
Bethlendi Tamás felvétele

Egészség
TisztÌtÛk˙ra ñ fÈl egÈszsÈg!
F·radtnak, net·n folyton telÌtettnek Èrzi
mag·t? Kezdje a meg˙jul·st ÈtkezÈsi szo-
k·sainak javÌt·s·val, a folyamatot pedig
segÌtse havonta vagy legal·bb Èvente nÈ-
h·ny tisztÌtÛk˙r·val. Az eredmÈny nem
v·rat mag·ra, ˆn pedig m·ris felfriss¸lve
kˆszˆntheti a tavasz ÈrkezÈsÈt.  

Hogyan segÌtheti otthonrÛl, egyetlen perc alatt az Igen,
tessÈk! mozgalom munk·j·t? Amennyiben ismer
olyan ¸zlethelyisÈget, ahol magyar nyelven is biztosÌt-
j·k a kiszolg·l·st, Ès hi·nyzik az Igen, tessÈk!-matrica,
kÈrj¸k, ÈrtesÌtse csapatunkat.
BejelentÈsÈt a 031-2263100-as telefonos tudakozÛnkon
vagy a marketing@igentessek.ro cÌmen teheti meg.
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Város
Fiatalok Ès tehetsÈgesek
FeltÈrkÈpezt¸nk nÈh·ny fiatal, tehetsÈges
kolozsv·ri magyar zenekart, akik a v·ros
hÌrnevÈt messzire repÌtik. ’k azok a
tehetsÈgek, akiket a helyi kocsm·kban
·llandÛ jelleggel l·thatunk Ès hallhatunk,
de fesztiv·lokon Ès tehetsÈgkutatÛkon is
egyre gyakrabban felt˚nnek.
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Kismama
Gandalf vagy Dzsindzser?
ñ A leg˙jabb keresztnevek jegyzÈke
Minek nevezzelek? ñ fordul meg sok
kismama fejÈben a kÈrdÈs, mielıtt Èletet
adna gyermekÈnek. A hagyom·nyos
v·ltozatok, vir·g- Ès f˚szernevek mellett
mostantÛl ak·r FrodÛt, Dzsindzsert vagy
FahÈjt is ¸dvˆzˆlhet¸nk csal·dunkban.
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A kiadvány megjelenését támogatták: Atys Co, Codespring, Blue Travel, Casa Piraþilor, Culina Nostra, Diego, Donath Service,
European Language Rights Alapítvány, Juhos Lenke, Junkyard pub, Kiss Éva, Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (Kifor),

Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Lotus&Csilla Vendeglõ, MDM Auto, Memo Service,
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Ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap. Megjelenik 18 000 pÈld·nyban.
Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! Egyes¸let.
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A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett inter-
netes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.ISSN 2343 ñ 7723

2 aktuális

M·rcius 15. ¸zenetÈtıl ma is sokan fÈl-
nek. FÈlnek, mert ma sincs a 12 pont kˆ-
zˆtt olyan, amely veszÌtett volna aktualit·-
s·bÛl Ès ÈrtÈkÈbıl. Szabads·grÛl, demok-
r·ci·rÛl Ès egyenjog˙s·grÛl szÛlnak. Eze-
kÈrt az eszmei ÈrtÈkekÈrt napjainkban
m·r nem karddal, hanem a ma eszkˆzei-
vel kell megvÌvjuk saj·t csat·inkat. Azokat
a csat·kat, amelyek megnyerÈsÈvel kˆ-
zˆssÈg¸nket ÈpÌteni Ès gyarapÌtani tudjuk.
Mindezt csakis ˆsszefog·ssal, egy¸ttm˚-
kˆdÈssel, al·zattal Ès b·tors·ggal va-
gyunk kÈpesek vÈghezvinni. 

MegkÈrdezt¸nk p·r kolozsv·ri fiatalt,
hogy mit gondol, mi napjainkban m·rcius
15. ¸zenete, illetve, hogy melyek a mai fi-
atals·g Ès a m·rciusi ifjak kˆzˆtti eltÈrÈsek.

PÈter ï Elsısorban ˆr¸lˆk annak, hogy
napjainkban m·rcius 15. nem a forrada-
lomrÛl szÛl, mint 1848-ban. M·sodsorban
pedig annak ˆr¸lˆk, hogy az igazi m·rcius
15-ei eszme, a kˆzˆssÈgi ˆsszefog·s, a kˆ-
zˆssÈgform·l·s mint ÈrtÈk Ès t·rsadalmi
erı a mai napig jelen van. Ez nagyon szÈ-
pen Èszlelhetı m·s telep¸lÈsek mellett
Kolozsv·ron is, ahol az ¸nnepi megemlÈ-
kezÈs alkalm·bÛl rendezett felvonul·son
Èvrıl Èvre tˆbb sz·zan vonulnak a Refor-
m·tus TeolÛgia Èp¸letÈtıl a Biasini Sz·llÛ-
ig. A mai vil·gban m·r nem kell kardot ra-
gadva harcolni, viszont azt Èszre kellene
vennie minden egy¸tt Èlı kˆzˆssÈgnek,
hogy egy cÈl elÈrÈse ÈrdekÈben az egy¸tt-
m˚kˆdÈs a leghat·sosabb fegyver. Ez k¸-
lˆnˆsen igaz Kolozsv·rra, hisz csakis a
nemzeti kˆzˆssÈgek ̂ sszefog·s·val v·lhat
igazi multikulturalit·ssal szÌnezett eurÛpai
v·ross·.

BÈla ï A mai fiatals·gnak sokkal tˆbb
lehetısÈge van a fejlett technolÛgi·nak
kˆszˆnhetıen, hogy vÈlemÈnyÈt kinyil-
v·nÌtsa a rendszer Èrtelmetlen cseleke-
detei ellen. Azonban hi·nyzik a mai em-
berekbıl a t˚z, a b·tors·g, a cselekvÈs
ir·nti v·gy, ami lehet a fÈlelemnek kˆ-
szˆnhetı, de valÛszÌn˚bb, hogy a meg-
szokott kÈnyelmi zÛn·bÛl valÛ kilÈpÈs
t˚nik nehÈznek.

Attila ï Azt gondolom, hogy a nemzet
egysÈgÈn, a kˆzˆs cÈlok Ès ¸gyek felele-
venÌtÈsÈn, nemzeti kÈrdÈseken t˙li ¸ze-
nete is van m·rcius 15-nek. MÈgpedig
a forradalomÈ, annak az esÈlyÈÈ, hogy
b·rmikor fel lehet Ès Èrdemes forgatni a
vil·got, hogyha sz¸ksÈgÈt Èrezz¸k an-
nak. A mai fiatalokban Ès a m·rciusi if-
jakban sok kˆzˆs van. Minden fiatals·g
˙j gener·ciÛt jelent, azaz az elızı berˆg-

zıdÈseit ·talakÌtani akarÛt. Az eszkˆzˆk
v·ltoztak, ma Petıfi nem a lÈpcsırıl szÛ-
nokolna, hanem l·jkokat gy˚jtene. De
lehet, hogy ugyanolyan hatÈkonyan ten-
nÈ, Ès ez a fontos.

Bea ï Mi, fiatalok, tele vagyunk nagy
tervekkel Ès tenni akar·ssal. Csup·n az
eszkˆzeink k¸lˆnbˆztetnek meg a m·rci-
usi ifjaktÛl. M·s mÛdon Èrj¸k el a cÈljain-
kat, m·s utakon kereszt¸l ki·ltjuk ki a kˆ-
vetelÈseinket, valamint m·s mÛdon nyom-
j·k el a benn¸nk d˙lÛ lelkesedÈst. Szerin-
tem ha nem is vonul mindenki magyar
z·szlÛt lobogtatva az utc·ra ezen a napon,
legal·bb egyszer mindenkÈpp arra gon-
dol, hogy valamikor tˆbben is felemeltÈk
hangjukat egy nemzet sorsa mellett. ï

Aktuális

ÑHa rosszak a minden-
napok, vÈg¸l rossz lesz
az egÈsz Èlet. A tartalmas,
jÛ Èlet egyik legfontosabb
titka, hogy nem szabad
maradÈkot hagyni. Min-
den napot, minden Èlet-
helyzetet, minden Èletkori
szakaszt a maga teljessÈ-
gÈben, maradÈkok nÈlk¸l
kell vÈgigÈlni.î

Popper Péter
magyar
pszichológus,
író

Együttmûködéssel építve 
a közös jövõt
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Fiatalok és tehetségesek
Kolozsv·ron az elm˙lt nÈh·ny Èvben gomba mÛdon kezdtek el
gyarapodni a tehetsÈgesebbnÈl tehetsÈgesebb magyar kˆnny˚-
zenei egy¸ttesek. Ezek a nagyrÈszt fiatalokbÛl ·llÛ zenekarok na-
gyot ·lmodva megmutatj·k magukat a tehetsÈgkutatÛ m˚sorok-
tÛl kezdıdıen a helyi kocsm·kon ·t a fesztiv·lokig. ’k azok az
emberek, akik r·mutatnak arra, hogy lÈtezik Èlet a gar·zsajtÛkon
t˙l, ha b·tran kˆvetj¸k ·lmainkat, v·gyainkat.

FUNKorporation
A FUNKorporation 2011-ben a The Alternate Fun Project
egy¸ttes tagjaibÛl alakult. Annak ellenÈre, hogy fiatal egy¸ttes-
rıl beszÈl¸nk, tˆbb mint 80 koncerten mutatt·k meg magukat
ErdÈlyszerte kis k·vÈzÛkban Ès nagyobb fesztiv·lokon is.
A 2012-es Èvet sikeresnek titul·lhatj·k, mert m·jusban meg-
nyertÈk a MÈdiabefutÛ (erdÈlyi tehetsÈgkutatÛ) Ènek-zene ka-
tegÛri·j·nak fıdÌj·t, augusztusban nagy siker˚ koncertet adtak
a FÈlsziget fesztiv·l kˆzˆnsÈgÈnek, novemberben a Transil-
vania International Art and Music Festival (TIMAF) fıdÌjasai let-
tek, decemberben pedig a Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg
GÛlyab·lj·n a Heaven Street Seven elızenekarakÈnt l·thatta
ıket a kˆzˆnsÈg. Az ezt kˆvetı Èvben az In the City Ès a
Colours cÌm˚ saj·t dalukat siker¸lt rˆgzÌteni. Emellett pedig
sz·mos koncert tette izgalmasabb· a lend¸letes Ès elsz·nt fia-
talokbÛl ·llÛ zenekar ÈletÈt. Az egy¸ttes titka az ˆtletes ·tdol-

goz·sok, funky groove-ok, erıs basszus, igaz·n k¸lˆnleges
vok·l, finoman f˚szerezett nÈpzenei elemek, borsos f˙vÛsok,
egy kis dzsesszel, skaval, reggae-vel megbolondÌtva. 

A zenekar tagjai: Horv·th Hanna ñ vok·l, Sz·ntÛ LÛr·nd ñ
heged˚ Ès basszus, Bajusz G·bor ñ dob, S·ndor L·szlÛ ñ klarinÈt
Ès basszus, T˙rÛs Tam·s ñ harsona Ès Halmen JÛzsef ñ git·r.

Knock Out
A Knock Out rockzenekar Kolozsv·r Ès ErdÈly egyik legrÈgibb Ès
legismertebb egy¸ttese. A banda 1993-ban alakult Kolozsv·ron,
alapÌtÛja a Compact C egy¸ttesÈbıl kiv·lt LÈn·rd Yogi JÛzsef gi-
t·ros, Ènekes. A klasszikus hard rockot Ès bluest az erdÈlyi ma-
gyar nÈpzenÈvel kiv·lÛan ˆtvˆzı hangz·svil·g, a saj·tosan erdÈ-
lyi gondolatvil·gbÛl ihletett, kˆnnyed, de ¸tıs szˆvegek jellemzi
zenÈj¸ket. Az egy¸ttes nÈpszer˚sÈge megalakul·sa Ûta, azaz ke-
reken kÈt Èvtizede tˆretlen. A kezdetekkor a csapat azt t˚zte ki
cÈlj·ul, hogy az erdÈlyi magyar rockvil·got jelenÌtse meg, Èppen
ezÈrt dalaik ˙gy fogalmazz·k meg az erdÈlyi, ezen bel¸l a ko-
lozsv·ri ÈrzÈsvil·got, hogy abban minden magyar zenekedvelı
megtal·lja a hozz· szÛlÛ ¸zenetet. KˆvetkezÈskÈppen a Knock
Out nemcsak a lok·lpatriÛt·knak, hanem a hat·r b·rmelyik olda-
l·n b·rhol Èlı rockrajongÛkhoz is szÛl. Fenn·ll·s·nak elsı Èvei-
ben a zenekar ErdÈly-szerte a Moby Dick, a Hobo Blues Band Ès

az Edda M˚vek t·rsas·g·ban turnÈzott. AzÛta di·k- Ès rockfesz-
tiv·lokon, v·rosnapi rendezvÈnyeken, sˆrnapokon Ès legink·bb
motoros tal·lkozÛkon csend¸lnek fel a t¸nemÈnyes gyorsas·g-
gal sl·gerrÈ v·lt nÛt·k: a Kolozsv·ri v·ndor, a Nem mernÈk a sze-
medbe nÈzni, a Mikor iszom p·link·t, a Mit hoz a holnap, a Nem
tehetek rÛla cÌm˚ Ès m·s, kˆzkedvelt szerzemÈnyek. A zenekar
teljes gızzel dolgozik az ˙j Ring and Roll cÌm˚ album·n, mellyel
a 2014-ben szeretnÈ meglepni rajongÛit.

A zenekar 2014-es fel·ll·sa: LÈn·rd Yogi JÛzsef - Ènek, git·r ñ
szˆvegÌrÛ, dalszerzı G·bora-M·te …va ñ heged˚, Ènek, sz·j-
harmÛnika Nagy L·szlÛ Levente ñ basszusgit·r, vok·l T˙ri G·-
bor ñ dob.

Jazzybirds
A 2011-ben alakult Jazzybirds eredetileg Claude Bolling fran-
cia zeneszerzı filmhez Ìrott zenesz·mait hivatott j·tszani,
majd a prÛb·k alatt sz¸letett j·tÈkos ˆtletek a dzsessz vil·ga
fele tereltÈk a fiatalok ÈrdeklıdÈsÈt. Ennek kˆszˆnhetıen
sz¸letett meg 2012-ben a Basket Case cÌm˚ zenesz·m dzsesz-
szes feldolgoz·sa, amit utÛlag sz·mos r·diÛ sug·rozott, illet-
ve az ehhez kÈsz¸lt Ñh·ziì videÛt kˆzel 40 000-ren tekintettÈk
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Változik a város 

meg a legnÈpszer˚bb videÛmegosztÛ
csatorn·kon. Ezt kˆvetıen, a zenekar
Sweet Child of Mine cÌm˚ dal feldolgo-
z·s·hoz kÈsz¸lt klipje rÈszes¸lt tˆbb
szakmai elismerÈsben. Az elıbb emlÌtett
kÈt videoklipnek kˆszˆnhetıen a zene-
kar hÌrneve felfele kezdett Ìvelni, Ès egy
Èv lefoly·sa alatt tˆbb fesztiv·l felkÈrÈ-
sÈnek eleget tettek. TehetsÈg¸knek Ès
gyakori fellÈpÈseiknek kˆszˆnhetıen
lemezszerzıdÈst kˆtˆttek egy fıv·rosi
lemezkiadÛval. A felvÈtelek most m·rci-
usban zajlanak, ezt kˆvetıen pedig
tˆbb nagyobb v·rost Èrintı lemezbemu-
tatÛ turnÈra ker¸l sor.

A Jazzybirds tagjai: Antal Attila (nagybı-
gı, basszusgit·r) Csergı Domokos (do-
bok, ¸tıshangszerek) RÈman Zolt·n (sza-
xofonok, klarinÈt), Sz. Covacinschi Yolan-
da (Ènek, h·ttÈrvok·l), SzÈp Andr·s (zon-
gora, billenty˚s hangszerek).

Stereotrombone
A Stereotrombone ˆssze·llÌt·sunk legfia-
talabb zenekara, ugyanis 2013 novembe-
rÈben alakult a kincses v·rosban. A pro-

jektet Fishman (Halmen JÛzsef, a FUN-
Korporation zenekar git·rosa) Ès Quid-
bop (Demeter Szabolcs, csÌkszeredai pro-
ducer) kezdemÈnyezte. A zenekar az
elektronikus zenÈt ˆtvˆzi Èlıhangszerek-
kel Ès egy kiv·lÛ vok·llal (Horv·th Han-
na, a Rehab Nation Ès a FUNKorporation
szÛlist·ja), ezzel egy ˙jszer˚, modern
hangz·st ny˙jtva a hallgatÛknak. Az
egy¸ttes tagjai kˆzˆtt kÈt harson·s is sze-
repel T˙rÛs Tam·s Ès Nemes Szabolcs
Andr·s szemÈlyÈben, ide vezethetı vissza
a zenekar neve is, amely a kÈt harson·ra
utal. Basszusgit·ron S·ndor L·szlÛ j·tszik,
akit m·r sokan ismerhetnek a FUNKor-
porationbıl, valamint a zenekar dobosa
Ferencz ¡ron, aki tˆbbek kˆzˆtt a sZem-
pˆl zenekarnak is tagja. Febru·rban elkÈ-
sz¸lt a zenekar elsı kislemeze, ami kÈt ze-
nesz·mot tartalmaz. A Rescue me Ès a
Makabila a kˆzˆssÈgi port·lokon vÌrus-
kÈnt terjed a fiatalok kˆrÈben. A dalok si-
kere elsısorban az egyedi hangszerelÈsÈ-
nek kˆszˆnhetı.

Whisperblast
A modern met·l zene alpjaira ÈpÌtett Whis-
perblast 2009-ben jˆtt lÈtre Kolozsv·ron,
amelynek elıdje tˆbb rockzenei projekt

volt. A form·ciÛ zenei vil·g·ra olyan m·s
elıadÛk voltak nagy hat·ssal, mint a Me-
tallica, In Flames, System of a Down, illet-
ve az elektronikus hat·sokÈrt legnagyobb
rÈszben a Pendulum, Prodigy, Shpongle
tehetıek felelıssÈ. Kezdeti periÛdusban
csup·n a kolozsv·ri ifj˙s·g Èletet pezsdÌ-

tette fel az egy¸ttes, kÈ-
sıbb nagyobb esemÈ-
nyeken is fellÈptek,
majd a Local Heroes
nemzetkˆzi tehetsÈg-
kutatÛ rom·niai szaka-
sz·nak dobogÛs elis-
merÈsÈt is kivÌvt·k te-
hetsÈg¸kkel. Ezt kˆvet-
te egy hosszabb sz¸net,
amely 2012 vÈgÈn sza-
kadt meg, Ès gyˆkeres
v·ltoz·st hozott a zene-
kar ifj˙ tit·njai sz·m·ra.

Kiad·sra ker¸l az elsı h·rom dalt tartalma-
zÛ EP, amely a New Generation Rock cÌ-
met viseli. Az ˙j dalokkal valÛ visszatÈrÈs
sikerrel p·rosult, ugyanis banda 2013-ban
Rom·ni·t kÈpviselte a nÈmetorsz·gi Local
Heroes Europe Award dˆntıjÈben. A jˆ-
vıben ˙j dalokra Ès koncertturnÈra fÛku-

Az RMDSZ-frakciÛ t·mogat·s·val a ko-
lozsv·ri ˆnkorm·nyzat tan·csa elfogadta
azokat a hat·rozattervezeteket, amelyek
ÈrtelmÈben idÈn megvalÛsulnak mind-
azokat az infrastruktur·lis beruh·z·sok,
amelyeknek kˆszˆnhetıen meg˙jul a
monostori Dacia mozi, a Traian-, vala-
mint a Garibaldi-hÌd.

Ezek mellett ugyanezen a tan·cs¸lÈsen
a v·rosvezetık egy ˙jabb kereskedelmi
t·rsas·g lÈtrehoz·s·rÛl is szavaztak,
amellyel a Lomb-negyedi kreatÌv kˆz-
pont, valamint a TEAM Kˆzpont beruh·-
z·sait segÌtenÈ a kolozsv·ri polg·rmeste-
ri hivatal. Mint ismeretes, a Lomb negyed-
ben tˆbb mint 10 milliÛ eurÛs uniÛs beru-
h·z·ssal Èp¸l fel 2015-re a kolozsv·ri kre-
atÌv kˆzpont, ahol legal·bb 26 kreatÌv
·gazatban tevÈkenykedı cÈg kaphat
majd helyet. A kˆzpont Èp¸letei irodah·-
zaknak, alkotÛm˚helyeknek, vetÌtıter-
meknek adnak otthont, de ki·llÌtÛtermek,
konferenciatermek lÈtesÌtÈse is szerepel a
tervek kˆzt. A TEAM Kˆzpont ugyancsak
a Lomb negyedben tervezett beruh·z·s,
mintegy 10 hekt·ros ter¸leten elter¸lı
mini ipari park tervezet. ï

sz·lÛ form·ciÛ cÈlja olyan rockzenei szÌn
lenni a rom·niai zenei palett·n, amely ma-
xim·lisan ki tudja elÈgÌteni a stÌlus rajon-
gÛit, Ès ̧ zenete megmozgatja a stÌlustÛl t·-
vol maradÛkat is. A legfontosabb belsı
ideolÛgia a szakmai Ès bar·ti ˆsszetarto-
z·s, kifelÈ pedig olyan problÈm·kat, Èsz-
revÈteleket szeretne kommunik·lni, ame-
lyek jelen vannak kˆrnyezet¸nkben, ezzel
is hangs˙lyozva, hogy b·r a zenekarban
k¸lˆnfÈle emberek tal·lhatÛak, a problÈ-
m·k adottak, csak kicsit m·skÈnt Èlj¸k
meg ıket. ï



A szakkollÈgium fogalma a mi orsz·-
gunkban nem annyira ismert, mint a nyu-
gaton Èlık sz·m·ra. Az amerikai filmek-
nek kˆszˆnhetıen van egy ñ nevezz¸k
fel¸letesnek Ès torzÌtottnak ñ elkÈpzelÈ-
s¸nk arrÛl, hogy milyen lehet egy szak-
kollÈgium, valamint a benne lakÛ szak-
kollÈgista Èlete. Hogy miÈrt fel¸letes Ès
torzÌtott az alkotott kÈp? Sokan azt hiszik,
hogy az ˙joncok folyamatos heccÈlÈsÈtıl
a fÈlmeztelen maratonokon ·t a hatalmas
iv·szattal Ès z¸llÈssel f˚szerezett bulik so-
rozat·rÛl szÛl a szakkollÈgium. Nos, ez
nem Ìgy van. Az elıbb felsorolt, sok eset-
ben megbotr·nkoztatÛ cselekmÈnyeket
valÛj·ban igazi kˆzˆssÈgi ÈrtÈkek ·pol·-
sa Ès szakmais·g v·ltja fel ˙gy a MikÛ Im-
re Jog- Ès Kˆzgazdas·gtudom·nyi Szak-
kollÈgium, mint m·s Kolozsv·ron m˚kˆ-
dı szakkollÈgium esetÈben.

A MikÛ Imre SzakkollÈgium 2000-ben
magyarorsz·gi szakkollÈgiumi minta alap-
j·n alapult. Ennek kˆszˆnhetıen sok ne-
ves anyaorsz·gi kˆzˆssÈggel tartja a kap-
csolatot a mai napig is. Emellett mÈg tagja
az EurÛpai Egyetemi SzakkollÈgiumok
SzˆvetsÈgÈnek (European University Coll-
ege Association ñ EUCA) is. 

A MikÛ Imre SzakkollÈgium a szakmai-
s·g, kˆzˆssÈg Ès t·rsadalmi ÈrzÈkenysÈg
h·rmasa kˆrÈ szervezi mindennapi tevÈ-
kenysÈgeit. Ez al· olyan egyetemi oktat·st
kiegÈszÌtı programok tartoznak, amelyek
a szakkollÈgiumi tagok szakmai fejlıdÈsÈt
segÌtik elı. Fontos szempontnak sz·mÌt a
kˆzˆssÈg ÈpÌtÈse, a tagok egym·s kˆzˆtti
kapcsolat·nak ·pol·sa, amelyet sz·mtalan
szabadidıs tevÈkenysÈg (pizsam·s est,
kˆzˆs filmnÈzÈs, j·tÈkestek, tematikus bu-
lik, kˆzˆs kir·ndul·sok, t·borok) rÈvÈn
valÛsÌtanak meg. Az ˆnfejlesztÈs Ès szÛra-

kozva ismerkedÈs mellett fontosnak tart-
j·k, hogy a k¸lvil·g fele is kommunik·lja-
nak cselekedeteikkel. EzÈrt az elm˙lt
Èvekben csatlakoztak a Cipısdoboznyi
szeretet elnevezÈs˚ akciÛhoz, segÌtve mi-
nÈl tˆbb r·szorulÛ Ès ·rva gyerek ¸nnepÈt
boldogs·ggal megtˆlteni. Tavaly ısszel
pedig diszkrimin·ciÛellenes t·bort szer-
veztek az EurÛpai UniÛ Fiatalok lend¸let-
ben elnevezÈs˚ p·ly·zat rÈvÈn, reflekt·lva
a tolerancia Ès empatikus viselkedÈs fon-
toss·g·ra mint kˆzˆssÈgi ÈrtÈk.

A belsı, szakkollÈgist·knak szÛlÛ prog-
ramok mellett akadnak nyÌlt rendezvÈ-
nyek is. Ilyenek az Èven-
te megszervezÈsre ker¸lı
PÈnz¸gyt·bor vagy a
MikÛ Imre Szakmai Na-
pok konferencia, amely-
re b·rmely Èrdeklıdı
szabadon jelentkezhet.

A sokak ·ltal csak MikÛ
szakkolikÈnt emlegetett
kˆzˆssÈg 70 aktÌv tagot
sz·mol, Ès saj·t szakkol-
lÈgiumi h·zzal rendelke-
zik, ami jelenleg 19 egye-
temist·nak biztosÌt ott-
hont, ugyanakkor szak-
mai Ès szabadidıs prog-
ramok helyszÌnÈ¸l szolg·l. A tagok nem
csup·n fogyasztÛi a rendezvÈnyeknek,
hanem a szervezÈsi folyamatokban is ak-
tÌvan rÈszt vesznek. 

FelÈpÌtÈsÈt tekintve h·rom rÈszbıl ·ll a
szakkollÈgium. A Di·kbizotts·g tagjai (7
szemÈly) az operatÌv vezetÈsÈrt felelı-
sek. ’k koordin·lj·k a rendezvÈnyeket
Ès Ìrj·k meg az ezekhez sz¸ksÈges p·ly·-
zatokat. A Szakmai Tan·cs (7 szemÈly)
tagjainak feladatkˆre a szakmai rendez-

vÈnyek, mÌg a FelvÈteli Bizotts·gÈ (7 sze-
mÈly) az ˙j tagok felvÈtele Ès integr·l·sa
kˆrÈ szervezıdik.

Mindezek ut·n nyilv·n feltevıdik a kÈr-
dÈs, hogy hogyan lehet valaki tagja en-
nek a kˆzˆssÈgnek. Minden Èv novem-
berÈben nyÌlt jelentkezÈst hirdetnek elsı-
Èves, magyar ajk˙ kolozsv·ri (b·rmely
egyetem) kˆzgazdas·gi Ès jogi karok
hallgatÛi sz·m·ra. A felvÈtelirıl Ès a szak-
kollÈgium tevÈkenysÈgÈrıl egyeteml·to-
gat·s, ismerkedı estek Ès a V·lasz Napok
(elsıÈveseknek szervezett t·bor) rendez-
vÈny ·ltal szerezhetnek inform·ciÛt az
egyetemist·k.

A MikÛ Imre SzakkollÈgium cÈlja a ta-
gok kˆzˆssÈgi hovatartoz·sa Ès Èrtelmi
fejlıdÈse mellett egy olyan szakmai elit
nevelÈse, akik szakm·n bel¸l helyez-
kednek el, Ès megtal·lva hely¸ket, ta-
pasztalatukkal segÌtik a fiatalabb gener·-
ciÛt. Egy olyan t·rsas·g lÈtrejˆttÈt teszi
lehetıvÈ teh·t, melynek tagjai a bar·ts·-
gok Ès kapcsolatok kialakÌt·s·val a kÈ-
sıbbiekben szakmailag is sz·mÌthatnak
egym·sra. ï
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Közösség

ÑAki emberek kˆzt Èl, olyan
legyen, mint az aranymosÛ
egy gramm aranyÈrt egy
m·zsa iszap ñ ez legyen
a sz·mÌt·sa!î

Németh
László
magyar író

Szakma és szórakozás
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Megelevenedett történelem

Az Igen, tessÈk! mozgalom szervezÈsÈ-
ben M·ty·s kir·ly Ès lova ñ M·rkus Bar-
barossa J·nos, hangszerkÈszÌtı, rÈgisÈg-
kereskedı, kˆltı, ÌrÛ Ès L·szlÛ NoÈmi,
kˆltı szemÈlyÈben ñ hat nyelven szÛlalt
meg. A kolozsv·riak kÈtÛr·s performan-
sz keretÈn bel¸l kÈrdezhettÈk magyarul,

rom·nul, nÈmet¸l, angolul, olaszul Ès
franci·ul a kihangosÌtott lovas szobrot. 

Az Igen, tessÈk! mozgalom fı tevÈ-
kenysÈgekÈnt a tˆbbnyelv˚ kiszolg·l·st
felv·llalÛ Ès nÈpszer˚sÌtı cÈges partner-
h·lÛt szervez. Gyakran ·llunk ki olyan
kˆzˆssÈgi akciÛkkal, amelyek a helyiek
kˆrÈben a multikulturalit·s Ès a tˆbb-
nyelv˚sÈg ÈrtÈkeit tudatosÌtj·k. Nem hi-
·ba v·lasztottuk M·ty·s kir·ly alakj·t: az
1458ñ1490 kˆzˆtt uralkodÛ kir·ly rang-
j·nak Ès a koride·lnak megfelelıen a rÈ-
giÛ tˆbb fontosabb nyelvÈt is beszÈlte.
KrÛnik·sa, Marzio feljegyzÈse szerint a
magyar mellett nÈmet¸l, bolg·rul Ès lati-
nul is tudott, de tˆbb forr·s emlÌti a cse-
het Ès az olaszt, egyesek szerint a rom·n
nyelvet is beszÈlte. Ha M·ty·s kir·ly
napjainkban Èlne, minden bi zonnyal
mÈg tˆbb nyelvet beszÈlne. A perfor-
manszon ezÈrt angolul Ès franci·ul is
megszÛlalt.

A szervezıcsapat sikeresnek mondhat-
ja a kir·lyi audienci·t: a kolozsv·riak, il-
letve az Èrdeklıdı turist·k mind a hat
nyelven tettek fel kÈrdÈseket, tˆbb mint
60-an kÈrdeztek. A kir·ly Ès csacsi lova
v·laszai frapp·nsra, kreatÌvra sikered-
tek, Ìgy igaz·n meseszer˚ ÈlmÈnyt ny˙j-
tott az esemÈny a FıtÈren levık sz·m·-
ra. A helyszÌni tudÛsÌt·sok egybehangzÛ
becslÈsei szerint tˆbb sz·zan hallgattak
bele az audienci·ba.

ÑMindenkÈpp folytatjuk a kˆzˆssÈgi
megmozdul·sokat, mert kiv·lÛ alkal-
makat ny˙jtanak arra, hogy eljussunk
a kolozsv·riakhoz, tal·lkozzunk ve-
l¸nk, egy¸tt alakÌtsuk a kˆzgondolko-
z·st. A szobor megszÛlaltat·sa egy per-
formansz volt, egy egyszeri Ès helyhez
kˆtˆtt m˚vÈszeti jelensÈg. A nagy siker-
re valÛ tekintettel nem tartom elkÈpzel-
hetetlennek, hogy a kÈsıbbiekben mÈg
elıker¸ljˆn az audiencia, b·r erre most
nem gondolunkî ñ jelentette ki SzabÛ-
Gyˆrke Zsombor, a mozgalom t·jÈkoz-
tat·si felelıse.

ÑKreatÌv Ès sikeres kezdemÈnyezÈsnek
tartom. Sz·momra abszol˙t pozitÌv, hogy
van ilyen kezdemÈnyezÈs, amely k¸lˆn-
leges ÈlmÈnyt tud biztosÌtani felnıttek-
nek Ès gyerekeknek egyar·ntî ñ nyilat-
kozta a jelenlevı PÈter.

ÑKolozsv·r mindig is egy tˆbbnyelv˚
v·ros volt, Ès ez remÈlhetıleg Ìgy is ma-
rad. A kezdemÈnyezÈs ·ltal siker¸lt meg-
mutatni a kˆzˆssÈg¸nk valÛdi sokszÌn˚-
sÈgÈt isî ñ mondta M·rkus Barbarossa J·-
nos, majd hozz·tette, hogy a feladat ne-
hÈzsÈgÈt az okozta, hogy el kellett dˆnte-
ni egy-egy abszurdnak hatÛ kÈrdÈs esetÈ-
ben, hogy az poÈn vagy komolyan feltett
kÈrdÈs-e. Az emberek elÈgedettsÈgÈt l·t-
va elmondhatjuk, hogy kir·lyhoz mÈltÛ
bˆlcsessÈggel adott v·laszt a rÈsztvevık
olykor hÛbortos kÈrdÈseire. ï



Ha a civilek mellett dˆnt, Èrdemes alaposan
·tgondolnia, melyik szervezetnek juttatja az

ˆsszeget. Olyan ez, mintha szavaz·sok kˆ-
zelednÈnek: figyeljen a kÈzzelfoghatÛ, l·t-

v·nyos eredmÈnyekre, m·ris kˆnnyebb
lesz dˆnteni. …rdeklıdjˆn minÈl tˆbb szer-
vezet felıl Ès t·jÈkozÛdjon a tevÈkenysÈ-
g¸krıl, mielıtt a felaj·nl·srÛl dˆntene!

Miért támogassa
az Igen, tessék! mozgalmat?
ï Mert Kolozsv·ron 259 partner rÈvÈn
b·torÌtjuk a kereskedelmi magyar nyelv-
haszn·latot.

ï Mert erısÌtj¸k a munk·nkkal a kˆzˆs-
sÈgi ˆntudat erejÈt Ès a helyi magyars·g
otthonoss·gÈrzetÈt.

ï Mert folyamatosan meg˙jÌtjuk Ès
·poljuk a partnercÈgek nÈpszer˚sÌtÈsÈ-
re lÈtrehozott csatorn·inkat, megold·-
sainkat.

ï Kˆzel m·sfÈl Ève adjuk ki az ingyenes
Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havi-
lapot, tartjuk fenn a telefonos tudakozÛn-
kat, Ès ¸zemeltetj¸k a t·jÈkoztatÛ honla-
punkat.

Az Igen, tessÈk! mozgalom a szemÈlyi
jˆvedelemadÛ-felaj·nl·s b·torÌtÛja. KÈr-
j¸k, m·jusig v·lasszanak egy civilszerve-
zetet Ès az ˆsszeg rendeltetÈsÈrıl dˆntse-
nek tudatosan! •
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Amit az állam nem kér, mégis megkap

Kolozsvár Helyszín Idõpont
Kˆzpont, AlsÛv·ros, HÌdelve EME DÌszterme ·prilis 27., 17 Ûra
Don·t*
Gyˆrgyfalvi katolikus egyh·z terme ·prilis 10., 18 Ûra
Hajnal Ès Andrei Mure∫anu Szent Kamill-ˆregotthon ·prilis 29., 17 Ûra

dÌszterme
Õrisz, Kerekdomb, HÌdelve gy¸lekezeti terem ·prilis 9., 18 Ûra

vagy a templom nagyterme
M„r„∫ti, Aurel Vlaicu, TÛkˆz*
Monostor Ès Ny·rfasor monostori reform·tus templom ·prilis 2., 18 Ûra
Szamosfalva, Bulg·ria reform·tus egyh·z tan·csterme ·prilis 27., 12 Ûra

Település Helyszín Idõpont
AranyoslÛna kult˙rotthon ·prilis 8., kedd, 18 Ûra
Gyalu intern·tus terme ·prilis 14., hÈtfı 18 Ûra
Gyerıv·s·rhely*
Gyˆrgyfalva kult˙rotthon ·prilis 12, szombat, 18 Ûra
Kisb·cs Magyar Ifj˙s·gi H·z ·prilis 25., dÈlut·n
Magyarkapus*
Magyarkiskapus kult˙rotthon ·prilis 13., vas·rnap, 18 Ûra
MagyarlÈta*
Magyarvista iskola ·prilis 26., szombat 17 Ûra
MÈra kult˙rotthon ·prilis 11. pÈntek, 18 Ûra
Sz·szfenes hittanterem ·prilis 9., szerda, 17 Ûra
Szucs·g*, Tordaszentl·szlÛ*
T¸re egyh·z tan·csterme ·prilis 26., szombat 15 Ûra

* A helyszÌnt Ès az idıpontot a kˆvetkezı lapsz·munkban kˆzˆlj¸k.

Igen, tessék!-olvasótalálkozók

Heteken bel¸l egy fontos mecÈn·s dˆntÈssel tal·lja szemben mag·t: sz·mtalan civilszervezet kÈri majd azt a kÈt
sz·zalÈkot, ami sajnos nem maradhat ÷nnÈl. Egyszer˚nek t˚nik a kÈplet: a szemÈlyi jˆvedelemadÛja tˆredÈkÈt
hagyja az ·llami pÈnznyelıben elt˚nni vagy egy civil ¸gyet segÌt!



EgÈszsÈg¸nk megırzÈse mindannyiunk
sz·m·ra elengedhetetlen a teljes Ès ki-
egyens˙lyozott mindennapok fenntart·-
s·hoz. EzÈrt nemcsak a betegsÈg kezelÈ-
sÈre, hanem annak megelızÈsÈre is Èr-
demes figyelmet fordÌtani. Amennyiben
nincsenek egyÈb orvosi panaszaink, a
meg˙jul·st m·ris kezdhetj¸k t·pl·lkoz·-

si szok·saink megv·ltoztat·s·val, ezek
ugyanis ñ az elker¸lhetetlen szennyezÈ-
sek mellett ñ az elsı sz·m˙ forr·sai a
szervezet¸nkbe ker¸lı Ès ott felhalmo-
zÛdÛ mÈreganyagoknak. Mindezek elle-
nÈre ez a ter¸let egyben a legkˆnnyeb-
ben form·lhatÛ is, az eredmÈny minden
bizonnyal rˆvid idın bel¸l felvillanyozza
a felfriss¸lni v·gyÛkat! TisztÌtÛk˙r·kra a
legide·lisabb idıszak az elvonul·st kˆ-
vetı tavasz vagy az ısz bekˆszˆnte. Az
elsı a kiv·lasztÛ szervek aktivit·s·t, a sa-
laktalanÌt·s elısegÌtÈsÈt, mÌg utÛbbi az
ellen·llÛ kÈpessÈg erısÌtÈsÈt cÈlozza
meg. A folyamatot serkenthetj¸k, ha
ilyenkor mellızz¸k a h˙s Ès a nehÈz Ète-
lek fogyaszt·s·t, figyel¸nk a kellı folya-
dÈkbevitelre Ès a heti 2-3 alkalommal va-
lÛ mozg·sra is. 

Méregtelenítés
gyógynövényekkel
A vÈrtisztÌtÛ teaf¸vek mindenekelıtt az
anyagcsere-folyamatok szab·lyoz·s·ban
Ès a szervezet megtisztul·s·ban v·llalnak
szerepet. Ha ezeket megfelelıen t·rsÌt-
juk Ès v·logatjuk ˆssze mÈg tartÛsabb Ès
biztosabb hat·st Èrhet¸nk el. Fontos
megjegyezn¸nk, hogy a csodafızeteket
csak meghat·rozott ideig Ès mennyisÈg-
ben fogyaszthatjuk, t˙lzott bevitel¸k

nem aj·nlott. A sz·mos gyÛgyf˚ kˆz¸l
azokat emelj¸k ki, amelyeket a legegy-
szer˚bb beszerezni ñ ak·r egy-egy sÈta
sor·n vagy b·rmelyik drogÈri·ban,
gyÛgyszert·rban ñ, jÛtÈkony hat·saikrÛl
mÈgis oly keveset tudunk.

8 egészség

Életmód

ÑA gyÛgyulÛ ember tekinte-
te az igazi: elkezd l·tni.
L·tja, azt, hogy h·ny cso-
da Ès milyen szenvedÈs kell
ahhoz, hogy az ember ki-
m·sszon a pokolbÛl, felt·-
madjon a hal·lbÛl. (...)
Akit megcsap a mulandÛ-
s·g szele, r·jˆn, milyen
csoda Èlni.î

Müller 
Péter
író,
dramaturg

Tisztítókúra – fél egészség!
A vértisztítás és méregtelenítés 
folyamatáról (1. rész)
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Csal·n ï a nagylevel˚ csal·n tal·n az
egyik legismertebb vÈrtisztÌtÛ nˆvÈny.
TisztÌtja a teljes emÈsztıcsatorn·t, Ès a ve-
sÈt fokozottabb vÌzkiv·laszt·sra serkenti.
A tavasztÛl ıszig szedhetı nˆvÈny emel-
lett sz·mos vitaminban Ès ·sv·nyi anya-
gokban gazdag. VizelethajtÛ, vÈrcukor-
szint-csˆkkentı Ès keringÈsjavÌtÛ hat·sa
sem elhanyagolandÛ. Aj·nlott mennyisÈg:
napi 3-5 csÈsze tea.

Gyermekl·ncf˚ ï az egyik legszÌvÛ-
sabb gyomnˆvÈny, levelei Ès sz·ra azon-
ban emÈsztÈsi problÈm·k Ès m·jb·ntal-
mak esetÈn gyÛgyÌr lehet. Anyagcsere-fo-
kozÛ, vizelethajtÛ Ès vÈrtisztÌtÛ hat·sa mi-
att reuma vagy kˆszvÈny ellen is javallott.
…s b·tran t·rsÌthatÛ egyÈb m·jerısÌtı
gyÛgyf¸vekkel (m·riatˆvis, fekete retek,
vÈrehullÛ fecskef˚ stb.).

Ginszeng ï immunerısÌtı, sejtregene-
r·lÛ, javÌtja a szellemi Ès fizikai teljesÌt-
mÈnyt, a f·radÈkonys·g tˆkÈletes ellen-
szere Ès segÌt az ·ltal·nos gyengesÈg le-
k¸zdÈsÈben. JÛl alkalmazhatÛ stressz Ès
depressziÛ esetÈn, valamint jÛtÈkony a
gyomorm˚kˆdÈsre is: Ètv·gygerjesztı, de
egyben serkenti az emÈsztÈst is.

B˙zavir·g ï gyullad·scsˆkkentı,
gˆrcsoldÛ, Ètv·gyjavÌtÛ hat·s·rÛl ismert,
emellett szÌvnyugtatÛ, vÈrnyom·scsˆk-

kentı Ès mÈg a kˆhˆgÈs csillapÌt·s·ra is
haszn·lj·k. FızetÈt k¸lsıleg szemgyulla-
d·s, bırbetegsÈgek Ès kelÈsek esetÈn
haszn·lhatjuk. A nˆvÈny fıleg b˙zat·bl·-
kon, vetÈsekben, j˙niustÛl augusztus vÈ-
gÈig gy˚jthetı. Folyamatos fogyaszt·sa
legfeljebb h·rom hÈtig aj·nlott.

Teakeverékek a szervezet tisztítására
Méregtelenítõ teakeverék
Hozz·valÛk: 3 rÈsz gyermekl·ncf˚levÈl
Ès -gyˆkÈr vegyesen, 2 rÈsz csal·n, 2 rÈsz
nyÌrfalevÈl, 1,5 rÈsz bodzavir·g, 0,5 rÈsz
kˆrˆmvir·gszirom
Alkalmaz·s: a gyÛgyf¸veket ˆsszeke-

verj¸k, majd egy-egy fızethez kÈtkan·l-
nyit forr·zunk le egy csÈsze vÌzzel. TÌz-

percnyi ·ztat·s ut·n lesz˚rj¸k, Ès az Ìgy el-
kÈsz¸lt te·t (nÈgy napos k˙ra esetÈn) na-
ponta h·romszor fogyasztjuk.

Ellenálló képességet növelõ 
teakeverék
Hozz·valÛk:2 rÈsz h·rsfavir·g, 2 rÈsz
bodzavir·g, 2 rÈsz kamillavir·g, 2 rÈsz
ÈdeskˆmÈnymag felaprÌtva, 1 rÈsz csip-
kebogyÛ, 1 rÈsz narancshÈj, 1 rÈsz hibisz-
kuszvir·g, 0,5 rÈsz kˆrˆmvir·g, 0,5 rÈsz
levendulavir·g
Alkalmaz·s: 2 p˙pozott te·skan·lnyi

keverÈket leforr·zunk egy liter vÌzzel, ·llni
hagyjuk, majd lesz˚rj¸k. K˙raszer˚en 4-6
hÈtig naponta 2-3 csÈsze tea fogyaszt·sa
javasolt. ï
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Ördögtérgye – Gondolatok a régiekrõl

Kulturális programajánló

Kolozsvári Magyar Opera
ï m·rcius 16., vas·rnap 17 Ûra ñ Huszka
Jenı: M·ria fıhadnagy (rendezı: Dehel
G·bor)
ï m·rcius 27., cs¸tˆrtˆk 18.30 ñ Giuseppe
Verdi: A Trubad˙r (rendezı: SzabÛ Jenı)
ï m·rcius 29., 30., szombat, vas·rnap 17
Ûra ñ Valahol EurÛp·ban (rendezı: BÈres
L·szlÛ)

Kolozsvári Állami Magyar Színház
ï m·rcius 12., szerda 20 Ûra ñ Miroslav
Krleûa: LÈda (rendezı: Robert Raponja)
ï m·rcius 14., pÈntek 20 Ûra ñ Bohumil
Hrabal: ’felsÈge pincÈre voltam (rendezı:
Michal DoËekal)
ï m·rcius 18., 20., 31., kedd, cs¸tˆrtˆk,

hÈtfı 20 Ûra ñ Alekszandr Ivanovics Vve-
gyenszkij: IvanovÈk kar·csonya (rende-
zı: Urb·n Andr·s)
ï m·rcius 24., hÈtfı 20 Ûra ñ Visky Andr·s:
Visszasz¸letÈs (Tompa G·bor)
ï m·rcius 27., cs¸tˆrtˆk 20 Ûra ñ 001-es
szoba. ¡lomgy·r (rendezı: Simona Dea-
conescu)

Horia Demian Sportcsarnok 
ï m·rcius 12., szerda 20 Ûra ñ Lord Of The
Dance

Még megtekinthetõ
ï m·rcius 31-ig F¸lˆp PÈter FÈnycsipke
cÌm˚ ki·llÌt·sa a Kolozsv·ri ¡llami Magyar
SzÌnh·z st˙diÛtermÈnek elıcsarnok·ban

A tavasz m·r itt leselkedik a sarkon, Ìgy tˆbbÈ m·r nem lehet az idıj·r·sra
hivatkozni egy-egy otthon, lazs·l·ssal eltˆltˆtt hÈtvÈge esetÈn. A temÈrdek
szÌnh·zi, opera- Ès egyÈb elıad·sok, illetve a ki·llÌt·sok azonban tˆkÈletes
csalinak bizonyulnak mÈg a medvemÛd elvonultaknak is  Nem csoda teh·t,
ha mostantÛl megtelnek az utc·k Ès a szÌvek is egyar·nt. 

Az ÷rdˆgtÈrgye NÈpt·ncegy¸ttes szeretet-
tel v·r minden kedves Èrdeklıdıt a Gon-
dolatok a rÈgiekrıl cÌm˚ elıad·s bemuta-
tÛj·ra m·rcius 12-Èn, szerd·n, 19 Ûrai kez-
dettel a kolozsv·ri Di·km˚velıdÈsi H·zba.

ÑDe harcolni nem akarok. Csak ¸zenetet
Ìrok. Az ¸zenet sem az enyÈm, hanem rÈ-
gen elporladt ap·inkÈ, akik az Èn sz·jam-

mal beszÈlnek hozz·tok.î ñ Ìrta KÛs K·-
roly a Kalotaszegi krÛnik·ban, a gondolat
idıtıl Ès tÈrtıl f¸ggetlen¸l ÈrvÈnyes. Te-
gy¸k fel, soha az Èletben nem tal·lkozt·l
gyimesi t·nccal, Èletvitellel, viszont Èrde-
kel. Az lenne az elsı szavam, hogy gyere
ide. Megmutatom. Kezedbe adom a kÈst,
lehet borj˙t v·gni, ny˙zni, az ˆreggel le le-

het ·llni, inni vele, fel lehet kÈrni t·ncolni.
Nem mondom, hogy mindenkinek ide
kell kˆltˆzni, de igaz·n ezt az egÈszet csak
itt lehet ·tÈrezni. Persze nem fenÈkig
tejfel, mert itt is v·ltozott a vil·g. De itt
mÈg vannak olyan dolgok, amelyeket
csak helyben Èlhetsz meg. • Sára Ferenc
rendezõ-koreográfus

Stanik Bence felvétele



A gazdas·gi t·rsas·gok kˆzˆs kihÌv·ssal
nÈznek szembe: az ¸zleti nehÈzsÈgek
mellett a cÈgvezetık legfontosabb problÈ-
m·ja megfelelı munkaerı biztosÌtani Ès a
tehetsÈges kollÈg·kat tal·lni. 

A vil·gszerte megkÈrdezettek 89%-a sze-
rint a v·llalat vezetıjÈnek legfıbb feladata
a szervezeten bel¸li munkaerı-menedzs-
ment. A v·laszadÛk 67%-a egyenesen ˙gy
Èrzi, hogy ezen ¸gyek megold·s·val tˆlti
munkahelyÈn a legtˆbb idıt, sıt az Èszak-
amerikai felsıvezetık esetÈben ez az
ar·ny a 85%-ot Èri el.

Felmérések a cégvezetõk között
A cÈgvezetık kˆzel 50%-a szerint az em-
beri tÈnyezı kulcsfontoss·g˙. EzÈrt az el-
foglalts·gon Ès a kˆzÈpvezetık alacsony
motiv·ciÛj·n v·ltoztatni kell. HasonlÛ
ar·nyban gondolj·k, hogy a kollÈg·ik
nem rendelkeznek megfelelı menedzs-
menti kÈpessÈgekkel, tov·bb· a vezetı
menedzsereknek nincs elÈg tapasztalatuk.
…szak-Amerik·ban az egyik legjelentı-
sebb problÈma az egy¸ttm˚kˆdÈs hi·nya
a k¸lˆnbˆzı funkciÛkban tevÈkenykedık

kˆzˆtt, mÌg Nyugat-EurÛp·ban nem bizo-
nyul elÈgsÈgesnek a juttat·sv·ltoz·sok ha-
tÈkony kommunik·ciÛja.

A szervezet hatÈkonys·g·t Ès termelÈ-
kenysÈgÈt nˆveli a megfelelı munkaerı
felkutat·sa az adott pozÌciÛ betˆltÈsÈre. A
felmÈrÈsek szerint jelenleg vil·gszerte
azokat a kollÈg·kat a legnehezebb megta-
l·lni, akik technikai Ès ¸zleti tapasztalattal
egyar·nt rendelkeznek. A megfelelı nem-
zetkˆzi tapasztalat, a vezetıi kÈszsÈg, a
kreativit·s Ès a kock·zatkezelÈsi kÈpessÈg
azon elv·r·sok, amik ilyen ·ll·s betˆltÈsÈ-
re teljesÌtendık.

Európában a vezetõi készség,
Ázsiában a kreativitás a kelendõ
A felmÈrÈs eredmÈnyÈben vannak egyÈr-
telm˚ region·lis k¸lˆnbsÈgek. Az ·zsiai
rÈgiÛban pÈld·ul olyan munkat·rsat a leg-
nehezebb tal·lni, aki elÈg b·tor a v·ltozta-
t·s kezdemÈnyezÈsÈre, aki kÈpes gyorsan
alkalmazkodni a v·ltoz·sokhoz, Ès emel-
lett kreatÌv Ès innovatÌv. Ezzel szemben a
kˆzÈp- Ès kelet-eurÛpai ¸zleti vezetık
sokkal nehezebbnek tal·lj·k olyan mun-
kat·rsak toborz·s·t, akik kÈpesek ir·nyÌta-
ni, kÈpesek elıre l·tni, megelızni a koc-
k·zatokat, Ès nemzetkˆzi tapasztalattal is
rendelkeznek. Ez azonban nemcsak az
eurÛpai, hanem a latin-amerikai felsıve-
zetık sz·m·ra is kihÌv·s.

A kˆzeljˆvıben KÌna Ès India gyorsan
fejlıdı gazdas·gaiban a vezetıi kÈpessÈ-
gek sz¸ksÈgletÈt tekintve gyors nˆveke-
dÈs v·rhatÛ. Ezek a piacok ·talakulnak Ès
sokkal ink·bb szolg·ltat·sorient·lt model-
lÈ v·lnak. A cÈgvezetık szerint a kÈpessÈ-
gek Ès a tehetsÈg hi·ny·nak kik¸szˆbˆlÈ-
sÈre az elsıdleges megold·st mÈg mindig
a trÈningek Ès a k¸lˆnbˆzı fejlesztÈsekbe
tˆrtÈnı befektetÈs jelenti. Az ·zsiai rÈgiÛ-
ban ezzel szemben a szÈlesebb kˆr˚ isme-
retekkel rendelkezı kollÈg·k foglalkozta-
t·s·ra a legkedveltebb megold·s az out-
sourcing mÛdszer, melynek lÈnyege, hogy
egy v·llalat az addig szok·sosan maga ·l-
tal vÈgzett valamelyik tevÈkenysÈgÈt dÌja-
z·s ellenÈben ·tadja egy, az adott tevÈ-
kenysÈgre szakosodott m·s v·llalatnak.
Az ·zsiai cÈgek az olyan szakembereket
Ñveszik kˆlcsˆnî outsourcing cÈgektıl,
akik rendelkeznek a feladat vagy projekt
elvÈgzÈsÈhez sz¸ksÈges tapasztalattal. L·t-
hatÛ teh·t, hogy az amerikai Ès az eurÛpai
v·llalatvezetık a meglÈvı munkaerı is-
mereteinek bıvÌtÈsÈre helyezik a hang-
s˙lyt, mÌg az ·zsiaiak ennek ÈrdekÈben a
k¸lsı megold·sok alkalmaz·s·t veszik
igÈnybe. ï Molnár Melinda Mária
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Kit keres
a fõnök?

Kényelem és biztonság
A KORADO fûtõtestek nagy fûtõerejüknek köszönhetõen le-
hetõvé teszik a helyiségek gyors és tartós kimelegítését. Tel-
jesítményüket független, szigorú és tekintélyes laboratóriu-
mok (RAL, DEKRA, Kitemark, NF, BS) garantálják, az alapvetõ
(EN442) normák mellett.

Rugalmasság és az igényekhez való alkalmazkodás
A széles kínálatnak (3867 modell) köszönhetõen a KORADO
fûtõtestek szinte bármilyen térbe könnyedén beilleszthetõek,
ezáltal lehetõvé téve a szabadabb téralakítást és berendezést.

Tartós, gazdaságos, hatékony
A KORADO fûtõtestek a legjobb minõségû mikroötvözött acél-
ból készülnek, a rozsdásodás elleni védõréteget pedig 4. ge-
nerácós kataforézissel védik le molekuláris szinten. A fûtõtes-
tek mellé ezért jogosan 12 év garanciát és legalább 37 év élet-
tartamot biztosítanak.

Ösztönzi a kreativitást
A fûtõtestek – széles szín- és formaskálájuknak köszönhetõen
– bármilyen szobabelsõhöz társíthatók.

Hagyomány és megbízhatóság
A KORADO fûtõtesteket Csehország egyetlen, de az Európai
Unió legmodernebb, 45 éves hagyományra visszatekintõ lap-
radiátor gyárában készítik. A romániai piacon több mint 14 éve
jelentik a bizalmon és mindkét fél nyereségén alapuló, hosszú
távú kapcsolatot. 

Fehérebbek, fényesebbek
Az alapszín a RAL 9016 fehér, amely a felületeknek hibátlan fe-
hérséget biztosít.

Minden gyermekben egy mûvész
A KORADO RADIK PLAN fûtõtestek különleges dizájnjuknak,
sima felületeiknek köszönhetõen – vízalapú festékek, színes
ceruzák, nem permanens kariókák használatával – akár fes-
tõvászonná is alakíthatóak. *A modell rendelhetõ

Maximális higiénia
A KORADO RADIK HYGIENE fûtõtesteket, sima felületeiknek – és
ezáltal pormentességüknek – köszönhetõen, magasfokú higié-
niát igényelõ helységekbe ajánlják. *A modell rendelhetõ

Döntsön a                                  fûtõtestek mellett!



12 gasztronómia

ELÉG A KIFOGÁSOKBÓL!  A  TÖRVÉNY AZ TÖRVÉNY!

ERÕSEN FÚJT A SZÉL HÁTULRÓL.
ELROMLOTT A SEBESSÉGMÉRÕM.

NEM LÁTTAM A TÁBLÁT.
A GÁZPEDÁLOM MAGÁTÓL MOZOG.

ROMÁNIÁBAN ÉLÜNK.
NINCS MAGYAR NYELVÛ NYOMTATVÁNYUNK.

NINCS MAGYARUL TUDÓ MUNKATÁRS.
NINCS ERRE PÉNZÜNK.

Megérkezett szervezetébe a tavasz? 
Gyomorkímélõ, energizáló menüsor az évszakváltásra

Zöldséges 
serpenyõs burgonya
Hozz·valÛk: 600 g aprÛ burgonya, 1 te-
·skan·l kˆmÈny, 250 g s·rgarÈpa, 250 g
mÈlyh˚tˆtt zˆldborsÛ, 250 g pÛrÈhagy-
ma, 4 evıkan·l vaj, 250 g gomba, fÈl te-
·skan·l bors, 125 g sov·ny t˙rÛ, 4 evı-
kan·l aprÛra v·gott petrezselyem

ElkÈszÌtÈs: A burgony·t Ès a kˆmÈnyt
feltessz¸k fıni. A s·rgarÈp·t Ès a pÛrÈ-

hagym·t megh·mozzuk Ès felszeletelj¸k,
a zˆldborsÛt pedig hideg vÌzben tartjuk,
hogy felengedjen. A vajat megolvasztjuk,
beletessz¸k a s·rgarÈp·t, majd fedı alatt
ˆt percig p·roljuk. Ekˆzben a gomb·t
megmossuk, megsz·rÌtjuk, felszeletelj¸k,
Ès a borsÛval, valamint a pÛrÈhagym·val
egy¸tt a s·rgarÈp·hoz adjuk. A keverÈket
megf˚szerezz¸k Ès fedı alatt tov·bbi hÈt
percig p·roljuk. Amint megfıtt, a burgo-

ny·rÛl leˆntj¸k a vizet, megh·mozzuk, fel-
szeletelj¸k Ès hozz·adjuk a zˆldsÈgekhez.
A t˙rÛt a tejszÌnnel habosra keverj¸k, ap-
rÛra v·gott petrezselyemmel Ès m·s f˚sze-
rekkel ÌzesÌtj¸k, majd k¸lˆn t·roljuk. T·la-
l·skor a t˙rÛs krÈmet a zˆldsÈges burgo-
nya mellÈ kÌn·ljuk.

Almás párolt káposzta
Hozz·valÛk: 40 dkg savany˙ k·poszta,
2 db alma, 1 fej vˆrˆshagyma, 1 evıkan·l
olÌvaolaj, 1 dl vÌz, sÛ

ElkÈszÌtÈs: Az alm·t felszeletelj¸k, a
hagym·t fÈl karik·kra v·gjuk, a savany˙
k·poszt·t pedig megmossuk, levÈt ki-
nyomkodjuk, majd feldaraboljuk. Ekˆz-
ben az olajt Ès a hagym·t tepsibe helyez-
z¸k Ès kˆr¸lbel¸l kÈt percig a s¸tıben p·-
roljuk, ezut·n r·tessz¸k a k·poszt·t Ès az
alm·t. Felˆntj¸k vÌzzel, Ès fedı alatt 8-9
percig p·roljuk. Ha elkÈsz¸lt, ÌzlÈs szerint
sÛzzuk, borsozzuk.

Zelleres avokádópüré
Hozz·valÛk: 2 db Èrett avok·dÛ, 1 zˆld-
citrom leve, fÈl kiskan·l paprikakrÈm, 50
g zellergumÛ

ElkÈszÌtÈs: Az avok·dÛt megpucoljuk,
egÈszen a magj·ig bev·gjuk, majd Ûvato-
san szÈtnyitjuk ̇ gy, hogy a kÈt felet ellen-
kezı ir·nyba forgatjuk. H˙s·t nagy dara-
bokra v·gjuk, megˆntˆzz¸k citromlÈvel
Ès ˆsszetˆrj¸k vill·val, hogy s˚r˚ p¸rÈt
kapjunk. Ezt kˆvetıen belekeverj¸k a
paprikakrÈmet, Ès enyhÈn megsÛzzuk. A
zellert megmossuk, megh·mozzuk, majd
nagyon aprÛra szeletelj¸k Ès alaposan

Amint azt EgÈszsÈg rovatunkban azt rÈszletesen levezett¸k, a tavasz bekˆszˆnte nem-
csak a termÈszet, de szervezet¸nk meg˙jul·s·t, tisztul·s·t is elısegÌti. Aj·nlott ebben
az idıszakban ker¸lni teh·t a h˙sokat Ès a nehÈz Èteleket. A zˆldsÈgek, k¸lˆnˆsen a
friss v·ltozataik segÌtenek tehermentesÌteni Ès ˙j erıvel feltˆlteni test¸nket-lelk¸nket,
ezÈrt Èrdemes m·ris szÈtnÈzni a piacon, Ès beszerezni a legÌzletesebbeket. ÷ssze·llÌ-
t·sunkban gyomorkÌmÈlı Ès energiz·lÛ men¸sorral kedvesked¸nk.
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ˆsszekeverj¸k az avok·dÛp¸rÈvel. A ke-
verÈket f˚szerezz¸k, h˚tıbe tessz¸k, Ès
elıÈtelkÈnt hidegen, sal·taleveleken
vagy pirÌtott kenyÈrszeleteken t·laljuk.

Gomba-, paradicsom- 
és cukkininyársak fehérbabpürével
Hozz·valÛk: 1 nagy lilahagyma, 200 g
csiperkegomba, 250 g koktÈlparadicsom,
2 nagy cukkini nagyobb darabokra v·g-
va, 2 ek. balzsamecet, 2 ek. olÌvaolaj; a
fehÈrbabp¸rÈhez: fehÈrbab-konzerv, 250
ml zˆldsÈgalaplÈ, 1 gerezd fokhagyma, 1
ek. citromlÈ, 1 ek. olÌvaolaj
ElkÈszÌtÈs: A hagym·t felaprÛzzuk, a

gomb·t, a paradicsomot, a hagym·t Ès a

cukkinit pedig ny·rsakra t˚zz¸k. A ny·r-
sakat tepsibe helyezz¸k, meglocsoljuk
olÌvaolajjal Ès balzsamecettel, majd grill-
serpenyıben vagy a s¸tıben puh·ra p·-
roljuk. Ekˆzben elkÈszÌtj¸k a babp¸rÈt is:
a babot a zˆldsÈgalaplÈhez adjuk, majd
forraljuk egÈszen addig, amÌg a bab az
ˆsszes levet mag·ba szÌvja. Ezut·n ˆssze-
turmixoljuk a fokhagym·val, a citromlÈ-
vel Ès az olajjal, Ès leh˚tj¸k. A ny·rsakat
t·lal·skor a babp¸rÈ mellÈ kÌn·ljuk.

Zöldtea-fagylalt
Hozz·valÛk: 1 ek. zˆld tea, 4 dl fÈlzsÌros
tej, 3 toj·ss·rg·ja, 80 g porcukor, nÈh·ny
szem piros gy¸mˆlcs

ElkÈszÌtÈs: A zˆld te·t 1 dl tejbe ·ztat-
juk, a maradÈk tejet pedig felforraljuk. A
3 toj·ss·rg·j·t fehÈredÈsig keverj¸k a cu-
korral, Ès folyamatosan kevergetve hoz-
z·ˆntj¸k a forrÛ tejet is. MÈrsÈkelt l·ngon
10 percig fızz¸k, amÌg krÈmes ·llagot
nem kap, majd levessz¸k a t˚zrıl, bele-
ˆntj¸k a zˆld te·s tejet, lesz˚rj¸k Ès h˚lni
hagyjuk. 30 percre a fagyasztÛba tessz¸k,
majd tov·bbi fÈl Ûr·t keverj¸k a fagylalt-
gÈpben. T·lal·skor kÈt gombÛc fagylaltot
tesz¸nk minden kehelybe, Ès nÈh·ny
szem piros gy¸mˆlccsel dÌszÌtj¸k. ï



14 kismama

Gandalf vagy Dzsindzser?
A legújabb keresztnevek jegyzéke 

A Magyar Tudom·nyos AkadÈmia (MTA)
Nyelvtudom·nyi IntÈzete tavaly decem-
berben ˙jabb utÛneveket minısÌtett
anyakˆnyvi bejegyzÈsre alkalmasnak. A
nÈvjegyzÈkbe azon kÈrÈsek ker¸ltek jÛ-
v·hagy·sra, amelyeket a leggyakrabban
adtak be a sz¸lık gyermek¸k elnevezÈ-
sÈre, ezek azonban Èvrıl Èvre egyre szo-
katlanabb· v·lnak. Kicsiny¸nket Ìgy
ezent˙l hÌvhatjuk RonaldÛnak, Ozor·-
nak vagy Èppen M·rciusnak is, de egye-
sek nem tartÛzkodnak a FahÈjtÛl, a Tor-
m·tÛl vagy ak·r a Gy˚r˚k ura-trilÛgi·bÛl
jÛl ismert hısˆk neveitıl sem. A furcsa-
s·gok oka csup·n abban keresendı,
hogy az egyÈnisÈg, a sokszÌn˚sÈg napja-
inkban elıtÈrbe ker¸lt, Ès mindenki sze-
retne valamiben eltÈrni t·rsaitÛl.

TermÈszetesen az MTA a beÈrkezett ja-
vaslatoknak megkˆzelÌtıleg csak az egy-
negyedÈt fogadja el, Ès fıleg kiz·rÛlag
azokat, amelyek megfelelnek a ma-
gyar helyesÌr·s szab·lyainak. ExtrÈm kÈ-
rÈsekrıl is hallhatunk. Ilyen a Kazetta, a
Zetor, a Szˆcske, a Felhıcske vagy m·s
hasonlÛ k¸lˆnlegessÈgek, ezek azonban

a kˆzelÈbe sem Èrnek azoknak az
ÌnyencsÈgeknek, amelyeket egyes orsz·-
gokban engedÈlyeznek. PÈld·ul a Stop-
l·mpa, Facebook, SzemÈt, MellbimbÛ
vagy ak·r a Miniszter, amelyeket, valljuk
be, igencsak kerekedı szemmel olva-
sunk vÈgig. Mielıtt a nÈvad·sn·l szabad-
j·ra engednÈnk vÈgtelen kreativit·sun-
kat, nem ·rt ·tgondolni v·laszt·sunkat,
hiszen nem elÈg, ha egy nÈv egyedi, k¸-
lˆnleges Ès jÛl hangzik, mert ami most
divatos, az a jˆvıben a kicsinek sok
bossz˙s·got okozhat. Egy rosszul meg-
v·lasztott nÈv korl·tozhatja viselıjÈt,
ugyanis h·rom szintet t·rsÌthatunk hoz-
z·: az elsı a kultur·lisan megalapozott, a
m·sodik a csal·di, vagyis azon tulajdon-
s·gok, amelyekkel a hozz·tartozÛk ru-
h·znak r·, a harmadik pedig az a szint,
amelyet a nÈv viselıje tulajdonÌt mag·-
nak. Ha ez a h·rom elv·r·s nincs ˆssz-
hangban, elıfordulhat, hogy belsı konf-
liktusok alakulnak ki a szemÈlyben.

Egyre kevesebb a nÈvˆrˆkÌtÈs is Ès a
keresztnevek csal·dnÈvhez valÛ igazÌt·-
sa sem szempont, egyre kevÈsbÈ fontos

egy nÈv eredete vagy a hagyom·nytisz-
telet. A bibliai nevek, a f˚szerek vagy a
vir·gok nevei tov·bbra is kˆzkelet˚ek.
A hagyom·nyosnak sz·mÌtÛ nıi Ès fÈrfi-
nevek pedig h·ttÈrbe szorultak, mert
˙gy t˚nik egyre kevesebb az igÈny a
konvencion·lis v·ltozatokra. Rom·ni·-
ban egyÈbkÈnt nincs hivatalos utÛnÈv-
jegyzÈk, Ìgy ak·r Rendırrel, Kosszal
vagy Piszkossal is tal·lkozhatunk az ut-
c·kon. A legfurcs·bbak azonban mÈgis-
csak a kˆvetkezık: Termop·n, Liba,
Paracetamol, ¡ru, Doh·ny, Fokhagyma
Ès t·rsai. ï
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Mi fán terem az ökoturizmus?
Napjainkban minden a kˆrnyezettu-
datoss·grÛl kÌv·n szÛlni, mert az jÛl
hangzik, azt szeretik hallani az embe-
rek. Ennek ellenÈre nagyon sokan nin-
csenek tiszt·ban ennek a fogalomnak a
s˙ly·val. Nagyon sok szolg·ltatÛi egy-
sÈg Ès ·ltaluk fogyasztÛik is csak nÈvle-
gesen, kˆvetkezetessÈg nÈlk¸l haszn·l-
j·k ezt a titulust.

Az utaz·s kˆr¸l is egyre nagyobb
hangs˙lyt fektetnek a zˆldturizmus-
ra mint fogyasztÛi szok·s kialakÌt·sa.
TÈny, hogy sz¸ksÈg van r·, mert sok
esetben kˆnnyebb a tengerparton vagy
a tiszt·son hagyni illeg·lisan a szeme-
tet, mint elvinni egy erre kijelˆlt hely-
re. De ez csak az ˆkoturizmus mel-
lett szÛlÛ jÈghegynek a cs˙csa. Az al·b-
bi tan·csok nagy rÈsze arra szolg·l,

hogy ink·bb a zˆld ˙t, a kˆrnyezettu-
datoss·g fele ir·nyÌtsuk utaz·si szo-
k·sainkat.

Az utazás tervezése alatt
M·r az utaz·si cÈl Ès a sz·ll·shely kiv·-
laszt·s·n·l is kˆrnyezetbar·tok lehe-
t¸nk. Mondjuk, ha nem gy˚jt¸nk ˆssze
mindenfÈle szÌnes prospektust, hanem
az interneten t·jÈkozÛdunk Ès ott fog-
laljuk le a sz·ll·sunkat. Rˆvidebb t·vol-
s·g˙ utaz·sok esetÈn utazzunk busszal,
autÛval vagy vas˙ttal, de semmikÈpp
sem rep¸lıvel, mert a rep¸lÈs a legin-
k·bb kˆrnyezetszennyezı utaz·si for-
ma. FizetÈsi lehetısÈgnÈl kÈrj¸nk elekt-
ronikus sz·ml·t e-mail cÌm¸nkre. Nem-
csak kˆrnyezetbar·t megold·s, de egy-
szer˚bb az ¸gyintÈzÈs is.

Csomagoláskor és indulás elõtt
A t·ska pakol·sakor mÈrlegelj¸nk, hogy
melyek azok a holmik, amelyek nÈlk¸lˆz-
hetetlenek Ès melyek nem. A kisebb Ès
kˆnnyebb csomaggal rep¸lÈskor a t˙l-
s˙lyfizetÈstıl menek¸l¸nk meg, autÛval
tˆrtÈnı utaz·s sor·n pedig ¸zemanyag-ta-
karÈkosak lehet¸nk. A lak·sbÛl valÛ kilÈ-
pÈs elıtt ellenırizz¸k h·ztart·si kÈsz¸lÈ-
keinket. ¡ramtalanÌtsuk az elektromos
eszkˆzˆket. A lÈgkondicion·lÛt Ès f˚tÈst
kapcsoljuk ki vagy ·llÌtsuk a legkisebb fo-
kozatra, hogy ne m˚kˆdjˆn feleslegesen
az ¸res lak·sban.

Az utazás/nyaralás ideje alatt
Nyaral·s sor·n kevÈs idıt tˆlt¸nk a sz·ll·s-
helyen, ezÈrt ha nem sz¸ksÈges, ne kÈr-
j¸nk naponta szobatakarÌt·st. Ha m·r ki-
kapcsolÛdunk, azt tegy¸k hasznosan. PÈl-
d·ul a helyszÌn felfedezÈse, a helyi Ètel-
specialit·sok Ès szok·sok megismerÈse ta-
l·n a legtartalmasabb idıtˆltÈs. Az ˆkotur-
izmus lÈnyegÈben errıl szÛl. RÈszesÌts¸k
elınyben a helyi Èttermek szezon·lis kÌn·-
latait (tengerparton halat, tenger gy¸mˆl-
cseit), ezek sz·llÌt·s·ra ugyanis kevÈs
¸zemanyagot haszn·lnak. Helyi utaz·s so-
r·n a tˆmegkˆzlekedÈst haszn·ljuk, mert
nemcsak kˆrnyezetbar·t megold·s, de a
helyi emberek szok·saival, mindennapjai-
val is Ìgy szembes¸l¸nk. Napjainkban m·r
minden aj·ndÈkt·rgyat futÛszalagon gy·r-
tanak. Kis odafigyelÈssel megtal·lhatjuk
az igazi helyi termÈkeket, amelyek eszmei
ÈrtÈk¸kben k¸lˆnbˆznek a tˆbbitıl. …s
persze figyelj¸nk a termÈszet vÈdelmÈre!
A hulladÈk-ˆsszegy˚jtÈs mellett fontos,
hogy ne zavarjuk az ·llatok nyugalm·t, Ès
hogy ne rong·ljuk kˆrnyezet¸nket. ï
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Készítsük fel autónkat a tavaszra!
Bizony·ra minden autÛtulajdonos tiszt·-
ban van azzal, hogy minden szezonv·lt·s-
kor, Ìgy a tavasz bekˆszˆntÈvel is eljˆtt az
idı, hogy elvÈgezz¸k az ekkor esedÈkes
karbantart·si m˚veleteket. Az Igen, tes-
sÈk! partnerÈnÈl, a Don·th Service-nÈl j·r-
tunk, hogy szakembertıl tudjuk meg, me-
lyek a legfontosabb teendık az autÛ meg-
felelı ·llapot·nak fenntart·s·hoz.

Az elsı Ès legfontosabb beavatkoz·s az
autÛ alapos mos·sa, k¸lˆnˆskÈppen az al-
v·z Ès a k¸szˆbˆk megtisztÌt·sa a lerakÛ-
dott sÛtartalm˙ kosztÛl. Ez ugyanis szÈt-
marhatja a gÈpj·rm˚ karosszÈri·j·t. A k¸l-
sı mos·st kˆvetıen a motort is illik meg-
tisztÌtani, mert a fent emlÌtett kosz itt is le-
rakÛdhat, tˆnkretÈve a tˆmÌtÈseket Ès a
gumicsˆveket. Aj·nlott ·polÛanyaggal le-
f˙jni ezeket, ha pedig durv·bb repedezÈst
Èszlel¸nk, mindenkÈpp cserÈltess¸k ki a
sÈr¸lt alkatrÈszt, nehogy hosszabb ˙ton
durranjon el, mÈg tˆbb kellemetlensÈget
okozva. A mos·st kˆvetıen mindenkÈpp
vizsg·ljuk vÈgig az autÛ k¸lsejÈt, kimon-
dottan figyelve a s·rvÈdık kˆrnyÈkÈre,
ugyanis a felcsapÛdott aprÛ kavicsok itt
okozhatj·k a legtˆbb gondot. A kisebb

festÈkleverıdÈseket javÌttatni javasolt,
hogy ne rozsd·sodjanak.

ElÈrkezt¸nk a mindenki ·ltal legismer-
tebb m˚velethez, a tÈli gumi ny·rira valÛ
cserÈlÈsÈhez. Ez egy alapvetı biztons·gi
szempont, tundiillik a ny·ri keverÈkkel
csˆkkentj¸k a fÈkt·vot Ès a fogyaszt·st, te-
h·t baleset-megelızÈsi Ès takarÈkoss·gi
szerepe is van. A csere idıpontj·nak el-
dˆntÈse elıtt Èrdemes vÈgiggondolni au-
tÛz·si szok·sainkat. Mit Èrt¸nk ez alatt? Ha
legink·bb Èjszaka Ès hajnalban haszn·ljuk
az autÛt vagy havas t·jra utazunk, akkor
mÈg v·rhat a csere. De ha valaki kiz·rÛlag
nappal autÛk·zik, m·r most megejtheti az
abroncsv·lt·st. Az abroncsokn·l maradva
egy gondolat erejÈig mÈg, nem ·rt, ha fi-
gyel¸nk a kerekek kiegyens˙lyoz·s·ra,
hiszen a r·zÛ kerekek zavarj·k a vezetÈst
hossz˙ Ès rˆvid t·von is.

A futÛm˚ ÈrzÈkeny pontja a gÈpj·rm˚-
nek, amely nagyban sÈr¸lhet a sok eset-

ben nehezen Èszrevehetı k·ty˙k eltal·l·-
s·val. A szakember szerint olcsÛbb a be·l-
lÌt·s- Ès lengÈscsillapÌtÛ-vizsg·lat, mint ha
a hib·san ·llÛ kerekek miatt elkopik a gu-
mi.

Ellenırizz¸k az ablaktˆrlık ·llapot·t. Ha
sz¸ksÈges, cserÈlj¸k ki ıket, mert a jÛ ·lla-
potban levı ablaktˆrlıkkel Ès a megfelelı
ablakmosÛ folyadÈkkal a szÈlvÈdınk min-
dig tiszta, ·tl·thatÛ lesz, ami megkˆnnyÌti,
biztons·gosabb· teszi a kˆzlekedÈst. A fa-
gyok elm˙lt·val m·r nincs sz¸ksÈg a fagy-
·llÛ, tÈli ablakmosÛ folyadÈkra, haszn·l-
hatjuk a ny·rit, amellyel hatÈkonyabban
lemoshatÛak az ¸vegrıl a sorsukat ott be-
vÈgzı rovarok, bogarak.

VÈg¸l pedig rakjunk rendet a csomagtÈr-
ben. Szedj¸k ki a tÈli haszn·lat˙ eszkˆzˆ-
ket (hÛlap·t, hÛl·nc, takarÛ, kaparÛ), ez-
zel nˆvelve a csomagtartÛban levı teret,
ugyanakkor ez·ltal kˆnnyebb is lesz a
gÈpj·rm˚, Ìgy csˆkken a fogyaszt·s. ï

Gumiabroncs-használati
tanácsok

Gyakran megesik, hogy
pénzspórolás céljából a nyá-
ri idõszak beköszöntével is a
téli gumival közlekednek az
autósok. Ez téves felfogás. A
téli gumi nyáron sokkal ha-
marabb kopik, ugyanis a
nagy melegben valóságo-
san az úttesthez ragad, így
növelve akár 20%-kal is a
gépjármû üzemanyag-fogyasztását.

Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy használt
gumiabroncs vásárlásakor figyelembe kell venni en-
nek életkorát. Téves feltételezés, hogy ha a gumi
mély barázdákkal rendelkezik, akkor minden rend-
ben van. Jó, ha tudjuk, hogy használattól függetle-
nül egy téli gumi életkora 4 év, míg a nyárié 5 év,
ugyanis ezután már veszít tulajdonságaiból. Vásár-
láskor oda kell figyelni a gyártási évre, amely jelezve
van a gumi oldalán. Az elsõ két szám a gyártás he-
tét, míg az utolsó kettõ a gyártás évét jelöli. 

A nyári gumiabroncs öregedését leginkább esõs
idõben, vizes utakon észleljük, amikor a kanyar be-
vételekor gyakran megcsúszik autónk. Az öreg téli
gumi pedig már a vízszintes, havas vagy jeges felü-
leten nehezen indul el, nem említve, hogy a fékezé-
si távolság is jóval megnövekszik. 

A téli és a nyári szezonok elõtti gumiszerelés meg-
oldható egy kis befektetéssel úgy is, hogy minden
egyes gumira felnit vásárolunk. Ez esetben csak a
kerekek centírozása marad, ám figyelembe kell ven-
ni bizonyos elõírásokat. A gépjármû forgalmi bizo-
nyítványában fel van tüntetve, milyen gumiabroncs-
méretet engedélyeztek autójának. Általában két mé-
ret van megadva. A szélesebbet a nyári idõszakra,
míg a keskenyebbet a télire ajánlja a gyártó. 

További tanácsért forduljon bizalommal szervi-
zünkbe (Bácsi út/Calea Baciului 1-3. szám), ahol
gumiabroncsok és autóalkatrészek forgalmazása
mellett teljes körû gumiszerelést, olaj- és féktárcsa-
cserét, valamint fényszóró-felújítást is vállalunk.

Telefonszám: 0264-282936, 0726-472843,
0753-635584

Honlap: www.mdmautoconstruct.ro
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Kolozsvár a ’48-as forradalomban

166 Èvvel ezelıtt tˆrt ki Magyarorsz·gon
az a forradalom Ès szabads·gharc, amely
felnıtt arra a politikai szintre, hogy ·tala-
kÌtsa az orsz·g nemzeti Ès t·rsadalmi gon-
dolkod·s·t. Budapestre a BÈcsbıl ·thatÛ
forradalmi hangulat hamar ·tcsapott, Ès
fokozatosan kiterjedt az orsz·g egÈszÈre.
A magyar elit mindvÈgig polg·ri nemzet-
ben gondolkodott. Magyarorsz·g Ès Er-
dÈly kˆzˆtt a kˆzvetÌtı szerepet b·rÛ Wes-
selÈnyi MiklÛs (1796ñ1850) tˆltˆtte be.

Kolozsv·r mint ErdÈly Nagyfejedelem-
sÈgÈnek fıv·rosa, ahol az erdÈlyi ma-
gyars·g vezetı rÈtegÈnek tˆbbsÈge tar-
tÛzkodott, szintÈn szerves rÈsze lett az
esemÈnyeknek. A v·ros a forradalom
idıszak·ban mindvÈgig aktÌv rÈsztvevı-
je volt a tˆrtÈnÈseknek. A pesti hÌrek hal-
lat·n, Kolozsv·ron hamar Ès kˆnnyedÈn
ˆssze tudott ¸lni az erdÈlyi vezetısÈg.
A t·rgyal·sok eredmÈnyekÈnt megjelent
a kolozsv·ri program, amely ÈrtelmÈben
a kˆvetkezı intÈzkedÈseket szorgalmaz-
t·k: az erdÈlyi orsz·ggy˚lÈs minÈl hama-
rabbi ˆsszehÌv·s·t, amely segÌtsÈgÈvel
tˆrvÈnyt hozhatnak a kˆzteherviselÈsrıl,
a tˆrvÈnyek elıtti polg·ri egyenlısÈgrıl,
a jobb·gyfelszabadÌt·srÛl Ès a szÈkely
nemzet sÈrelmeinek orvosl·s·rÛl. A leg-
fıbb problÈm·k mellett kˆveteltÈk Ma-
gyarorsz·g Ès ErdÈly egyesÌtÈsÈt. A kˆ-
vetkezıkben az uniÛ lÈtrehoz·sa Ès a t·r-
sadalmi reformok elve mellett mindvÈgig
kitartva k¸zdˆttek a nagyhatalmakkal
szemben.

Hosszabb bonyodalmak ut·n m·jus
29-Èn vÈg¸l Kolozsv·ron ˆssze¸lt az
utolsÛ erdÈlyi rendi orsz·ggy˚lÈs, ahol
elfogadt·k a reformtˆrvÈnyeket. Ezek a
kˆvetkezık voltak: megszavazt·k az
egyes¸lÈst Magyarorsz·ggal, a tˆrvÈny
elıtti egyenlısÈget, a szabad sajtÛt, a
jobb·gyfelszabadÌt·st, Ès tˆrvÈnyt hoz-
tak a v·lasztÛi jog kiterjesztÈsÈrıl is.
A gy˚lÈsen rÈsztvevı sz·mos kÈpviselı
kˆz¸l kiemelendı nÈh·ny olyan szemÈ-
lyisÈg, amelyek a megelızı kÈt Èvtized-
ben m·r a reformmozgalmat vezettÈk,
mint pl. WesselÈnyi MiklÛs, KemÈny
DÈnes (1803ñ1849), id. Bethlen J·nos,
Sz·sz K·roly (1798ñ1853). A rendi or-
sz·ggy˚lÈsen 22 sz·sz Ès 5 rom·n kÈpvi-
selı is rÈszt vett, akik szintÈn megsza-
vazt·k a tˆrvÈnyeket Ès az egyes¸lÈst,
viszont utÛbb kider¸lt, hogy a rom·n Ès
sz·sz vezetırÈteg nem Èrtett egyet az
uniÛ kÈrdÈsÈvel. Az erdÈlyi soknemzeti-
sÈg˚ kÈrdÈst, ami az egyik legs˙lyo-
sabbnak bizonyult ñ mint utÛlag kider¸lt
ñ hanyagolt·k, mivel ezt birodalmon be-
l¸li problÈmakÈnt kezeltÈk, aminek a
kÈsıbbiekben meglett az eredmÈnye.

Az orsz·ggy˚lÈsben megszavazott Ès
elfogadott ˙j tˆrvÈnyek vÈget vetettek a
feudalizmusnak, a rendi kiv·lts·gok-
nak, s ami a legfontosabb, megalapoz-
t·k az erdÈlyi polg·ri ·talakul·st, ami-
nek kˆszˆnhetıen nagyobb t·mogat·s-
sal bÌrt az olyan Ñaddig alsÛbb rÈtegben
mozgÛ csoportokî sz·m·ra is, akik ezek

ut·n jogosan saj·tjuknak is ÈreztÈk ezt a
k¸zdelmet.

A hirtelen fell·ngol·st, szavalatokat Ès a
romantikus idillt kˆvettÈk a sz¸rke hÈt-
kˆznapok. Ezek idıt Ès teret adtak a nem-
zetisÈgieknek Ès a cs·sz·riaknak, hogy
rendezzÈk soraikat. BÈcs t·mogat·s·val
elindult a magyars·g ellen ir·nyulÛ felke-
lÈsek, felfegyverzÈsek Ès hadj·ratok soro-
zata. ErdÈly kˆzÈpsı rÈszÈn az ellentÈtek
fokozatosan s˙lyosbodtak, amelyek kˆ-
vetkeztÈben v·ls·gos helyzetbe ker¸lt a
tÈrsÈg. Kolozsv·r teh·t a szabads·gharc
elejÈn a cs·sz·ri csapatok kezÈbe ker¸lt.
SzÈkelyfˆld ˆnvÈdelmi harc·nak elsı sza-
kasza is az Èv vÈgÈvel lez·rult.

A dÈlkeleti esemÈnyek hallat·n Kossuth
Lajos Bem JÛzsef t·bornokot bÌzta meg az
erdÈlyi gondok megold·s·val. A hadj·rat
1848. december 20-·n indult meg, decem-
ber 25-Èn Bem apÛ visszafoglalta Kolozs-
v·rt (a v·ros kˆzpontj·ban az Èp¸leten ma
is egy t·bla jelzi elsz·ll·sol·s·nak helyÈt),
majd m·rcius 20-·n BrassÛ bevÈtelÈvel le
is z·rult. VÈg¸l a forradalmat 1849 j˙nius·-
ban az osztr·kok csak orosz katonai segÌt-
sÈggel tudt·k leverni, amelyet  s˙lyos
megtorl·sok kˆvettek. ï Lõrinczi Dénes

Történelem rovatunk havonta
a Babeº–Bolyai Tudományegyetem

Történelem Szakkollégiuma
tagjainak szövegeit közli.

Tartalmi felelõs: Fodor János 
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Kos
B·tors·g·nak Ès v·llalkozÛ kedvÈnek kˆ-
szˆnhetıen ebben az idıszakban szinte
nem ismer lehetetlent. Hajlamos lehet
azonban arra, hogy hirtelen fellelkesedjen
valamilyen ˙jdons·g ir·nt, amibe azt·n
gondolkod·s nÈlk¸l bele is v·g, a csalÛ-
d·st Ìgy nem mindig ker¸lheti el.

ï
Bika
KissÈ inger¸ltebb a munkahelyÈn, mintha
mindenki az idegein t·ncolna. El is kÈ-
nyelmesedett, mozg·sszegÈny ÈletmÛdj·-
bÛl adÛdÛan Ìgy egyre csak fesz¸ltebb Ès
f·sultabb, ugyanakkor kedvetlennek is
Èrezheti mag·t. Kˆszˆntse ink·bb Èlet-
energi·val a tavaszt! 

ï
Ikrek
T˙ls·gosan sok feladatot v·llalt mag·ra,
ami most kapkod·shoz, figyelmetlensÈg-
hez vezethet. Hogy nÈmikÈpp enyhÌtse a
helyzetet, mindent egyszerre szeretne el-
vÈgezni, de ebbıl az igyekezetbıl semmi
jÛ nem sz·rmazik. ¡llÌtsa sorrendbe teen-
dıit, Ès tanuljon nemet mondani!

ï
Rák
KissÈ f·radt Ès f·sult, emiatt kifejezetten
hajlamos lehet a t˙lÈrzÈkenysÈgre. Fe-
sz¸ltsÈgÈt gondolkod·s nÈlk¸l azokon az
embereken vezeti le, akik Èrzelmileg a
legkˆzelebb ·llnak ˆnhˆz. Figyeljen arra,
hogy mondandÛj·t pontosan kifejezze,
nÈma gyermeknek ugyanis...

Oroszlán
Nem mondhatÛ, hogy kifejezetten energi-
kus lenne, ·m komolyabb egÈszsÈg¸gyi
problÈm·kra nem kell sz·mÌtania ebben
az idıszakban. A szingli Oroszl·nok most
hihetetlen¸l vonzÛak, Ìgy nem csoda, ha
az m·sik nem folyamatos ÈrdeklıdÈst ta-
n˙sÌt ir·ntuk.

ï
Szûz
IdınkÈnt gyakran mÈrgelıdik jelentÈkte-
len aprÛs·gok miatt, amelynek az ottho-
n·ban tombolÛ negatÌv hangulatot is kˆ-
szˆnheti. B·r ebben az idıszakban kellı-
en energikus, mÈgis keveset mozog ah-
hoz, hogy a felgy¸lemlett fesz¸ltsÈget le
tudja vezetni.

ï
Mérleg
A munkahelyÈn nem ismer lehetetlent,
˙jabbn·l ˙jabb ˆtletekkel rukkol elı.
Energi·it Ìgy remek¸l kÈpes felhaszn·lni a
hivat·sa ÈrdekÈben, Ès kˆnnyen feljebb
lÈphet a ranglÈtr·n, vagy legal·bbis meg-
alapozhatja biztos elırejut·s·t ebben az
idıszakban.

ï
Skorpió
÷n most legink·bb a saj·t cÈljai elÈrÈsen
f·radozik, emiatt ÈszrevÈtlen¸l h·ttÈrbe
szorult a p·rkapcsolata. ⁄gy Èrzi, nincs
elegendı energi·ja ahhoz, hogy minden
helyzetben egÈsz emberkÈnt ·llja meg a
helyÈt, Èppen ezÈrt sokszor alaptalanul
elıre t·mad.

Nyilas
Mostans·g nem teng t˙l ˆnben az ˆnbiza-
lom, tal·n emiatt sincs elegendı b·tors·-
ga ahhoz, hogy ki·lljon az elkÈpzelÈsei
mellett. KisebbsÈgÈrzetÈnek semmi oka,
Ìgy jobban teszi, ha kellı figyelmet fordÌt
mag·ra. Anyagi helyzete v·ltozatlan,
igyekezzen tˆbbet spÛrolni!

ï
Bak
SzerencsÈsnek Èrezheti mag·t, mert most
b·rmihez is ny˙l, az mind aranny· v·lik a
kezÈben. Nehezen hoz dˆntÈseket, ezÈrt
m·rciusban gyakran kÈri ki ismerısei ta-
n·cs·t, ·m ne feledje: legyen Ûvatos, mert
most kˆnnyen befoly·solhatÛ lehet.

ï
Vízöntõ
Kifejezetten zajlik az Èlete, ami legin-
k·bb a p·rkapcsolat·ra jellemzı. ⁄gy
gondolja, hogy pillanatnyilag a fejlıdÈs
legcsekÈlyebb jelÈt sem mutatva, csup·n
egyhelyben toporog. EgÈszsÈgi ·llapot·-
ra ebben az idıszakban nem panaszkod-
hat, t·pl·lkoz·s·ra azonban nem ·rt oda-
figyelnie.

ï
Halak
Kifejezetten Èlvezi a v·ltozatoss·got Ès
csˆppet sem keseredik el mÈg akkor
sem, ha ˙gy Èrzi, hogy bizony t˙ls·gosan
nagy f·ba siker¸lt belev·gnia a fejszÈjÈt.
Remek¸l alkalmazkodik, Ìgy az ˙j mun-
kahelyi kˆr¸lmÈnyek sem okozhatnak
problÈm·t.

ñ MÛricka, m·r ˆtˆdszˆrre kÈsel el ezen a
hÈten. Tudod mit jelent ez?
ñ Bizony·ra azt, tanÌtÛ nÈni, hogy m·r
pÈntek van.

ï
A szıke nı idegesen felhÌvja a bar·tj·t:
ñ ¡t tudn·l hozz·m gyorsan jˆnni? Na-
gyon nehÈz ez a kirakÛsj·tÈk, m·r Ûr·k
Ûta kÌnlÛdok vele, azt sem tudom, hon-
nan kezdjem!
ñ Mi kell kijˆjjˆn belıle?
ñ A dobozon egy tigris van.
A bar·t kÌv·ncsi lesz, ·tmegy a szıkÈhez.
VÈgignÈz az asztalon, Ès azt mondja:
ñ Elıszˆr is vegyÈl mÈly lÈlegzetet, Ès nyu-
godj meg. Ut·na egy¸tt visszarakjuk a
dobozba a kukoricapelyhet.

ï
Az ˆreg szÈkely sz·llna fel a buszra, de
azÈrt mÈg megkÈrdezi a sofırt:
ñ TessÈk m·n mondani, oszt hova me-
gyen ez a busz?
ñ Kolozsv·rra.

ñ Oszt biztosan odamegy-e?
ñ B·csik·m, h·t l·thatja, hogy az van az
oldal·ra kiÌrva, hogy Kolozsv·r, teh·t
biztosan odamegy.
ñ Nem hiszek Èn az ilyen feliratoknak!
ñ Azt·n miÈrt nem hisz nekik, b·csika?
ñ H·t merí mikÛí egyszer a v·rosban be-
tÈrtem a hivatalba, l·ttam ott egy ajtÛt.
Ki volt Ìrva, hogy N’K, bementem, oszt
WC vÛt!

ï
KÈt c·pa panaszkodik egym·snak:
ñ KÈpzeld, a m˙ltkor lenyeltem egy szˆr-
fˆst. Olyan vacak napolajat haszn·lt,
hogy napokig hasmenÈsem volt tıle!
ñ Ne is mondd! NemrÈg lenyeltem egy szı-
ke nıt. Olyan ̧ res volt a feje, hogy egy hÈ-
tig nem tudtam lemer¸lni!

ï
Pistike kimegy a piacra, Ès almamagot
·rul. Odamegy a rendır:
ñ Mit ·rulsz fiacsk·m?
ñ Almamagot.

ñ Almamagot?! …s mennyiÈrt?
ñ 12 lej egy zacskÛval, 20 db van benne.
ñ Na, ne szÛrakozz, miÈrt venne valaki
ennyi pÈnzÈrt egy fÈl marÈk almamagot?
ñ Pedig veszik, mert jÛt tesz az agym˚kˆ-
dÈsnek.
ñ Tuti?
ñ Tuti.
ñ Na, adj egy csomaggal!
A rendır elballag. ÷t perc m˙lva vˆrˆs
fejjel jˆn vissza:
ñ Te b¸dˆs kˆlyˆk! Ennyi pÈnzÈrt annyi
alm·t vehettem volna, amennyiben ˆt-
szˆr ennyi mag van!
ñ H˚, de gyorsan hatott az almamag!

ï
Az agresszÌv kismalac az orvosn·l:
ñ Doktor ˙r, megr˙gott egy teve!
ñ …s hol r˙gta meg?
ñ H·t a sivatagban!
ï
ñ Mit esznek a kannib·l gyerekek
reggelire?
ñ ???
ñ Tejbepapit.

Fásultságot félre, önbizalomra fel!

Humor
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Rejtvényszelvény
NÈv: ___________________________________________   Telefonsz·m: _______________________________
PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2014. m·rcius 19-ig.
A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!
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Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: TÈrkergetı; ÑItt van a farsang, / kÈsz¸l a f·nk. / Hatalmas mÛka / v·r itt ma r·nk.î
A helyes megfejtık kˆz¸l a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z elıad·saira kÈtszemÈlyes meghÌvÛt nyertek:

B¸kky Etelka (Kolozsv·r, Don·t negyed): ’felsÈge pincÈre voltam (m·rcius 14., pÈntek, 20 Ûra), LÈda (m·rcius 21., pÈntek,
20 Ûra) Ès CzakÛ-Gazsi Roz·lia (Tordaszentl·szlÛ): LÈda (m·rcius 21., pÈntek, 20 Ûra), ”z, a nagy var·zslÛ (m·rcius 30.,

vas·rnap, 11 Ûra) A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.
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Apróhirdetések
Állás
• Mezõgazdasági munka Angliában (diákoknak is)!
Fizetés minimum 6,31 font/óra. Feltétel: jó fizikai erõn-
lét. Jókai/Napoca utca 5/22. szám. & 0744-134820,
info@workandtravel.ro
• Keleti masszázsszalon 18 évnél idõsebb, nyitott
személyiségû fiatal hölgyeket alkalmaz. Kiemelke-
dõ, havi 1000–2000 eurós bérezést, valamint törvé-
nyes munkaviszonyt, felkészítést, rugalmas munka-
idõt, diszkréciót, luxuskörülményeket és fiatal mun-
kaközösséget biztosítunk. Hívj bizalommal a 0753-
807439-es telefonszámon.

Ingatlan
• Eladó 2000 m2-es földterület Apahida és Kolozs
közötti úton. Nyaralónak, kertnek vagy gyümölcsös-
nek alkalmas. Víz- és áramlehetõség. Ár: 10 000 euró.
& 0745-509722
• Eladó külön bejáratú, kétszobás, bútorozott, ötödik
emeleti 40 m2-es tömbházlakás a Mehedinþi utcában
(Monostor negyed). Irányár: 48 000 euró. & 0742-
627585
• Eladó kétszobás (átjáró) lakás a Grigorescu negyed-
ben. Részletek a 0753-609857-es telefonszámon.

Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe venne ingat-
lant? A Reform ingatlanközvetítõ iroda szakkép-
zett munkatársai az ön megbízására várnak. Ügy-
feleink kényelme érdekében anyanyelven tart-
juk a kapcsolatot. Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca
4. szám.& 0723-006344

Bérbe ad
• Négyszobás lakásban egy szoba kiadó, házinénivel,
teljesen felszerelt lakás, bútorozott, két fürdõ, a
szobához külön bejárat tartozik, egy kis garzonhoz
hasonlító otthonosan berendezett lakás, csak a kony-
ha lenne közös. Érdeklõdni a 0264-422771-es tele-
fonszámon lehet.

Bérbe vesz
• Tapasztalt fodrász széket bérelne Kolozsváron, a
központ vonzáskörzetében.& 0742-015383

Különféle
• Eladó Wass Albert-összes 485 lejért (30 kötet).
& 0752-301814
• Eladó monitor számítógéphez, 35 lej, ki lehet
próbálni. & 0747-317163
• Eladó öt darab egyliteres szódás üveg. & 0746-
813225

Szolgáltatás
Fénymásolóközpont: REFORM 1 – Jókai (Napo-
ca) utca 4/50. REFORM 2 – Egyetem (Universitã-
þii) 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-tervezés, -nyomtatás.

• A világban mindenhol zene vesz körül. Gondoltál
már arra, hogy szeretnéd jobban érteni, érezni és
esetleg mûvelni te magad is? Diplomás fuvolista
szívesen megosztaná szenvedélyét és tudását.
Magánoktatást/korrepetálást vállalok fuvolából
és/vagy furulyából, csoportos, illetve egyéni módon.
Az oktatás folyamán házhoz tudok menni. & 0743-
501711, e-mail cím: vajas.emoke@gmail.com
• Kolozsvári sofõriskola (B kategória), komoly és nyu-
godt oktatóval, rugalmas vezetési program, teljes kö-
rû ügyintézés, részletfizetési lehetõségek. Informá-
ciók és iratkozás a 0746-043278-as telefonszámon.
• Tartós, ízléses és minõségi termékekbõl készült
manikûrt, pedikûrt vagy mûkörmöt szeretne? Hívjon
bátran, több év tapasztalattal rendelkezem. Házhoz
is megyek. & 0741-946267
• Esküvõi, eljegyési poharak díszítését vállalom, az if-
jú pár vagy saját elképzelésem szerint, elõnyös áron.
Portfolióval rendelkezem. & 0741-946267
• Állandó rohanás az életed? Mindig utolér a stressz?
Álmatlan éjszakák gyötörnek? Próbáld ki a Bowen-
terápiát vagy a spontán meditációt: & 0741-214469,
www.ujratalpon.ro
• Magánórát tartok informatikából és matematiká-
ból. & 0755-623656
• Szakmai gyakorlattal rendelkezõ kályhás vagyok,
csempekályha készítését, átrakását, takarítását,
kerti sütõk (grillezõk), kenyérsütõ kemencék építését
vállalom. & 0744-187844

• Vállaljuk lakások, irodák, raktárak teljes körû köl-
töztetését, a bútorok szakszerû szétszerelésétõl az
alapos csomagolásig! Épületen belüli átrendezést és
szerelési feladatokat is vegzünk! Ha megunta régi
bútorát, keressen fel minket! Cégünk vállalja a lomok
eltávolítását hivatalos szemétlerakó helyekre!
& 0741-653334
• Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Gyors és
precíz munkával és a legkisebb árakkal állunk ügy-
feleink rendelkezésére a hét minden napján!
www.napoca-mutari.ro& 0741-653334
• Kozmetika, manikûr, pedikûr a kliens otthonában
is, idõpontegyeztetés a 0746-200310-as telefonszá-
mon. Estetica Venus szalon.
• Kézileg készített nyakláncok, fülbevalók, ékszerek.
Érdeklõdni a Facebookon lehet, a Fingerprint néven.
& 0264-260007
• Kineziológiai stresszoldás depresszív állapotok,
szorongás, tanulási és viselkedési zavarok, pszichos-
zomatikus problémák esetén. Idõpont-egyeztetés:
& 0742-069193
• Színes tévék, monitorok, mikrohullámú sütõk
javítása egyéves garanciával. TLF TV SERVICE, Pápai
Páriz Ferenc u. 5. sz.& 0744-576329
• Manikûr, pedikûr, mûkörömépítés minõségi alapa-
nyagok (Pearl) felhasználásával. Programálás a 0741-
167683-as telefonszámon.
• Használt, jól mûködõ színes tévék eladók! Informá-
ciók a 0745-452981-es telefonszámon.
• Magánszemély vagyok, engedéllyel rendelkezek és
vállalok kinti és benti (gipszelés, festés, csempeler-
akás, parkett) munkálatokat, víz- és gázszereléseket,
tetõjavítást. & 0740-083014
• Magas szaktudással rendelkezõ, komoly, tapasztalt
vállalkozó központi fûtést, víz-gázszerelést, napkollek-
tor szerelését, padlófûtést vállalok.& 0745-815177
• Tapasztalt, iskolázott szakember, lakásfelújítást,
festést, csempézést, burkolást, kõmûvesmunkát
végzek. & 0743-657623
• Jogosítvánnyal rendelkezõ villanyszerelõ mester, ja-
vítást, hibaelhárítást, szereléseket végzek. & 0733-
040554
• Nincs idõd vagy nem is szeretsz vasalni? Felejtsd el
a vásárlással járó gondokat, hívj minket, és néhány
órán belül házhoz szállítva hozzuk a gyönyörûen
vasalt ruhákat. & 0264-422379

Az Igen, tessék! Kolozs-
vár ingyenesen terjesz-
tett közösségi havilapot
18 000 magyar háztar-
tásba juttatjuk el Kolozs-
váron és a megyeszékhe-
lyet körülvevõ agglome-
rációs övezet községei-
ben (Apahida, Erdõfelek,
Gyalu, Kajántó, Kisbács,

Magyargorbó, Magyarkapus, Nemeszsuk, Szászfenes és Torda-
szentlászló) 

Hogyan juthat el lapunk Önhöz, barátaihoz, ismerõseihez is?
Legegyszerûbb, ha ellátogat honlapunkra (www.igentessek.ro/
ujsag), ahol újságunkat igényelheti. A honlapunk mellett hétközna-
ponként 9 és 15 óra között az ingyenesen hívható Igen, tessék!-te-
lefonos tudakozón (031-2263100) keresztül is kérheti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit és rejtvénymegoldását?
A városban több gyûjtõponttal rendelkezünk. A gyûjtõpontok – ahol
apróhirdetési szelvény is található – a következõk: Agapé Étterem:
Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tér (Május 1. tér) 4-
5. sz.; Kolozsvári Magyar Diákszövetség: Petõfi Sándor (Avram Ian-

cu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyógyszertár: Unió (Memorandumului) u. 22.
sz. Postacímünk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsvár, Petõfi Sándor
(Avram Iancu) u. 21. sz.

Ellátogathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozzá-
férhetõvé teheti apróhirdetését.  Rejtvénymegoldását az ujsag@
igentessek.ro e-mail címre is elküldheti.

Miként juttathatja el cégének, intézményének
üzenetét, reklámját a 18 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetõink-
nek kialakított felületet,amelyen keresztül felveheti munkatársa-
inkkal a kapcsolatot, vagy írjon nekünk e-mailt a marketing@
igentessek.ro címünkre.

Nagyon fontos számunkra az Önök véleménye, építõ jellegû bírá-
lataik és esetleges javaslataik. Ezért arra bátorítjuk, hogy az Igen,
tessék! Kolozsvárral kapcsolatos megjegyzéseiket küldjék a szer-
kesztõstábnak, hogy az Önök segítségével lapjainkat még inkább a
közösségünk értékeire, arcára formázhassuk!

Kellemes olvasást kívánunk!
Az Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap csapata

Telefonos tudakozó:
Erdély: +40-31-2263100 Magyarország: +36-21-2524892

info@igentessek.ro
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Vastag talp, 
magas sarok, hegyes orr
A lábbelik divatja 2014-ben

Az idei cipıtrend a divat m·s ter¸leteihez
hasonlÛan idınkÈnt ak·r bizarrnak is hat-
hat. Nem is csoda, hiszen leghangs˙lyo-
sabb jellemzıje Èppen az ellentÈtek j·tÈ-
k·ban keresendı. A megszokott ir·nyza-
tok mellett tˆbb olyan stÌlus is visszakˆ-
szˆn, amelyet m·r rÈgen elfelejtett¸nk, az
˙jraÈrtelmezett retrÛ kollekciÛkkal azon-
ban tˆkÈletesen t·rsÌthatjuk b·rmelyik
v·ltozatot.

A vastag, masszÌv sarkak idÈn szinte
egyeduralmat Èlveznek. SzÈles sk·l·ju-
kat tal·lhatjuk meg a piacon, legyen szÛ
kis-, kˆzepes- vagy egÈszen nagymÈre-
t˚ekrıl. A sarkakkal egy idıben a talpak
is v·ltoznak, a tavaly beÌgÈrt holdj·rÛk
tulajdonkÈppen csak mostanra Èrkeztek
a kifutÛk szınyegeire; igaz: ezek m·r kis-

sÈ szolidabb form·k, masnikkal, fodrok-
kal vagy m·s dÌszÌtÈsekkel alakÌtva. A le-
kerekÌtett fazonok helyett most a hegyes
orr gyakoribb, kÈnyelmetlensÈgÈt elfe-
ledteti, hogy dˆgˆsen hosszÌtja a l·bat, Ès
Ìgy szinte b·rmilyen alkat˙ nı b·tran vi-
selheti. Emellett visszatÈrnek a h·tul nyi-
tott bokacsizm·k Ès a l·bfejet, de hang-
s˙lyosan a bok·t p·ntokkal kˆr¸lˆlelı
cipık. Teh·t a sarutÛl Ès az ekkÈppen
alakÌtott balerinektıl sem kell elb˙cs˙z-
ni. A laz·bb stÌlus kedvelıinek is jÛ hÌrrel
szolg·lhatunk: a sportos ñ kÈnyelmessÈ-
gÈnek kˆszˆnhetıen ñ mÈg mindig szÈ-
les kˆrben hÛdÌt. Azonban itt is nÈmi v·l-
toztat·sra sz·mÌthatunk, mint amilyen az
anyagok, a mint·k vagy Èpp a text˙r·k
eltÈrı t·rsÌt·sai.

A szÌnvil·got a vil·gosabb, termÈszethez
kˆzeli ·rnyalatok uralj·k; a divatszÌnek
mellett a kˆvetkezı pasztellszÌnekbıl v·-
logathatunk: halv·ny rÛzsaszÌn, vil·gos-
barna, vil·goskÈk, barack, vil·goss·rga
stb. Az anyaghaszn·lat terÈn a csillogÛ ci-
pıkˆltemÈnyek lesznek a legjellemzıb-
bek. Ezek igaz·n figyelemfelkeltı l·tv·ny-
ny· teszik viselıj¸ket, amikor l·bukra s¸t-
nek a tavasz elsı napsugarai. ï

Életmód

ÑHa szÈp¸lni szeretnÈl, a
lelkeddel Ès a szÌveddel
kell kezdened, mert addig
egyetlen kozmetikum sem
fog hatni!îî

Coco 
Chanel
francia
divattervezõ
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Honnan ered a szerelem patakja? 

SÛs ¡gnes nÈprajzi dokumentumfilmjÈt
ugyan csak febru·r 13-tÛl vetÌtik televÌ-
ziÛban, ÈrkezÈsÈt azonban m·r hetek-
kel azelıtt nagy ÈrdeklıdÈs Ès kÌv·ncsi-
s·g ˆvezte. A film CsÌkszentdomoko-
son, egy erdÈlyi magyar ajk˙ falucsk·-
ban zajlik, szereplıi tal·n t˙l vannak
m·r a nyolcadik x-en is, tehetsÈg¸ket
azonban ıszintesÈg¸k Ès nyÌlts·guk ad-
ja. A Szerelempatak nemzetkˆzi sike-
reknek is ˆrvend: m·ris elnyerte a 25.
Trieszti Filmfesztiv·l legjobb dokumen-

tumfilmnek j·rÛ dÌj·t Ès az Espansioni
Egylet k¸lˆndÌj·t is megkapta, valamint
az Amszterdami Nemzetkˆzi Dokumen-
tumfilm Fesztiv·lon (IDFA) a 16 leg-
jobbnak ÌtÈlt egÈszestÈs dokumentum-
film kˆzÈ v·logatt·k.

A dokumentumfilm saj·tos tÈm·t dol-
goz fel. A v·gyakoz·s Ès a testi-lelki sze-
relem mÛdozatait tematiz·lja, nem is
ak·rhogyan: olyan humorral Ès szÛki-
mond·ssal f˚szerezve, amelyhez bi-
zonyÖ nem vagyunk hozz·szokva. A fı

sz·lat Feri b·csi vezeti, aki felesÈget ke-
res mag·nak; az ı szerelmi kalandjait
kˆvethetj¸k nyomon a falubÈli asszo-
nyokkal, akik egyÈbkÈnt kendızetlen¸l
fedik fel legintimebb rom·ncaikat, j·tÈ-
kaikat a kamer·nak. A tˆrtÈnetet egy
olyan tÈrben l·tjuk zajlani, ahol Ès akik
kˆzˆtt errıl nyÌltan beszÈlni valamikor
tabunak sz·mÌtott. Tal·n ez lehetett a
Szerelempatak h·rom Èvig tartÛ forgat·-
s·nak egyik legnagyobb kihÌv·sa, ˙gy
l·tni Ès l·ttatni, hogy mindez ne befoly·-
solja hıseinek mindennapjait. A rende-
zı a vetÌtÈs ut·n Ìgy vallott alkot·s·rÛl:
Ñ(Ö) ”ri·si ÈlmÈny azt Èrezni, hogy az
emberek kortÛl, be·llÌtotts·gtÛl, t·rsa-
dalmi helyzettıl f¸ggetlen¸l mennyire
h·l·sak, ha olyan ÈlmÈnnyel gazdagod-
hatnak, amelyre egyÈnkÈnt a hÈtkˆz-
napokban nincs lehetısÈg¸k. Hallva a
nÈzık ıszinte, felszabadult kacag·s·t
vagy a mÈly csˆndeket, s l·tva a vetÌtÈs
ut·n a mosolygÛ arcokat, az ember iga-
z·n ˙gy Èrzi, hogy m·r nem Èlt hi·ba.
Egy¸tt tudtunk ˆr¸lni valaminek, ame-
lyet a film kˆzvetÌtett, Ès ez nem kevÈs.î

SÛs ¡gnes hetvenperces filmje azonban
egyszersmind nem csup·n tabukat dˆntˆ-
get (ÑvÈn kecske is megnyalja a sÛtî), de az
egykori fÈrfi-nıi viszonyokat is bemutatja.
Legszebb tanuls·ga ·m mÈgiscsak az
egyik filmben szereplı asszony sz·j·bÛl
hangzik el: ÑennÈl szebb Ès jobb dolgot az
Èletben nem tudok, mint az, hogy szerel-
mesnek lenniî. 

RemÈlj¸k, hamarosan Kolozsv·ron is l·t-
hatjuk a mozikban. ï



sport 23

Volt egyszer egy KAC…

A kincses v·ros sporttˆrtÈnete 1875-re
ny˙lik vissza. A kezdetek, annak ellenÈre,
hogy a v·ros polg·rai az ˙j kezdemÈnye-
zÈs ir·ny·ba nyitotts·grÛl tettek tan˙bi-
zonys·got, kicsit sem voltak akad·lymen-
tesek. Magyarorsz·gra valÛ visszatÈrÈse
ut·n grÛf Esterh·zy Miksa, a Monarchia
angliai kˆvete meghonosÌtotta az atlÈti-
ka fogalm·t. Ennek elsı lÈpÈsekÈnt or-
sz·gszerte atlÈtik·t nÈpszer˚sÌtı elıad·-
sokat kezdtek tartani. Kolozsv·ron 1875.
j˙lius 28-·n rendeztÈk meg az elsı ilyen

elıad·st, amelyet a helyi sajtÛ nagy
ˆrˆmmel fogadott.

Az elıad·soknak, az eszme szil·rds·g·-
nak Ès dr. Baintner HugÛ fıv·rosi sport-
vezetınek kˆszˆnhetıen, aki 1883-ban
Kolozsv·rra kˆltˆzˆtt, egyre tˆbben ·ll-
tak az ¸gy mellÈ. ¡ldozatos munk·val lÈt-
rejˆttek az 1885. janu·r 15-Èn a bel¸gymi-
nisztÈrium ·ltal jÛv·hagyott Kolozsv·ri
AtlÈtikai Club (KAC) alapjai.

A nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendı Ko-
lozsv·ri AtlÈtikai Club nem csak eszmei-
leg, hanem felÈpÌtÈsileg, a megszervezett
viadalok Ès a versenyek lebonyolÌt·sa
szempontj·bÛl is folyamatosan igazodott a
Budapesten alapÌtott Magyar Athletikai
Clubhoz. Akkoriban a KAC Èvente kÈt
nyÌlt viadalt szervezett (tavasszal Ès ısz-
szel), amelyek a kezdeti nehÈzsÈgek elle-
nÈre (versenyp·lya, tornaterem Ès anyagi
t·mogat·s hi·nya) nagy nÈpszer˚sÈgnek
ˆrvendtek a polg·rok kˆrÈben. Ezeknek a
versenyeknek a szÌnvonal·t maguk a spor-
tolÛk is emeltÈk. A KAC atlÈt·it ugyanis
nem csup·n alkatuk, hanem kitart·suk mi-
att is a kor fÈrfiide·ljainak tartott·k.

Az 1880-as Èvek elejÈn az elsı kerÈkp·-
rok megjelenÈsÈt a hatÛs·gok Ès a polg·-
rok egyar·nt ellenszenvvel fogadt·k.
Ennek kˆvetkeztÈben p·r kerÈkp·ros
ˆsszefogott a sport·g nÈpszer˚sÌtÈsÈÈrt.
Ezt a pillanatot nevezhetj¸k ak·r a v·ros-
ban szervezett elsı Critical Massnek,
ugyanis egyre tˆbb rajongÛt igyekeztek a
csoportosul·sba integr·lni. 1887-ben a
KAC-nak kˆszˆnhetıen a kerÈkp·rosok
megalapÌthatt·k a sportkˆr¸ket. Most
ak·r furcs·n is hathat, de a kor Ès a sport-

klub megkˆvetelte mindazoktÛl, akik
megtanultak kerÈkp·rozni, hogy gyakor-
lati vizsg·t tegyenek le, mielıtt az utakon
kezdenek kˆzlekedni.

1889 augusztus·ban dr. Haller K·roly
volt polg·rmester tˆbbszˆrˆs kÈrÈse cÈl-
ba Èrt, Ès a v·rosi tan·cs a SÈtatÈren biz-
tosÌtott ter¸letet a KAC sz·m·ra. Az 1889-
es ıszi viadallal megtartott·k az ott kiala-
kÌtott sportp·lya avatÛ¸nnepsÈgÈt.

Az ˙j sportp·ly·t alig kezdte haszn·lat-
ba venni a KAC, 1890-ben megkezdıd-
tek a problÈm·k. KÈt nyÌlt viadal is el-
maradt, ami belsı fesz¸ltsÈgeket ger-
jesztett. Ennek kˆvetkeztÈben a kerÈk-
p·ros csoport kilÈpett, Ès megalapÌtotta
a Kolozsv·ri KerÈkp·ros Egyletet. Az
1891-es utolsÛ viadal ut·n a KAC elt˚nt
az atlÈtika tÈrkÈpÈrıl. NÈh·ny Èves sz¸-
net ut·n 1904 ıszÈn megalapÌtott·k a
KAC labdar˙gÛ-szakoszt·ly·t, amely az
elsı vil·gh·bor˙ elıtt valamilyen szin-
ten Èletben tartotta az AtlÈtika Clubot.
1905-ben a KAC a R·kÛczi ˙ton telket
szerezve labdar˙gÛp·ly·t alakÌtott ki az
iskol·sokbÛl ·llÛ csapatnak.

KÈsıbb a v·ros vezetıinek kezdemÈ-
nyezÈsÈre 1911-ben sporttelepet ÈpÌtet-
tek az atlÈt·k Ès labdar˙gÛk sz·m·ra. Itt
gyakorl·s mellett nyÌlt versenyeket, mÈr-
kızÈseket is lehetett szervezni. Noha az
elsı vil·gh·bor˙ kˆzbeszÛlt, Ès a KAC
felf¸ggesztette tevÈkenysÈgÈt, az interbe-
likus idıszakban az atlÈtikaklub elsıd-
leges cÈlja a fiatalok sportol·si lehetı-
sÈgeinek a megteremtÈse lett. • forrás:
Killyéni András: A Kolozsvári Atlétikai
Club vázlatos története



A Formañ1 2014-es versenynapt·ra az elı-
zetes tervekkel ellentÈtben 22 helyett a ta-
valyihoz hasonlÛan 19 futamot tartalmaz.
A sz·guldÛ cirkusz idei szezonja m·rcius
16-·n veszi kezdetÈt Melbourne-ben, az
Ausztr·l nagydÌjjal, mÌg az utolsÛ versenyt
november 23-·n bonyolÌtj·k le Abu

Dhabiban. MexikÛ visszatÈrÈsÈre Ès New
Jersey deb¸t·l·s·ra mÈg legal·bb 2015-ig
kell v·rni, Korea pedig nÈgy Èv ut·n a ma-
gas promÛciÛs dÌjak miatt elvesztette a
rendezÈsi jogot. IdÈn ugyan elmarad, de
2015-ben v·rhatÛan visszatÈr az indiai ver-
seny. Tizenegy Èves sz¸net ut·n viszont

˙jra vendÈg¸l l·thatja a Formañ1-et az
ausztriai A1-Ring, amelyet a Red Bull v·s·-
rolt meg. A zocsiban megrendezÈsre ke-
r¸lı Orosz NagydÌj pedig most ker¸l be
elıszˆr a sport·g kˆrforg·s·ba. ï
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Forma–1: 19 futamos
versenynaptár

1. Ausztr·l NagydÌj m·rcius 16.
2. Mal·j NagydÌj m·rcius 30.
3. Bahreini NagydÌj ·prilis 6.
4. KÌnai NagydÌj ·prilis 20.
5. Spanyol NagydÌj m·jus 11.
6. MonacÛi NagydÌj m·jus 25.
7. Kanadai NagydÌj j˙nius 8.
8. Osztr·k NagydÌj j˙nius 22.
9. Brit NagydÌj j˙lius 6.

10. NÈmet NagydÌj j˙lius 20.
11. Magyar NagydÌj j˙lius 27.
12. Belga NagydÌj augusztus 24.
13. Olasz NagydÌj szeptember 7.
14. Szingap˙ri NagydÌj szeptember 21.
15. Jap·n NagydÌj oktÛber 5.
16. Orosz NagydÌj oktÛber 12.
17. Amerikai NagydÌj november 2.
18. Brazil NagydÌj november 9.
19. Abu Dhabi NagydÌj november 23.

Futamok


