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20 éve az Európa Tanács
tagjai között

1993 szeptemberÈben lett Rom·nia tagja az EurÛpa Tan·csnak.
A Strasbourgban m˚kˆdı szervezetnek jelenleg 47 tagja van. Az
ET-nek azon ·llamok lehetnek tagjai, akik elfogadj·k a
jog·llamis·g intÈzmÈnyÈt Ès tiszteletben tartj·k az alapvetı
emberi Ès szabads·gjogokat. Ennek kˆszˆnhetıen FehÈrorosz-
orsz·g nem tagja az ET-nek.

(Bethlendi Tamás felvétele)

Vége a nyárnak, újra becsengetnek!

Utazás
JÈgben, levegıben, sıt sˆrˆs doboz-
ban is megsz·llhatnak, akik extrÈm sz·llo-
d·kat szeretnÈnek kiprÛb·lni. Cikk¸nkben
nÈh·ny extrÈm sz·ll·shelyet ismertet¸nk.

Város
A Sapientia EMTE 
˙j Èp¸letben kezdi a 2013/2014-es egyetemi
Èvet, de emellett rengeteg ˙jdons·g v·rja a
hallgatÛkat.

Kultúra
Szeptemberben ˙jra megnyitotta ka-
puit a kolozsv·ri magyar szÌnh·z Ès az ope-
ra, nem is ak·rhogyan: sz·mos bemutatÛt
Ès felfrissÌtett darabot l·that a kˆzˆnsÈg.
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Drágult 
a vonatjegy A f·k lombjai itt-ott

s·rgulnak, kor·bban
sˆtÈtedik, Ès h˚vˆseb-
bek a reggelek. Mind-
ez csak azt jelenti,
hogy vÈge a mÛk·z·s-
sal Ès gondtalans·ggal
teli ny·rnak, Ès a gyer-
mekek a becsengetÈs
hangj·ra ˙jra elfoglal-
j·k az iskolapadokat.

A vak·ciÛt mÈg egy
keveset Èlvezni akarÛ
gyermek mellett a
legnagyobb fejf·j·st
mÈgis a sz¸lınek okozza az iskolakez-
dÈs, ugyanis mindenki igyekszik lehetı-
sÈgeihez mÈrten a legjobban felszerelni
csemetÈjÈt az ˙jabb kihÌv·sokra. Ah·ny
tant·rgy, annyi f¸zet, ˙j tolltartÛ, ˙j t·ska
Ès mÈg sorolhatn·nk a sort a ceruz·n ke-
reszt¸l a radÌrig. TermÈszetesen ezen fel-
szerelÈsek ·r·t ˆsszeadva r·jˆn az em-
ber, hogy elÈg kˆltsÈges tud lenni a
szeptemberi iskolakezdÈs.

A hipermarketek m·r augusztus elejÈn
polcaikra helyeztÈk a legk¸lˆnfÈlÈbb,
minden ÌzlÈsnek megfelelı Ès tˆbb ·rka-
tegÛri·ba sorolhatÛ iskolai felszerelÈse-
ket. Nem kell elhamarkodottan v·s·rolni,
ugyanis a kedvezmÈnyek csak ezut·n
fognak kezdıdni.

A t·jÈkoztat·s cÈlj·bÛl megnÈzt¸k a hi-
permarketek aj·nlatait. Szembes¸lve a
hatalmas kÌn·lattal, valÛban kijelenthetı,
hogy megÈri v·rni, amÌg megjelennek a
tÈnyleges akciÛk. T˙r·nk sor·n azt is Èsz-
lelt¸k, hogy a legk¸lˆnfÈlÈbb mesehı-
sˆkkel ell·tott tanszerek csillaga sem ·l-
dozott le, ·m felhÌvn·nk a figyelmet,
hogy ezek valamivel dr·g·bbak az egy-
szer˚bb felszerelÈseknÈl.

F¸zetekbıl Ès ÌrÛszerekbıl tal·lhatÛ a
legszÈlesebb v·lasztÈk a polcokon. Egy
A5-ˆs mÈret˚ 48 lapos f¸zet 0,80 Ès 2,5 lej

kˆzˆtt mozog, mÌg az A4-es 60 lapos f¸zet
2,6 Ès 4 lej kˆzˆtt szerezhetı be. A vonal-
zÛkÈszlet hasznos tud lenni nemcsak a ki-
sebbek, hanem a kˆzÈpiskol·sok sz·m·-
ra is. Ez ·tlagosan 10 lejbe ker¸l egy gyen-
gÈbb minısÈg˚ kˆrzıvel. A tolltartÛ egy
k¸lˆn kategÛria ·ltal·ban, ugyanis kÈr-
dÈs, hogy felszerelt-e vagy sem. Egy fel-
szerelt tolltartÛ felszereltsÈgtıl f¸ggıen 25
Ès 70 lej kˆzˆtt mozog, mÌg egy ¸res m·r
2 lejtıl is beszerezhetı. Egy tollÈrt ·tlago-
san 10-15 lejt kell fizetni, mÌg a golyÛstol-
lak esetÈben darabsz·mra vÈve van p·r-
banistÛl 5 lejesig b·rmilyent tal·lhatunk.
Viszont csomagba v·s·rolva egy tÌzdara-
bosat ak·r 7 lejtıl is kos·rba rakhatunk.
Ha tolltartÛ, akkor nem hi·nyozhat a ce-
ruza, amelynek ·ra 1 lej kˆr¸l mozog, Ès a
radÌr sem elfelejthetı, amit 1-2 lejÈrt lehet
megv·s·rolni. Mindezeket pedig valami-
ben sz·llÌtani is kell. Az iskolat·sk·k leg-
ink·bb m·rk·tÛl Ès arculattÛl f¸ggıen 17
Ès 50 lej kˆzˆtt mozognak. Ezek termÈ-
szetesen csak a legalapvetıbb felszerelÈ-
sek, amelyekhez mÈg t·rsul mindenfÈle
extra kellÈk.

A sz¸lıknek kitart·st, gyermekeiknek
kellemes iskolakezdÈst, rengeteg ÈlmÈnyt
Ès eredmÈnyes tanÈvet, az oktatÛknak pe-
dig t¸relmet kÌv·nunk. ï

Kezdődik az iskola!

Szeptembertől legtöbb
10%-kal drágította a jegyek

árát a román állami vasút sze-
mélyszállító részlege. Az intéz-
kedést az infláció változásával
és az üzemanyag árának növe-

kedésével indokolja a társa-
ság. A rövid távon közlekedő

személyvonatok esetében
enyhébb a drágulás, míg

hoszszabb távú utazás eseté-
ben mélyebbre kell nyúlni

zsebünkbe. 
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ñ Ismereteim szerint az idei tanÈvet a
Sapientia EMTE az ˙j, Tordai ˙ton ta-
l·lhatÛ Èp¸letben kezdi. Ez egy hatal-
mas beruh·z·s volt, de arra lennÈk kÌ-
v·ncsi, miben fog ˙jat ny˙jtani az
egyetem a hallgatÛi sz·m·ra?
ñ Nagyon ˆrvendek, hogy Ìgy teszi fel a
kÈrdÈst. Erıs meggyızıdÈsem ugyanis,
hogy az egyetemet elsısorban nem impo-
z·ns Èp¸letei, hanem a falak kˆzˆtt Èlı, al-
kotÛ oktatÛk Ès hallgatÛk tudj·k naggy· ñ
de ak·r fˆlˆslegessÈ, ÈrtÈktelennÈ is ñ ten-
ni. BÌzom benne, hogy ilyen tekintetben a
Kolozsv·r Ûv·r·nak szomszÈds·g·ban el-
kÈsz¸lt Èp¸let nem fog ˙jat hozni akadÈ-
miai kˆzˆssÈg¸nk sz·m·ra, s hogy az el-
m˙lt kˆzel tÌz esztendıben is ir·nyadÛnak
tekintett szakmai komolys·g, a minısÈgre
tˆrekvı munka, s nem utolsÛ sorban az
emberi Ès kˆzˆssÈgi ÈrtÈkekre valÛ neve-
lÈs lesz az, melyet hallgatÛink sz·m·ra
mindenekelıtt ny˙jtani tudunk.

M·sfelıl viszont ñ k¸lˆnˆsen az ˙n.
Ñszolg·ltatÛ egyetemekî kor·ban ñ igen
fontos, hogy az intÈzmÈny milyen tÌpus˙
ÑkiegÈszÌtıî kÌn·latot tud felmutatni aktÌv
Ès leendı hallgatÛi sz·m·ra. Egyszer˚b-
ben fogalmazva: milyen hallgatÛi Èletmi-
nısÈget tud biztosÌtani sz·mukra a tanul-
m·nyi Èvek ideje alatt. Nos, e tekintetben
m·r valÛban fontos, hogy Ñmit tudî pÈld·-
ul egy egyetemi Èp¸let. A Tordai ˙ti ˙j ka-
ri Èp¸let (ahol m·r a 2013/2014-es tanÈvet
kezdj¸k) egy igen korszer˚, korunk felsı-
oktat·si kihÌv·sainak Ñarchitekt˙r·j·tî t¸k-
rˆzı ingatlan: nagyon sok benne az ˙n.
kˆzˆssÈgi tÈr, ahol a hallgatÛk (sz¸netek-
ben, Ûr·kon kÌv¸l) beszÈlgethetnek, szoci-
aliz·lÛdhatnak ñ szemÈlyesen, de ak·r
neten is, hisz az Èp¸let teljes fel¸letÈn biz-
tosÌtott a wifi-hozz·fÈrÈs; kellemes, kultu-
r·lt menza-lehetısÈget is felkÌn·l az Èp¸-
let, hisz bel- Ès k¸ltÈri b¸fÈfel¸letÈn lehe-
tısÈg van 40-50 fı egyidej˚ ÈtkezÈsÈre; a
h·tsÛ Èp¸lettˆmb legutolsÛ emeletÈn ta-
l·lhatÛ kˆnyvt·runk pedig (amellett, hogy
csod·latos kil·t·st ny˙jt Kolozsv·r belv·-
ros·ra) nagy hangs˙lyt fektet a szabadpol-
cos-biztons·gi chippes rendszerre, a nagy
elektronikus adatb·zisok helyben valÛ el-
ÈrhetısÈgÈvel t·rsulva ñ ezek ·ltal is kÈ-
nyelmesebbÈ, ÑÈlhetıbbÈî tÈve hallgatÛ-
ink tanulm·nyi Èveit. Mindezekhez t·rsul-
nak az idÈntıl kissÈ megv·ltozÛ oktat·si
fel¸letek is: teljes laboratÛriumi szint ·ll
majd kˆrnyezettudom·ny szakosaink ren-
delkezÈsÈre, 220 nÈgyzetmÈteres tÈvÈfilm-
st˙diÛ Ès teljes v·gÛ-hangmÈrnˆki szint a

mÈdia szakosokÈra, bÌrÛs·gi szimul·ciÛk
cÈlj·val berendezett t·rgyalÛterem a jo-
g·szhallgatÛk sz·m·ra. VÈg¸l pedig, az ˙j
Èp¸letben fog helyet kapni a Kolozsv·ri
Magyar Di·kszˆvetsÈggel kˆzˆsen m˚-
kˆdtetett Karrieriroda is, mellyel elsısor-
ban hallgatÛink jˆvıbeli elhelyezkedÈsÈt,
munkav·llal·s·t igyeksz¸nk kÈpzÈsekkel,
tan·csad·ssal elısegÌteni.

ñ A nagyobb Èp¸lettel a tˆbb di·k is p·-
rosul? H·nyan felvÈteliztek idÈn, illet-
ve minden meghirdetett hely betelt-e?
ñ Az Èp¸let kb. 400-450 di·k befogad·s·-
nak szellemÈben kÈsz¸lt. Nem titok, hogy
e tekintetben is a jˆvıt cÈlozva prÛb·lt
meg a Sapientia EMTE ÈpÌtkezni. Jelen pil-
lanatban a kolozsv·ri TermÈszettudom·-
nyi Ès M˚vÈszeti Karon mintegy 300 hall-

Új épület, régi lendület
Interjú Tonk Mártonnal, a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánjával
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A gyászolók számára rendkívül fontos, hogy a temetést követő-
en a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljön az eltávozott mél-
tó, végső nyughelye. A megfelelő síremlék kiválasztása olykor
sok fejtörést okozhat, ha nem rendelkezünk szükséges ismere-
tekkel. Európa legtöbb országában már szinte teljesen kiszorult
a műkő (mozaik) használata a síremlékek kivitelezésében. Ez
természetes, hiszen egyre nagyobb a hozzátartozók azon igé-
nye, hogy a választott síremlék időtálló, egyedi és méltó legyen
a szeretett elhunythoz.

Ehhez a legtökéletesebb anyag a gránit. Szilárdsága ellenére
megfelelő technológiával bármilyen forma kialakítására alkal-
mas, az összetételében jelenlévő ásványok bő színválasztékot
nyújtanak, időtállósága vitathatatlan. A nemes anyagból készült
síremlékek megszemélyesítésére is érdemes odafigyelni. A fel-
iratozásokban a legjobb eredmények homokfújásos gépi mód-
szerekkel, illetve lézeres gravírozó technológiával érhetőek el,
amelyekkel gyakorlatilag a hozzátartozók minden ez irányú igé-
nye teljesíthető. TransGranit, tel.: 0757-482581

A gránit: egy kő az örökkévalóságnak

gatÛ tanul, de termÈszetesen tov·bb kÌv·-
nunk lÈpni, k¸lˆnˆsen a mesterkÈpzÈsek
indÌt·s·nak a terÈn. De azt sem z·rhatjuk
ki, hogy az elkˆvetkezı idıszakban a kar
nÈh·ny tov·bbi alapszakot indÌtson. Az
idei Èvi felvÈteli tekintetÈben azt tudom
mondani, hogy a kar keretÈben ñ kˆrnye-
zettudom·ny, mÈdia, nemzetkˆzi kapcso-
latok Ès jog szakokra ñ meghirdetett he-
lyeink beteltek, s nÈh·ny kivÈteltıl elte-
kintve a szeptemberi pÛtfelvÈtelire (amely
fıleg a sikeres pÛtÈrettsÈgizıknek lehet jÛ
lehetısÈg) csup·n kˆltsÈg-hozz·j·rul·sos
helyeink maradtak. Ez utÛbbiak tekintetÈ-
ben viszont az egyetem nem v·ltoztatta
eddigi politik·j·t: alacsony, teljes Èvre
250ñ350 eurÛ kˆr¸l mozgÛ ˆsszegek kÈ-
pezik a kÈpzÈsi kˆltsÈg-hozz·j·rul·st.
Ugyanakkor azt is igen fontos kihangs˙-

lyozni, hogy kÈt kolozsv·ri szakunk esetÈ-
ben felvÈteli vizsg·val lehetett bejutni (a
mÈdia Ès a jog szakjaikrÛl van szÛ), s ˙gy

gondolom, hogy ez is fontos szempont a
kor·bbiakban emlÌtett minısÈgi oktat·s
megvalÛsul·sa tekintetÈben. 
ñ Az ˙j Èp¸let mellett milyen ˙jdons·-
gokra sz·mÌthatnak a di·kok?
ñ A most kezdıdı egyetemi Èv tal·n legje-
lentısebb ˙jdons·ga a di·kok sz·m·ra,
hogy a Sapientia EMTE imm·r teljes jog˙
rÈsztvevıje az eurÛpai szint˚ mobilit·si
programoknak (pl. ERASMUS). Az elm˙lt
tanÈv vÈgÈn m·r megkˆtˆtt¸k az erre vo-
natkozÛ szerzıdÈseket, Ìgy a ny·r folya-
m·n meg tudtuk hirdetni az elsı hallgatÛi
Ès oktatÛi mobilit·s-p·ly·zatokat ñ a nyer-
tesek az ˙j tanÈvben m·r valamely k¸lfˆl-
di egyetemen vÈgzik rÈszkÈpzÈs¸ket. Ez
egy nagyon fontos fejlemÈny, hisz e nÈl-
k¸l ismÈt nem tud teljes ÈrtÈk˚ Ñszolg·lta-
t·sokatî ny˙jtani egy egyetem.

Legal·bb ennyire fontos fejlemÈny az is,
hogy a 2013/2014-es tanÈvben elindul-
nak az egyetem elsı mesteri programjai:
az Orsz·gos MinısÈgbiztosÌt·si ‹gynˆk-
sÈg (ARACIS) a ny·r folyam·n akkredit·l-
ta a Sapientia EMTE csÌkszeredai Ès ma-
rosv·s·rhelyi karain most elindulÛ, ˆsz-
szesen 7 darab MA-kÈpzÈst. Di·kjaink je-
lentıs rÈsze teh·t n·lunk folytathatja to-
v·bb tanulm·nyait az alapkÈpzÈs elvÈg-
zÈse ut·n.

Harmadik ˙jdons·gunk az elıtt¸nk ·llÛ
tanÈvre az, hogy ˙gyszintÈn akkredit·ciÛt
nyert a Sapientia EMTE Tan·rkÈpzı IntÈ-
zete, ami azt jelenti, hogy mostantÛl az ˙n.
ÑpedagÛgiai tant·rgycsomagî is felvehetı,
elvÈgezhetı az egyetem¸nkˆn, azok sz·-
m·ra, akik ˙gy gondolj·k, a jˆvıben tan·-
ri p·ly·n is el kÌv·nn·nak helyezkedni.
ñ Milyen kˆzˆssÈgi tevÈkenysÈgekbe
kapcsolÛdik be az elıtt¸nk ·llÛ tanÈv-
ben az egyetem?

HI
RD

ET
ÉS
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A 33 éve megalakult Bethlen Gábor Alapít-
vány névadója erdélyi fejedelemmé választá-
sának 400. évfordulóján emlékévet hirdet,
amelynek keretén belül közadakozásból
egészalakos bronzszobrot állítanak. A mű-
emlék ünnepélyes felavatására október 23-
án, szerdán kerül sor Kolozsváron, az alsóvá-
rosi református (kétágú) templom kertjében. 

A szobor makettjét a Magyar Művészeti
Akadémia tagja, a Székelyföldről származó
Péterfy László neves szobrászművész három
évtizede adományozta a térségben elsőként
létrehozott, a határon túli magyarok támo-
gatását szolgáló magánalapítványnak.
A szobor elkészítése, bronzba öntése Szent-
endrén történik, majd adományként az Er-
délyi Református Egyházkerület tulajdonába
kerül. Kolozsvárra szállítását Kozma Imre
atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ve-
zetője vállalta.

Az erdélyi fejedelem szobrának felállításá-
ra továbbá ez év július 11-én a Bethlen Gá-
bor-díjas (1994) Kató Béla erdélyi reformá-
tus püspök vezetésével Szoborbizottság
alakult. Gondos mérlegelés után a bizott-
ság Bakos István, az alapítvány ügyvezető
kurátora és Magyary Rozália főkönyvelő
közreműködésével úgy döntött, a szobor
felállításának legméltóbb helyszíne a ko-
lozsvári alsóvárosi református (kétágú)
templom bejárati kertrésze lesz. Ez olyan
„köztér”, amely a város központi részében
lévő egyházi tulajdon, és ahol a templo-
mon kívül és belül egyaránt sokan elférnek.
A kőtalapzaton álló, 2,10 méter magas al-
kotás, a nagy fejedelem első egészalakos
szobra lesz Erdélyben.

A Bethlen Gábor Alapítvány a névadó pél-
dája jegyében született és működik. Az el-
múlt 33 évben működési feltételei változ-
tak, de céljai változatlanok. Adományozóik

megfogyatkoztak, táboruk azonban egyre
gyarapodik: hiszen a világ országaiban
több mint háromszáz kitüntetettjük – sze-
mély, szervezet, intézmény – él, akik közös-
ségi munkájukkal, önkéntes nemzetszolgá-
latukkal kiteljesítik az alapítói szándékot.

Amennyiben Önök is hozzájárulnának e
történelmi jelentőségű szoborállítás megva-
lósulásához, pénzadományaikat az OTP
Banknál vezetett „Bethlen Gábor szoboralap”
önálló számláján fogadják. Számlaszám:
11702036-20725602. Az adományokat
ugyanakkor az erdélyi református lelkészi hi-
vatalokban is át lehet adni.

A szoborállítás helyzetéről, a közreműködő
felajánlásokról és az Emlékév további prog-
ramjairól a Bethlen Gábor Emlékév 2013 című
honlapon (https://sites.google.com/site/beth-
lengaboremlekev2013 vagy www.bethlen-
alapitvany.com) tájékozódhatnak.

ñ Az ilyen tÌpus˙ szerep- Ès feladatv·llal·s-
okra igyeksz¸nk valÛban nagy hangs˙lyt
fektetni: kˆvetkezik ez a Sapientia EMTE
kiemelt kˆzˆssÈgi missziÛj·bÛl (hisz ezÈrt
jˆtt lÈtre az intÈzmÈnyÖ), de ugyanakkor
a felsıoktat·si intÈzmÈnyek mindenkori
feladataibÛl is. Hogy csak egyetlen pÈld·-
val Èljek: kiemelt partnerei voltunk (Ès le-
sz¸nk a tov·bbiakban is) a most lezajlott
IV. Kolozsv·ri Magyar Napoknak, s valÛ-
ban Ñapai-anyaitî beleadtunk, hogy hoz-
z·j·ruljunk a rendezvÈny sikerÈhez. Re-
mÈlem, e tekintetben sem a fıszervezık,

sem pedig a rÈsztvevık nem
csalÛdtak. De novemberben ˙j-
ra megszervezz¸k a kolozsv·ri
nemzetkˆzi di·kfilm-fesztiv·lt
(FFEST), ismÈt rÈszt vesz¸nk
Tusv·nyoson, EU-t·borban,
FÈlszigeten ñ hogy csak nÈh·-
nyat emlÌts¸nk ilyen tÌpus˙ te-
vÈkenysÈgeinkbıl. Persze nem
lehet¸nk soha elÈgedettek, de
ha egy sz˚k kolozsv·ri-intÈzmÈ-
nyi metszetben szemlÈlj¸k a
dolgokat, elmondhatÛ, hogy v·-
rosunk felsıoktat·si mezınyÈ-
ben egy relatÌve kis, kb. 300
hallgatÛval rendelkezı egyete-
mi karhoz kÈpest siker¸lt az ed-
digiekben igen sok kˆzˆssÈgi
rendezvÈnyben jelen lenn¸nk,
l·thatÛv· v·lnunk.
ñ Melyek a jˆvıbeli tervek?
Esetleges ˙j szakok vagy ka-
rok indÌt·sa?
ñ Ami a Sapientia EMTE kolozsv·ri kar·t
illeti, a kezdıdı tanÈvben akkredit·ltatni
szeretnÈnk kÈt magiszteri programot:
egyiket a film-mÈdia szakunk meghosz-
szabbÌt·sakÈnt, m·sikat pedig a nemzet-
kˆzi kapcsolatok Ès eurÛpai tanulm·-

nyok szakra r·ÈpÌtve (erısen gondolunk
itt pÈld·ul kˆzigazgat·s, vagy ak·r diplo-
m·cia mesterkÈpzıkre). Jog·sz kolle-
g·ink az ELT…-vel kˆzˆsen tervezik an-
gol nyelv˚ mesterkÈpzı elindÌt·s·t is.
ï Szénás Szabolcs

Az utÛbbi Èvekben rohamosan elszaporo-
dott szemÈlygÈpj·rm˚vek sz·m·ra nagy
problÈm·t okoz a parkol·sok, legink·bb a
lakÛnegyedekben, ugyanis a nincs ele-
gendı parkolÛhely kialakÌtva. A kolozsv·-
ri ˆnkorm·nyzat erre prÛb·l megold·st ta-
l·lni, mÈgpedig lebontan· a gar·zsokat a

legtˆbb lakÛnegyedben. A helykihaszn·-
l·s sokkal kedvezıbb lenne, ha parkolÛk
lÈtes¸lnÈnek, ugyanakkor a lakÛnegye-
dek esztÈtik·j·t is javÌtan· az intÈzkedÈs.
A folyamatot viszont nehezÌti, hogy sok
gar·zs olyan ter¸leten van, amit tulajdono-
saik visszaigÈnyeltek a v·rostÛl. ï

Garázsbontás-tervezet
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Bethlen Gábor-szobrot állíttatnak Kolozsváron
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Közösség

Müller Péter író

ÑJÛ beszÈlgetni! Csevegni,
jÛkedv˚en, mÈlyen, ıszin-
tÈn, hogy kibukjon bel?l¸nk
vÈgre az, amirıl magunk
se tudtuk, hogy benn¸nk
van!... Akkor jˆv¸nk r·,
amikor kimondjuk! (...)
…let¸nk legnagyobb pilla-
nata, amikor megnyÌlunk
egym·s sz·m·ra.î

Román–magyar barátság:
on-line egyszerűbb?

A rom·nñmagyar egy¸ttÈlÈsrıl az inter-
netnek kˆszˆnhetıen tabuk nÈlk¸l, sza-
badon lehet beszÈlgetni, Ìgy az elm˙lt
Èvekben az on-line tÈrben a kÈt kˆzˆs-
sÈg kˆzeledÈse tapasztalhatÛ ñ szˆgez-
tÈk le az Igen, tessÈk! mozgalom Interet-
nikus internet: magyarom·nul a hun-
garom·ns·grÛl cÌm˚ kerekasztal·n, a
Tusv·nyos z·rÛnapj·n.

Sever Ioan Miu, a Maghiarom‚nia
(Magyarom·nia) blog kezdemÈnyezıje
Ès szerkesztıje kijelentette, hogy a ro-
m·niai magyars·got Ès m·s nemzeti kˆ-
zˆssÈgeket rom·nul bemutatÛ, kˆzel
nÈgyÈves fel¸let az off-line tÈr vÈlemÈ-
nyÈre Ès a benne Èlık viselkedÈsÈre is
befoly·ssal van. 

A blogger pÈldakÈnt a rom·n nemzeti
szÌn˚ fejp·ntos kov·sznai di·kl·ny febru-
·ri ¸gyÈt emlÌtette. A l·ny nagy mÈdiavi-
t·t kiv·ltÛ viselkedÈsÈre v·laszul a szer-
kesztık Nem tudtok annyira gy˚lˆlni,
mint amennyire mi tudunk szeretni jel-
mondattal Ñellenkamp·nytî indÌtottak.
A hozz·szÛl·sok hangnemÈrıl tov·bb·
elmondta, a szerkesztık rendszeresen
moder·lj·k a beÌr·sokat, amivel r·szok-
tatj·k a Maghiarom‚nia olvasÛit, hogy Èr-
vekkel t·massz·k al· a vÈlemÈny¸ket.

Sever Ioan Miu hozz·tette, az on-line
rom·n-magyar kˆzeledÈst az angol nyel-
v˚ kommunik·ciÛ kevÈsbÈ szolg·lja,
ugyanis a rom·n szˆvegkˆrnyezet Ña ro-
m·n internetezık szÌvÈhez ink·bb elÈrî.

Talpas Botond, az Igen, tessÈk! mozga-
lom elnˆke ˙gy vÈlekedett, a szervezet
anyanyelv˚ kiszolg·l·st b·torÌtÛ kezde-

mÈnyezÈsei a tˆbbsÈgi kˆzˆssÈg tagjai-
nak is ÑkÈnyelmi faktort ny˙jtanakî: a
matric·s jelzÈsek elıre ÑfelkÈszÌtikî ıket
az ismeretlen nyelvi kˆrnyezetre. El-
mondta, b·r az Igen, tessÈk! elsısorban
Ñoff-line, a helyi kˆzˆssÈgbenî nÈpszer˚-
sÌti az anyanyelv˚ kiszolg·l·st, de elekt-
ronikus csatorn·i Ès az ıszre ÌgÈrt, a szol-
g·ltat·sok keresÈsÈt megkˆnnyÌtı okos-
telefon-alkalmaz·sa rÈvÈn az on-line kˆ-
zeledÈshez is  hozz·j·rul.

Szil·gyi Istv·n, a Maghiarom‚nia blog
munkat·rsa kifejtette, mindkÈt fÈl esetÈ-
ben ÑÛri·si az egym·s ir·nti bizalmatlan-
s·gî, a kˆlcsˆnˆs megÈrtÈshez pedig
egym·s kˆlcsˆnˆs megismerÈsÈre van
sz¸ksÈg. Mivel a rom·n Ès a magyar poli-
tikum, illetve a mÈdia rendszeresen Ñel-
beszÈl egym·s mellett, Ès torzÌtottan ·b-
r·zolî, ezÈrt fontos a szerepe a Maghia-
rom‚nia blognak, hisz Ñhidat kÈpez Ès
·rnyaltan ·br·zolî ñ tette hozz· Szil·gyi.
A blogger azt mondta, a hozz·szÛl·sok
kˆzˆtt elvÈtett esetben szÈlsısÈges meg-
fogalmaz·sok is vannak, de a h˚sÈges ol-
vasÛk mindig kiszorÌtj·k a Ñgy˚lˆlkˆdı
nacionalist·katî.

Bethlendi Andr·s, az Igen, tessÈk! moz-
galom ¸gyvezetıje a beszÈlgetÈs h·zi-
gazd·jakÈnt azt hangs˙lyozta, a kÈt erdÈ-
lyi nÈp kapcsolat·t olyan tÈm·k hat·roz-
z·k meg, amelyekrıl szemÈlyesen jellem-
zıen nem beszÈlnek. ArrÛl, hogy ki mit
gondol a m·sik kult˙r·j·rÛl, politikai el-
veirıl, tˆrtÈnelmÈrıl eredmÈnyesebb on-
line Èrtekezni ñ ˆsszegzett Bethlendi
Andr·s. ï

Talpas Botond, Bethlendi András, Szilágyi István, Ioan Sever Miu
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Színházi és operaelőadások szemléje
A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z au-
gusztus 20-·n hivatalosan megnyitotta
a 221. szÌni Èvadot, amelyet Tompa G·-
bor igazgatÛ olyan prÛbaÈvadnak neve-
zett, amelyben az intÈzmÈnyen bel¸li
mÈg jobb egy¸ttm˚kˆdÈsre, kommuni-
k·ciÛra Ès operatÌvabb ¸gyintÈzÈsre te-
vıdik majd a hangs˙ly. TermÈszetesen
az ˙j Èvadban is sz·mos fel˙jÌtott elı-
ad·s Ès bemutatÛ v·rja a szÌnh·z szerel-
meseit, de a t·rsulat emellett az elızı
Èvadok darabjait is j·tssza. 

SzÌnpadon l·thatjuk Ìgy tˆbbek kˆzˆtt
Mihai M„niu˛iu rendezÈsÈben Johannes
von Tepl A fˆldm˚ves Ès a hal·l dr·m·-
j·t, Bohumil Hrabal ’felsÈge pincÈre
voltam darabj·bÛl kÈsz¸lt nagyszÌnpadi
elıad·s·t Michal DoËekal rendezÈsÈ-
ben, de DemÈny PÈter kolozsv·ri ÌrÛ
Bolero cÌm˚ m˚vÈt is szÌnre viszik,
amelyet Albu Istv·n ·lmodott kˆzˆnsÈg
elÈ. A t·rsulat emellett rÈszt vesz a
Szputnyik HajÛz·si T·rsas·g Ès az Eu-
rÛpai SzÌnh·zi UniÛ leg˙jabb projektjÈ-
ben, amelynek ÌrÛja-rendezıje BodÛ
Viktor. A Social Error ñ UtolsÛ ember...
cÌm˚ Ñt·rsadalmi t˙lÈlıshowî, mely hat
k¸lfˆldi Ès egy magyar szÌnh·z kopro-
dukciÛja, november elejÈn lesz l·thatÛ
a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z
nagyszÌnpad·n.

Szeptemberi m˚sorterv:
ï szeptember 9., hÈtfı, 20 Ûra: Georg
B¸chner ñ Leonce Ès LÈna, rendezı: Tom-
pa G·bor;
ï szeptember 17., kedd, 20 Ûra: Ca-
ragiale nyom·n szabadesÈsben ñ
Leonida Gem Session, rendezı: Tom-
pa G·bor; 

ï szeptember 29., vas·rnap, 20 Ûra:
Matei Vi∫niec ñ KenyÈrzseb, rendezı:
Albu Istv·n. 

A szÌnh·z pÈnzt·ra augusztus 21-tıl a
megszokott Ûrarend szerint ñ naponta 10-
13 Ès 16.30-18.30 kˆzˆtt v·rja az Èrdeklı-
dıket, de a jegyek megv·s·rolhatÛk on-
line is a www.biletmaster.ro oldalon.

A Kolozsv·ri Magyar Opera 2013/2014-
es Èvad·t bemutatÛ elıad·ssal nyitja, szep-
tember 22-Èn, vas·rnap 18.30-tÛl ugyanis
Giaocchino Rossini Ory grÛfja cÌm˚ kÈt-
felvon·sos oper·j·t tekintheti meg a nagy-
Èrdem˚ kˆzˆnsÈg. Az elıad·s rendezıje
SzabÛ Emese, vezÈnyel: JankÛ Zsolt. 

Gaetano Donizetti Szerelmi b·jitala
szeptember 26-·n, cs¸tˆrtˆkˆn 17 Ûr·tÛl

veszi kezdetÈt, a kÈtfelvon·sos oper·t
K¸rthy Andr·s rendezte, vezÈnyel: Jan-
kÛ Zsolt. ï 

Részlet a Leonida Gem Session előadásból (Biró István felvétele)

Rossini darabja, A sevillai borbély (forrás: www.hungarianopera.ro)
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Igen, tessék!: a magyar kiszolgálás
nem zavarja a román vásárlókat

Az Igen, tessÈk! mozgalom leg˙jabb szoci-
olÛgiai felmÈrÈsÈnek eredmÈnyÈt mutat-
t·k be a szervezet vezetıi, amiben kifejtik,
tÈvhit, hogy a magyar nyelv zavarn· a ro-
m·n v·s·rlÛkat, illetve az sem igaz, hogy a
gyakorlat elsısorban a magyarorsz·gi tu-
rist·kat segÌtenÈ.

Talpas Botond, az Igen, tessÈk! moz-
galom elnˆke elmondta, hogy a magya-

rok az anyanyelv˚ kiszolg·l·s kedvÈÈrt
hajlandÛak ak·r magasabb ·rat is kifi-
zetni, a felmÈrÈs szerint ·tlagosan mint-
egy ˆt sz·zalÈkkal. ÑEz mag·tÛl Èrtetı-
dı: mindenki hajlandÛ fel·rat fizetni
egy szÌnvonalasabb Ès tˆbb kÈnyelmet
ny˙jtÛ szolg·ltat·sÈrt cserÈbe, ami eb-
ben az esetben maga az anyanyelv˚ ki-
szolg·l·sî ñ mutatott r· a kolozsv·ri cÈ-

gek kˆrÈben vÈgzett felmÈrÈs eredmÈ-
nyeire Talpas Botond, majd hozz·tette,
hogy s˙lyos tÈvhit az, miszerint a ma-
gyar nyelv haszn·lata elriasztan· a ro-
m·n v·s·rlÛkat. A kolozsv·ri partnercÈ-
gek kˆrÈben vÈgzett felmÈrÈs szerint az
¸zletvezetık csup·n 5,4 sz·zalÈka ta-
pasztalta ˙gy, hogy a magyar nyelv Ès a
mozgalom nÈpszer˚sÌtı matric·i zavar-
n·k a tˆbbsÈgi v·s·rlÛkat.

A felmÈrÈsbıl kider¸l, hogy a partne-
rek tˆbb mint 90 sz·zalÈk·nak a beval-
l·sa szerint a helyi etnikai ar·nyokhoz
kÈpest fel¸lreprezent·ltak a magyar v·-
s·rlÛk. Ezek tˆbbnyire ¸gyfeleik felÈrıl
kˆzˆltÈk azt, hogy magyarul v·s·rol-
nak, holott Kolozsv·ron a magyars·g
ar·nya csup·n 16 sz·zalÈk. Tov·bb· a
v·laszadÛk tˆbb mint 80 sz·zalÈka ˙gy
gondolja, hogy anyanyelv˚ kiszolg·l·s
elsısorban a helyi kˆzˆssÈg, Ès nem a
turist·k sz·m·ra hasznos. A mozgalom-
nak sz·mos rom·n tulajdon˙ partnere is
van, ami a kÈzzel foghatÛ, pÈnz¸gyi-
gazdas·gi elınyˆk tapasztalat·val ma-
gyar·zhatÛ. ï

Hosszas egyeztetÈsek ut·n kÈt ˙jabb moz-
gÛpiacot siker¸lt lÈtesÌtenie az ˆnkor-
m·nyzatnak. Az Irisz-telepi Liebknecht tÈ-
ren, illetve a DÛn·th negyedbeli Sigis-
mund Todu˛„ utc·ban augusztus vÈgÈtıl
15 Ès 19 Ûr·k kˆzˆtt m˚kˆdnek. 

Horv·th Anna alpolg·rmester lapunknak
elmondta, hogy a legtˆbb lakoss·gi fÛru-
mon Ès audienci·n folyamatosan jeleztÈk
a polg·rok, k¸lˆnˆsebbkÈpp az Irisz-tele-
pi lakosok, hogy hasznos lenne egy piac a
kˆrnyÈken. Ennek a kÈrÈsnek eleget tÈve
siker¸lt elindÌtani a projektet, ezzel is meg-
kˆnnyÌtve sz·mos polg·r ÈletÈt. ï

Az augusztusban negyedik Ìzben megszervezett egyhetes rendezvÈnysorozat tˆbb te-
r¸leten is rekordot dˆntˆtt az elm˙lt Èvek Magyar Napjaihoz viszonyÌtva. A kolozsv·ri
fıtÈren soha ennyi ember nem volt egyszerre, mint az Istv·n, a kir·ly rockoper·n.
A szervezık elmond·sa szerint kˆr¸lbel¸l 35-40 ezer ember tartÛzkodott a tÈren Ès a
De·k Ferenc utca bej·rat·n·l. A legl·togatottabb koncert a Zor·nÈ volt, amelyre meg-
kˆzelÌtıleg 22 ezren voltak kÌv·ncsiak. A szervezık tov·bb· azt is kijelentettÈk, hogy a
fesztiv·l l·togatotts·ga 20%-kal nıtt a tavalyhoz kÈpest, ami 170 ezer embert jelent, akik
valamilyen form·ban megfordultak a rendezvÈny esemÈnyein. Az egÈsz kivitelezÈsÈre
pedig 76 szervezıre Ès 210 a KMDSZ Ès KMDT ·ltal toborzott ˆnkÈntesre volt sz¸ksÈg,
ami ugyancsak abszol˙t rekordnak sz·mÌt. ï

Rekorddöntő Kolozsvári Magyar NapokÚj mozgópiacok
Kolozsváron
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Életmód

ÑA boldogs·g nem m·s,
mint jÛ egÈszsÈg Ès rossz
memÛria.î

Albert Schweitzer 
német lelkész, filozófus, tanár

Mit és miért együnk 
az ősz beköszöntével?
Annak ellenÈre, hogy sz¸rke, esıs Ès
sokszor b˙skomor, az ısznek is megvan-
nak a maga aj·ndÈkai, amelyek lelki Ès fi-
zikai jÛlÈt¸nkhˆz mindenkÈpp hozz·j·-
rulnak. A testmozg·st, a helyes, vitami-
nokban gazdag t·pl·lkoz·st Ès a levert-
sÈg tudatos kezelÈsÈt Èrdemes ilyenkor
fokozottan szem elıtt tartani, ugyanis
esıs idıben a megf·z·sra Ès a negatÌv
gondolatokra is fogÈkonyabbak va-
gyunk. Hogy mindezen t¸neteket termÈ-
szetes ˙ton elker¸lj¸k, a teljessÈg igÈnye
nÈlk¸l szemelgett¸nk nÈh·ny ·ld·sos
ıszi gy¸mˆlcs kˆz¸l. 

Szőlőt ereink karbantartásáért
A szılınek saj·tos szerepe van egÈszsÈ-
g¸nk megırzÈsÈben, ugyanis nemcsak
vitaminokban Ès ·sv·nyi anyagokban
gazdag, de a szılımag kivonata igencsak
hatÈkony visszeres vagy Èrrendszeri
problÈm·k kezelÈsÈben Ès a koleszterin-
szint csˆkkentÈsÈben is. A szılıben tal·l-
hatÛ szılıcukor tov·bb· energetiz·l Ès
az idegrendszerre is pozitÌvan hat, emel-
lett serkenti a m·j, az epe funkciÛit is, elı-
segÌti a l·badoz·st Ès valÛs·gos gyÛgyÌr a
gyomorb·ntalmak esetÈn.

Sütőtököt megfázás esetén
A s¸tıtˆk Amerik·bÛl v·ndorolt EurÛ-
p·ba, egyes forr·sok szerint a XVI. sz·-
zadtÛl termesztik, Ès rˆvid idı alatt az
ısz egyik legnÈpszer˚bb zˆldsÈgÈvÈ

v·lt. Magas C-vitamin-tartalm·nak kˆ-
szˆnhetıen fıkÈnt a megf·z·sos, meg-
h˚lÈses betegsÈgek enyhÌtÈsÈre, vala-
mint t¸dık·rosod·sok esetÈn javallott,
de vÈrnyom·scsˆkkentı Ès vÌzhajtÛ ha-
t·sai is ismertek. Haszn·lj·k mÈg Èrel-
meszesedÈs esetÈn, valamint ÈgÈsi sÈr¸-
lÈsek kezelÈsÈre is.

Szilva az emésztés 
elősegítése érdekében
A szilva magas rosttartalm·nak kˆszˆn-
hetıen serkentıleg hat a gyomorm˚kˆ-
dÈsre, a bÈlmozg·sra Ès kit˚nı szÈkre-
kedÈs esetÈn is. TisztÌtja a vÈrt, csˆk-
kenti a koleszterinszintet Ès a vÈrnyo-
m·st, de a vese, valamint a m·j m˚kˆ-
dÈsÈre is pozitÌv hat·ssal bÌr. LÈtfontos-
s·g˙ anyagainak kˆszˆnhetıen maxi-
m·lisan hozz·j·rul a szervezet helyes
m˚kˆdÈsÈhez, javÌtja az immunrend-
szer ellen·llÛ kÈpessÈgÈt, valamint ·l-
d·sos fogyÛk˙ra esetÈn is. A szilva to-
v·bb· a szabadgyˆkˆkkel, k¸lˆnbˆzı
gyullad·sos betegsÈgekkel Ès ideg-
rendszeri panaszokkal szemben is fel-
veszi a harcot. 

Gesztenye, az energiabomba
A gesztenye az ıszi vitaminpÛtl·s egyik
leghatÈkonyabb megold·sa, ugyanis k·li-
umot, vasat, cinket, mang·nt Ès mÈg fosz-
fort is tartalmaz, valamint nagyobb meny-
nyisÈgben megtal·lhatÛak benne a C-, il-
letve az E- Ès B-vitaminok. A gesztenye
tov·bb· antioxid·ns Ès gyullad·scsˆk-
kentı hat·s˙, de erısÌti Ès javÌtja az Èrfa-
lak rugalmass·g·t, valamint a hasmenÈ-
ses Ès a lÈgzıszervi megbetegedÈsekben
is gyÛgyÌr lehet.   

Körte, a csontritkulás ellensége
A kˆrte k¸lˆnˆsen az id¸lt szÈkrekedÈs-
ben Ès ÈrelmeszesedÈsben szenvedık-
nek, valamint a vese- Ès epebetegeknek
aj·nlott, ugyanis kit˚nı a salaktalanÌtÛ,
vÈrtisztÌtÛ hat·sa. Oldja a vese- Ès epe-
kˆvet, rostjainak kˆszˆnhetıen kik¸sz-
ˆbˆli az emÈsztÈsi zavarokat, Ès Ìgy
csˆkkenti a vÈgbÈlr·k kialakul·s·nak
lehetısÈgeit. A kˆrte egyÈbkÈnt a leg-
˙jabb kutat·sok szerint K-vitamin-tartal-
ma miatt csontritkul·s kezelÈsÈre is ki-
v·lÛ megold·s, de tˆbbek kˆzˆtt mÈg
kalciumot, magnÈziumot, vasat, jÛdot Ès
foszfort is tartalmaz, amelyek szintÈn el-
engedhetetlenek a szervezet egÈszsÈges
m˚kˆdÈsÈhez. ï
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Befőzéssel a téli 
vitaminhiány ellen! 

Gourmand uzsonna
Kezdıdik az iskola/Ûvoda/egyetem Ès
vele egy¸tt a reggeli uzsonna-kÈszÌtÈs.
A reggeli rutint lev·lthatjuk egy izgalmas
gourmandkod·ssal, amit kÈszÌteni Ès fo-
gyasztani egyar·nt nagyobb Èlvezet. 

V·ltsuk le a vajkrÈmet egy kellemesen
piros szÌn˚ s¸ltpaprik·s-diÛs-fetakrÈm-
mel, ÌzlÈs szerinti ar·nyban keverve. A
kecsketej bizonyÌtottan egÈszsÈgesebb a
tehÈntejnÈl. A friss kecsket˙rÛ ÌzÈt elbo-
londÌthatjuk saj·t kÈszÌtÈs˚ petrezse-
lyempestoval, amihez sok petrezselyem-
zˆldre, olivaolajra, kis fokhagym·ra (el-
hagyhatÛ), fenyımagra (vagy diÛra, mo-
gyorÛra) Ès reszelt parmez·nsajtra lesz
sz¸ksÈg¸nk, amit egy turmixgÈpben pÈ-
pesÌt¸nk. Ugyancsak kit˚nı p·rosÌt·sa a

kecsket˙rÛnak egy vÈkony szelet alma,
mentalevÈl Ès a f¸stˆlt pisztr·ng. 

A felv·gottak helyett v·gjunk vÈkony
szeletekre b·rmilyen s¸lth˙st: disznÛka-
rajt, marh·t, kacs·t, csirkÈt, lazacot.

www.cafecorso.ro
(FıtÈr/Pia˛a Unirii 15.)

A CORSO KONYHATITKAI

(2. rész – zöldségek)
Augusztusi sz·munkban a gy¸mˆlcsˆk
befızÈsÈnek technik·it Ès k¸lˆnbˆzı re-
cepteket t·rtunk a nagyÈrdem˚ elÈ, m·-
sodik felvon·skÈnt Ìgy a zˆldsÈgeket
vessz¸k gÛrcsı al·, amelyek ugyanolyan
hatÈkonyan k¸zdenek a tÈli hÛnapokban
jelentkezı vitamin- Ès ·sv·nyianyag-hi-
·ny ellen. Amint azt a m˙lt sz·munkban
hangs˙lyoztuk: eltevÈsre mindig csak
friss, Èp termÈst v·lasszunk, Ès mindig
csak annyit v·s·roljuk, amennyit egy nap
alatt fel tudunk dolgozni. Az ¸vegeket
haszn·lat elıtt Èrdemes langyos vÌzben
alaposan ·tmosni, majd tetej¸ket erısen
r·szorÌtani.

Paprikalekvár
Hozz·valÛk: tetszÈs szerinti mennyisÈg˚
piros paradicsompaprika, ehhez ar·nyo-
san adagolt sÛ
ElkÈszÌtÈs: Az Èrett, piros paradicsom-

paprik·t teljesen megtisztÌtjuk a belsı
erektıl Ès a magvaktÛl, majd h˙sdar·lÛn
ledar·ljuk. Egy kg megpucolt paprik·-
hoz 20 dkg sÛt sz·mÌtunk, ezt figyelme-
sen ˆsszekeverj¸k, majd ¸vegekbe rak-
juk Ès lekˆtj¸k. A paprikalekv·r Ètelek
ÌzesÌtÈsÈre egÈsz Èv folyam·n haszn·lha-
tÛ, levesek Ès k¸lˆnbˆzı szÛszok alapj·-
nak is tˆkÈletes, de vigy·zzunk, mert
ilyenkor az Ètelekhez jÛval kevesebb sÛ
sz¸ksÈges.

Paradicsom befőzése
Hozz·valÛk: 6 kg Èrett paradicsom, 2
db zellerlevÈl, 2 fej vˆrˆshagyma, 2 db

zˆld Ès piros paprika, ÌzlÈs szerint csÌpıs
paprika
ElkÈszÌtÈs: A megtisztÌtott, aprÛra da-

rabolt paradicsomot, a zellert, a papri-
k·t Ès a felszeletelt vˆrˆshagym·t egy
Ûr·n ·t fızz¸k, majd miut·n a zˆldsÈ-
gek megpuhultak, a passzÌroz·s kˆvet-
kezik. Ezt kˆvetıen ˙jbÛl felforraljuk,
Ès ÌzlÈs szerint f˚szerezz¸k (bazsa-
likom, ırˆlt bors, szerecsendiÛ stb.).
A keverÈket addig fızz¸k, amÌg elt˚nik
a hab a tetejÈrıl, majd forrÛn az ¸vegek-
be merj¸k, Ès sz·raz dunsztban hagyjuk
kih˚lni.

Zöldborsó, zöldbab télire
Hozz·valÛk: tetszÈs szerinti mennyisÈg˚
zˆldborsÛ, zˆldbab, vÌz Ès ar·nyosan hoz-
z· adagolt sÛ 
ElkÈszÌtÈs: A gyenge, friss zˆldbabot

megpucoljuk, Ès langyos vÌzben ·tmos-
suk. GyengÈn sÛzott (2 liter vÌzhez 2
dkg sÛ), fˆvÈsben levı vÌzbe dobjuk Ès
addig fızz¸k, amÌg kellemesen rugal-
mass· v·lik. Azt kˆvetıen, hogy a zˆld-
sÈg szit·n leszikkadt, ¸vegekbe helyez-
z¸k, leh˚tˆtt levÈt pedig r·tˆltj¸k, majd
az ¸vegeket figyelmesen lez·rjuk. H·-
rom egym·st kˆvetı napon gızˆlj¸k 1-
1 Ûr·t.

A zˆldborsÛ ugyanezzel a mÛdszerrel
kÈsz¸l, azzal a k¸lˆnbsÈggel, hogy a zˆld-
borsÛt hideg vÌzben ·tmosva rakjuk szit·-
ra, Ès miut·n leszikkadt, ¸vegekbe tˆltj¸k.
A borsÛt tiszta hideg vÌzzel engedj¸k fel, a
tov·bbiakban pedig ugyan˙gy j·runk el,
ahogyan a zˆldbabn·l.
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Asscher miniszter úr, a holland szociális ügyek minisz-
tere azzal a kéréssel fordult az európai kollegái felé,
hogy rendkívüli napirendi pontként vitassák meg és
közösen keressenek megoldást azokra a negatív kiha-
tásokra, amelyeket a munkavállalóknak az EU-ban va-
ló szabad mozgása eredményezett. Ami Asscher mi-
niszter úrnak ebben segítségére lehet, az nem más,
mint hogy Románia saját kisebbségeit diszkriminálja.

A román útlevéllel rendelkezők 2014. január 1-jétől
szabadon vállalhatnak munkát a holland munkapia-
con. Mindazonáltal a szabad munkavállalást fel kellene

függeszteni mindaddig, amíg Románia nem teljesíti az
Európai Uniónak tett ígéreteit. Románia ugyanis nagy-
mértékben diszkriminál nyelvi alapon. Nyelvi alapon
privilégiumokhoz juttatja a határain kívül élő, magukat
románoknak valló polgárokat, miközben nyelvi alapon
negatívan diszkriminálja az ország határai belül élő
nem román ajkú kisebbségeket.

Románia az európai uniós csatlakozását követően,
2007-től bőkezűen osztogatja a román útleveleket a
szomszédos volt szovjet tagköztársaság, Moldova
lakosságának. A gyakorlatban azok a moldovai állam-
polgárok kaphatnak román útlevelet, akik magukat ro-
mán nyelvűnek vallják. Így nem kaphatnak román útle-
velet az ott élő gagaúzok, oroszok, bulgárok, ukránok
vagy moldáv anyanyelvűek. Ezáltal Románia a nyelvi
és etnikai diszkrimináció eszközével egyenlőtlenséget
teremt országhatárain kívül.

Hasonló diszkriminatív eszközöket alkalmaz saját or-
szághatárain belül is, például a többnyelvű Erdélyben
is, ahol a nem román ajkú kisebbségeket, és ezek kö-
zött a legnagyobb kisebbségét, a magyart, nagymér-
tékben negatívan diszkriminálja. A Románia és Ma-
gyarország közötti, 1996-ban Temesváron aláírt alap-
szerződés, a nemzeti kisebbségvédelemről szóló
strasbourgi keretegyezmény (1995) aláírása, a 2001-
ben elfogadott romániai közigazgatási törvény és az

A román állampolgárok szabad munkavállalása
sérti a hollandiai jogrendet

Bonchidán még mindig hiányoznak a magyar nyelvű
feliratok, holott a 2001/1206. számú kormányhatározat

és a diszkriminációellenes tanács 2011/256. számú döntése
szerint ezek kötelezőek.

Hollandia tökéletesen biztosítja a román állampolgárok nyelvi joga-
it Hollandiában, a romániai bűnözés olyan mértékű, hogy 32 hivata-
los román–holland fordítónak biztosít munkát. A belga rendőrség
egynyelvű román nyelvű feliratokkal kommunikál, holott Belgium-
ban a háromnyelvűség természetes a rendőrség számára.



Európai Regionális Nyelvek Chartájának ratifikálása
papíron biztosítja a magyar nyelv hivatalos használa-
tát Románia számos településén. A gyakorlatban
azonban ezt a jogot nem tartják be megfelelően, és a
román hatóságok nem bátorítják a magyar nyelv-
használatot.

Jogi alapelvek
A kettős mérce, amelyet Románia kisebbségpolitiká-
jában alkalmaz és a Románia által teremtett helyzet
összeegyeztethetetlen a holland jogi alapelvekkel,
többek között a diszkriminációt tiltó törvénnyel és a
nemzetközi jogrend elősegítésére vonatkozó tör-
vénnyel is (Hollandia alkotmányának 1., illetve 90. cik-
kelye). Mindazonáltal Hollandia nem kompetens eb-
ben az ügyben, hiszen a tagállamok ezt a kompeten-
ciát átruházták Európára.

A European Language Rights Alapítvány 2012-ben
benyújtott egy jelentést (címe: Megszegett ígéretek,
holland cím: Gebroken Beloften) Hollandia külügymi-
nisztériumához, melyben tájékoztatta a hivatalt arról,
hogy Románia nem teljesíti a csatlakozáskor tett ígé-
reteit és kötelezettségeit. Az Európai Bizottság 2012.
július 18-ai jelentésében elismerte, hogy Romániában
nem teljesülnek a jogállamiság alapfeltételei, vala-
mint azok a jogi elvek sem, amelyek az Európai Unió-
hoz történő csatlakozása alapjául szolgáltak.

Etnikai stabilitás
A nyelvi jogok a békének, a stabilitásnak az etnikai
harmóniának a közvetlen biztosítékai, valamint alap-
feltételei a gazdasági fejlődésnek és az európai integ-
rációnak. A volt Jugoszláviában az etnikai, nyelvi és
vallási alapú konfliktus kezelésében bekövetkezett
kudarcot követően az Európai Unió felismerte azt,
hogy a strukturális etnikai és nyelvi stabilitásnak ki-
emelkedően fontos szerepe van ebben a régióban.
A nyelvi jogok betartását ezért fölvették az uniós csat-
lakozás feltételei közé.

Az a fajta nyelvi diszkrimináció, amelyet Románia
alkalmaz, indokolttá teheti a román állampolgárok
szabad munkavállalásának a felfüggesztését megha-
tározatlan időre.

Drs. G. Landman 

A cikket augusztus 22-én közölte az ND hollandiai napi-
lap, Ön a cikk magyar nyelvű kivonatát olvasta.
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A román útlevél borítója
egynyelvű, holott
az Európai Unión belül
(Írország, Belgium)
és azon kívül is (Norvégia,
Kanada, Új-Zéland, Svájc)
a többnyelvűség
alapjognak számít. 
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A világ tíz legboldogabb országa

Mikor utaz·sra sz·njuk a fej¸nk, renge-
teg szempontot figyelembe vesz¸nk, le-
gyen az a pÈnz, l·tnivalÛk, kˆr¸lmÈ-
nyek. Az ÈlmÈny meghat·rozÛv· teszi a
nyaral·st, utaz·st, legyen az negatÌv vagy
pozitÌv.

Az utaz·s egyszeri dolog, amikor a leg-
tˆbb ember csak a szÈpet Ès a jÛt l·tja, a
negatÌv dolgokat pedig igyekszik kisz˚r-
ni. M·rpedig ott van. Ezekkel pedig ·lta-
l·ban az ott Èlık szembes¸lnek.

A Gazdas·gi Egy¸ttm˚kˆdÈsi Ès Fejlesz-
tÈsi Szervezet (OECD) felmÈrÈst kÈszÌtett,
hogy melyek a legboldogabb orsz·gok.
A felmÈrÈsben a boldogs·g alapj·ul leg-
ink·bb az Èlet-megÈlhetÈs mÈrleg szol-
g·l, Ìgy h·t tˆbbek kˆzˆtt figyelembe vet-
tÈk a gazdas·gi mutatÛkat, az egÈszsÈg-
¸gyi ell·t·st, a kˆrnyezetszennyezÈst Ès a
b˚nˆzÈsi r·t·t,valamint az oktat·s szÌnvo-
nal·t is.

Mint kider¸lt, Ausztr·li·ban Èlnek a leg-
boldogabban az emberek, ugyanis a
megkÈrdezettek 84%-a vallott pozitÌvan
az Èletkˆr¸lmÈnyÈt illetıen. Ezen fel¸l az

orsz·g gazdas·ga erıs, az egÈszsÈg¸gyi
ell·t·s kiv·lÛ, kevÈs kˆrnyezetszennye-
zÈssel Ès alacsony b˚nˆzÈsi mutatÛval
rendelkezik.

NÈmetorsz·g csup·n a 17. lett, egy he-
lyezÈssel megelızve a magas munkanÈl-
k¸lisÈggel Ès helyenkÈnt alacsony szÌn-
vonal˙ oktat·ssal rendelkezı Franciaor-
sz·got. A nÈmetek, az egÈszsÈggel kap-
csolatos kÈrdÈsekre feleltek negatÌvan,
magas Èletkoruk ellenÈre.

Az eurÛzÛna orsz·gai kˆz¸l tˆbben,
legink·bb a dÈliek, negatÌvan Èlik meg a
mindennapokat a felgy˚lt adÛss·g Ès Ûri-
·si munkanÈlk¸lisÈg miatt. ï

Az ausztrál emberek boldogsága mellett 
az ország rengeteg szép tájjal is büszkélkedhet.

1. Ausztr·lia
2. SvÈdorsz·g
3. Kanada
4. NorvÈgia
5. Sv·jc

6. USA
7. D·nia
8. Hollandia
9. Izland
10. Egyes¸lt
Kir·lys·g. 

Legboldogabb
országok listája
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A világ legérdekesebb szállodái
Bizony·ra sokunkkal elıfordult m·r, hogy
a k·nikul·bÛl egy h˚sÌtı jÈgpalot·ba me-
nek¸lnÈnk szÌvesen, vagy a tengerparton
nyaralva a homokv·r megÈpÌtÈsÈt kˆvetı-
en legszÌvesebben bekˆltˆznÈnk a kre·l-
m·nyba. Mindezek a mai vil·gban lehetsÈ-
gesek, kˆszˆnhetıen nÈh·ny kreatÌv ÈpÌ-
tÈsznek, ugyanis a k¸lˆnlegessÈgek ked-
velıit sz·mtalan olyan sz·ll·shely v·rja,
amelyet csak ·lm·ban kÈpzelhet az ember.

Szálloda jégből
A kanadai Hotel de Glace jÈgfalai min-
den Èv janu·rja Ès ·prilisa kˆzˆtt v·rja
vendÈgeit, ugyanis az elsı tavaszi fÈny-
sugarak megjelenÈsÈvel a fagyos sz·llo-
da olvad·snak indul. Õgy h·t minden
Èvben ˙jra Ès ˙jra kell faragni a fagyos
lÈtesÌtmÈnyt. Ebben a sz·llod·ban min-
den, az ·gyaktÛl kezdve a legaprÛbb
dÌszÌtÈsig, minden hÛbÛl Ès jÈgbıl kÈ-
sz¸l. A hideg kedvelıi bizony·ra ked-
vet kaptak, hogy kiprÛb·lj·k a nem hÈt-
kˆznapi lÈtesÌtmÈny. 

Homok(vár)szálló
Az Egyes¸lt Kir·lys·gbeli Weymouthban
tal·lhatÛ a Sandcastle Hotel, aminek az a
k¸lˆnlegessÈge, hogy homokbÛl kÈsz¸lt.
A lÈtesÌtmÈny hatalmas homokb·sty·kkal,
vizes·rokkal Ès z·szlÛkkal is rendelkezik,
viszont nincs teteje. Ennek kˆszˆnhetıen

a l·togatÛk homok·gyukbÛl a felett¸k el-
ter¸lı csillagos eget kÈmlelhetik elalv·s
elıtt. Az ˆtlet oly annyira nÈpszer˚nek bi-
zonyult, hogy a vil·g tˆbb rÈszÈn is ÈpÌtet-
tek ehhez hasonlÛ homokv·rsz·llod·t.

Fa tetején megszállva
A cÌmben szinte el is mondtunk mindent,
ugyanis a kanadai Free Spirit Spheres-be
l·togatÛ vendÈgeket a magasban, a f·k
lombjai kˆzˆtt, egy Ûri·si gˆmbbe sz·ll·-
solja a vendÈgl·tÛ. Az elsı r·nÈzÈsre egy
hatalmas szemre hasonlÌtÛ lÈtesÌtmÈny be-
l¸lrıl egy kÈnyelmes erdei kuckÛt idÈz. 

HasonlÛ lÈtesÌtmÈny a SvÈdorsz·gban ta-
l·lhatÛ Treehotel is, melynek mind az ˆt
lakoszt·lya a magasban tal·lhatÛ Ès k¸lˆn
alakkal rendelkezik. A k¸lˆnleges sz·ll·s-
helyek kedvelıi szob·t foglalhatnak egy
mad·rfÈszekben, egy t¸kˆrfal˙ kock·ban,
de ak·r az UFO form·j˙ lÈtesÌtmÈnyben is.

Víz alatti világ
A tenger Ès Ûce·n szerelmeseinek is alkot-
tak egy kreatÌv sz·ll·shelyet, mÈgpedig a
MaldÌv-szigeteken. A Conrad Maldives
Rangali Island Resort luxushotel nagy rÈ-
sze, beleÈrtve a lakÛszob·kat Ès az Ètter-
met is, a vÌz alatt tal·lhatÛ. Alv·s elıtt az
¸vegezett mennyezet tˆkÈletes l·tv·nyt
ny˙jt az Ûce·n Èlıvil·g·ra.

Sörös dobozban alvás
A d·n Lake Skanderborgban a Can Sleep
hotelkomplexum a sok jÛ ember kis he-
lyen is elfÈr elv alapj·n kÈsz¸lt. Egy kis di-
z·jnnal nyakon ˆntve pedig igazi kuriÛ-
zumnak sz·mÌt, ugyanis a vendÈgek egy
nagy sˆrˆs dobozba kˆltˆzhetnek. A sz·l-
lÛnak annyi a h·tr·nya, hogy csup·n a
ny·ri zenei fesztiv·lok idejÈn tart nyitva. ï

Fára szerelt szoba a Treehotelben

Jégbár a Hotel de Glace-ben
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Gázosodó Volkswagenek

Minden ipar·ghoz hasonlÛan az autÛ-
iparban is ·llandÛan v·ltozik a mÛdi. A
legtˆbb fejlesztÈs az ¸zemanyag-takarÈ-
koss·gra Ès az alacsonyabb k·ros g·zok
kibocs·t·s·ra fekteti a hangs˙lyt, oly
mÛdon, hogy az autÛ Èlettartama ne v·l-
tozzon. Nem minden innov·ciÛ v·ltja

be az ÌgÈreteket, ·m akadtak igen hasz-
nosak is, ilyen a hibrid modellek divat-
ja, amelyet a Toyota Ès a Honda indÌtott
el. A nÈmet Volkswagen gy·r vezetıi
˙gy gondolj·k, hogy a kˆvetkezı sl·ger
a s˚rÌtett fˆldg·zzal valÛ m˚kˆdÈs˚ au-
tÛ lehet.

A technolÛgia nem ˙j, sıt egyes orsz·-
gokban m·r most is haszn·latos, csup·n
tˆbb tÌpusra Ès nagyobb politikai Ès au-
tÛipari t·mogat·sra lenne sz¸ksÈg ñ vÈle-
kednek a nÈmet gy·rtÛ elˆlj·rÛi ñ, hogy
a fˆldg·zzal m˚kˆdı autÛk igaz·n teret
tudjanak hÛdÌtani. Magyar·zatuk szerint
kiemelten azÈrt Èrdemes a fˆldg·zra fi-
gyelni, mivel ugyanazokban a motorok-
ban hasznosÌthatÛ, mint a benzin, ugyan-
akkor a szÈn-dioxid-kibocs·t·s 25%-kal
alacsonyabb.

Az elj·r·s egyetlen h·tr·nya, hogy ˙j
k˙th·lÛzat kiÈpÌtÈsÈt igÈnyli, de felmÈ-
rÈsekbıl kider¸l, hogy ez nem sokkal
dr·g·bb egy benzink˙t ÈpÌtÈsÈnÈl. A
Volkswagen minden nagyobb sz·mban
eladhatÛ modelljÈbıl kÈszÌt TGI jelzÈs˚
v·ltozatot. Ezen jelzÈssel rendelkezı au-
tÛk egyar·nt haszn·lhatÛk g·zzal Ès
benzinnel is, ez·ltal is nagyobb mobili-
t·st biztosÌtva.

EurÛp·ban a Fiat adja el a legtˆbb g·zzal
is m˚kˆdı szemÈlygÈpkocsit. Az olaszok
ut·n a VW m·sodik, ·m az Opel Ès a Ford
kÌn·lat·ban is szerepel ilyen tÌpus. ï

Spórolós Audi drágán…

A BlueMotion Volkswagenekhez hasonlÛ
takarÈkos modellel kÈsz¸l piacra tˆrni az
Audi. A gy·rtÛk az Ultr·ba az ˆsszes fo-
gyaszt·scsˆkkentı tr¸kkˆt igyekszenek
bevetni, amelynek elsı darabja az A3-ason
alapszik.

A nÈmet gy·r mÈrnˆkei a m·sfÈl centivel
alacsonyabb hasmagass·ggal, a 16 h¸-
velykes abroncsokkal a lÈgellen·ll·st
csˆkkentik, noha elsı r·nÈzÈsre igaz·n
sportos gÈpkocsinak bizonyul. A motort
tekintve a VW csoport 1,6 literes dÌzelmo-

torj·t kapja. Ez a maga 110 lÛerejÈvel kÈ-
nyelmesen mozgatja a gÈpkocsi 1,2 ton-
n·s tˆmegÈt.

A tÌpus alacsony fogyaszt·sa mellett (3,2
liter g·zolaj 100 kilomÈteren) nem elha-
nyagolhatÛ az alacsony szÈn-dioxid-kibo-
cs·t·s (85g/km) sem, ami bıven az elı-
jegyzett ÈrtÈk alatt tal·lhatÛ.Ez eddig mind
szÈp Ès jÛ, csak vajon mennyire megen-
gedhetı, ugyanis az A3 1,6 TDI Ultra h·-
rom- Ès ˆtajtÛs v·ltozatban is megv·s·rol-
hatÛ 25 ezer eurÛs alap·ron. ï

A VW első gázzal is működő modellje a Golf TGI Bluemotion



Az 1970-es Ès 1980-as Èvek vÈgÈn a ko-
lozsv·ri magyar elit tiltakoz·sa a rom·n
hatalom nemzetisÈgpolitik·ja ellen tˆbb
sÌkon zajlott. Ide sorolhatÛk azon tiltako-
z·sok, amelyek a Ñszocialista szab·lyok
szerintî fogalmazt·k meg sÈrelmeiket, el-
sısorban azon bukaresti rom·n ismerıse-
iknek, akik valamilyen fontos funkciÛt
tˆltˆttek be, vagy hatalmuk rÈvÈn befo-
ly·solhatt·k a diszkriminatÌv kisebbsÈg-
politik·t. Ide sorolhatÛ Balogh Edg·r, De-
meter J·nos, Tak·cs Lajos. A m·sik tilta-
koz·si forma az ellenzÈki mozgalmakhoz
kˆthetı. A nagyv·radi Ellenpontok sza-
mizdathoz hasonlÛan az ellen·ll·s, politi-
kai tiltakoz·s form·i Kolozsv·ron is je-
lentkeztek. Ezek elsısorban azok a ki-
sebbsÈgi disszidensek voltak, akik rÈszt
vettek a Limes-kˆrben folytatott vit·kban,
valamint kor·bban a Bretter Gyˆrgy ·ltal
vezetett kˆr vit·in. A Bretter-kˆr a hetve-
nes Èvek elejÈn m˚kˆdı csoportosul·sa
egy ˙j filozÛfiai nyelv keresÈsÈt helyezte
kil·t·sba, amely egy idı ut·n nem fÈrt be-
le a Korunk folyÛirat Ès a Kriterion kˆnyv-

kiadÛ kˆzlÈsi lehetısÈgeibe. A Bret-
ter-tanÌtv·nyok ¡goston Vilmos ÌrÛ,
Egyed PÈter ÌrÛ-filozÛfus, Husz·r
Vilmos filozÛfus, Moln·r Guszt·v fi-
lozÛfus, Szil·gyi N. S·ndor nyelvÈsz
Ès Tam·s G·sp·r MiklÛs filozÛfus
voltak. 

A Limes-kˆr elsısorban nem Ko-
lozsv·rhoz kˆthetı, a Kolozsv·ron
Èlı rÈsztvevıi meghat·rozÛ szere-
pet tˆltˆttek be a helyi szellemi
Èletben. A kˆr Ès vitapartnerei szin-
tÈn fontos helyet tˆltˆttek be a ro-
m·niai magyar ellenzÈki mozgal-
mak tˆrtÈnetÈben. A Limes-kˆr
1986-os megsz˚ntÈvel Kolozsv·ron
Bal·zs S·ndor kezdemÈnyezte a
Ki·ltÛ SzÛ cÌm˚ szamizdat lÈtreho-
z·s·t. Mivel meg˙szta a Limes-kˆr
lebuk·s·t kˆvetı ·llambiztons·gi
nyomoz·st, folyamatosan felkeres-
te Ès megprÛb·lta beszervezni a
mozgalomba azon kolozsv·ri Èrtel-
misÈgieket, akik rÈszt vettek a Li-
mes-kˆr vit·in. Õgy elsıkÈnt Cs.
Gyimesi …v·t kereste fel, aki m·r
ekkor nyÌltan v·llalta ellenzÈki nÈzeteit.
Tiltakozott a magyar nyelv Ès irodalom
szakon vÈgzett di·kok kihelyezÈse ellen
a reg·ti eldugott falvakba, ahol idegen
nyelvet kellett tanÌtsanak, amikor SzÈ-
kelyfˆldˆn magyartan·rhi·ny volt. Bal·zs
S·ndor a Limes-kˆrhˆz tartozÛ BÌrÛ BÈ-
l·t, Vekov K·rolyt Ès Visky Andr·st is
prÛb·lta beszervezni (a Ki·ltÛ SzÛban a
teljessÈg igÈnye nÈlk¸l a kˆvetkezı sze-
mÈlyek tevÈkenykedtek, illetve ker¸ltek
beszervezÈsre: Cseke PÈter, Nagy Gyˆr-
gy, P·ll ¡rp·d, K·ntor Lajos, K·ntor L·sz-
lÛ, Beke Gyˆrgy, TÛth S·ndor, Sipos G·-
bor, CsÈp S·ndor, Horv·th Tibor). Ma-
gyarorsz·gi kapcsolatainak kˆszˆnhetı-
en oldott·k meg a kÈziratok nyomtat·s·t,
az elkÈsz¸lt pÈld·nyok behozatal·t. B·r a
szamizdat csup·n kÈt sz·mot Èrt meg, to-
v·bbi hÈt sz·m kÈzirata volt mÈg elıkÈ-
szÌtve, amelyek m·r nem jelentek meg
nyomtat·sban.  Magyarorsz·gra valÛ ter-
jesztÈsÈt kÛdol·ssal oldott·k meg, a kÛ-
dolt szˆveget egy kazett·ra vettÈk fel,
amelyet kÈsıbb kicsempÈsztek. A Ki·ltÛ
SzÛ kapcs·n, mint szamizdat mozgalom,
nem gondolkodtak semmilyen p·rtalakÌ-
t·son vagy ·tfogÛ programon. Ekkor mÈg
nem tudt·k elkÈpzelni a tˆbbp·rtrend-
szer˚ demokr·cia eljˆvetelÈt. Kordoku-
mentumoknak sz·nt·k, amelyekbıl ki-
der¸l, hogy a nyolcvanas Èvek vÈgÈn Ro-
m·ni·ban milyen kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt Èlt

a magyar kisebbsÈg. Nem sz·mÌthattak a
magyarorsz·gi segÌtsÈgre, ennek jele volt,
hogy a hÈt elkÈsz¸lt Ès elk¸ldˆtt lapsz·m
sokszorosÌt·s·t Magyarorsz·gon szabo-
t·lt·k. A szervezık odafigyeltek, hogy a
rom·n disszidenseket is megszÛlaltass·k,
Ìgy Marius Tabacu ·ltal Doina Cornea Ìr·-
sai is megjelentek. Tov·bb· felekezeti
hovatartoz·sra valÛ tekintet nÈlk¸l kˆzˆl-
tÈk a gˆrˆg katolikus egyh·z ellen elkˆ-
vetett sÈrelmeket, hab·r a mozgalomban
Èrezhetı volt a Ñreform·tus vonalî t˙ls˙-
lya az·ltal, hogy Gyimesi …v·n kereszt¸l
TıkÈs L·szlÛnak Ìr·sait is siker¸lt kˆzˆl-
ni. A sokszÌn˚sÈgi koncepciÛt Pillich
L·szlÛ bevon·s·val erısÌtettÈk, aki sz·sz
kapcsolatai rÈvÈn tudta biztosÌtani a nÈ-
met vonal megjelenÌtÈsÈt.

A szamizdat szerzıi kˆrÈbe valÛ be-
szervezÈs nem volt mindig sikeres, an-
nak ellenÈre, hogy nagyon ¸gyeltek a le-
buk·s megelızÈsÈre. Erre pÈlda G·ll Er-
nı beszervezÈsÈnek a kÌsÈrlete, aki vÈ-
g¸l nem lÈpett be, de hallgatÛlagosan t·-
mogat·s·rÛl biztosÌtotta a mozgalmat.
÷sszegezve elmondhatÛ, hogy azok tar-
toztak a Ki·ltÛ SzÛ szamizdat-mozga-
lomhoz, akik kÈsıbb is aktÌvak voltak az
1989-es forradalmi esemÈnyek ut·n. To-
v·bb· a Ki·ltÛ SzÛban megfogalmazott
ir·nyelvek a rendszerv·lt·s ut·n is ÈrvÈ-
nyesek maradtak a szerzıik sz·m·ra.
ï Fodor János
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Humor
Rendırˆk vizsg·znak tˆrtÈnelembıl.
Bemegy az elsı, kih˙z egy tÈtelt: a fran-
cia forradalom. MÈly csend, nem tud
semmit. Vizsg·ztatÛ prÛb·l segÌteni:
ñ Na? Jakobinusok? Semmi?
ñ Semmi.
ñ 1700-1800? Semmi?
ñ Semmi.
ñ Menjen ki, megbukott!
Kimegy, mondja a kˆvetkezınek:
ñ Ha a francia forradalmat h˙zod ki,
mondd azt, hogy jakobinusok Ès hogy
1700-1800!
Be is megy, ki is h˙zza a francia for-
radalmat, nagy az ˆrˆm.
Vizsg·ztatÛ:
ñ Na, mesÈljen!
ñ H·t ott voltak a jap·n kubikusok!
ñ Micsod·k? Mit kerestek azok ott?
ñ ⁄gy 1700-at, 1800-at!

ï
A kommunizmusban egy paraszt b·csi
fejcsÛv·lva ·ll Ceau∫escu szobra elıtt.
Megl·tja egy rendır.
ñ Paraszt b·csi, mit csÛv·lja a fejÈt?
ñ H·t tudja, kÈt nagy hiba van ezzel a
szoborral.

ñ Mik azok?
ñ Nincsen r·Ìrva, hogy ÑbÈke porairaî.
ñ Deh·t Ceau∫escu fıtitk·r elvt·rs mÈg Èl!
ñ Na l·tja... ez a m·sik hiba...

ï
A szıke nı odamegy a benzinkutashoz Ès
Ìgy szÛl:
ñ ElnÈzÈst, de a pumpa nem Èr el a ko-
csiig!
Mire a benzinkutas:
ñ T˙l messze van, ·lljon kˆzelebb!
Erre a szıke nı bizalmasan teljesen oda-
simul a benzinkutashoz.
ñ …desem, a pumpa nem Èr el a kocsiig...

ï
A fiatal ¸gyvÈd Èpp megkapjam az iro-
d·j·t. Kis idı m˙lva az ¸vegajtÛn keresz-
t¸l emberi ·rnyÈkot vesz Èszre. ⁄gy gon-
dolja, az elsı ¸gyfÈlre jÛ benyom·st kell
tennie, ezÈrt felveszi a telefonkagylÛt, Ès
kÈpzelt beszÈlgetÈsbe kezd:
ñ Igen, Mr. John, megprÛb·lok idıt szakÌ-
tani az ÷n jelentÈktelen kis ¸gyÈre is,
csak az az igazs·g, nagyon elfoglalt
vagyok, hisz tudja, sok az ¸gyfÈl...
Az ¸gyvÈd, miut·n leteszi a kagylÛt, Ìgy
szÛl a belÈpıhˆz:
ñ JÛ napot! KÈrem, foglaljon helyet! Miben
lehetek szolg·lat·ra?

A v·lasz:
ñ A telefonszerelı vagyok, mondt·k, hogy
itt mÈg nincs bekapcsolva a telefon!

ï
Egy nagymenı New York-i riporter be¸l
egy b·rba Ès megismerkedik egy nagyon
csinos fiatal hˆlggyel. Egy fÈl tucat ital el-
fogyaszt·sa ut·n meghÌvja ıt a hotelszo-
b·j·ba Ès a hˆlgy ˆrˆmmel elfogadja a
meghÌv·st.
ñ Mondd csak, tulajdonkÈppen h·ny Èves
vagy? ñ kÈrdezi a riporter, mikˆzben a
hˆlgy vetkızik.
ñ Tizenh·rom ñ jˆn a vonakodÛ v·lasz.
ñ Tizenh·rom??? Te jÛ Isten! Azonnal
vedd vissza a ruh·dat Ès t˚nj el innen ñ
ki·lt r· hal·lra rÈm¸lten.
A l·ny csendesen elsÈt·l az ajtÛig, majd
visszafordulva egy halv·ny mosollyal
megkÈrdi:
ñ Babon·s vagy, ugye?

ï
Pistike kÈrdezi a tan·rnıtıl:
ñ Tan·rnı, hogyan esik a hÛ visszafelÈ?
ñ Sehogy, miÈrt kÈrdezel ilyen h¸lye-
sÈgeket?
ñ Mert anya azt mondta, hogy vigyek
magammal kab·tot, mert lehet, hogy
visszafelÈ esni fog a hÛ!

Kos
Jobban oda kellene figyelned a

kapcsolataidra: vajon te is ny˙jtasz szeret-
teidnek annyi tˆrıdÈst Ès figyelmet, mint
amennyit tıl¸k kapsz? Ha eddig kimaradt
volna a nyaral·s, most m·r nem ·rtana el-
utaznod p·r napra.

ï
Bika
NehÈz idık j·rnak most a bika jegy

sz¸lˆtteire, ugyanis minÈl tˆbb idıt tˆlte-
nek egyed¸l, ann·l ink·bb szembes¸lni¸k
kell ˆnmagukkal. Aggodalomra nincs
okod, csup·n aj·nlott mielıbb takarÌtanod
a h·zad t·j·n!

ï
Ikrek
ElÈg volt a nyaral·sbÛl, a sok uta-
z·st is meguntad m·r: jˆhetnek im-

m·r az otthon tˆltˆtt bÈkÈs percek. Lomta-
lanÌts, tedd szellısebbÈ otthonod, hogy az
utolsÛ ny·rvÈgi napsugarakbÛl a hideg Èv-
szakokra is maradjon.

ï
Rák
A hÛnap elejÈn csal·di gondok

adÛdnak, fÈlreÈrtÈsekre Ès kisebb vit·kra
lehet sz·mÌtani, a viharfelhık azonban
kellı t¸relemmel rˆvid idın bel¸l szÈtosz-
lanak. Legjobb lesz, ha p·roddal kettesben
tˆltˆtˆk nÈh·ny napot.

Oroszlán
Szeptemberben a szerelem foglal-

koztat a legink·bb, az utÛbbi idıben Ìgy
kissÈ szÈtszÛrt vagy. Ne v·rd a s¸lt galam-
bot, ink·bb turbÛzd fel a t·rsas·gi Èleted
Ès fogadj el minden szabadidıs program-
ra valÛ meghÌv·st.

ï
Szűz
A vÈnasszonyok nyar·nak l·gy

melegsÈge olthatatlan v·gyat ¸ltet a szÌ-
vedbe, az ˙ticÈlt azonban mÈg sehogy
sem siker¸lt kiv·lasztanod. Amennyiben
meglepetÈst okozn·l p·rodnak, hagyd,
hogy ebben ı dˆntsˆn. 

ï
Mérleg
A nemrÈg megszakadt p·rkapcso-

latod teljes feldolgoz·sa ÈrdekÈben most
egy kis kˆrnyezetv·ltoz·sra van sz¸ksÈ-
ged. Gondolkodt·l m·r az ide·lis helyszÌn
Ès t·rsas·g kombin·ciÛj·n?

ï
Skorpió
Terheidtıl hamarosan megszaba-

dulhatsz, a nehÈz idıszakot kˆvetıen pe-
dig vÈgre fellÈlegezhetsz. Ideje belevet-
ned magad a nyugalom tengerÈbe, hi-
szen maxim·lisan megÈrdemled a szÛra-
koz·st, a pihenÈst.

Nyilas
Nagy terveid vannak, Ès minden

okod megvan r·, hogy tegyÈl is Èrt¸k.
Hallgass azonban m·sok vÈlemÈnyÈre is,
a kitart·s ugyanis erÈny, de a konoks·g
m·r nem az. Tal·n mÈgsem ·rtana, ha
kompromisszumokra tˆrekednÈl.

ï
Bak
A ny·r m·r lassan vÈget Èrt ugyan,

de nem ·m benned. Folyamatosan moz-
g·sban vagy, Ès minden egyes lehetısÈg-
gel Èlsz, amely az utadba ker¸l. A szere-
lemben hasonlÛ izgalmas kalandokra sz·-
mÌthatsz.

ï
Vízöntő
A szabads·ghoz szokott termÈ-

szeted nehezen bÌrja a strap·t, idı kell
ugyanis, amÌg visszaszoksz a norm·lis
kerÈkv·g·sba. Erıt ilyenkor a szabadban
tˆltˆtt percekbıl Ès kedvesed mosoly·-
bÛl merÌthetsz.

ï
Halak
Egy olyan ̇ t van kil·t·sban, amely

ˆnmagadhoz vezet vissza, egyfajta meg-
tisztul·s, a f·jdalmak, b·ntalmak elenge-
dÈse Ès megbocs·jt·sa. Ez az ˙t bel¸l tˆr-
tÈnik, Ìgy ki sem kell tenned a l·bad ott-
honrÛl.

Elvágyódás, megtisztulás, fellélegzés! 
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Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Ha Lırinc napj·n szÈp idı van, hossz˙ ısz Ès gazdag gy¸mˆlcstermÈs v·rhatÛ. A helyes megfejtık
kˆz¸l a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek: Karsai IldikÛ (Kolozsv·r, Monostor

negyed) Ès SzabÛ Tekla-M·ria (T¸re). 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. szeptember 20-ig.
A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!
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Apróhirdetések
Állás
• Mezőgazdasági munka Angliában magyar
állampolgároknak (diákoknak is)! Folyamatos
indulások! American Work and Travel (Kolozs-
vár, Jókai/Napoca utca 5/22. szám, a magyar
konzulátus közelében. & 0744-134820, info@
workandtravel.ro
• Munkát keresek. 23 éves vagyok, építkezési
és kertészeti tapasztalatom van, de bármilyen
tisztességes munkát elvállalok (szórólapozást
is). Hívjon bizalommal! & 0757-413833

Bérbe ad
• Kiadó háromszobás lakás a Villamosmű (Uzi-
nei Electrice) utca 19/7. szám alatt. Teljesen
berendezett, van tévé, be van vezetve az inter-
net. Ára 200 euró. & 0744-174726, 0747-
345632
• Kiadó különbejáratú szoba nemdohányzók-
nak, házinéni van, elsőévesek előnyben, igény
szerint a hölgy mos és főz, van internet,
központi, mikró. Fenesi út (Calea Florești), a
busz a ház előtt áll meg. & 0721-023079
• Kiadó kétszobás lakás, házinénivel, a
Monostoron. & 0742-223571

Ingatlan
Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe venne
ingatlant? A Reform ingatlanközvetítő
iroda szakképzett munkatársai az ön meg-
bízására várnak. Ügyfeleink kényelme
érdekében anyanyelven tartjuk a kapcsola-
tot. Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca 4. szám.
& 0723-006344

Szolgáltatás
• Szakmai gyakorlattal rendelkező kályhás,
csempekályha-készítést, átrakást, kerti sütők
(grillezők), kenyérsütő kemencék készítését
vállalom. & 0744-187844

Fénymásoló-központ:
REFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50.
REFORM 2 – Egyetem (Universităţii) utca
2/2.
REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10.
Szolgáltatások:
– színes és fekete-fehér másolás, nyomtatás
(A4 ... A0);
– szkennelés (A4 ... A0);
– diplomakötés;
– szórólap-, meghívó- és névjegykártya-ter-
vezés, -nyomtatás.

• Könyvelőségi cég (CECCAR-tag) cégek,
alapítványok, magánszemélyek teljes könyve-
lését vállalja jutányos áron. & 0742-153261,
0745-353271
• Engedéllyel rendelkező magánszemély va-
gyok, külső és belső munkálatokat vállalok:
hőszigetelés, hangszigetelés, vakolás, festés,
parkettcsiszolás, lakkozás, csempézés, tapé-
tázás. & 0740-083014
• Hivatalos román–magyar tolmácsra vagy for-
dítóra van szüksége? Forduljon hozzánk biza-
lommal! www.traducere-romana-maghiara.
com & 0720-366046
• Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Gyors
és precíz munkával és legkisebb árakkal állunk
ügyfeleink rendelkezésére a hét minden
napján! & 0741-653334
• Szeretettel várjuk a kolozsvári sóbarlangba!
Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér, mint
egy teljes nap a tengerparton! Fürdő/Cardi-
nal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749-
164406
• Idős hölgyek, urak teljes ellátását vállalom.
Eltartási szerződést kötnék kolozsvári ingat-
lanért. Hívását szeretettel várom: & 0757-
069584 (Tünde)
• Könyvelés, valamint teljes körű számviteli,
adózási és könyvelési szolgáltatások nyújtása
felelősségbiztosítással (CECCAR-tag). & 0752-
083733

• Profi minőségű fotóstúdió és fotószolgáltatá-
sok Kolozsvár főterén, a város szívében. &

0752-600206
• Reflexoterápia, relaxáló és cellulitiszmasszázs
az ügyfél otthonában! Kedvezményes árak! &
0741-678997
• Kolozsvári sofőriskola (B kategória), komoly
és nyugodt oktatóval, rugalmas vezetési pro-
gram, teljes körű ügyintézés, részletfizetési
lehetőségek. & 0746-043278
• Kineziológiai stresszoldás, életmód-tanács-
adás. Diákoknak, nyugdíjasoknak kedvezmé-
nyesen. Bejelentkezés telefonon. & 0742-
069193
• Kozmetika, manikűr, pedikűr az ügyfél ott-
honában is, programálás a 0746-200310-es
telefonszámon, Estetica Venus szalon.
• ARCFESTÉS kicsiknek és nagyoknak! Gyer-
mekzsúrok, szülinapok és partik alkalmával.
Ha szeretnél egy tigrist, szitakötőt, valami vic-
ceset, akkor hívd a 0743-922495-öt.
• Ízletes házi ebédet készítünk ingyenes ház-
hozszállítással. & 0726-314425
• Kerti munkát vállalok, saját felszereléssel:
fűnyírás, metszés, gyepesítés, gyümölcsös kar-
bantartása. További elérhetőség: facebook.
com/GradinarCluj. & 0749-936576
• Spiru Haretes diplomák beszerzését vállalom
olyan távoktatási tagozaton végzett abszol-
venseknek, akik igazolvánnyal rendelkeznek.
& 0722-714750
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Partnereink figyelmébe!
Megkérjük azokat a szolgáltatói egy-
ségeket, amelyek még nem regiszt-
ráltak, de használják az Igen, tessék!
matricát, jelezzenek, hogy a követ-
kező lapszámban regisztrálás után
megjelenhessenek. Regisztrálni a
wwwwww..iiggeenntteesssseekk..rroo honlapon lehet.

Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett
kˆzˆssÈgi havilapot 18 000 magyar h·ztart·sba
juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆ-
r¸lvevı agglomer·ciÛs ˆvezet kˆzsÈgeiben
(Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs,
MagyargorbÛ, Magyarkapus, Nemeszsuk, Sz·sz-
fenes 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 hÈtkˆznaponkÈnt 9
Ès 15 Ûra kˆzˆtt a Call Centeren kereszt¸l is kÈr-
heti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit
és rejtvénymegoldását?
A v·rosba tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk, ame-
lyet termÈszetesen bıvÌteni sz·ndÈkozunk. A gy˚j-
tıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ
ñ a kˆvetkezık: Agape …tterem: Iuliu Maniu
(Szentegyh·z) u. 6. sz.; Diego: Pia˛a 1 mai (Corvin

tÈr) 4-5. sz.; 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 aprÛhirdetÈsÈt,
eljuttathatja rejtvÈnymegold·s·t.

Miként juttathatja el cégének,
intézményének üzenetét, reklámját
a 18 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/
ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸le-
tet, amelyen kereszt¸l felveheti munkat·rsa-
inkkal a kapcsolatot, 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 ar-
ra b·torÌtjuk ÷nˆket, hogy lapunkkal kapcsolatos
megjegyzÈseiket k¸ldjÈk  a szerkesztıst·bnak, hi-
szen 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



ñ FestÈszetet vÈgeztÈl, mÈg-
is kÈt ruhakollekciÛd ara-
tott m·r sikert az elm˙lt
idıben. Hogyan vezetett
utad ebbe az ir·nyba?
ñ ⁄gy Èrzem, hogy mindig ez
volt az ir·ny (az egyetemen is
textil szakon kezdtem, de az-
t·n m·skÈnt alakult), csak nÈ-
ha tettem kis kitÈrıket, pÈld·-
ul b˙torfestÈs, nemezelÈs,
szˆvÈs stb., ezek azonban
hasznosak voltak Ès most is
segÌtenek az alkot·sban.
ñ Mivel foglakozt·l a divattervezÈs
elıtt?
ñ Elsısorban a gyermekeim nevelÈsÈre,
h·zÈpÌtÈsre, otthonteremtÈsre fektettem
az utÛbbi idıben a hangs˙lyt, de ekˆzben
mindvÈgig folyamatosan gy˚jtˆttem a sze-

memmel olyan textileket,
t·rgyakat, form·kat, motÌvu-
mokat Ès persze text˙r·kat,
amelyeket jÛl elrakt·roztam,
Ès most inspir·ciÛs forr·sa-
imkÈnt m˚kˆdnek.
ñ Csal·doddal egy kisebb
tany·n Èlsz, ahol azÈrt,
valljuk be, minden nap
akad tennivalÛ. Mibıl me-
rÌtesz mÈgis erıt a folya-
matos alkot·shoz Ès ho-
gyan ırzˆd meg a kreati-
vit·sod?

ñ Egyelıre csak v·gyunk arra, hogy ottho-
nunkbÛl egy kis tanya legyen, a folyama-
tos alkot·s pedig legtˆbbszˆr csak fejben
megy vÈgbe, mert nap mint nap nem tu-
dok idıt szakÌtani r·. Ennek ellenÈre
azonban annyira Èletsz¸ksÈglet ez sz·-

momra, hogy m·r a puszta gondolat is
energi·val tˆlt fel.
ñ Mik a rˆvidt·v˙ terveid? Milyen ·l-
maid v·rnak mÈg beteljes¸lÈsre?
ñ Rˆvidt·von meg szeretnÈm valÛsÌtani
harmadik kollekciÛmat, Ès nÈh·ny meg-
rendelt darabot is ki akarok vitelezni. Az
·lmom egy szÈp t·gas m˚hely vagy m˚-
terem, mellette pedig egy viseletm˙ze-
um, ahov· a vil·g minden t·j·rÛl gy˚jte-
nÈk viseleteket. A m˙zeumot Ès a m˚he-
lyet tov·bb· nyilv·noss· tennem azok
sz·m·ra, akik kÌv·ncsiak r·, vagy fel sze-
retnÈnek a l·tottakbÛl valamit dolgozni.
ï Kocsis Kitty

divatigen, tessék ï Kolozsvár 21

„A divat változik, a stílus örök”
A nˆvekvı sz·m˙ tehetsÈgek sora bizonyÌtja, hogy nemcsak Rom·nia fıv·ros·ban, hanem az erdÈlyi kis- Ès nagy-
v·rosokban is meg·llja a helyÈt az ˆltˆzkˆdÈs m˚vÈszete. A szakma kÈpviselıi kˆzˆtt van, aki menyasszonyi Ès
koszor˙sl·ny ruh·kban, m·s kre·ciÛkban vagy ·lomdarabokban l·tja a szerencsÈjÈt, egy azonban mindny·juk-
ban kˆzˆs: nem a pÈnz, hanem a munka ir·nti szeretet hajtja ıket. ElsıkÈnt csÌkszeredai sz¸letÈs˚, MÈr·n Èlı
Antal ¡gota divattervezıvel beszÈlgett¸nk, akinek Bar·zka cÌm˚ ruhaki·llÌt·s·t a 4. Kolozsv·ri Magyar Napokon
is l·thatta a kˆzˆnsÈg. Antal ¡gota A h·rom·g˙ tˆlgyfa kollekciÛj·t 2012-ben a Remese elnevezÈs˚, K·rp·t-medencei
magyar gyermekdivat p·ly·zat gyıztes p·lyam˚vÈnek v·lasztott·k, idÈn pedig beker¸lt a kˆzÈp-eurÛpai dˆntısei kˆzÈ.

Antal Ágota munkái megtekinthetők
a remese.hu oldalon, továbbá a Face-
bookon (facebook.com/REmesedivat)

vagy a művésznő saját profilján. 
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Erotikus képekre bukkantak 
Kolozsváron
K¸lˆnbˆzı iratokat, papÌrokat Ès rajzokat
tartalmazÛ mapp·kban feltehetıleg tˆbb
mint sz·z Èves kÈpekre bukkantak 2005-
ben, egy, a kincses v·ros kˆzpontj·ban ta-
l·lhatÛ nÈhai bordÈlyh·z padl·s·n. Az er-
dÈlyi pornogr·fia jeles pÈld·it feltehetıleg
rekl·m cÈlj·bÛl kÈszÌtette egy ismeretlen,
·m profi fotÛs, a kÈpek azonban egÈszen
tavaly j˙liusig feledÈsbe mer¸ltek. Ekkor
ugyanis Edmond Kreibik kolozsv·ri fÈny-
kÈpÈsz az alkot·sok egy rÈszÈt digitaliz·lt
form·ban megosztotta saj·t Facebook-ol-
dal·n (ezek a Facebook szigor˙ kÈpkeze-
lÈsi szab·lyai miatt m·r nem elÈrhetıek ñ

szerk. megj.). Elmond·sa szerint a kÈpek
pornografikus jellege csup·n m·sodlagos,
a hangs˙ly a m˚vek dokument·ciÛs ÈrtÈ-
kÈn van, elemzÈs¸kkel ugyanis olyan in-
form·ciÛkhoz juthatn·nak a kort illetıen,
amelyekre nem gyakran adÛdik lehetısÈg. 

A felvÈteleken leggyakrabban lenge,
fodros Ès csipkÈs ruh·zatba ˆltˆzˆtt fiatal
vagy kˆzÈpkor˙ buja hˆlgyeket, cilinde-
res, csokornyakkendıs hat·rozott urakat
Ès egyenruh·s, kissÈ esetlen di·kokat l·t-
hatunk. A szoba berendezÈse korh˚,
az ÑesemÈnyekî vir·gmint·s dÌv·nyon,
klasszikus b˙torok elıtt zajlanak. Kolozs-

v·ron egyÈbkÈnt tˆbb bordÈlyh·z is m˚-
kˆdˆtt a sz·zadfordulÛn, m˚kˆdÈs¸ket
azonban p·r Èvvel a m·sodik vil·gh·bor˙
ut·n betiltott·k. ï
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A Kolozsv·ri CFR labdar˙gÛcsapat 2004 Ûta szerepel ismÈt a rom·n elsı oszt·lyban. Az-
Ûta tizenhat edzı fordult meg a h·romszoros bajnok csapat kispadj·n. A legutolsÛ
edzıv·lt·s a 2013/2014-es idÈny negyedik fordulÛj·ban tˆrtÈnt, mikor is a csapaton be-
l¸li rossz hangulat kialakul·sa miatt t·vozni kÈnyszer¸lı Mircea Rednicet Petre Grigo-
ra? v·ltotta a padon. Az ̇ j edzı rˆgtˆn elsı mÈrkızÈsÈn rekordot dˆntˆtt, ugyanis a leg-
rosszabb edzıdeb¸t a nevÈhez kˆtıdik, miut·n az ˆtˆdik fordulÛban a bukaresti
Steau·tÛl szenvedett a csapat 3-0-s veresÈget. A jelenlegi edzı mellett csup·n csak Cris-
tiano Bergodi elsı tÈtmÈrkızÈse vÈgzıdˆtt veresÈggel 2006-ban, ugyancsak a Steaua el-
len. A legnagyobb k¸lˆnbsÈg˚ gyızelem a portug·l Paulo Sergio elsı mÈrkızÈse volt
5-0 ar·nyban a BrassÛi FC ellen. ï

2008-ban a koroszt·lyos labdarugÛ EurÛ-
pa-bajnoks·g selejtezıjÈben a rom·n ifj˙-
s·gi labdar˙gÛ-v·logatott 1-0 ar·nyban
gyızte le Wales csapat·t. A rom·n vÈde-
lemnÈl jobbszÈlen sz·mtalan csat·t vÌvott
kÈt fiatal. A kÈt tehetsÈg megkˆzelÌtıleg
ugyanolyan kiv·lÛan j·tszott Ès ugyan-
azok az ·lmok Ès cÈlok lebegtek elıtt¸k,
·m mÈgis k¸lˆnbˆzı sorsuk lett. Emil Ni-
nu, a rom·n koroszt·lyos v·logatott szÈlsı
jobbh·tvÈdje tˆbb Ìzben is szemtıl szem-
be ker¸lt a walesiek szÈlsı balh·tvÈdjÈvel,
Gareth Bale-lel (kÈp¸nkˆn). Volt mÈrkı-
zÈs, melyen a rom·n jobban teljesÌtett a
walesinÈl, de senki sem tudhatta, a kÈt j·-
tÈkos kˆz¸l ki milyen utat j·r majd be.

÷t Èv ut·n m·r tiszta a kÈp a megv·laszo-
latlan kÈrdÈst illetıen, ugyanis mindkÈt j·-
tÈkos karrierjÈnek sorsa kulcsfontoss·g˙
idıszak·t Èlte meg. Gareth Bale, a londoni
Tottenham Hotspur kiv·lÛs·ga egyre kˆ-
zelebb ker¸l ahhoz, hogy a vil·g legdr·-
g·bb igazol·sa legyen (azÛta lehet be is
kˆvetkezett), ugyanis a spanyol Real Mad-
rid mindent elkˆvet, hogy leigazolhassa.
LondontÛl 2137 kilomÈterre, Kolozsv·ron
Emil Ninu karrierje, a walesi j·tÈkossal el-
lentÈtben, mÈlyrep¸lÈsben van, ugyanis
nem csup·n a csapata, a kolozsv·ri íUí
nem szerepel fÈnyesen a 2013/2014-es
bajnoks·gban, de a csapat keretÈbıl is ki-
z·rt·k ideiglenesen a vÈdıt.

Sz·mos magyar·zatot lehet tal·lni arra,
hogy az egykor egy szinten j·tszÛ labdar˙-
gÛk sorsa a kÈt vÈgletbe vÈgzıdni l·tszik,
mÈgis a legÈsszer˚bbet maga a rom·n fo-
cista, Emil Ninu fogalmazta meg. A rom·n
elsı oszt·ly mÈrfˆldekre van a nyugati baj-
noks·goktÛl. A legnagyobb hiba az, hogy
a rom·n j·tÈkosokra, nemcsak a fiatalok-
ra, nincs elÈg hangs˙ly fektetve. Erre a
nyugati csapatok gondosan figyelnek, biz-
tosÌtva a j·tÈkosoknak egy folytonoss·got
Ès fejlıdÈsi lehetısÈget. ï

Petre Grigorașé 
a legrosszabb edződebüt

A román, aki jobb
volt mint Bale 

1. Aurel ™unda 2-1 a Temesv·ri Poli AEK-val 2004
2. Dorinel Munteanu 1-0 az Atletic BilbaÛval 2005 
3. Cristiano Bergodi 2-4 a bukaresti Steau·val 2006
4. Ioan Andone* 1-0 a galaci O˛elul-lal 2007 
5. MaurizioTrombetta 2-1 a besztercei Glori·val 2008
6. Dusan Uhrin jr. 1-0 a CS Otopeni-nyel 2009
7. Antonio Conceicao 1-0 a j·szv·s·ri Politehnic·val 2009
8. Andrea Mandorlini 1-0 a krajovai U-val 2009
9. Sorin C‚r˛u 2-1 az FC Basellel 2009

10. Alin Minteuan 2-2 a bukaresti Steau·val 2010
11. Jorge Costa 2-0 a plojesti Astr·val 2011

Ioan Andone** 1-1 a plojesti Petrolullal 2012
12. Francisc Dican 3-1 az FC Severinnel 2012 
13. Paulo Sergio 5-0 a brassÛi FC-vel 2012
14. Eugen Tric„ 0-0 az Astra Giurgiuval 2013
15. Mircea Rednic 0-0 a botos·ni FC-vel 2013
16. Petre Grigora∫ 0-3 a bukaresti Steau·val 2013

*Ioan Andone- elsı mand·tum, **Ioan Andone- m·sodik mand·tum

A Kolozsvári CFR vezetőedzőinek
nyitómérkőzései:
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Az elm˙lt Èvekben egyre tˆbb eurÛpai
Èlcsapat ker¸lt gazdag ¸zletemberek tu-
lajdon·ba, akik a pÈnzt nem sajn·lva ha-
talmas ˆsszegeket fektettek csapataikba,
megbolygatva az ·tigazol·si piacot a fe-
l¸lÈrtÈkelt j·tÈkosokkal. A nem teljesen
Èsszer˚ kˆltekezÈs leggyakoribb h·tul-
¸tıje, hogy a j·tÈkosoknak nem siker¸lt
megfelelni az elv·r·soknak.

Mindenki meglepetÈsÈre a leggazda-
gabb tÌz klubtulajdonos kˆz¸l vannak
olyan szemÈlyek is, akik nem kˆltˆttek
kolossz·lis ˆsszegeket a csapatra, noha
vagyonuk megengedhetnÈ. Ebbe a ka-

tegÛri·ba tartozik az angol Queens
Park Rangers tulajdonosa, Lakshmi
Mittal, valamint a norvÈg Valerenga Ès
a francia Stade Rennes csapatok tu-
lajdonosai is. Az egyik legsikeresebb
csapat a Manchester United rÈszvÈ-
nyeinek 7,85%-·t birtoklÛ ¸zletember,
George Soros sem a gig·szi j·tÈkosv·-
s·rl·sairÛl ismert. 

A m·sik vÈglet pedig a masszÌv befekte-
tÈs. Az utÛbbi Èvekben az Chelsea tulaj-
donosa, az orosz Roman Abramovic gi-
g·szi ˆsszegeket k¸lˆnÌtett el j·tÈkosok-
ra. Rinat Akhmetov, az ukr·n Sahtar

Doneck tulajdonosa is szeret kˆltekezni,
·m Mircea Lucescu vezetıedzı segÌtsÈ-
gÈvel a kiv·lÛs·gok elad·s·val jelentıs
profitra is szert tett. ï

A leggazdagabb 
futballklub-tulajdonosok

nÈv csapat vagyon
1. Carlos Slim Pachuca MexikÛ; 73 milli·rd doll·r

Leon, MexikÛ; Real Oviedo, Spanyolorsz·g
2. Amancio Ortega Deportivo La Coruna, Spanyolorsz·g 57 milli·rd doll·r
3. George Soros Manchester United, Anglia 19.2 milli·rd doll·r
4. Alisher Usmanov Arsenal, Anglia 17.6 milli·rd doll·r
5. Lakshmi Mittal Queens Park Rangers, Anglia 16.5 milli·rd doll·r
6. Rinat Akhmetov Shakhtar Donetsk, Ukrajna 15.4 milli·rd doll·r
7. Francois Pinault Stade Rennes, Franciaorsz·g 15 milli·rd doll·r
8. Paul Allen Seatle Sounders, Egyes¸lt ¡llamok 15 milli·rd doll·r
9. John Fredricksen Valerenga, NorvÈgia 11.5 milli·rd doll·r
10. Roman Abramovic Chelsea, Anglia 10.2 milli·rd doll·r
*Mansour Sejk, a Manchester City, valamint Nasser Al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain
tulajdonosai nem ker¸ltek a rangsorba, mivel csal·di vagyonbÛl gazd·lkodnak, mÌg a

list·t a saj·t vagyonnal rendelkezı szemÈlyekbıl ·llÌtott·k ˆssze. 

A top 10 leggazdagabb klubtulajdonos*:

Carlos Slim


