÛrÈtegen, nem v·rja
meg annak elolvad·s·t.
ï A hÛvir·gbÛl kivonhatÛ termÈszetes
anyag, a galantamin elısegÌti az izmok el-
ernyedÈsÈt Ès az alv·st.
ï A nemesÌtett hÛvir·g nagyobb vir·g˙
Ès hosszabb ideig pomp·zik. ï 

ï a napos oldalt Ès nedves talajt kedveli;
ï a talajt komposzttal vagy szerves t·pa-
nyaggal gazdagÌtsuk;
ï a hagyma gˆdre legal·bb 15 cm mÈly
legyen;
ï egy gˆdˆrbe tˆbb (5-6) hagym·t te-
gy¸nk, viszont vonalba is ¸ltethetj¸k;
ï Ûvatosan takarjuk a hagym·ra a fˆldet,
majd gazdagon locsoljuk;
ï ha a vir·g nem szaporodik tov·bb, ¸l-
tess¸k m·s helyre;
ï a hagym·kat ak·r ısszel is el¸ltethetj¸k.

Termesztési
tippek
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A nÈv kˆtelez, tartja a mond·s, Ès valÛ-
ban nev¸nk nemcsak egyÈnisÈg¸nk, de
teljes lÈny¸nk t¸krˆzıje is egy Èleten ·t.
Nem mindegy ezÈrt, hogy milyen hang-
z·s˙, dallam˙ Ès jelentÈs˚ (vall·si, tˆrtÈ-
nelmi stb.) nevet v·lasztunk kicsi-
ny¸nknek, tov·bb· azt is figyelembe
kell venn¸nk, hogy az olykor viccesnek
vagy kreatÌvnak t˚nı t·rsÌt·sok kÈsıbb
kÌnos perceket okozhatnak neki. Ked-
veltek az alliter·lÛ Ès a nem halmozot-

tan m·ssalhangzÛkbÛl ·llÛ nevek, hiszen
ezeknek ·ltal·ban puha, l·gy csengÈ-
s¸k van, de arra is Èrdemes odafigyelni,
hogy a gyermek sz¸letÈs- Ès nÈvnapja
ne essen egybe, vagy t˙l kˆzel egym·s-
hoz. Nem szerencsÈs, ha az idegen ne-
veket keverj¸k a magyarok eredet˚ek-
kel, illetve az sem, ha a bonyolult veze-
tÈknÈvhez szintÈn bonyolult keresztne-
vet v·lasztunk.

Õme nÈh·ny nıi Ès fÈrfi nÈv jelentÈse:

„Minek nevezzelek?”

Már jóval a baba születése előtt érdemes a nevén gondolkodni

N’I NEVEK:
¡gnes ï gˆrˆg eredet˚; jelentÈse: szent, tiszta, szemÈrmes, Èrintetlen, sz˚zies, tartÛz-
kodÛ.
Be·ta ï latin eredet˚; jelentÈse: boldog.
Csilla ï Vˆrˆsmarty Mih·ly nÈvalkot·sa; jelentÈse: k·ka; n·d hajt·sa; gyÈkÈnybÈl.
Dorottya ï gˆrˆg eredet˚; jelentÈse: Isten aj·ndÈka.
Edit ï germ·n eredet˚; jelentÈse: ˆrˆklˆtt birtok, ˆrˆksÈg, birtok, vagyon + harc; gaz-
dag + harc.
IrÈn ï gˆrˆg eredet˚; jelentÈse: bÈke.
Katalin ï egyiptomiñgˆrˆgñnÈmetñmagyar eredet˚; jelentÈse: korona; mindig tiszta.
MargarÈta ï gˆrˆg eredet˚; jelentÈse: gyˆngy.
Orsolya ï latin eredet˚; jelentÈse: kis medve.
Piroska ï latinñmagyar eredet˚; jelentÈse: rÈgi, egykori, tiszteletre mÈltÛ.

F…RFINEVEK:
Andr·s ï gˆrˆg eredet˚; jelentÈse: fÈrfi, fÈrfias.
D·vid ï hÈber eredet˚; jelentÈse: kedvelt, szeretett; egyesÌtı.
Frigyes ï nÈmetñmagyar eredet˚; jelentÈse: bÈke + hatalom.
HugÛ ï germ·n eredet˚; jelentÈse: Èrtelmes, intelligens.
JÛn·s ï hÈber eredet˚; jelentÈse: galamb.
MiklÛs ï gˆrˆgñszl·v eredet˚; jelentÈse: gyızelem + nÈp.
Oszk·r ï Èszaki germ·n eredet˚; jelentÈse: jÛ d·rda.
PÈter ï hÈberñgˆrˆgñlatin eredet˚; jelentÈse: kıszikla.
Salamon ï hÈber eredet˚; jelentÈse: bÈkÈs, szelÌd.
Tam·s ï arameusñgˆrˆg eredet˚; jelentÈse: iker; csod·latos.
(A nevek jelentÈsÈnek forr·sakÈnt a Keresztnevek Ès eredete cÌm˚ kˆnyv szolg·lt, amely
a Magyar Elektronikus Kˆnyvt·rban a http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.html
oldalon tal·lhatÛ.) ï

A bab·k megnyugtat·s·ra sz·mos
mÛdszer lÈtezik, Ìgy szemelgett¸nk nÈ-
h·nyat azon mÛdszerek kˆz¸l, ame-
lyek biztons·got keltenek, relax·lÛ ha-
t·s˙ak, Ès megfelelı kˆrnyezetben, si-
mogat·ssal, lass˙, ritmikus zenehallga-
t·ssal ˆtvˆzve garant·ltan segÌtenek.

tippek

A kólikatartás segít
a hasfájás enyhítésében

Az új
testhelyzet

feledteti
a bánatot

Mellközelben

Nyugtató,
biztonságot
idéző ölelés

Nagyobb korban nyugtató
babahordozás
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Pótold a vitaminokat!

ÑTest¸nk Ès kˆrnyezete kˆ-
zˆtt egyik legfontosabb ka-
pocs minden bizonnyal az Èle-
lem. Az Èlelem kÈpÈben a kˆr-
nyezet tÈnylegesen beker¸l
test¸nkbe Ès ·tj·rja azt. A vi-
taminok e kapcsolat koordi-
n·l·s·ban kÈtsÈgkÌv¸l a leg-
fontosabb tÈnyez?k egyikÈnek
sz·mÌtanak. (Ö) A betegsÈg a
szervezet¸nk Ès a kˆrnyeze-
t¸nk kˆzˆtti diszharmÛnia
kifejezıdÈse.î

Életmód

Szent-Györgyi Albert

Annak, hogy az ember f·radt, energi·t-
lan Ès f·radÈkony, termÈszetesen tucat-
nyi problÈma ·llhat a h·tterÈben, a tÈl-
utÛhoz kˆzeledve azonban mÈgiscsak a
legegyszer˚bben Ès leggyorsabban
helyrehozhatÛ hi·nyoss·gra sz·mÌtha-
tunk, a C Ès D vitaminok szervezet¸nk-
bıl valÛ ki¸r¸lÈsÈre.

A hideg hÛnapok alatt csˆkken a friss
zˆldsÈgek Ès gy¸mˆlcsˆk bevitele, de
kellı mennyisÈg bevitele esetÈn is elı-
fordulhat, hogy az adott nˆvÈny nem
tartalmazza azokat a lÈtfontoss·g˙ anya-
gokat, amelyek test¸nk vitaminnal ell·-
t·s·hoz j·rulnak hozz·, emellett az idı-
j·r·s viszontags·gai miatt kevesebb idıt
is tˆlt¸nk a szabadban. Immunrendsze-
r¸nk Ìgy legyeng¸lhet, levertnek Èrez-

hetj¸k magunkat. Aggodalomra azon-
ban semmi ok, a kˆvetkezı Èlelmiszerek
segÌtenek.

A D vitamin termÈszetes ˙ton a napfÈny
hat·s·ra jˆn lÈtre, de hi·nya nÈh·ny ·llati
eredet˚ t·pl·lÈk fogyaszt·s·val is pÛtolha-
tÛ. K¸lˆnˆsen a m·j Ès a halolaj tartalmaz-
za ezt a vitamint, de a toj·s s·rg·ja Ès a tej-
termÈkek (kecsketej, szÛjatej, sajtfÈlÈk,
vaj, stb.) ugyancsak bıvelkednek D-vita-
minban. Nehezebben beszerezhetı ugyan
a kagylÛ, a kavi·r, a tofu Ès a k¸lˆnleges
gombafajt·k, de ezek a k¸lˆnlegessÈgek
szintÈn sok D vitamint tartalmaznak. 

A C vitamin pÛtl·s·ra sz·mos lehetısÈg
adott, ugyanis ez a termÈszetben az egyik
leggyakrabban elıfordulÛ vitamin. Megta-
l·lhatÛ Ìgy a csipkebogyÛban, a bogyÛs
gy¸mˆlcsˆkben (szamÛca, szeder, ribizli
stb.), a citrusfÈlÈkben (grÈpfr˙t, narancs,
citrom stb.) Ès a zˆldsÈgekben (paradi-
csomban, a paprik·ban, cÈkl·ban, a k·-
poszt·ban stb.) is.

A megemlÌtett Èlelmiszerek Ès nˆvÈ-
nyek mellett termÈszetesen sok m·sban
is megtal·lhatÛak ezek a vitaminok, fo-
gyaszt·sukkal megelızhetj¸k sz·mos be-
tegsÈg kialakul·s·t, csˆkkenthetj¸k a
megf·z·s lehetısÈgÈt, de ellen·llÛbb· te-
hetj¸k a szervezet¸nket m·s fertızÈsek-
kel szemben is. ï

A vitaminok pótlására számos lehetőség adott!
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Birs? Bírlak!
Tudnivalók a birsalmáról 
vagy birskörtéről
M·rcius bekˆszˆntÈvel hamarosan ·tlag 5
°C fˆlÈ emelkedik a hımÈrsÈklet, Ès nem-

csak a fametszÈsre, de a k¸lˆnbˆzı gy¸-
mˆlcsf·k ¸ltetÈsÈre is kedvezı idıszak
kˆvetkezik. A birs, tudom·nyos nevÈn
Cydonia oblonga (íkrÈtai almaí) a barack-
hoz, meggyhez, kˆrtÈhez stb. hasonlÛan a
rÛzsafÈlÈk csal·dj·ba tartozik Ès DÈlnyu-
gat-¡zsia ter¸letein ıshonos. Birsf·t ısz-
szel, lombhull·s ut·n vagy tavasszal, r¸gy-
fakad·s elıtt Èrdemes ¸ltetni napfÈnyes, a
vizet jÛl megtartÛ helyre. M·jusban fehÈ-

ren vagy rÛzsaszÌnen vir·gzik, a gy¸mˆlcs
h˙sa fehÈr vagy s·rg·s, Ìgy a tavaszi fa-
gyokra nem ÈrzÈkeny (egyes forr·sok sze-
rint ak·r a ñ26 °C-ban is megÈl). Sz¸retelÈ-

se szeptembertıl
kezdıdik, a gy¸-
mˆlcs pedig hideg
helyen t·rolva so-
k·ig eltart leszedÈ-
se ut·n.

A birset elıszˆr
gˆrˆg leÌr·sok-
ban tal·ljuk, ahol
Herkules a Hes-
zperid·k kertjÈbıl
lopott aranyalm·-
kat, Ìgy egÈszsÈ-
get, ˆrˆk fiatals·-
got Ès halhatatlan-
s·got adott. Az al-
ma itt termÈkeny-
sÈgi szimbÛlum-
kÈnt van jelen, a
gˆrˆgˆk ugyanis
a cig·ny hagyom·-

nyokhoz hasonlÛan
az erıs Ès intelligens gyermekek sz¸letÈ-
sÈt a gy¸mˆlcs fogyaszt·s·hoz kˆtˆttÈk. 

A birs gyógyhatásai 
A birs az alm·hoz hasonlÛan rengeteg vi-
tamint (A, B1, B2, C, E stb.) Ès ·sv·nyi
anyagot (vas, kalcium, foszfor stb.), de
csersavat Ès pektint is bıven tartalmaz,
Ìgy lekˆti a mÈreganyagokat Ès enyhÌti az
emÈsztÈsi problÈm·kat. A benne tal·lha-

tÛ P vitamin a koleszterinszint szab·lyo-
z·s·ban tˆlti be szerepÈt, rÈgebben pe-
dig ebbıl az okbÛl kifolyÛlag a skorbut
Ès a kolera gyÛgyÌt·s·ra is haszn·lt·k.
ZsÌrcsˆkkentı, antioxid·ns Ès egyben
r·kmegelızı hat·s·t rÈgÛta ismerik, a
hagyom·nyos orvosl·s pedig haszn·lja
tˆbbek kˆzˆtt menstru·ciÛs gˆrcsoldÛ-
kÈnt, l·z, hasmenÈs, cukorbetegsÈg, ma-
gas vÈrnyom·s, kˆhˆgÈs, reuma kezelÈ-
sÈre is. KrÈmekben a repedezett bırre,
ÈgÈsi sÈr¸lÈsekre, fagy·sra, aranyÈr ke-
zelÈsÈre aj·nlott, de sz·mos m·s kenıcs
alapj·t is kÈpezi.

Birses ételek 
A birset nyersen, gy¸mˆlcs vagy ivÛlÈ for-
m·j·ban a legjobb fogyasztani, hiszen Ìgy
ırzi meg a legtˆbb hatÛanyag·t, de kÈ-
sz¸lhet belıle bor, kompÛt, zselÈ, krÈm,
lekv·r, sajt, p¸rÈ, kˆret, s¸temÈny, sal·ta
Ès mÈg leves is. Sz·mos Ètel f˚szerezÈsÈre,
ÌzesÌtÈsÈre Ès s¸temÈnybe tÈve is haszn·l-
j·k mÈg. Alacsony hıfokon, s¸tıben
aszalt v·ltozata rendkÌv¸l Ìzletes, magja
azonban mÈrgezı anyagokat tartalmaz,
Ìgy az fogyaszt·sa nem aj·nlott. ï

A birsben számos hasznos elem található
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Minden Èvszaknak megvan a maga szÈp-
sÈge, var·zsa, a tavaszÈ a hÛ elolvad·s·val
Ès gyakori naps¸tÈssel a termÈszet ˙jj·Èle-
dÈse. Ilyenkor az ember feltˆltıdik energi-
·val Ès kedve van kimozdulni, kir·ndulni,
csavarogni. A tavaszi kir·ndul·st nem fel-
tÈtlen kell gˆrcsˆs keretek kˆzÈ helyezni.
A legtˆbb esetben megteszi egy sÈta a kˆ-
zeli parkban, erdıben, amely sor·n pozi-
tÌv ÈlmÈnyekkel tˆltıdhet¸nk fel, Ès a ta-
vasz illat·t is magunkba szÌvhatjuk. A
sportosabbak t˙r·z·st Ès kerÈkp·roz·st is
bev·llalhatnak. A kir·ndul·ssal, testmoz-
g·ssal nem csup·n ÈlmÈnyekkel gazda-
godhatunk, de ÈletmÛdunkat is egÈszsÈ-
gesebbÈ tehetj¸k. Kolozsv·r Ès kˆrnyÈke
is sz·mos lehetısÈggel csalja termÈszetbe
a lakosokat. MegkÈrdezt¸nk nÈh·ny ko-
lozsv·ri lakost, hogyan viszonyulnak a ta-
vaszi testmozg·shoz, kir·ndul·sokhoz:

Szˆllısi Tam·s
ï AktÌv ember-
nek tartom ma-
gam, huzamosabb
ideig nem tudok a
nÈgy fal kˆzˆtt ¸l-
ni, ezÈrt ha te-
hetem, ÈvszaktÛl
f¸ggetlen¸l, me-
gyek kir·ndulni
vagy sÈt·lni. MiÛta
Kolozsv·ron va-
gyok, sajnos keve-
sebb az idım Ès
lehetısÈgem, de a
tavasszal Ès ny·-
ron prÛb·lok tˆbb
idıt szabadban
tˆlteni ugyanis a
naps¸tÈstıl feltˆl-
tıdˆk energi·val. A kir·ndul·sok kˆz¸l
elınyben rÈszesÌtem azokat, mikor lehetı-
sÈgem nyÌlik ˙j helyeket felfedezni. Ter-
mÈszetesen egy erdıszÈli vagy SÈtatÈri
csavarg·s is pozitÌv tud lenni. 

F¸lˆp Bernadett ï Szeretek csavarogni.
A tÈl ut·n igazi fel¸d¸lÈs sz·momra, hogy
tˆbb idıt tˆlthetek a szabadban. Kirucca-
n·saim alkalm·val a kˆrnyÈken levı l·tv·-
nyoss·gokat szoktam megnÈzni, ahov·
ak·r kerÈkp·rral is el lehet jutni. Fontos-
nak tartom a szabadban tˆltˆtt idıt, mivel
˙j ÈlmÈnyekkel gazdagodok, Ès legtˆbb-
szˆr siker¸l kikapcsolÛdjak. 

Kripp·n Kinga ï A t˙rakir·ndul·sokat
rÈszesÌtem elınyben ink·bb, azt is a t·rsa-
s·g Ès a mozg·s miatt. Ha tehetem, az

egyetemre ink·bb gyalog megyek a rend-
szeres testmozg·s vÈgett.

PÈter Hunor ï Nem nagyon szoktam ki-
r·ndulni, ink·bb dolgozok. Egy-egy brin-
gat˙ra mellett, ˆsszer·zÛkon szÌvesen
rÈszt veszek. 

Lehoczki T¸nde ï Szoktam kocogni, sÈ-
t·lni Ès a hegyekben t˙r·zni is. Fontosnak
tartom, hogy kimozduljak, mert a termÈ-
szet feltˆlt energi·val, eszembe juttatja,
hogy vannak ÈrtÈkesebb dolgok is, mint
amikkel eltˆltˆm hÈtkˆznapjaim. 

Bekı Henrietta ï EgyetemistakÈnt ke-
vÈs lehetısÈgem, idım van kir·ndulni.
Legink·bb a t·nccsoporttal szoktam ba-
rangolni. ï

ï Ha melegen is s¸t a nap, ne feled-
j¸nk rÈtegesen felˆltˆzni.
ï A vetkızÈssel Ûvatosan, fıleg ha
megizzadtunk.
ï Legyen n·lunk inni- Ès ennivalÛ. Ko-
ra tavasszal nincs minden szolg·ltat·s
mÈg nyitva.
ï VÈdj¸k arcbır¸nket. A kellemes
naps¸tÈs h·tr·nya a m·r tavasszal is ak-
tu·lis UV sug·rz·s.
ï T·jÈkozÛdjunk elızetesen az inter-
neten.

Tippek tavaszi
túrázáshoz

Tavasz van! Kiránduljunk!
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Kir·ndul·saink, utaz·saink alkalm·val
kedvezı ·r˙ hotelszoba foglal·sa esetÈ-
ben nem p·ratlan eset, hogy fizetÈs so-
r·n meglepıen dr·ga j·rulÈkot is felsz·-
molnak. Ezek azok a bizonyos kisbet˚s
rÈszek, melyeket a sz·ll·shely weboldal·-
nak vid·m bˆngÈszÈse kˆzben nem ve-
sz¸nk Èszre. A felesleges kifizetÈsek el-
ker¸lÈse ÈrdekÈben csokorba gy˚jtˆt-
t¸k azokat a plusz szolg·ltat·sokat,
amelyekre Èrdemes odafigyelni sz·ll·s-
foglal·skor.

Üdülési illetékek
Ha nem is ¸d¸lıhelyen foglalt·l sz·ll·st,
kˆnnyel elkÈpzelhetı, hogy a szolg·ltatÛ
¸d¸lÈsi illetÈket sz·mol fel. Legtˆbbszˆr
ezt a dÌjat a sz·lloda weboldal·n nem t¸n-
tetik fel, ha mÈgis, csakis aprÛ bet˚kkel.
Ezen plusz kˆltsÈg igazol·s·ra a szolg·lta-
tÛ sok kifog·st tal·lhat ki, a telefonhaszn·-
lattÛl az ·ltal·nos szolg·ltat·sok igÈnybe-
vÈtelÈig. Mivel kib˙jni ez alÛl nehezen le-
het, foglal·skor meg kell Èrdeklıdni az il-
letÈk pontos ˆsszegÈt, amelyet a kˆltsÈ-
gekbe sz·molva nem Èr meglepetÈs.

Korai szoba-igénybevétel
A szoba lefoglal·sa ut·n figyelmesen nÈzd
meg a sz·ll·shely elfoglal·s·nak idıpont-
jaira vonatkozÛ szab·lyokat is. Az eurÛpai
sz·llod·kban ·ltal·ban dÈlut·n kettı vagy
nÈgy Ûr·tÛl lehet igÈnybe venni a szob·t.
Hamarabbi ÈrkezÈs esetÈn pluszba fizetÈs
helyett ink·bb sÈt·lj a kˆrnyÈken. ¡ltal·-
ban a recepciÛn hagyhatod a csomagjaid a
bejelentkezÈsi idıig.

Csomagmegőrzés
Ez a szolg·ltat·s sem minden esetben in-
gyenes, ha nincs hov· pakold a csoma-

god kijelentkezÈs ut·n. Egy kis juttat·s el-
lenÈben viszont meg lehet kÈrni a recep-
ciÛst, hogy pakolja el csomagjaid, amÌg
sz¸ksÈges.

Minihűtő-használat
A szob·ban tal·lhatÛ minih˚tı puszta
haszn·lat·Èrt Ûri·si ·rat kell fizetni bi-
zonyos hotelekben. MÈg mielıtt azt
hinnÈd, ingyenesen haszn·lhatsz min-
dent a szob·dban, gyızıdj meg rÛla,
hogy nem kell-e fizetned egy ¸dÌtıital
vagy sˆr leh˚tÈsÈÈrt. Tov·bb· javasol-
juk, hogy tÈrj be egy b·rba elfogyaszta-
ni azt az italt.

Wifi
A mai modern vil·gban legtˆbb helyen
van internet elÈrhetısÈg, mÈghozz· ingye-

nes. Vannak viszont kivÈtelek, ahol pÈnzt
kÈrnek a vil·gh·lÛra valÛ csatlakoz·sÈrt.

Szobaszerviz
Mielıtt meggondolatlanul kezdenÈl csen-
getni egy ¸veg italÈrt vagy reggeliÈrt, nÈzd
meg alaposan az Ètlapon szereplı ·rakat.
Az ott felt¸ntetett ·rak mellett termÈszete-
sen a szobaszerviz dÌj·Èrt Ès a pincÈrÈrt is
k¸lˆn, mÈlyen a zsebedbe kell ny˙lnod,
nem beszÈlve a borravalÛrÛl.

Takarítás
T·voz·skor, ha borravalÛval l·tod el a sze-
mÈlyzetet, meglehet, hogy m·sodszor fi-
zetsz ugyanazÈrt a szolg·ltat·sÈrt. ¡ltal·-
ban a takarÌt·s dÌj·t is a kijelentkezÈskor
kÈzbekapott sz·ml·n tal·lod. A kellemet-
lensÈgek elker¸lÈse vÈgett kÈrdezd meg,
mennyibe ker¸l a takarÌt·s Ès csak ut·na
akaszd ki a kilincsedre az igÈnylı t·bl·t.

Fitnesz, wellness
A hotelben konditermÈnek Ès wellness
rÈszlegÈnek igÈnybevÈtelÈÈrt is gyakran
fizetni kell.

Extra vendégek
TˆbbszemÈlyes sz·ll·sfoglal·s sor·n
aj·nlott erre odafigyelni. A recepciÛn
tiszt·zni kell, hogy h·nyan haszn·lj·k a
lefoglalt szob·t, Ìgy biztos nem ker¸l
extra ˆsszeg a sz·ml·ra. ï

Hoteltrükkök, melyek
drágíthatják a szállás árát



gasztronómia16 igen, tessék ï Kolozsvár

Tavaszi receptek testünk-
lelkünk megújulására
Szervezet¸nk a tÈli hÛnapok ut·n hajla-
mos ki¸r¸lni, lelassulni, ilyenkor f·radt-
nak, leterheltnek, energi·tlannak Èrez-
hetj¸k magunkat. Hogy a jellegzetes fizi-

kai Ès pszichÈs, tavasz kˆzeli nyavaly·kat
lek¸zdj¸k, fontos a vitaminokban gazdag
Ètelek, friss zˆldsÈgek Ès szezongy¸mˆl-
csˆk fogyaszt·sa. A termÈszet mellett te-
h·t mi is meg˙julhatunk, amennyiben fi-
gyel¸nk az egÈszsÈges Ètrend betart·s·-
ra. Õme nÈh·ny tˆkÈletes recept a tavasz
v·r·s·ra.

Túros-tormás tavaszi sonka
A recept hozz·valÛi: 8 szelet sonka, 20
dkg tehÈnt˙rÛ, 4 evıkan·l mexikÛi
zˆldsÈgkeverÈk, 2 evıkan·l frissen re-
szelt torma, 1 toj·s, sÛ Ès bors ÌzlÈs sze-
rint, csipetnyi porcukor, a bund·z·shoz
2 kicsi toj·s, liszt Ès zsemlemorzsa, a
s¸tÈshez olaj.

A recept elkÈszÌtÈse: a zˆldsÈget megfız-
z¸k, majd sz˚rıben lecsˆpˆgtetj¸k. A t˙-
rÛt a toj·ssal, sÛval, borssal, porcukorral
ˆsszekeverj¸k, majd hozz·adjuk a lesz˚rt
zˆldsÈget. A sonkaszeleteket egyenkÈnt
megtˆltj¸k az Ìgy keletkezett keverÈkkel,
majd lisztbe, toj·sba Ès zsemlemorzs·ba
forgatjuk. Ezt kˆvetıen bı, forrÛ olajban
megs¸tj¸k, Ès krumplip¸rÈvel t·laljuk.

Májerősítő saláta
A recept hozz·valÛi: 80 dkg friss sp·rga,
1 avok·dÛ, 2 grÈpfr˙t, egy csokor petre-
zselyem, 30 dkg mozzarella, 1 evıkan·l
h·mozott piszt·cia, 2 citrom, olÌvaolaj.

A recept elkÈszÌtÈse: a sp·rg·t tisztÌt-
suk Ès enyhÈn sÛs vÌzben fızz¸k meg,

majd ha megfıtt, hagyjuk kih˚lni. H·-
mozzuk meg a grÈpfr˙tot Ès az
avok·dÛt, v·gjuk fÈlbe, Ès szeletelj¸k
fel. Az avok·dÛra szeletelÈs ut·n azon-

nal ˆnts¸k r· a kÈt citrom levÈt. A sajtot
kock·zzuk fel, majd az Ìgy elıkÈszÌtett
hozz·valÛkat szÈpen rendezz¸k el a t·-
nyÈrokon, ÌzlÈs szerint hints¸k meg sÛ-
val, majd szÛrjunk r· petrezselymet Ès
piszt·ci·t. VÈg¸l kevÈs olÌvaolajjal lo-
csoljuk meg a sal·t·t.

Sajtszószos spenót
A recept hozz·valÛi: 1 kg friss spenÛt, 1
kis fej vˆrˆshagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 10 dkg sajt, 2 dkg vaj, 2 toj·ss·rg·ja,
1 dl fehÈrbor, 1,5 dl tejszÌn.

A recept elkÈszÌtÈse: a spenÛtot megtisz-
tÌtjuk Ès megmossuk, a hagym·t Ès fok-
hagym·t szintÈn megtisztÌtjuk Ès aprÛra
v·gjuk. A sajtot kis darabokra vagdaljuk,
majd a spenÛtot megp·roljuk. A szÛszhoz
a hagym·t Ès fokhagym·t vajban megpi-
rÌtjuk, belekeverj¸k, Ès lassan kevergetve
felolvasztjuk a sajtot. A felvert toj·ss·rg·-
j·t ˆsszekeverj¸k a borral Ès a tejszÌnnel,
majd hozz·adjuk a sajthoz, ezt kˆvetıen
pedig a spenÛtra ˆntj¸k. FehÈr, s¸ltnek
elkÈszÌtett h˙sokhoz t·laljuk.

Paradicsomos káposzta olaszosan 
A recept hozz·valÛi: 1 kg fehÈr k·poszta,
1 kˆzepes fej hagyma, 3 ek. olaj, 2 zˆld-
sÈgleveskocka, 1 kiskan·l pizzaf˚szer-ke-
verÈk, 2 dl paradicsomlÈ, 2 ek. paradi-
csomp¸rÈ, 1 doboz felaprÛzott paradi-
csom, 4 ek. rizsliszt, sÛ, bors, 1 kiskan·l
cukor, dÌszÌtÈshez p·r koktÈlparadicsom.
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Fogódzók 
a tökéletes fánksütéshez!
Biztosan mindenkinek akad nÈh·ny
olyan kedvenc Ètele, ÌnyencsÈge vagy
ak·r itala, amelyet utolj·ra nagysz¸lei
h·z·ban evett/ivott, azÛta pedig a gyer-
mekkor ÈdessÈgÈt juttatja eszÈbe min-
den egyes alkalommal. Nos, tal·n az
egyik ilyen kˆzkedvelt finoms·g a por-
cukorral, lekv·rral, csokival, illetve Ìz-
lÈs szerint b·rmivel bolondÌthatÛ f·nk,
amely mÈlyh˚tıben ak·r h·rom hÛna-
pig is eltarthatÛ. ElkÈszÌtÈse sor·n
azonban Èrdemes nÈh·ny tÈnyezıre
szigor˙an odafigyelni.
ï A f·nkot lehetıleg bı, semleges

Ìz˚, friss kÛkuszzsÌrban vagy nˆvÈnyi
olajban s¸ss¸k, a m·r egyÈb cÈlra hasz-
n·lt olaj ugyanis befoly·solhatja a desz-
szert ÌzÈt. 
ï Az ide·lis hıfok 160-170∞C kˆzˆtt

mozog, amennyiben az olaj t˙lzottan
felhev¸l, a tÈszta feketÈre s¸l, de bel¸l
nyers marad. Ilyenkor Èrdemes az ola-
jat visszah˚teni a tov·bbi s¸tÈs elıtt. 
ï A megkelt f·nkokat a felsı olda-

lukkal lefele kell a zsiradÈkba/olajba
helyezni, lefedve Ìgy szÈp nagyra nı-
nek. Amint elkÈsz¸ltek, Èrdemes sz˚rı-
kan·llal a tˆbbszˆr ˆsszehajtogatott
szalvÈt·ra helyezni ıket.
ï Ha a f·nk tÈszt·j·ba kevÈs rumot

csepegtet¸nk, akkor az megf˙jja mag·t,
Ìgy lebegni fog a zsÌr/olaj tetejÈn, Ès Ìgy
kevesebbet szÌv belıle mag·ba. Az
eredmÈny mÈg finomabb lesz.

tippekA recept elkÈszÌtÈse: a k·poszt·t megpu-
coljuk, majd 1,5-2 cm-es csÌkokra v·gjuk,
a hagym·t megh·mozzuk Ès felkarik·z-
zuk. Az olajat felforrÛsÌtjuk Ès megpirÌtjuk
benne a hagym·t, majd hozz·adjuk a k·-
poszt·t, vizet, a leveskock·kat Ès a f˚sze-
reket. A paradicsomlevet, paradicsomp¸-
rÈt Ès a felaprÛzott paradicsomot a k·-
poszt·ra ˆntj¸k Ès ˆsszefızz¸k. A keve-
rÈkhez hozz·adjuk a vÌzben eldolgozott
rizslisztet, majd sÛzzuk, illetve borssal Ès
cukorral ÌzesÌtj¸k. T·lal·skor zˆldf˚sze-
rekkel, illetve koktÈlparadicsommal dÌszÌt-
j¸k. Kˆretnek a sertÈss¸lt, a csirkemell
vagy a s¸lt virsli tal·l.   

Kukoricás-kolbászos muffin
A recept hozz·valÛi: 1 gerezd fokhagy-
ma, 150 g piros h˙s˙ paprika, 1 kis doboz
csemegekukorica, 100 g sajt, 60 g csÌpıs
paprik·s kolb·sz, 4 toj·s, 1 dl tejfˆl, 1 dl
olaj, 200 g finomliszt, 1 tasak s¸tıpor, sÛ,
bors, oreg·nÛ, 12-16 szelet csÌpıspa-
prik·s szal·mi.

A recept elkÈszÌtÈse: a s¸tıt elımelegÌt-
j¸k 180 fokra, ekˆzben a muffin form·-
kat kibÈlelj¸k papÌrform·kkal. A fok-
hagym·t megh·mozzuk Ès ·ttˆrj¸k. A pap-
rik·t megtisztÌtjuk, aprÛra felkock·z-
zuk, a kukoric·t pedig alaposan lesz˚r-
j¸k. A sajtot nagy lyuk˙ reszelın lere-

szelj¸k. A toj·sokat, a tejfˆlt Ès az olajat
krÈmessÈ keverj¸k, hozz·adjuk a s¸tı-
porral ˆsszekevert lisztet Ès a f˚szereket,
majd laz·n beleforgatjuk a fokhagym·t,
kukoric·t Ès sajtot. Az Ìgy keletkezett
massz·t a papÌrform·kba helyezz¸k, a
kolb·szt pedig aprÛ darabokra v·gva be-
leszurk·ljuk a tÈszt·ba. A muffinokat
megkˆzelÌtıleg fÈl Ûr·t s¸ss¸k, majd t·-
lal·skor szal·mi szeletekkel, zˆldf˚sze-
rekkel dÌszÌthetj¸k. ï

A tökéletes fánksütés művészet

Ez ám az igazi csemege



Az Európai Unió alapító tagországaiban a többnyelvűség termé-
szetes része a mindennapoknak. Ez ott sem volt mindig így: a Bene-
lux államokban például 1860-ban egy belga bírósági tárgyalás ke-
retében két holland anyanyelvű vádlott tárgyalása kizárólag francia
nyelven folyt (Coucke és Goethals ügye), úgy hogy a két vádlott
nem beszélt franciául és nem védekezhetett anyanyelvén. 1895-
ben egy hollandiai bíróság betiltotta a fríz nyelv használatát
(Hogerhuis fivérek) egy bírósági tárgyaláson. Napjainkban ehhez
hasonló képtelenségek nem következhetnek be ezekben az orszá-
gokban, a nyelvi jogokat a legapróbb részletekig betartják, mélysé-
gesen tisztelik a nyelvi jogokat, sőt Belgiumban a nyelvi rasszizmus
büntetendő.

A többnyelvű Európai Unióban minden európai polgár az általa
előnyben részesített nyelven kommunikálhat az európai hatósá-
gokkal, így például a magyar nyelv is egy teljes rangú hivatalos
nyelvként használható. Romániában, a román–magyar alapszerző-
dés és az 1995-ben aláírt Strasbourgi Keretegyezmény értelmében,
valamint a Regionális Nyelvek Kartája alapján a magyar bizonyos
esetekben egy teljes rangú hivatalos nyelv, mégpedig azokban köz-
igazgatási egységekben, amelyek megfelelnek a Romániában ér-
vényben levő 20%-os nyelvhasználati kritériumnak. Így ezeken a te-
lepüléseken minden kérelmet (építkezési engedélyt, kérvényeket
stb.) magyar nyelven nyújthatunk be az önkormányzathoz. Ez úton
fel szeretném hívni az olvasók figyelmét arra, hogy amennyiben a
magyar ajkú lakosság számaránya meghaladja a 20%-ot, ott kötele-
ző minden nyelvi jognak a betartása, azokon a településeken pedig,
ahol a magyar anyanyelvű lakosság nem éri el a 20%-ot, ott a nyelvi
jogok biztosítása nem kötelező, de a törvény nem is tiltja azt.

A romániai magyarok mint autonóm őshonos népcsoport, illet-
ve a magyar autonóm nyelv helyzete  nem egyedi az Európai Uni-
óban. Több népcsoport is létezik, amely nem bevándorló kisebb-
ségként, hanem autonóm népcsoportként, mondhatni társnem-
zetként él egy bizonyos országban, és amelynek anyanyelve egy
különleges státuszt élvez: így a szlovéniai magyar nyelv, az angliai
welszi nyelv, az olaszországi német nyelv, a svéd nyelv Finnország-
ban, a baszk nyelv Spanyolországban és a francia és német nyelv
Belgiumban.

A European Language Rights egy Amsterdamban bejegyzett jó-
tékonysági alapítvány, amely a holland adófizetők adományaiból
szerzi anyagi forrásait. Alapítványunk egy ingyenes információcso-
magot állított össze azok számára, akik kíváncsiak arra, hogy mi-
lyen nyelvi jogokkal rendelkeznek. Az információs csomag a követ-
kezőket tartalmazza: Jogában áll; A nyelvi jogokkal kapcsolatos tör-
vények összefoglalása, a nyelvi jogokat tartalmazó szórólap, I love
language-rights.eu matrica, valamint igény szerint maximum öt da-
rab többnyelvű öntapadós piktogram, amelyeket rendeléskor
weboldalunkon választhat ki.

Rendelje meg most: www.language-rights.eu/rendeles 
vagy hívja a 031-226 31 00-s telefonszámot.

Használja bátran az európai nyelvi jogait!
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Itt az ideje a tavaszi 
nagytakarításnak
Minden h·ziasszony rÈme az ÈvenkÈnti
minimum kÈt nagyobb takarÌt·s, amelye-
ket ıszre Ès tavaszra szok·s idızÌteni, ez
a kÈt idıszak ugyanis a tetıtıl talpig fel-
fordul·sÈ, amikor nemcsak a hÈtkˆznapi
aprÛ, de lÈtfontoss·g˙ munka van terÌtÈ-
ken. Ilyenkor leszedj¸k Ès kimossuk a
f¸ggˆnyˆket, ablakot pucolunk, h˚tıt ol-
vasztunk, Ès minden lehetsÈges zugot ki-
takarÌtunk a lehetı legnagyobb odafigye-
lÈssel. Mivel idÈn a h˙svÈt m·rcius 31-re
esik, Ès nagyobb valÛszÌn˚sÈggel tÈrnek
be hozz·nk vendÈgek, ezÈrt Èrdemes
m·r most nekifogni az embert prÛb·lÛ
feladatoknak. Hogy hogyan kezdj¸nk ne-
ki a teendıknek ˙gy, hogy ne cs˙sszunk
ki az idıbıl, Ès milyen ¸temtervet kˆves-
s¸nk? Mi segÌt¸nk.

A nagytakarÌt·sok egyik legfontosabb
eleme az, hogy lehetıleg a csal·d ˆsszes
tagj·t prÛb·ljuk bevonni, nem Èrdemes
a nınek leterhelnie mag·t olyan dolgok-
kal, amelyben m·s is segÌtsÈgÈre lehet.
MegkÈrhetj¸k gyerekeinket Ès fÈrj¸nket,
hogy v·logass·k ki tÈli holmijaikat, mi
pedig miut·n kimostuk, elpakolhatjuk
azokat. A tavasz a meg˙jul·s jelkÈpe,
hadd szabaduljunk h·t meg mindattÛl,
ami fˆlˆsleg: selejtezz¸nk ki mindent,
amire ˙gy Èrezz¸k, m·r nem lesz sz¸k-
sÈg¸nk (ruh·kat, ˙js·gokat, magazino-
kat, j·tÈkokat stb.). A takarÌt·sban

egyÈbkÈnt egyetlen szab·ly ÈrvÈnyes¸l:
fentrıl lefelÈ, Ès bentrıl kifelÈ halad-
junk, Ìgy nem okozunk magunknak fˆ-
lˆsleges munk·t.

Az alapos portˆrlÈsben, porszÌvÛz·sban,
a pÛkh·lÛk elt·volÌt·s·ban, felmos·sban
szintÈn segÌtsÈg¸nkre lehetnek csal·dtag-
jaink, aj·nlott emellett kimosni az ˆsszes
f¸ggˆnyt Ès ·gy- illetve asztalterÌtıt, kir·z-
ni Ès felfrissÌteni a szınyegeket.

Ha mindezzel vÈgezt¸nk, akkor mossuk
le az ajtÛkat Ès az ablakokat, pucoljuk ki a

f¸rdıt Ès a konyh·t, gondosan pucoljuk le
a villanyt˚zhelyt Ès minden konyhai gÈ-
pet, majd ·ltal·nosan csin·ljunk rendet a
lak·s ˆsszes helyisÈgÈben. EmlÈkezz¸nk
meg a t¸krˆk tisztÌt·s·rÛl is, illetve ha mÈg
marad idınk Ès kedv¸nk, szobanˆvÈnye-
ink leveleit ·ttˆrˆlhetj¸k vizes ronggyal.
VÈgezet¸l mossuk fel a padlÛt Ès szellız-
tess¸nk. ArrÛl se feledkezz¸nk meg, hogy
egy kis vir·ggal vagy szezon·lis dekor·ci-
Ûval az asztalon nemcsak otthonunkat, de
mindennapjainkat is feldobhatjuk. ï

Duzzogás nélkül hamarabb megvan a takarítás
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Az ¸nnepek alkalm·val Èr-
demes otthonunkat is felˆl-
tˆztetni, a h˙svÈt pedig a ta-
vasz bekˆszˆntÈvel sz·mos
lehetısÈget ny˙jt erre a tevÈ-
kenysÈgre. A m˚anyag, Ìz-
lÈstelen dÌszek helyett most
az asztali, ajtÛ- Ès egyÈb de-
kor·ciÛk Ès kisdÌszek szerel-
meseiÈ a terep, akik a kˆvet-
kezı ˆtletek megvalÛsÌt·s·-
ban kiÈlhetik kreativit·sukat
Ès gyakorolhatj·k kÈz¸gyes-
sÈg¸ket. 

Az egyszer˚bb kiegÈszÌtık
kedvelıi h˙svÈti hangulatot
var·zsolhatnak lak·sukba
pasztell szÌn˚ (pl. levendula,
halv·nykÈk, zˆld, rÛzsaszÌn
stb.) asztalterÌtıvel, szalvÈt·-
val, letisztult form·j˙ v·z·ba
helyezett barka·gakkal vagy
tavaszi vir·gokkal, mind-
ezek mellÈ m·r csak a k¸-
lˆnbˆzı, ÌzlÈs szerint sokfÈle
mÛdon megfestett vagy Ìrt toj·sokra van
sz¸ksÈg. A szÌnes toj·sokat friss moh·ra,
kicsÌr·ztatott b˙z·ra, ·gacsk·kra vagy
ak·r egyszer˚en egy kos·rk·ba helyezve
kÌn·lhatjuk majd, elrejthet¸nk kˆzˆtt¸k
egy-egy csokitoj·st is a kisebbek ˆrˆmÈ-
re. Amennyiben a hagyom·nyos vonalat
mÈg ink·bb szeretnÈnk hangs˙lyozni,
legjobb lesz, ha ezt a kosarat egy horgolt
terÌtıre, a szoba valamely jÛl l·thatÛ sar-

k·ba, lehetıleg a vir·gok mellÈ helyez-
z¸k. A hat·st csak nˆvelhetj¸k, ha a szÌne-
ket megfelelıen kombin·ljuk, festhet¸nk
mondjuk h·rom hasonlÛ ·rnyalatot, Ès
nÈh·ny hars·ny szÌn˚ toj·st, mindezt ˙gy,
hogy vÈgig tˆreksz¸nk arra, hogy dekor·-
ciÛnk ne v·ljon giccsessÈ. 

AjtÛdÌszkÈnt nagyszer˚en funkcion·l a
vir·gokkal vagy anyaggal bevont koszor˙-
alap, amelyet toj·sokkal, masnikkal, de

k¸lˆnbˆzı filc anyagbÛl kÈsz¸lt form·k-
kal is dÌszÌthet¸nk. Kert¸nk hangulat·t
szezon·lis vir·gok ¸ltetÈsÈvel dobhatjuk
fel, de ÌzlÈs szerint a bokrokrÛl, f·krÛl is
lÛgathatunk le dekor·ciÛkat. Rokonaink-
kal, t·voli bar·tainkkal is megoszthatjuk
az ¸nnep ˆrˆmÈt, ebben igyekezt¸nk se-
gÌtsÈget ny˙jtani a sablon ¸dvˆzlılappal,
amelyet kiv·gva Ès szÌnezve hagyom·-
nyos mÛdon is elk¸ldhet¸nk. ï

Ötletek húsvéti dekorációhoz

Az egymáshoz közel álló színek harmonikusan illeszkednek
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Tavaly m·r az ˆtˆdik egym·st kˆvetı
Èvben csˆkkentek az autÛelad·sok
a kontinensen. A v·s·rl·si adatok sze-
rint azonban nem minden m·rka ker¸lt
ki vesztesen, ugyanis a Hyundai/Kia, az
Audi, a Land Rover, a Jeep Ès a Sko-
da az ˙j modelljeinek kˆszˆnhetı-
en nˆvelni tudta elad·sait ñ, Ìrja az

Automotive News Europe autÛipari
hÌrport·l.

Ahhoz kÈpest, hogy 2012-ben az eurÛ-
pai autÛpiaci elad·sok 8%-kal csˆkken-
tek (kˆzel egymilliÛ autÛval kevesebb,
mint 2011-ben), a Land Rovernek 35, a
Jeepnek 19, a Ki·nak 15, a Hyundai-nak
9, az Audinak 3,4, a Skod·nak pedig 2

sz·zalÈkkal siker¸lt nˆvelnie modelljei-
nek ÈrtÈkesÌtÈsÈt. Az elad·si 10-es list·n
csup·n az Audinak Ès a Mercedes-nek
siker¸lt pozitÌvan z·rni az Èvet.

A 4,4%-os csˆkkenÈs ellenÈre a Volks-
wagen megırizte a kontinensen a piac-
vezetıi pozÌciÛj·t, sıt az ·ltala gy·rtott
Golf is vezeti az elad·si list·t a model-
lek kˆzˆtt. 

A legnagyobb csˆkkenÈst Gˆrˆgor-
sz·gban (40,2%) Ès Portug·li·ban
(34,3%) regisztr·lt·k. Haz·nkban is
drasztikusan, 18,7 sz·zalÈkkal, csˆk-
kentek az elad·sok. ï

Háromszáz lóerős családi autó
Az Audi 2012 ıszÈn jelenttette meg az A3-
as sportv·ltozat·t. A 300 lÛerıs gÈpj·rm˚
viszont csak egy sz˚k rÈtegnek felel meg,
mivel csak h·rom ajtÛsra gy·rtott·k.
Az autÛgy·r ezen javÌtva m·rciusban be-

mutatja az S3 Sportbacket, amely ugyan-
olyan teljesÌtmÈny mellett, ˆt ajtÛval Ès
t·gasabb beltÈrrel rendelkezik, tˆkÈlete-
sen kiszolg·lva a csal·dosokat is.

A SportbacknÈl nem csup·n a kÈt ajtÛ a
k¸lˆnbsÈg. A h·romajtÛs kivitelhez kÈpest
3,5 centimÈterrel hosszabb a tengelyt·v,
amely egyrÈszt elınyt jelent, mivel a h·tul

utazÛknak nagyobb helyet biztosÌt, m·s-
rÈszt viszont h·tr·nyt jelent, mivel 50 kilÛ-
grammal nehezebb.

Az autÛba kÈtliteres turbÛmotort helyez-
tek, amely a 300 lÛerıs cs˙csteljesÌtmÈny-

Èt 5500-as fordulaton teljesÌ-
ti. Az alapmodellt hatfoko-
zat˙ kÈzi v·ltÛval szereltÈk
fel, ezzel 5,6 m·sodperc
alatt kÈpes elÈrni a 100
km/h sebessÈget. A modellt
S-Tronic duplakuplungos
automat·val is be lehet majd
szerezni, amellyel a 100
km/h ak·r 5 m·sodperc
alatt is elÈrhetı. A vÈgsebes-
sÈgÈt tekintve elÈri 250
km/h-t, ·m ennÈl az elekt-
ronika letiltja a tov·bbi
emelkedÈst. Az S3 Sport-
back hasa, a sportoss·g
megırzÈse vÈgett, 2,5 centi-
mÈterrel ker¸lt kˆzelebb az

˙thoz Ès a legvisszafogottabb v·ltozatra is
18-as felniket szereltek, amely pozitÌvan
hat az autÛ kanyarstabilit·s·ra.

A gÈpj·rm˚ ·r·rÛl Ès v·rhatÛ megjelenÈ-
sÈrıl pontos inform·ciÛ mÈg nem l·tott
napvil·got, de biztosan ezekre is v·laszt
kapunk a Genfi AutÛszalonon, ahol elı-
szˆr lesz megtekinthetı az S3 Sportback. ï 

Top autómárkák
autÛm·rka 2012 2011 k¸lˆnbsÈg
VOLKSWAGEN 1 613 913 1 687 846 ñ4,4%
FORD 953 174 1 095 609 ñ13,0%
OPEL/VAUXHALL 838 206 993 877 ñ15,7%
RENAULT 816 933 1 048 648 ñ22,1%
PEUGEOT 795 839 913 661 ñ12,9%
AUDI 705 739 682 728 +3,4%
CITROEN 674 688 773 472 ñ12,8%
BMW 641 378 641 964 ñ0,1%
MERCEDES 598 301 594 479 ñ0,6%
FIA 582 995 687 125 ñ15,2%

Top modellek
modell 2012 2011 k¸lˆnbsÈg

VOLKSWAGEN GOLF 431 742 485 824 ñ11,1%
FORD FIESTA 306 405 350 850 ñ12,7%
VOLKSWAGEN POLO 287 828 358 726 ñ19,8%
OPEL/VAUXHALL CORSA 265 297 316 254 ñ16,1%
RENAULT CLIO 244 280 295 627 ñ17,4%
FORD FOCUS 241 862 283 702 ñ14,7%
OPEL/VAUXHALL ASTRA 232 645 291 218 ñ20,1%
NISSAN QASHQAI 207 885 208 431 ñ0,3%
RENAULT MEGANE 199 167 241 483 ñ17,5%
VOLKSWAGEN PASSAT 195 617 235 852 ñ17,1%

Tovább csökkenő
autóeladások
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Humor
A duci, idısˆdı ÌrÛnı elhat·rozza, hogy
kˆnyvet Ìr a dzsungel ÈletÈrıl. Afrikai ˙t-
j·n megismerkedik egy idıs ˙rral, aki Èvti-
zedek Ûta a dzsungelben Èl. MegkÈrdezi
tıle, hogy ha ı most egy jÛs·gos t¸ndÈr
lenne, mi lenne tıle a h·rom leghıbb kÌ-
v·ns·ga.
ñ Nincs nekem h·rom, csak kettı van ñ fe-
leli az ̂ reg. ñ Mielıtt meghalnÈk, szeretnÈk
l·tni egy szÈp meztelen nıt Ès egy fehÈr ele-
f·ntot.
ñ H·t az egyik kÌv·ns·g·t m·r teljesÌteni is
tudom ñ mondja az ÌrÛnı.
Bemegy az erdıbe, egy fa mˆgˆtt levetkı-
zik, majd meztelen¸l elılÈp.
ñ Nos, uram, mit szÛl hozz·?
ñ Nah·t, csod·latos. Kˆszˆnˆm ˆnnek.
Most m·r csak egy szÈp meztelen nıt sze-
retnÈk l·tni.

ï
ñ Mi szeretnÈl lenni, kisfiam? ñ kÈrdezik a
sr·cot a p·lyav·laszt·si tan·csad·son.
ñ H·t, ha jÛl belegondolok, tÈlen medve,
ny·ron pedagÛgus...

ï
A fÈrj kÈsı Èjjel jˆn haza. Mivel gondolja,
hogy a felesÈge haragudni fog, ˙gy gon-
dolja, kiengeszteli. BelopÛzik a h·lÛszob·-
ba, Ès or·lisan kielÈgÌti. Azt·n kimegy a
f¸rdıszob·ba, Ès megdˆbbenve l·tja, hogy
a felesÈge Èppen jˆn kifelÈ.
ñ H·t te hogyan ker¸lsz ide?! ñ ki·lt fel.

ñ Csitt, mÈg felÈbreszted any·mat! ñ
mondja a felesÈg.

ï
KÈt maffiÛzÛ beszÈlget:
ñ Nincs szˆrny˚bb ann·l, mint amikor
bomb·t tal·lok az autÛmban.
ñ Szerintem van ann·l rosszabb is. Ami-
kor nem tal·lod meg...

ï
A melÛsok felfigyelnek r·, hogy a fınˆk s˚-
r˚n elmegy a munkaidı vÈge elıtt, Ès m·r
nem jˆn vissza. Elhat·rozz·k, hogy ık
sem v·rj·k ki a munkaidı vÈgÈt, elıbb ha-
zamennek. Egyik¸k megy haza, Ès l·tja,
hogy a fınˆk kocsija parkol a h·zuk elıtt.
BelÈp a lak·sba, Ès egyÈrtelm˚ zajok hal-
latszanak a h·lÛszoba felıl, alig tud Èszre-
vÈtlen¸l visszavonulni. KÈt nap m˙lva is-
mÈt elmegy a fınˆk, a munk·sok szede-
lızkˆdnek, de ember¸nk l·thatÛan ma-
radni akar dolgozni.
ñ Mi van BÈla, te nem jˆssz haza? ñ kÈrde-
zik a tˆbbiek.
ñ Nem, Èn a m˙ltkor is szinte lebuktam.

ï
A faluba vezetik be a villanyt. Hogy job-
ban menjen a munka, versenyt hirdetnek
az oszlop·llÌtÛ brig·dok kˆzˆtt. MÈg a
rendırˆk is beneveznek. Este sz·ml·l·s,
jˆn az elsı brig·d.
ñ No, mennyi?
ñ Nyolc.
ñ SzÈp munka.
Jˆn a kˆvetkezı brig·d:

ñ Mink 11-et ·llÌtottunk le.
ñ H˙˙, igen jÛ!
Jˆnnek a rendırˆk.
ñ H·t ti mennyit ·statok le?
ñ Mi? Kettıt!
ñ KettıııtÖ? H·t a tˆbbiek mind 8-10-et
·stak le!
ñ De azokÈbÛl valamennyi kil·tszik!...

ï
A dadogÛs meg a bar·tja tal·lkoznak.
KÈrdezi a dadogÛst a bar·tja:
ñ Mi ˙js·g veled? Megh·zasodt·l m·r?
ñ N-n-nem. ñ mondja az. ñ E-e-elhagyott a
me-menyasszonyom.
ñ Mikor Ès miÈrt? ñ Èrdeklıdik a m·sik.
ñ K-k-kar·csonykor. ñ mondja a dadogÛs.
ñ …pp m-megkÈrtem a k-kezÈt, Ès igent m-
mondott, mikor l-l-l·ttam, hogy a m-m-
macska k-kÈt k-k-kis go-go-golyÛval j·t-
szik, Ès m-m-mondtam neki, Ñnem-so-so-
k·ra t-t-te is ezt cs-cs-csin·lhatod velemî,
de mire k-k-kimondtam È-Ès o-odanÈzett,
a m-m-macska m·r a s-s-seggÈt nyalta...

ï
Egy sr·c felnevelt egy ·rva vaddisznÛt. Az
·llat ̇ gy ragaszkodott a sr·choz, mint egy
kutya. Egyszer elmentek vad·szni, Ès a
sr·c lıtt egy vaddisznÛt. Vitte a v·ll·n.
Mˆgˆtte ballagott a saj·t h·zi vaddisznÛ-
ja. HazafelÈ tartva tal·lkoztak egy turista-
csoporttal, akik meglepve kÈrdeztÈk: mi
tˆrtÈnik itt? Mire a sr·c:
ñ Az egyik vadmalacot lelıttem, a m·sik
megadta mag·t.

Kos
⁄j pÈnz¸gyi koncepciÛkon tˆrˆd a

fejed, de a kedvezı lehetısÈg nem onnan
jˆn, ahonnan v·rod. Ne sokat gondolkoz-
zon, csapj le r·!

ï
Bika
Tavasz elejÈn a bar·ts·g h·z·ban

j·rÛ ˆt bolygÛ nagy v·ltoz·sokat hozhat,
ak·r teljes bar·ti kˆrˆdet lecserÈlheted. Ez
egy ˙j Èletszakasz kezdete.

ï
Ikrek
Nagy tervekrıl ·lmodozol, de fe-

lesleges pÈnzedet kˆltsd ink·bb utaz·sra,
kir·ndulj kedveseddel ismeretlen t·jra!
Karriered ÈszrevÈtlen¸l alakulgat, szeren-
csÈre pozitÌv ir·nyba.

ï
Rák
Tavasz elejÈn ne engedd el a f¸led

mellett kedvesed visszafogÛ tan·csait,
t·rsad Ñcsakî realista, nem az ellensÈ-
ged. A tˆrekvı gondolatokra azonban
sz¸ksÈged van.

Oroszlán
Tavasz eleje az ˙j kezdet napja le-

het. …rdemes nagy fogadalmakat tenned,
˙j elkˆtelezettsÈgeket v·llalnod, mert a ki-
tart·sod hossz˙ idıre garant·lja a sikert.

ï
Szűz
Tavasz elejÈn a VÈnusz-Neptunusz

kettıse lephet meg egy hirtelen szerelem
lehetısÈgÈvel, de a kedves¸kkel boldog
kapcsolatban Èlık is egy rendkÌv¸l ese-
mÈnyd˙s idıszakot Èlhetnek meg.

ï
Mérleg
Tavasz elejÈn az Ur·nusz helyzete

heves vit·kat eredmÈnyezhet kedvesed-
del, a hÛnap vÈgÈn pedig a VÈnusz hoz-
hat nyugalmat, hacsak t˙l mÈlyen bele
nem nÈzel valaki m·s cs·bÌtÛ szemÈbe.

ï
Skorpió
Tavasz elejÈn szinte mindenna-

poss· v·lhatnak a veszekedÈsek ñ az al-
kalmazkod·s hi·nya vezethet ˆrˆkˆs csa-
t·khoz. Kitisztulhat a fejed, ha a hÛnap
kˆzepÈn szabads·gra mÈsz.

Nyilas
Tavasz elejÈn egyesek azzal ijeszt-

getnek, hogy le kellene gyıznˆd a ben-
ned rejlı lustas·got. A szellemi-lelki lusta-
s·gon valÛban fel¸l kellene kerekedned.

ï
Bak
M·rciusban az otthonodat Èrintı

sorskÈrdÈsek lesznek terÌtÈken, de ne
akard azokat erınek erejÈvel megoldani.
Adj egy kis idıt csal·dtagjaidnak ˙jonnan
felvetett ˆtleteid megemÈsztÈsÈre.

ï
Vízöntő
Tavasz elejÈn hirtelen utazhat-

nÈkod t·mad, ragadd meg az alkalmat Ès
vidd el kedvesedet egy eddig ismeretlen
helyre.

ï
Halak
Tavasz elejÈn a VÈnusz a te je-

gyedbe lÈp, ezÈrt semmi sem alkalma-
sabb a szÈp¸lÈsre, meg˙jul·sra, mint ez
az idıszak.

Útkeresés, változás, új kezdetek!



Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Ut·latos vagy! Mindig csak magadra gondolsz! A helyes megfejtık kˆz¸l a MikÛ
…tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek: BOT¡R ERZS…BET (Kolozsv·r, Belv·ros) Ès
JENEI NORBERT (Nagykapus). A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.
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Rejtvényszelvény
NÈv: ___________________________________________   Telefonsz·m: _______________________________
PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. m·rcius 20-·ig. A helyes
megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
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Sudoku

AZ EGYIK
…GT¡J

MEG-
FEJT…S 1.

G÷RB‹LET

N…M¡N
KIT…P!

VESZ…LYES
KUTY¡JA

KIFELE!

BEC…ZETT
GY÷RGY

IGEV…GZ’-
D…S LEHET

AROMA

ASZ⁄CSEPP!

KECSK…T’L
HALLJUK

EGYSZER¤
G…P

÷Z÷NVÕZ

FEJETLEN
NYAK!

TEMPLOMI
…PÕTM…NY

AZ EGYIK
EUR”PAI
N…PET

H⁄SOS
SZELET!

CS÷KKEN
A SZINTJE

(P…LD¡UL
PADL”T)
TISZTOGAT

NEM ITT

F…LT’!

SZÕN…SZ
(ANTAL)

ARANYR÷G!

... V¡G (KEZ-
DETLEGE-
SEN KEZEL)

HAL¡LOS
ANYAG

KISS…
T…TOVA!

ÑAî TESTET
BORÕT”
FEL‹LET

B¡NT”

KOCK¡S
MINT¡ZAT⁄

FILM ALKO-
T”ELEMEI

M…TER
(R÷V.)

CSÕKOS
¡LLAT

A MAGYAR
¡LLAMF’
(J¡NOS)

…LETTAN

D¡TUMRAG

KOLOZS ME-
GYEI FALU

‹RES R‹GY!

MEGEHET’

ID’BEN
V…GTELEN

ID’S÷D’

FELS’BB
HELYRE
HELYEZI

V…D’

BIBLIAI N…P
TAGJA

A P¡L UTCAI
FI⁄K ÑSZER-
VEZETEî

D÷NTETLEN
A SAKKBAN

NAGY
CSENG’

ANGOL
K÷T’SZ”

VÕZI
…L’L…NY

D÷RM÷G…S
R…SZE!

R…SZBEN
R…MES!

ERBIUM

AZ ELS’ B¤-
V÷S N…GY-
ZET SZAVA

KISS…
B¤NH’DIK!

VULK¡NBAN
TAL¡LHAT”!

IDEGEN
MET¡N

KISEBB
‹ZLET

FALAT
BORÕTJA

A M⁄LT ID’
JELE LEHET

SV…D FEL-
TAL¡L”, DÕJ
N…VAD”JA
(ALFRED)

ODA-VISSZA
JEGY

MAGOT
ELSZ”R

TE …S …N

ÕGY,
DE ÷SSZE-
KEVERVE!

R…GIM”DI
FEJFED’JE

H¡ZTAR-
T¡SI G…P

SEBEN
K…PZ’DIK

HARAG

P¡RATLA-
NUL SZ…P!

MENTENI
(ANGOL)

ILYEN K’
IS VAN

FA R…SZE

EVA PERON
BECENEVE

MEG-
FEJT…S 2.

K÷Z…PEN
FUT!

KALIBER

HOSSZM…R-
T…K VOLT

P…NZT
¡THELYEZ

F⁄V”S
HANGSZER

KÕNAI
CSAL¡DN…V

TONNA
(R÷V.)

MUNKA (BI-
ZALMASAN)

AZ A
(N…PIESEN)

V…R-
CSATORNA

FRANCIA
EREDET¤
N’I N…V

’SI FEGYVER

AGIT¡LNI
KEZD!

UGYANOTT
(R÷V.)

FRANCIA ÕR”
(VICTOR)

BEC…ZETT
N’I N…V

M¡J
V¡LAD…KA

A M¡SODIK
BET¤

EGYS…GES
(ROM¡N)

MAGYAR
AUT”JELZ…S

... J¡R, ELS’

NARANCS-
CIKK!

FOLYAD…K

H
JOGTALA-
NUL ELTU-
LAJDONÕT

A rejtvÈny
fısoraiban
Petıfi S·ndor
kˆltemÈnyÈ-
nek kÈt sor·t
idÈzz¸k.
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Horgászati-halászati
korlátozások vizeinken

Vadászidények és -tilalmak Romániában

A horg·szok, Ès nemcsak, b·rmelyik ha-
z·nkban kijelˆlt horg·szvÌzÈn gyakorol-
hatja kedvenc sportjukat. Egy vÌzen hor-
g·szni az arra ÈrvÈnyes napi, heti, havi
vagy Èves engedÈly birtok·ban lehet. Ki-
vÈtelt kÈpez a halak ikr·z·si idıszaka,
amikor az Orsz·gos Hal·szati Fel¸gyelı-
sÈg tilalmat rendel el. 

Az ·ltal·nos hal·szati tilalom pontyfÈlÈk,
s¸llı, harcsa stb. esetÈben ·prilis 1-jÈtıl 60
egym·st kˆvetı napig tart az orsz·g sÌk- Ès
dombvidÈkein, a Duna-delt·ban, valamint
a lag˙narendszerekben. A tilalmi idı kez-
detÈt a fel¸gyelısÈg az illetı Èv ·prilisi
hidro-meteorolÛgiai viszonyai alapj·n ha-
t·rozza meg.

A 60 napos tilalmi idı alatt tilos a sÌk- Ès
dombvidÈken, delt·ban Ès lag˙narend-
szerekben mindenfÈle ipari, kereskedelmi
Ès horg·szati tevÈkenysÈg. Ez a r·k- Ès bÈ-
kafog·sra, sıt a homoki- Ès vÌzinˆvÈny ki-
termelÈsÈre is vonatkozik.

Csukafog·si tilalom 40 egym·st kˆve-
tı napon ÈrvÈnyes febru·r 15ñm·rcius
25. kˆzˆtt. Az ·ltal·nos horg·szati tila-
lom (fent emlÌtett 60 nap) idejÈn meg-
engedett a csuka horg·szata villanÛ ka-
nalakkal, illetve mestersÈges halut·nza-
tokkal.

A pisztr·ngfÈlÈk (sebes pisztr·ng, sza-
jbling, tavi pisztr·ng) fog·s·nak tilalmi
ideje 228 napon kereszt¸l ÈrvÈnyes, szep-
tember 15ñ·prilis 30. kˆzˆtt. A sziv·rv·-
nyos pisztr·ng, pÈnzes pÈr Ès dunai galÛ-
ca horg·sz·s·nak tilalma janu·r 1ñm·jus
15. kˆzˆtt aktu·lis.

A tokfÈlÈk (kecsege, viza, simatok, v·gÛ-
tok) tilalma pedig 91 nap, febru·r 15ñm·-
jus 15. kˆzˆtt.

Aki a Fekete-tengert v·lasztja horg·sz-
helyszÌnÈ¸l, fellÈlegezhet, ugyanis sem-
milyen tengeri halfajra sincs horg·szati
tilalom. ï

A vad·szati Èv az adott napt·ri Èv m·rci-
us elsı napj·n kezdıdik Ès a kˆvetkezı
Èv febru·rj·nak vÈgÈig tart. A vad·szati
Èvet vad·szati idÈnyre, illetve tilalmi idı-
szakra bontjuk. Vad·szati idÈnynek azt az
idıszakot hÌvjuk, amely adott Èvben
megnevezi az egyes vadfajok vad·szat·-
nak idejÈt. Az ezen kÌv¸l esı idıszakot ti-
lalmi idıszaknak nevezz¸k, mikor a vad-
fajt kÌmÈlni kell.

Fontos tudni, hogy ha a vad·szidÈny
kezdete vas·rnapra vagy hÈtfıre esik, ak-
kor az kiterjed az azt megelızı egy, illet-
ve kÈt napra. Ha a vad·szati idÈny vÈge
pÈnteki vagy szombati napra esik, akkor
kiterjed az azt kˆvetkezı kettı, illetve egy
napra. A tilalmi idıszak megszegÈsÈt szi-
gor˙an b¸ntetik a hatÛs·gok. ï

Vadfajok vadászati idénye:
d·mszarvas
bika: szeptember 1ñdecember 15. 
selejt bika: szeptember 1ñfebru·r 15.
tehÈn, ¸nı, borj˙: szeptember 1ñ
febru·r 15.
szikaszarvas 
bika, tehÈn, ¸nı, borj˙: szeptember 1ñ
december 31.
vaddisznÛ 
kivÈtelek nÈlk¸l: augusztus 1ñfebru·r 15.
aj·nlott idÈny: oktÛber 15ñjanu·r 31.
ız 
ızbak: m·jus 15ñoktÛber 15.
suta, gida: szeptember 1ñfebru·r 15.
muflon 
muflon: szeptember 15ñdecember 15.
f·c·n
f·c·nkeresı vad·szat vad·szidÈny: 
oktÛber 1ñfebru·r utolsÛ napja
f·c·nty˙k: oktÛber 1ñjanu·r 31.
siketfajd
csak kakas, p·rz·si idıszak 
(·prilis 20ñm·jus 10.) kivÈtelÈvel

ny˙l 
mezei ny˙l: november 1ñjanu·r 31.
¸regi ny˙l: november 1ñjanu·r 31.
vÌzivadak 
tıkÈsrÈce: szeptember 1ñfebru·r utolsÛ napja
vetÈsi l˙d: szeptember 1ñfebru·r utolsÛ napja 
kacsa: szeptember 1ñfebru·r utolsÛ napja
aprÛvadak
rÛka, pÈzsmapocok, nyestkutya, 
mosÛmedve: egÈsz Èvben
borz: augusztus 1ñm·rcius 31.
fenyırigÛ: szeptember 1ñ
febru·r utolsÛ napja
dolm·nyos varj˙, szarka:
j˙nius 1ñm·rcius 31.
f¸rj: augusztus 15ñdecember 31. ñ korl·tozott
sz·mban
szajkÛ: szeptember 1ñfebru·r utolsÛ napja
fogoly: oktÛber 15ñdecember 31. ñ korl·tozott
sz·mban
ˆrvˆs galamb: augusztus 15ñoktÛber 31.
balk·ni gerle: augusztus 15ñfebru·r utolsÛ
napja



Ajándék
ï Clau-M | Baba Novac (Bethlen) u. 4.
sz. ï Gift Media | Emil Isac (Bartha Mik-
lÛs) u. 6. sz. | www.giftmedia.ro ï King
Art | Alexandru Vaida Voevod (Szopori)
u. 53-55. sz. | www.kingart.ro ï Papa
Luna | Bucium (Bucsony) u. 3/37. sz.

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

Autókölcsönzes
ï Robeni Trans | 21 decembrie 1989
(Kossuth Lajos) sgt. 116 sz. | www.robe-
ni.ro/hu

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

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

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

Benzinkút
MOL | Doroban˛ilor (HonvÈdek) u. 14-
16. sz. | www.molromania.ro

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

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

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

Cukrászdák
ï Mozart cukr·szda | C. I. Hossu (F¸r-
dı) 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 (SzÈ-
chenyi tÈr) 39. sz. | www.gerhardthold-
mann.ro ï Koral | Tipografiei (Szap-
pany) 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 | Na-
poca (JÛkai) u. 5. sz. | www.econix.ro

Emlékház
ï EMKE Gyˆrkˆs M·nyi Albert Em-
lÈkh·z | Republicii (Maj·lis) u. 5/1. sz. |
www.emke.ro 

Építkezés
ï Euro Hiparion | Some∫eni (Szamos-
falvi) ˙t 4A. sz. ï Ermon Trade | RÈsz-
letekÈrt hÌvja a Call Centert! ï H·z-
Construct | SzÈk kˆzsÈg | RÈszletekÈrt
hÌvja a Call Centert!

Fagylaltos
ï Bunicu˛a mea | Eroilor (De·k Ferenc)
u. 3. sz. (szezonban)

Fényképész
ï Digilab | Decebal (Kaj·ntÛi) u. 14.
sz. | www.laborator-foto.ro ï Ervin
Art | 21 decembrie 1989 (Magyar) sgt.
93. sz. 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 Co-
py Cave | Emil Isac (Bartha MiklÛs) u. 8.
sz. ï Daisler Print House | Universit„-
˛ii (Egyetem) u. 11. sz. ï Dynamic De-
sign&Advertising | Iuliu Maniu (Szent-

egyh·z) u. 17. sz. ï Orb·n Copy | Pia˛a
Unirii (FıtÈr) u. 16. sz. ï PFA SZASZ |
Arie∫ului (Jobb·gy) u. 84. sz. ï Reform
fÈnym·solÛkˆzpont | Napoca (JÛkai)
u. 4. sz.

Fodrász
ï Sz·sz IldikÛ | Regele Ferdinand (Wes-
selÈnyi) 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.ï Formadent |
Mo˛ilor (Monostori) u. 29. sz.

Fordítóirodák
ï Best Trad | Regele Ferdinand (Wes-
selÈnyi) u. 9/2. sz. ï Gyˆrgyjakab Mik-
lÛs | www.traducere-romana-maghia-
ra.com

Futárszolgálat
ï Speedy Courier | Kolozsv·r ter¸le-
tÈn | 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.
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Az Igen, tessék! partnerei Partnereink figyelmébe!
Megkérjük azokat a szolgáltatói egy-
ségeket, amelyek még nem regiszt-
ráltak, de használják az Igen, tessék!
matricát, jelezzenek, hogy a követ-
kező lapszámban regisztrálás után
megjelenhessenek. Regisztrálni a
wwwwww..iiggeenntteesssseekk..rroo honlapon lehet.

Ingyenes apróhirdetési szelvény
NÈv: ________________________   Telefonsz·m: _________________
PostacÌm: ___________________________________________________
____________________________________________________________
AprÛhirdetÈs szˆvege (legfeljebb 160 karakter):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Az aprÛhirdetÈs t·rgya (kÈrj¸k, karik·zza be): autÛ, bÈrbe ad/bÈrbe vesz, elveszett,
ingatlan, jÛkÌv·ns·g, gy·szhÌr, megemlÈkezÈs, t·rskeresı vagy k¸lˆnfÈle.

MegjegyzÈs: Az egyszeri ingyenes megjelenÈst biztosÌtÛ aprÛhirdetÈsi szelvÈnyt
a szerkesztısÈg cÌmÈre kell eljuttatni a megjelenÈsi hÛnap 20. napj·ig bez·rÛlag.
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Gyógynövény- és biobolt
ï Arty Prod | Septimiu Albinii (MÈhes)
u. 124. 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.mag-
san.ro ï Master H h·ztart·si gÈpek Ès
alkatrÈszek | Pia˛a Mihai Viteazul (SzÈ-
chenyi 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 (Kos-
suth Lajos) sgt. 14. sz. ï HD Vision Con-
cett 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 | Memoran-
dumului (UniÛ) u. 3. sz. ï MikÛ | Clinici-
lor (MikÛ) u. 23. sz. | www.restaurant-
miko.ro ï Red House | C-tin Br‚ncu∫i
(Gyˆrgyfalvi) u. 114. sz. ï Rex Pizz·zÛ |
Bolyai J·nos u. 12. sz.

Helyek, ahová inkább
inni jár az ember
ï After Eight | Brassai S·muel u. 12. sz.
ï Atmosphera | 21 decembrie 1989
(Kossuth Lajos) sgt. 18. sz. | www.atmos-
phera-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 | Co-
tit„ (FordulÛ) u. 9. sz. | http://borsarock.
com/index1.html ï Bulgakov | Inocen-
˛iu Micu Klein (B˙za) u. 17. sz. ï Eupho-
ria Biergarten | Cardinal Iuliu Hossu
(F¸rdı) u. 25. sz. ï Euphoria Music Hall
| M„n„∫tur (Monostori) u. 2. sz. ï Heltai
| Clinicilor (MikÛ) u. 18. sz. ï Insomnia
| Universit„˛ii (Egyetem) u. 2. sz. ï Klau-
sen | Georges Clemenceau (Izabella) u.
1. sz. ï Krajcz·r | Sextil Pu∫cariu (Bocs-
kai) u. 3. sz. ï La prieteni | Croitorilor
(Mikes Kelemen) u. 2. sz. ï Mario Dacri
| Mo˛ilor (Monostori) u. 147. sz. ï Sun-
rise CafÈ | Mo˛ilor (Monostori) u. 111. sz.
| www.facebook.com/sunrise.cafebistro
ï Uptown | D·vid Ferenc u. 15. sz.

Hobbi
ï Arty Prod | Septimiu Albinii (MÈhes)
u. 124. sz. 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.a1immo-
bili.ro ï Dream Estate | Iuliu Maniu
(Szentegyh·z) u. 30. sz. ï Reform
Ingatlan¸gynˆksÈg | Napoca (JÛkai)
u. 4. sz. ï Uni Consult ingatlan¸gy-
nˆksÈg | 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.

Kávézó
ï CafÈ Amadeus Mozart | Cardinal I.
Hossu (F¸rdı) u. 7. sz. | www.cafemo-
zart.ro | www.mozartdelicatesse.ro ï
Cartel coffee & bar | Avram Iancu (Petı-
fi S·ndor) u. 29. sz. | www.cartelcafe.ro

Kertrendező
ï Garden Care | Kolozsv·r | RÈszle-
tekÈrt hÌvja a Call Centert!

Korrektúra
ï KORREKT⁄RA PFA | korrekturak@
gmail.com

Apróhirdetések
ï Kozmetika, manikűr, pedikűr előnyös árakban, otthon is.  & 0746-200310
ï Vállaljuk magánszemélyek és cégek részére mindennemű szállítási és rakodási meg-
bízások lebonyolítását. Lomtalanítunk pincétől padlásig. Gyors és precíz munkával
a legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.  & 0741-653334
ï Fa nyílászárók (ajtó, ablak) gyártását vállalom. Minőség a bizalomért!  & 0744-562688
ï Ingyen adok kitűnő állapotú, dupla ágybetétet rászorulók számára. & 0264-595829
ï FORSTYLL kiváló minőségű, tömör fa (pl. fenyő, bükk, tölgy, meranti, zebrano) bú-
torokat készít. Cím: Kolozsvár, Oașului utca 162A. szám. Várjuk rendeléseiket! www.-
forstyll.ro & 0744-987117
ï WEBOLDAL/WEBSHOP/ARCULAT/MOBILAPPLIKÁCIÓ: Ne várjon fél évet a szomszéd
fiára, ha megkaphatja gyorsan és maximális minőségben! www.capitalsoftware.eu &
0744-880680
ï Otthonodban, mikor gond van, telefonálj, s jön ő nyomban.

Ki ez? Vízgázszerelő, mindenben majd segít ő,
Csapot cserél, nem „papol”, hogyha kell, majd dugaszol,
Mosógépet, amit vettél, aragázt vagy egyebet,
beköti, azt rögtön Neked, hisz Te úgysem nem mered.   & 0723-423256

ï Eladó Kolozsvár központjában 74 m2-es lakás (két szoba, konyha, fürdőszoba, elő-
szoba, közös udvarban, első emelet). Ár: 50 000 euró.  & 0745-931395
ï Könyvelés, valamint teljes körű számviteli, adózási és könyvelési szolgáltatások nyúj-
tása felelősségbiztosítással (könyvelőségi cég, CECCAR-tag). Könyvelési szolgáltatása-
ink: a számviteli törvény szerinti egyszeres, kettős könyvvezetés; analitikus könyvelés,
áfaanalitika készítése, adóbevallások elkészítése, egyszerűsített vállalkozói adóról, tár-
sasági- és osztalékadóról, egyszerűsített éves beszámoló; beszámoló készítése, hatóság
előtti képviselet, adótanácsadás; konzultáció;  mérleg, eredménykimutatás; egyéb
könyvviteli szolgáltatások; személyzeti iratcsomók összeállítása; személyzeti iratcsomók
kezelése; egyéni munkaszerződése összeállítása; egyéni munkaszerződések kiegészítő
okiratainak összeállítása; az egyéni munkaszerződések végrehajtására vonatkozó hatá-
rozatok kitöltése; a REVISAL [alkalmazottak elektronikus nyilvántartása] kitöltése és to-
vábbítása; bérigazolások kitöltése; munkabérek kiszámítása.  & 0742-153261
ï Villanyszerelést vállalok, engedéllyel rendelkezem, tervezés és kivitelezés 1000 vol-
tig.  & 0743-562874
ï Fényképek készítését vállalom.  & 0747-422594
ï Majthényi E. Gyöngyi gyógymasszőr szeretettel várja betegeit. Enyhítsük együtt
komplementáris kezeléssel a kellemetlen bántalmakat.  & 0745-492450
ï Ízletes házi ebédet készítünk ingyenes házhoz szállítással. Nyolc év tapasztalattal
rendelkezünk.  & 0743-068358
ï Kedvezményes áron eladok egy használt Stihl FS44 típusú kaszagépet.  & 0745-
252734
ï Díszüvegek forgalmazásával foglalkozunk, különböző alkalmakra (esküvő, kereszte-
lő, szülinap vagy akar más alkalmak). Lásd: www.cadouvinuri.ro & 0755-133274
ï Eladó Reader’s Digest folyóirat sorozat magyar nyelven.  & 0264-458344
ï Ballagási botok eladók.  & 0264-281173
ï Bababútorok, bababölcsők, babaágyak, -hordók és puskák (fából készültek) eladók.
& 0264-281173



Könyvesboltok
ï Bagoly kˆnyvesbolt | 21 decembrie
1989 (Kossuth Lajos) sgt. 1. sz. ï Gaudea-
mus kˆnyvesbolt | Iuliu Maniu (Szent-
egyh·z) u. 3. sz. ï Phoenix kˆnyves-
bolt | Pia˛a Unirii (FıtÈr) 23. sz.

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

Lakberendezés
ï Diego | Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4-5. sz
| www.diego-romania.ro ï Nobila Ca-
sa | 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 (Monos-
tori) u. 42. sz. | www.proka.ro

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

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

Órás
ï Andora | Bolyai J·nos u. 12. sz. ï Pil-
wax 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 | Uni-
versit„˛i (Egyetem) u. 1. sz.

Pénzváltó
ï Macrogroup Exchange | Iuliu Ma-
niu (Szentegyh·z) u. 4. sz. 

Ruhák és egyebek
ï Berettsapk·k Ès kalapok | Napoca
(JÛkai) u. 2. sz. ï Donato | Mo˛ilor (Mo-

nostori) u. 55. sz. ï Magazin Maria | Na-
poca (JÛkai) u. 2-4. sz. ï M„rimi XXXL |
Mo˛ilor (Monostori) u. 53. sz. ï Mini
Center | Tipografiei (Szappany) u. 6. sz.
ï New Catwalk | Napoca (JÛkai) u. 2-4.
sz. ï Red Shop | Memorandumului
(UniÛ) u. 13. sz.

Sajtó
ï Paprika R·diÛ | www.paprikara-
dio.ro

Sportbolt
ï Altisport | 21 decembrie 1989 (Kos-
suth 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 Ti-
neret | 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 Op-
tipar | Napoca (JÛkai) u. 2-4. sz.

Szépségszalon
ï 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 decem-
brie 1989 (Kossuth Lajos) sgt.  40. sz.

Temetkezési vállalkozók/
Sírkövesek
ï GNK Gree Incorporation | ™inte-
reag (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.

Tisztítószolgálatás
ï BS-group | Sz·szfenes, Eroilor u. 1A. sz.

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

Ügyvéd
ï Chiorean PÈter Vanda | Mihai Vi-
teazu (SzÈchenyi) tÈr 39. sz. ï Kiss Osz-
k·r | Napoca (JÛkai) u. 2/23. sz. ï
Schlett Istv·n-OlivÈr | Albac (FehÈr-
vˆlgy) u. 7/8. sz. ï dr. Sztranyiczki Szi-
l·rd | Mihai Viteazu (SzÈchenyi) tÈr 39.

sz. ï Tam·s Zolt·n | 21 decembrie 1989
(Kossuth Lajos) sgt. 21/4. sz.

Utazás
ï Blue Travel | Eroilor (De·k Ferenc)
u. 10/21. sz. ï Holiday Dreams | Iuliu
Maniu (Szentegyh·z) u. 30. sz. ï Huben,
Nikytour | Gospodarilor (FˆldÈsz) u. 14.
sz. | www.huben.ro ï OptimusTrans |
Eremia Grigorescu (R·kÛczi) u. 12. sz. |
www.facebook.com/optimustrans ï Pa-
ralela 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„tianu
(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 | Pia˛a Mihai Vi-
teazul (SzÈchenyi tÈr) 39. sz. ï Murider-
ma | Memorandumului (UniÛ) u. 2. sz.

Virág
ï Artfleur | Avram Iancu (Petıfi S·ndor)
u. 27. sz. | www.artfleur.ro ï FehÈr Aga-
panthus | Br„du˛ului (Fenyı) u. 5. sz. ï
Flor„ria Maria | Napoca (JÛkai) u. 2-4.
sz. | www.florariamaria.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 | Kolozs-
v·r ter¸letÈn
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Olvad a hÛ, egyre gyakrabban b˙jik elı
huzamosabb ideig a nap, Ès a v·ndorma-
darak is visszaindultak m·r hozz·nk. Min-
den jel arra mutat, hogy kˆzeleg a tavasz,
itt az ideje h·t elıvenni a szexi Ès vÈrpezs-
dÌtı szokny·inkat. Ezektıl a ruhanem˚k-
tıl ugyanis nemcsak jÛkedv¸nk Ès energi-
·nk tÈr vissza, de hossz˙, sz¸rke hÛnapok
ut·n, talpig kab·t nÈlk¸l ̇ jra igaz·n nınek
Èrezhetj¸k magunkat. A szokny·k emel-
lett valÛban a tavaszra sz¸lettek, ugyanis
tÈlen az idıj·r·s viszontags·gai miatt kÈp-
telensÈg diszkrÈten Ès eleg·nsan hozz·ˆl-
tˆzni, ny·ron pedig nem a legkÈnyelme-
sebb darabok. Egy azonban biztos: a kˆ-
vetkezı szoknyafazonok b·rmelyikÈn ga-
rant·ltan megakad majd a fÈrfiak szeme.

Ceruza fazon
A diszkrÈt hossz˙s·g˙ Ès szab·s˙, ceruza-
fazon˙ szokny·k arrÛl hÌresek, hogy ki-
hangs˙lyozz·k a nıies form·kat, ugyanis
finoman kˆvetik az idomok domborul·s·t.
Legjobban ar·nyos testalkaton mutatnak,
nem sz¸ksÈges h·t n·dsz·lvÈkonynak len-
ned hozz·, ha azonban a csÌpıd jÛval szÈ-
lesebb a v·lladn·l, akkor mondj le rÛla!

A midi fazon
A bıv¸lı midi szokny·k a retrÛ vonulat-
nak kˆszˆnhetıen jˆttek ˙jra divatba,
ezek a nıies darabok a szab·sukkal, l·-
gyan esı redıikkel Ès a mint·ikkal ki-
hangs˙lyozz·k a derÈk karcs˙s·g·t, a v·d-
lit, ny˙jtj·k az alakot Ès mÈg kerek popsit
is var·zsolnak. Alacsony termet˚eknek
nem aj·nlott.

Körszoknya
A tipikus di·kl·nyszoknya szintÈn a retrÛ
stÌlussal egy idıben hÛdÌt, legelıszˆr
ugyanis az ˆtvenes Èvekben hordt·k. B·-
jos, kˆnnyed, romantikus fazon. Az egyik
legletisztultabb darabja a nıi divatnak,
magas sark˙ cipıvel pedig igaz·n szexi
hat·st v·lt ki. A magas derek˙ v·ltozata
minden alaknak Ès alkalomnak ide·lis
v·laszt·s, a terebÈlyesebb azonban szÈles
csÌpıj˚ nıknek nem aj·nlott. 

Lámpabúra fazon
Az ilyen, ugyancsak retrÛ fazon˙ szok-
ny·k latinos, telt csÌpıt var·zsolnak az
am˙gy filigr·n alkat˙ l·nyoknak, hi-
szen szab·suk kissÈ merev, a test vona-
l·tÛl el·llÛ. Vid·m szÌnekkel Ès mint·k-
kal t·rsÌtva a legegyszer˚bb ruh·zat is
feldobhatÛ.

Egyenes vonalú fazon
Az egyenes vonal˙ szokny·k ·ltal·ban
szigort sug·roznak, pasztelles vagy Èpp
erıs ·rnyalatai azonban igaz·n dˆgˆs ha-
t·st Èrhetnek el. B·rmilyen stÌlussal kˆny-
nyedÈn tal·ltathatÛ, a gombos v·ltozata
pÈld·ul a tengerÈsz stÌlushoz passzol jÛl,
de a mindig divatos szalmakalap Ès szal-
mat·ska is jÛ v·laszt·s mellÈ.

Pliszírozott szoknya
Ez a szoknyatÌpus nagy Ìvet j·rt be a divat
tˆrtÈnetÈben, a kisl·nyos b·j Ès a nıies
gyˆngÈdsÈg is ugyan˙gy megtal·lhatÛ
benne. Sz·mos vari·ciÛja a szÈles csÌpı-
j˚, vastag l·b˙ nıknek ·ll a legjobban.

Rétegelt fazon
B·jos Ès romantikus ez a szoknyatÌpus,
Èppen tavaszra valÛ. Vigy·zni kell azon-
ban arra, hogy a rÈtegek legvastagabb,
fodros, csipkÈs rÈsze ne a comb legszÈle-
sebb rÈszÈre essen, mert akkor elınyte-
len lehet. 

Laza fazon
A laza fazon˙ szokny·k tÈrhÛdÌt·sa egyre
nı, ugyanis ezek a lezser kialakÌt·s˙, pu-
ha anyag˙, leggyakrabban megkˆtıs de-
rek˙ fazonok ak·r lapos talp˙ baler-
inekkel, szand·llal vagy fÈlcipıkkel is
hordhatÛak. Igazi szabadidıs szokny·-
nak is nevezhetnÈnk, a r· jellemzı oldal-
zsebek miatt azonban a szÈles csÌpıj˚
nık ink·bb ker¸ljÈk ezt a fazont.

Fekete gumis derekú fazon
A derekat hangs˙lyozÛ fekete s·v a leg-
ismertebb Ès a legegyszer˚bb opti-
kai tr¸kk, ugyanis minÈl nagyobb a
kontraszt a szoknya anyaga Ès a s·v kˆ-
zˆtt, ann·l hat·sosabb lesz az ered-
mÈny. A fekete rÈsz ugyanis koncent-
r·ltan a karcs˙s·godra tereli a figyel-
met, a szoknya szab·sa pedig vÈka al·
rejti a hi·nyoss·gokat, Ès l·gyÌtja a
sportos alkat szˆgleteit is.

Peplum fazon
A peplum fazon˙ szokny·k a szÈles, telt
felsıtest˚, Ès hangs˙lytalan csÌpı-fenÈk
t·jÈk˙ nık mentsv·ra, ugyanis ettıl a sza-
b·stÛl a derÈk Ès a popsi vonala keske-
nyebb, illetve Ìveltebb lesz. Az ilyen tÌpu-
s˙ szoknya bodyval, trikÛval, de egysze-
r˚ bl˙zzal is hordhatÛ, Ìgy a szokny·È
lesz igaz·n a fıszerep. ï

A szezon szoknyafazonjai

Elő a szoknyákkal!
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Díjazták 2012 legjobb 
meztelenkedéseit
Ki ne lett volna m·r olyan ˆsszejˆvete-
len, ahol szÛba ker¸ltek az Èv legjobb
filmjei, szexjelentei, illetve a legdˆgˆ-
sebb szÌnÈsznık, a legform·sabb mellek
Ès popsik? Az 1999 augusztusa Ûta m˚-
kˆdı Mr. Skin site pontosan ezt az imm·r
szok·soss· v·lt tÈm·t akn·zza ki oly mÛ-
don, hogy minden Èvben k¸lˆnbˆzı ka-
tegÛri·k al· ˆsszegy˚jti az Èv legjobb fil-
mes vagy tÈvÈs meztelenkedÈseit. A hÈt
kategÛri·ban ˆt-ˆt szÈpsÈg indul, Ìgy l·t-
hatjuk a legjobb mell, a legszexibb fenÈk
vagy nÈgy m·s kategÛria mellett a teljes
alakos aktjelenetek jelˆltjeit. A honlap
egyÈbkÈnt a regisztr·lt l·togatÛk voksai
alapj·n febru·r 19-Èn tizennegyedik al-
kalommal ÌtÈlte oda az Annual Anatomy
Awards dÌjat.

IdÈn deb¸t·lt a honlapon az Alkonyat
(Twilight) sorozatbÛl kˆzismerttÈ v·lt
Kristen Stewart, aki az ⁄ton (On the
Road) filmadapt·ciÛban meztelen fel-
sıtesttel egyszerre kÈt fi˙nak okoz ˆrˆ-
met, de vele vetekedett pÈld·ul Nadi-
ne Velazquez a KÈnyszerlesz·ll·sban
(Flight), akinek meztelensÈgÈben kÈt
percen kereszt¸l gyˆnyˆrkˆdhetnek a
nÈzık. A kategÛri·ban szerepelt mÈg
Sarah Silverman, Olivia Munn Ès Laura
Prepon is. A frissen deb¸t·ltak ut·n egy
hasonlÛ kategÛria jelˆltjeit l·tjuk, a
Nude Comer ñ szabadfordÌt·sban: ÌgÈ-
retes akt ñ ugyanis szintÈn fiatal, sze-
xibbnÈl szexibb l·nyokat gy˚jt ˆssze,

akik mÈrtÈktelen ˆnbizalommal v·llal-
j·k test¸ket.

A legjobb mell kategÛri·ban szintÈn ˆt
b·jos hˆlgy villantott, Ìgy a m·r m·s ka-
tegÛri·ban is jelˆlt Sophie Rundle Ès La-
ura Prepon mellett a Californication so-

rozat d˙skebl˚ Sarah Power-e, illetve az
igencsak forrÛ helyzetekben prezent·lt
Joanna Kulig Ès Carla How sorakoztak.
A legform·sabb fenekek kategÛri·ja
ut·n a Full Frontal kˆvetkezik, ahol ñ
ahogyan a csoport neve is t¸krˆzi ñ
A kezelÈs (The Sessions) cÌm˚ filmben a
49 Èves Helen Huntot anyasz¸lt mezte-
len¸l tekinthetj¸k meg elˆlrıl, aki 1992-
ben mutatkozott elıszˆr fedetlen felsı-
testtel a v·sznon. 

A meztelenkedÈssel gyakran tarkÌtott,
legjobb tÈvÈsorozatok kˆzˆtt igen erıs
volt a mezıny, itt ugyanis a G·tl·stalanok
(House of Lies), a Kaliforgia (Californica-
tion), a B˚nˆs Miami (Magic City), a TrÛ-
nok harca (Game of Thrones) Ès a
GengszterkorzÛ (Boardwalk Empire) leg-
jobb meztelen jelenetei kˆz¸l mazsol·z-
hattak a rajongÛk. Az utolsÛ kategÛria a
keblekrıl kÈsz¸lt kÈpeket t·rja elÈnk, Ìgy
ak·r az About Cherry-ben az elveszett l·ny
szerepÈben Ashley Hinshaw, vagy az
Amerikai pite: A tal·lkozÛ (American
Reunion) cÌm˚ rÈszÈben ellen·llhatatlan
szomszÈdot alakÌtÛ Ali Cobrin is az esÈlyes
nyertesek kˆzˆtt volt.

Az Annual Anatomy Awards dÌjat az el-
m˙lt Èvekben sz·mos szÌnÈsznı meg-
kapta m·r. ï

A 2012-es év szexi nyertesei
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2013-ban is 19 verseny lesz 
A Formañ1 kereskedelmi jogait birtoklÛ
Bernie Ecclestone elmondta, 19 futam
marad az idei versenynapt·rban. A 82
Èves brit ¸zletember azt is nyilatkozta,
hogy a 2013-ra tervezett
New Yorkban Èp¸lı v·-
rosi p·lya deb¸t·l·sa is
cs˙szik egy Èvet, Ìgy
csak 2014-ben rendez-
nek rajta futamot. A sze-
zon m·rcius 17-Èn raj-
tol Melbourne-ben az
Ausztr·l NagydÌjjal.

2013-as Forma–1 
pilótalista
M·r csak egy hely ma-
radt szabadon a Formañ1
idei mezınyÈben. A
Force India csapat·n·l
mÈg nem dılt el, hogy az
˙jonc Jules Bianchi vagy
a tavaly 18 hÛnap felf¸g-
gesztett bˆrtˆnb¸ntetÈst
kapott Adrian Sutil le-
gyen Paul di Resta csa-
patt·rsa.

Red Bull: Sebastian Vettel (nÈmet) Ès
Mark Webber (ausztr·l), Ferrari: Fernan-
do Alonso (spanyol) Ès Felipe Massa (bra-
zil), McLaren: Jenson Button (brit) Ès Ser-
gio Perez (mexikÛi), Lotus: Kimi R‰ikkˆ-

nen (finn) Ès Romain Grosjean (francia),
Mercedes: Lewis Hamilton (brit) Ès Nico
Rosberg (nÈmet), Sauber: Nico H¸lken-
berg (nÈmet) Ès Esteban Gutierrez (mexi-
kÛi), Force India: Paul di Resta (brit),
Williams: Pastor Maldonado (venezuelai)
Ès Valtteri Bottas (finn), Toro Rosso:
Daniel Ricciardo (ausztr·l) Ès Jean-Eric
Vergne (francia), Caterham: Charles Pic
(francia) Ès Giedo van der Garde (hol-
land), Marussia: Luiz Razia (brazil) Ès
Max Chilton (brit) ï

Hamarosan rajtol a száguldó cirkusz

NagydÌj HelyszÌn D·tum ”ra
1. Ausztr·l Melbourne m·rcius 17. 8.00
2. Malajziai Kuala Lumpur m·rcius 24. 11.00
3. KÌnai Sanghaj ·prilis 14. 10.00
4. Bahreini SzahÌr ·prilis 21. 15.00
5. Spanyol Barcelona m·jus 12. 15.00
6. MonacÛi Monaco m·jus 26. 15.00
7.. Kanadai Montreal j˙nius 9. 21.00
8. Brit Silverstone j˙nius 30. 15.00
9. NÈmet N¸rburg j˙lius 7. 15.00

10. Magyar MogyorÛd j˙lius 28. 15.00
11. Belga Spa augusztus 25. 15.00
12. Olasz j Monza szeptember 8. 15.00
13. Szingap˙ri Szingap˙r szeptember 22. 15.00
14. Koreai j Jeongam oktÛber 6. 9.00
15. Jap·n Szuzuka oktÛber 13. 9.00
16. Indiai Greater Noida oktÛber 27. 11.30
17. Abu-Dzabi Abu-Dzabi november 3. 15.00
18. USA Austin november 17. 21.00
19. Brazil Sao Paulo november 24. 21.00

Versenynaptár (romániai idő)
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rövidhírek
Jó helyen a CFR 
a IFFHS-klubvilágranglistán
Az FC Barcelona vezeti tov·bbra is a lab-
dar˙g·s tˆrtÈnetÈvel Ès statisztik·j·val
foglalkozÛ szervezet, az IFFHS klubvil·-
granglist·j·t. A katal·n szt·rcsapat az el-
m˙lt Èvben EurÛpa Liga gyıztes Atletico
Madridot Ès Bajnokok Lig·ja gyıztes
Chelseat elızi meg. A kˆzzÈtett 400-as lis-
t·n a Kolozsv·ri CFR 1907 labdar˙gÛcsa-
pata az elıkelı 30. pozÌciÛt foglalja el.

ï
Dan Petrescu a Chelsea-ben?
A rom·n edzı igazi csod·t vitt vÈgbe a
Dinamo Moszkva csapat·n·l, amely nem
maradt ÈszrevÈtlen. Az angol The Mirror
napilap Pellegrinni Ès Conte neve mellett
Dan Petrescu (kÈp¸nkˆn) is sz·mÌt·sba
jˆhet a jelenlegi edzı, Rafa Benitez, utÛd-
jakÈnt. Petrescu ˆt szezont j·tszott a kÈ-
keknÈl 1995 Ès 2000 kˆzˆtt Ès a klub tˆr-
tÈnelmÈnek legjobb jobb h·tvÈdjÈnek v·-
lasztott·k a szurkolÛk.

ï
Kártérítés a CFR volt edzőjének
Az olasz m·sodoszt·lyban szereplı Hel-
las Verona edzıje, Andrea Mandorlini
˙gy vÈlte, mÈlt·nytalanul b·ntak vele a
kolozsv·ri vasutascsapat vezetıi, miut·n
2010-ben megnyerte a bajnoks·got, ku-
p·t Ès szuperkup·t is. EzÈrt az olasz szak-
ember beperelte a csapatot Ès 500 000
eurÛ k·rtÈrÌtÈst ÌtÈltek neki.

ï
A 2014-es VB-n alkalmazzák 
a gólvonal-technológiát
A FIFA bejelentette, hogy a 2012-es klub-
vil·gbajnoks·gon sikeresen tesztelt gÛlvo-
nal-technolÛgi·t m·r a 2014-es brazÌliai vi-
l·gbajnoks·gon Ès az ezt megelızı idei
Konfˆder·ciÛs Kup·n is alkalmazni fog-
j·k. A technolÛgia alapja, hogy a kapu kˆ-
r¸l lÈtrehozott m·gneses tÈren bel¸l jelzi a
labda helyzetÈt a labd·ban elhelyezett
mikrochip.

Fenerbahce BATE Boriszov 1-0 (0-0) tov·bbjutott a Fenerbahce
Kolozsv·ri CFR Internazionale 0-3 (0-2) tov·bbjutott az Internationale
Olympiakosz Levante 0-1 (0-3) tov·bbjutott a Levante
Liverpool Zenit 3-1 (0-2) tov·bbjutott a Zenit, idegenben lıtt gÛllal
Bordeaux Dinamo Kijev 1-0 (1-1) tov·bbjutott a Bordeaux
Benfica Leverkusen 2-1 (1-0) tovabbjutott a Benfica
Metaliszt Harkiv Newcastle 0-1 (0-0) tov·bbjutott a Newcastle
Genk Stuttgart 0-2 (1-1) tov·bbjutott a Stuttgaer
Rubin Kazany AtlÈtico Madrid 0-1 (2-0) tov·bbjutott a Rubin Kazany
Steaua Ajax 2-0 (0-2) tov·bjutott a Steaua b¸ntetıkkel (4-2)
Dnipro Basel 1-1 (0-2) tov·bbjutott a Basel
Hannover Anzsi 1-1 (1-3) tov·bbjutott az Anzsi
Chelsea Sparta Praha 1-1 (1-0) tov·bbjutott a Chelsea
Lazio Mˆnchengladbach 2-0 (3-3) tov·bbjutott a Lazio
Lyon Tottenham 1-1 (1-2) tov·bbjutott a Tottenham
Plzen Napoli 2-0 (3-0) tov·bbjutott a Plzen

Az EL tizenhatoddöntő eredményei
(zárójelben az odavágó eredménye):

A Kolozsv·ri CFR az EurÛpa Liga febru-
·r 21-ei visszav·gÛj·t kÈtgÛlos h·tr·ny-
bÛl v·rta. A tov·bbjut·shoz mondhatni
csod·ra lett volna sz¸ksÈge Paulo Ser-
gio legÈnysÈgÈnek vagy legal·bbis jÛ j·-
tÈkra. Egyik sem volt meg, amit mi sem
bizonyÌt jobban, mint a sima 3-0-·s Inter
gyızelem. 

A visszav·gÛt, ak·rcsak az elsı mÈrkı-
zÈst, a kolozsv·riak kezdtÈk jobban. Fo-
lyamatos nyom·st gyakoroltak az ellen-
fÈlre. Ennek kˆszˆnhetıen m·r az 5.
percben vezetÈshez juthatott volna a
CFR Rui Pedro rÈvÈn, ·m a r˙g·sa kapu
mellÈ ment. A folyamatos vÈdekezÈsi hi-
ba elıszˆr a 22. percben, majd az elsı
fÈlidı hosszabbÌt·s·nak m·sodik percÈ-

ben is megbosszulta mag·t. MindkÈt
alakalommal Guarin volt eredmÈnyes.
Az elsı fÈlidı vÈgÈre gyakorlatilag eldılt
a mÈrkızÈs Ès a tov·bbjut·s is. A 68.
percben Hora 6 mÈterrıl lıtt kapura, de
a labda csak a kapust tal·lta el. A kegye-
lemdˆfÈsnek sz·mÌtÛ harmadik gÛlt a
89. minutumban Benassi lıtte a kolozs-
v·riaknak.

A Kolozsv·ri CFR labdarugÛ csapat·nak
itt vÈget Èrt tˆrtÈnelmÈnek legeredmÈnye-
sebb eurÛpai kup·ban valÛ szereplÈse. 

Hatalmas meglepetÈs, hogy a cÌmvÈdı
AtlÈtico Madrid is kiesett 1-0-·s gyızelme
ellenÈre, ugyanis az odav·gÛn hazai p·-
ly·n kÈtgÛlos veresÈget szenvedtek az
orosz Rubin KazanytÛl.

A CFR mellett a
bukaresti Steaua
ugyancsak kÈt-
gÛlos h·tr·ny-
nyal a holland
Ajaxot fogadta.
A rendes j·tÈk-
idıben a Steaua-
nak siker¸lt h·t-
r·ny·t lefaragnia
Ès 120 perc dr·-
mai k¸zdelem
ut·n b¸ntetıkkel
legyızte ellenfe-
lÈt. A Steaua ri-
v·lisa a kˆvetke-
zı fordulÛban
az angol Chel-
sea lesz. ï

Plzen (cseh) Fenerbahce (tˆrˆk)
Benfica (portug·l) Bordeaux (francia)
Anzsi (orosz) Newcastle (angol)
Stuttgart (nÈmet) Lazio (olasz)
Tottenham (angol) Internazionale (olasz)
Levante (spanyol) Rubin Kazany (orosz)
Basel (sv·jci) Zenit (orosz)
Steaua (rom·n) Chelsea (angol)

Az odav·gÛkat m·rcius 7-Èn, a vissza-
v·gÛkat pedig m·rcius 14-Èn l·thatjuk.

Az EL nyolcaddöntő
párosításai:

Csúfos vereséget 
szenvedtek a vasutasok



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

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

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

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

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

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

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

Kellemes olvas·st kÌv·nunk!

az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata


