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1938. j˙lius 2-·n sz¸letett M·ramaros megyÈben, Nagysomk˙ton.
Egyetemi Èveitıl ˆsszefonÛdott Èlete Ès munk·ss·ga Kolozsv·rral. 1976-ban hunyt el, sÌrja a H·zsong·rdi temetıben tal·lhatÛ.
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11

A ny·r jav·ban tombol, de mÈg biztos akadnak olyanok akik nem dˆntˆttek
a lehetsÈges ˙ticÈlrÛl. ÷ssze·llÌt·sunkban
bemutatunk nÈh·ny helyszÌnt, ahol tartalmasan Ès takarÈkosabban is eltˆltetj¸k a
szabads·gunkat.

Gasztronómia

14

H˚sˆlj a levesekkel! Levestippek a
hısÈg mellÈ: must·ros brokko- 15
likrÈmleves, tejszÌnes hagymaleves, egyszer˚ karal·bÈleves, paradicsomleves.

Divat

21

Ugyan nem a cipı teszi az embert,
mÈgis tˆkÈletes kiegÈszÌtıje lehet a ny·ri
viseletnek. Milyenek is a legnıiesebb l·bbelik?!
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A Bleacher Reporter elkÈszÌtette napjaink legjobb labdar˙gÛcsapat-edzıinek
h˙szas toplist·j·t. A vil·ghÌr˚ Jupp Heynckes, Jose Mourinho Ès Pep Guardiola
neve mellett egy rom·n edzı is szerepel.

(Bethlendi Tamás felvétele)
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aktuális
Aktuális

A Kelemen Lajos Műemlékvédő
Társaság elkezdte a kolozsvári
Sárkányölő Szent György-szobor
restauráciációs munkálatait.
A felújítás augusztus elejére
befejeződhet, és az alkotást
nagy valószínűséggel
a Kolozsvári Magyar Napokon
adják át.

Veszélylistán Verespatak
Verespatak felker¸lt a hÈt legink·bb veszÈlyeztetett eurÛpai
m˚emlÈkek, illetve vÈdett helyszÌnek list·j·ra, amelyet az
Europa Nostra ˆrˆksÈgvÈdı
szervezet elsı alkalommal ·llÌtott ˆssze ñ jelentettÈk be a project kÈszÌtıi bukaresti sajtÛt·jÈkoztatÛjukon.
A Pl·cido Domingo operaÈnekes elnˆksÈge alatt m˚kˆdı szervezet, amely csaknem
fÈlsz·z orsz·got tˆmˆrÌt egybe, kiemelt figyelmet akar
szentelni a list·n tal·lhatÛ emlÈkhelyeknek, el akarja Èrni
azt, hogy szigor˙ vÈdelem al·
helyezzÈk, valamint sz¸ksÈg esetÈn fel is
˙jÌts·k azokat az Èrintett hatÛs·gok.
Az ErdÈlyi SzigethegysÈgben tal·lhatÛ
Verespatak a tˆbb mint 3000 Èves aranyb·ny·i miatt ker¸lt a list·ra, ugyanis a telep¸lÈs alatt 150 kilomÈternyi b·nyafolyosÛh·lÛzat ter¸l el, amely a rÛmai kori b·ny·szat emlÈkeit ırzi. A verespataki kultur·lis
Ès ÈpÌtÈszeti ˆrˆksÈg mellett a durresi (Alb·nia) amfite·trum, Nikoszia (Ciprus) tˆrtÈnelmi v·roskˆzpontja, a brianconi (Franciaorsz·g) Vauban-tÌpus˙ erıdÌtmÈnyek, a
San Benedetto PÛ-i (Olaszorsz·g) kolostor, a setubali (Portug·lia) ap·ts·g Ès a

mardini (Tˆrˆkorsz·g) ˆrmÈny templom
ker¸lt a hÈt legveszÈlyeztetettebb m˚emlÈk kˆzÈ, amelyet negyven benevezett p·ly·zat kˆz¸l v·lasztottak ki.
Az 1997-ben a tÈrsÈgben b·ny·szati engedÈlyt szerzett kanadai tˆbbsÈgi rÈszesedÈssel rendelkezı Ro∫ia Montan„ Gold
Corporation a kontinens legnagyobb nyÌltszÌni aranyb·ny·j·t kÈsz¸l megnyitni. A ci·ntechnolÛgi·s elj·r·ssal megkˆzelÌtıleg
300 tonna aranyat Ès 1600 tonna ez¸stˆt
nyernÈnek ki, Ès hogy ezt elÈrjÈk, a rÛmai
kori emlÈkeket ırzı telep¸lÈst Ès kˆrnyezetÈt t¸ntetnÈk el ˆrˆkre. ï

Óriási fizetéskülönbségek Romániában
Rom·ni·ban az ·tlagkereset˚ embereknek 13, mÌg a minim·lbÈren alkalmazottaknak pedig 29 napot kell dolgozniuk ahhoz, hogy annyit keressenek, mint egy vezÈrigazgatÛ egy Ûra alatt.
Az Economist ·ltal vÈgzett tanulm·ny
szerint, a vizsg·lt orsz·gok kˆz¸l n·lunk
a legnagyobb a k¸lˆnbsÈg a legjobban Ès

a leggyengÈbben keresı polg·rok kˆzˆtt. Sv·jcban Ès az Èszaki orsz·gokban a
legkiegyenlÌtettebb a fizetÈs eloszt·sa,
ugyanis ezen ·llamokban megkˆzelÌtıleg
h·rom napot kell dolgoznia egy minim·lbÈresnek, hogy megkapja az igazgatÛi
ÛrabÈrt. A tanulm·ny tov·bb· azt is kimutatta, hogy minÈl magasabbra ker¸l

valaki a ranglÈtr·n, a fizetÈse ann·l jobban kˆzelÌt a nyugati szÌnvonalhoz. A felsıvezetık ÛrabÈrÈt Rom·ni·ban 305
amerikai doll·rra becs¸lik, mÌg az EU-s
szomszÈdjaink esetÈben ez az ˆsszeg
sokkal alacsonyabb, ugyanis Bulg·ri·ban
csup·n 132 doll·r, Magyarorsz·gon pedig 264 doll·r. ï
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A kiadvány megjelenését támogatták: Abacomp, Blitz Imobiliare, Blue Travel, Capital Software, Corso Cafe&Bistro, Donath Service, European
Language Rights Alapítvány, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Macrogroup, Mikó Étterem, Napoca
Taxi, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Privilege,
A kiadvány megjelenését
Renobi Consulting, Requiem, Robenitrans, Romsound,
támogatta az Etnikumközi
Száraz Enikő mediátor, Szilaj lovastanya, TiPrint,
Kapcsolatok Hivatala.
TransGranit, Transilvanian Host
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Marosvásárhellyel
együtt pályázhat
Kolozsvár az EKF-ra

ElkÈpzelhetı az a tÈny, hogy a kincses
v·ros nem ˆn·llÛan, hanem egy hozz·
kˆzel ·llÛ nagyv·rossal, legnagyobb
esÈllyel Marosv·s·rhellyel karˆltve p·ly·zza meg az EurÛpa Kultur·lis Fıv·rosa (EKF) titulust. VÈgleges dˆntÈs ez
Èv szeptemberÈben vagy oktÛberÈben
sz¸letik ñ kˆzˆltÈk a Kolozsv·r-EurÛpa
Kultur·lis Fıv·ros Egyes¸let sajtÛt·jÈkoztatÛj·n. A kolozsv·ri projekten dolgozÛ szakemberek szerint a partnersÈg
mellett szÛlÛ Èrvek eddig kevÈsnek bizonyulnak. TÈny viszont az, hogy Marosv·s·rhely is egy nÈpes egyetemista
v·ros, amelyben sok kiv·lÛan m˚kˆdı
kultur·lis intÈzmÈny is tal·lhatÛ, ezenfel¸l a kÈt v·ros kˆzˆtt szÌnh·zi tÈren is
szoros egy¸ttm˚kˆdÈs van.
Az egyes¸let kÈpviselıi tov·bb· azt is
elmondt·k, hogy 80 ezer szÛrÛlapot
osztanak ki a kˆzeljˆvıben (melybıl 10
A fıv·ros ut·n Kolozsv·ron tal·lhatÛ Ro- sz¸lt felmÈrÈs eredmÈnyeibıl kider¸l, ezer magyar nyelv˚), amelyben inform·ni·ban a legaktÌvabb kultur·lis Èlet, vi- hogy a kultur·lis aktivit·s ter¸letÈn Buka- m·lni kÌv·nj·k a lakoss·got a projekttel
szont az erre biztosÌtott anyagi t·mogat·s restet a kincses v·ros kˆveti a sorban, kapcsolatos tudnivalÛkrÛl. A t·jÈkoztamÈg mindig kevÈs ñ der¸lt ki a Kolozsv·r azonban az ·gazat mÈg mindig alulfinan- tÛban tˆbbek kˆzˆtt v·laszt kapunk
olyan kÈrdÈsekre, hogy ki adom·nyozEurÛpa Kultur·lis Fıv·rosa Egyes¸let ·ltal szÌrozott.
vÈgzett felmÈrÈsbıl. Az egyes¸let tagjai
Az egyes¸let felmÈrÈsÈbıl tov·bb· az is za a cÌmet, milyen haszonnal j·r, illetve
szerint a berlini modellt kellene kˆvetni, nyilv·nvalÛ, hogy a megyekˆzpont lakÛi mit kell tenni, hogy a v·ros megnyerje
amely abban ·ll, hogy a kult˙ra ne csak az Èvrıl Èvre nagyobb ÈrdeklıdÈst mutatnak az elismerı titulust. ï
elitnek szÛljon, hanem a polg·ri lakoss·g a v·rosban zajlÛ kultur·lis rendezvÈnyek
minden tagj·nak, akik ÈpÌtsÈk be aktÌvan ir·ny·ba, ugyanis 2010-ben 962 000, 2012mindennapjaikba. A kultur·lis Èletrıl, in- ben pedig m·r tˆbb mint 1 132 000 ÈrdektÈzmÈnyekrıl Ès ezek kˆltsÈgvetÈsÈrıl kÈ- lıdıt vonzottak. ï
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közösség

Az Igen, tessék!
mozgalomról

Közösség

Az ÑIgen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i!î kolozsv·ri civil kezdemÈnyezÈs˚ mozgalom lassan kÈt Ève fejti ki tevÈkenysÈgÈt azzal a
k¸ldetÈssel, hogy a k¸lˆnbˆzı nyelvi
kˆzˆssÈgek anyanyelv˚ kiszolg·l·s·t Ès
t·jÈkoztat·s·t b·torÌts·k a gazdas·gban
Ès a kereskedelemben (Ìgy ñ a teljessÈg
igÈnye nÈlk¸l ñ az ¸zletekben, a piacokon, a k·vÈzÛkban vagy a jegypÈnzt·rakn·l). Elsı hall·s ut·n a legtˆbb emberben megfogalmazÛdnak olyan kÈrdÈsek, mint pÈld·ul hogy MiÈrt jÛ az anyanyelvhaszn·lat az Èrintett kˆzˆssÈgnek?
Ès hogy Mivel segÌti a mozgalom a v·llalkozÛkat?
Az anyanyelvhaszn·lat a v·s·rlÛk sz·m·ra kÈnyelemmel Ès az eladÛ ir·ny·ba mutatott rendkÌv¸l kedvezı benyom·ssal j·r.
A komfortÈrzet nˆvelÈsÈn t˙l a tˆbbnyelv˚sÈggel az adott kˆzˆssÈg kult˙r·j·nak
eme gyˆngyszemÈt is t·mogathatjuk: kˆzismert ugyanis, hogy a kisebbsÈgben Èlık
az anyanyelv¸ket tˆbbnyire csak otthon,
illetve jÛl behat·rolt kˆzˆssÈgi szÌntereken
(pÈld·ul templomban vagy oktat·si intÈzmÈnyekben) haszn·lj·k.

reinkhez ir·nyÌtjuk. Fel¸leteinket idıszakosan ÈrtÈkelj¸k Ès ·tgondoljuk, illetve az
Èppen idıszer˚ kereskedelmi trendekhez
igazÌtjuk. Õgy tˆrtÈnt az, hogy kÈt Èv folyamatos fejlıdÈsÈvel sz·mos szolg·ltat·ssal
is bıv¸lt a mozgalom.
Az Igen, tessÈk! mozgalomhoz valÛ csatlakoz·s dÌjmentes Ès csup·n egy feltÈtelnek kell megfelelni a jˆvıbeli partnereinknek, mÈgpedig annak, hogy biztosÌts·k az
anyanyelvhaszn·lat bizonyos form·j·t. A
mozgalom ·ltal fenntartott csatorn·kon
ugyanakkor fizetıs rekl·mfel¸letek is v·s·rolhatÛak, amelyekhez partnereink kedvezmÈnyes ·ron juthatnak hozz·.

Igazi kˆzˆssÈg csak
ott jˆn lÈtre, ahol az emberek rejtÈlyes mÛdon
szeretik egym·st. Vagyis
bar·tok. Minden Èrdeken, vall·son, politik·n,
t·rsadalmi helyzeten Ès
vil·gnÈzeten t˙l.

Az igen tessék hirdetési formái:

1. Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i!
feliratoz·s˙ matrica
A magyar nyelven is kiszolg·lÛ kereskedelmi egysÈgekben a kˆzismert Igen, tessÈk! brand arculat·t viselı matric·kat ragasztunk ki. Ezeken a helyszÌneken kÈrÈsre kisplak·tokat Ès kit˚zıket is biztosÌtunk.
2. Igen, tessÈk! telefonos tudakozÛ
Az Igen, tessÈk! telefonos tudakozÛ hatÛr·s ¸gyfÈlszolg·latban v·laszol az anyanyelv˚ szolg·ltat·st keresı ¸gyfelek kÈrdÈseire.
3. Igen, tessÈk! kˆzˆssÈgi havilap
Az Igen, tessÈk! kˆzˆssÈgi havilap egy
rÈszben szÌnes kiadv·ny, amelyet ingyenesen, 15 ezer pÈld·nyban juttatunk el a
kolozsv·ri Ès a Kolozsv·r kˆrnyÈki magyar h·ztart·sokba. A folyÛirat valÛdi kuriÛzum az erdÈlyi mÈdiapiacon, ugyanis
m·s, hasonlÛ pÈld·nysz·m˙ ingyenes magyar kiadv·nyt nem jegyeznek. A magas
rekl·mhatÈkonys·gon t˙l a kiadv·ny kultur·lis ÈrtÈke sem elhanyagolhatÛ: lapjain
a szÛrakoztatÛ, kˆnnyed anyagokon t˙l ñ
A nyilv·nos nyelvhaszn·lat b·torÌt·s·val az Igen, tessÈk! mozgalom eszmeisÈgÈnek
nˆvelhetj¸k a nyelv haszn·lati ÈrtÈkÈt, megfelelıen ñ a tudatos anyanyelvhaszn·megc·folhatjuk azt a tÈvhitet, miszerint az latra nevelı, a nyelvhaszn·lati jogok terÈn
csak az otthoni beszÈlgetÈsekhez megfele- tan·ccsal szolg·lÛ cikkeink is rendszerelı. Ez a hozz··ll·s jÛ ir·nyba befoly·solja sen helyet kapnak.
a kˆzˆssÈgi ˆntudat erejÈt, az iskol·ztat·s 4. M·ty·s Taxi
nyelvv·laszt·s·t, tov·bb· meggazdagod- A M·ty·s Taxi egy ¸gyfÈlkapu, amely mahat a nyelv szÛt·ra, javulhat annak presztÌ- gyar nyelvet beszÈlı, k¸lˆnbˆzı cÈgeknÈl
zse. A v·llalkozÛk sz·m·ra pedig betÈrı dolgozÛ taxisokat Èr el.
¸gyfeleket, emelkedı bevÈtelt Ès ingyenes 5. Internetes oldal
rekl·mfel¸leteket jelent.
Az igentessek.ro oldal a magyar nyelv˚
Az Igen, tessÈk! mozgalom szervezeti h·- szolg·ltat·sok gyors megkeresÈsÈt kˆnylÛba gy˚jti azokat a cÈgeket, amelyek nyÌti meg. A kˆzeljˆvıben (2013 telÈn) a
anyanyelv˚ kiszolg·l·st is biztosÌtanak. A legnÈpszer˚bb internetes keresımotor
v·ltozatos hirdetÈsi Ès nÈpszer˚sÌtÈsi fel¸- megold·sait idÈzı, felhaszn·lÛbar·t megleteink rÈvÈn pedig a fogyasztÛkat partne- ˙jÌt·s·ra kÈsz¸l¸nk. ï
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kultúra

Díjazták a Kolozsvári
Magyar Opera előadását
A legjobb gyermekelıad·snak j·rÛ dÌjjal
t¸ntettÈk ki a rom·niai operah·zak elsı
alkalommal megszervezett dÌjkiosztÛ g·l·j·n a Kolozsv·ri Magyar Opera nemrÈg
bemutatott musicaljÈt, a Valahol EurÛp·bant, BÈres L·szlÛ rendezÈsÈben. Emellett Èletm˚dÌjban rÈszes¸lt Marton Melinda mag·nÈnekes Ès Barab·s S·ndor koncertmester, a Kolozsv·ri Magyar Opera
m˚vÈszei. A Temesv·ri Nemzeti Operah·z Korcsm·ros Gyˆrgy rendezte Heged˚s a h·ztetın elıad·s a musical kategÛri·ban kapta a legjobb darab elismerÈsÈt,
de SzÈkely L·szlÛ Kossuth-dÌjas dÌszlettervezıt is dÌjazt·k az Aida cÌm˚ elıad·sban kifejtett munk·j·Èrt.
Az esemÈnynek j˙nius 8-·n, szombaton hont, ahol a helyi szÌnh·zban tˆbbsz·z
este a j·szv·s·ri (Ia∫i) Vasile Alecsandri rÈsztvevı jelenlÈtÈben adt·k ·t a dÌjakat
Nemzeti SzÌnh·z nagyterme adott ott- Ès az elismerÈseket. ï

Bánffy-vándordíjat kapott Szűcs Ervin
A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·zban j˙nius 10-Èn a Sz¸letÈsnap cÌm˚ elıad·st kˆvetıen ·tadt·k a a B·nffy MiklÛs V·ndordÌjat. A sÈtatÈri szÌnh·z 200 Èves ÈvfordulÛja alkalm·val 1992-ben alapÌtott dÌjat Sz˚cs
Ervin szÌnm˚vÈsz vette ·t a 2011ñ
2012-es Èvadban a Sz¸letÈsnap cÌm˚ elıad·sban Christian szerepÈben ny˙jtott kiemelkedı alakÌt·s·Èrt. A lez·rult Èvad leg-

jobb m˚vÈszi teljesÌtmÈnyÈÈrt a szÌnh·z
m˚vÈszeti tan·csa ·ltal megÌtÈlt dÌjat a tavalyi kit¸ntetett, Hath·zi Andr·s adta ·t.
Kˆszˆntı beszÈdÈben Visky Andr·s, a
szÌnh·z m˚vÈszeti aligazgatÛja kiemelte:
ÑSz˚cs Ervin alakÌt·sa a Robert Woodruff
rendezte elıad·sban megmutatta az ı m˚- megjelenÌteni ˙gy, hogy a nÈzı saj·t tˆrtÈvÈszetÈnek a leglÈnyegÈt: finom, visszafo- netekÈnt Èlje meg a szÌnpadi fikciÛt.î A dÌj
gott eszkˆzˆkkel s˙lyos belsı tartalmakat t·mogatÛja a kolozsv·ri Quadro GalÈria. ï

HIRDETÉS

Sajtóközlemény
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata idén 21 különböző karon
hirdet felvételit 2013. július 15-31. között. Ezek közül 17 karon folyik magyar tannyelvű oktatás. A következő karokon csak román tannyelvű képzés van: GörögKatolikus Teológia és Tanárképző Kar, Ortodox Teológia és Tanárképző Kar, Üzletkötő Kar, Európai Tanulmányok Kar.
A BBTE nem módosítja a 2013–2014-es egyetemi évre meghirdetett felvételi követelményeket, illetve a korábban kritériumként leszögezett felvételi vizsgát, az
érettségin megszerzett jegyek átlagát. Az egyetemre történő felvételit az egyetem
honlapján található szabályzat alapján (FELVÉTELI menüpont, SZABÁLYZATOK alpont) szervezik meg.
A BBTE keretében működő 21 kar kidolgozta a felvételire jelentkezők szakismereteinek és kognitív képességeinek felmérése szolgáló vizsgarendszert (írásbeli vizsga/vizsgák, szóbeli vizsga/vizsgák). A 2013-as felvételi két szakaszban történik: az
első egy írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt, motivációs esszé, motivációs levél
vagy interjú, míg a második szakasz az érettségin megszerzett jegyek átlaga szerinti rangsorolásból áll. Az egyes karokon meghirdetett szakokra más-más bejutási feltételek érvényesek.
A karonkénti pontos felvételi időpontok és a felvételivel kapcsolatos részletes információk (az irásbeli vizsga tematikája, bibliográfia, felvételi szabályzat és a felvételi díjak) megtalálhatók a BBTE hivatalos felvételi honlapján: http://admitere.ubbcluj.ro/hu. Az oldalon lehetőség van előiratkozni a felvételi vizsgára, ezáltal hatékonyabbá téve a beiratkozást.
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Bánffyhunyadon
az Igen, tessék!
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rövidhírek
Kérvényezni lehet
a felgyűlt kamatok elengedését
J˙nius 17-tıl lehetısÈg¸k nyÌlik azon Kolozsv·r ter¸letÈn m˚kˆdı civil szervezetek, egyh·zak, mag·nszemÈlyek Ès kereskedelmi t·rsas·gok sz·m·ra kÈrvÈnyt beny˙jtani, akik szeretnÈk, hogy az ˆnkorm·nyzat ir·ny·ba felgy˚lt kÈsedelmi kamatot elengedjÈk. Horv·th Anna alpolg·rmester elmondta, hogy a kÈrÈseket csak
az alaptartoz·sok kifizetÈsÈt kˆvetıen fogadj·k el. Az alpolg·rmester azt is hozz·tette, hogy az ˆnkorm·nyzatnak nem Èrdeke, hogy a lassan fizetÈskÈptelen szervezeteket csıdbe juttassa, hanem hogy az
alaptartoz·st beszolg·ltass·k a helyi kˆltsÈgvetÈsbe. Az alaptartoz·s kifizetÈsÈnek
hat·rideje szeptember 30.

ï

Marad minden a régi

Bethlendi András, az Igen, tessék! ügyvezetője örömmel prezentál
B·nffyhunyadon is elindÌtja tevÈkenysÈgÈt
az Igen, tessÈk! mozgalom ñ jelentette be a
Kalotaszegi Magyar Napokon Bethlendi
Andr·s, a magyar kiszolg·l·st nÈpszer˚sÌtı szervezet ¸gyvezetıje. A helyi Barcsaykertben tartott szervezet-bemutatÛ ut·n Ìrt·k al· az elsı b·nffyhunyadi partneri
szerzıdÈst.
ÑMivel B·nffyhunyad a turistaforgalom
egyik fontos tranzitv·rosa, a helyiek
anyanyelv˚ kiszolg·l·sa mellett a magyarorsz·gi magyarok ÈrdeklıdÈsÈre is
sz·mot tartunkî ñ hangs˙lyozta Bethlendi. Elmondta: az Igen, tessÈk! partnereinek a mozgalom v·ltozatos, ingyenes
nÈpszer˚sÌtÈsi fel¸leteket kÌn·l, tˆbbek
kˆzˆtt a magyar h·ztart·sokba eljuttatott
havilapot vagy a telefonos tudakozÛt. A
szervezet a magyar nyelv˚ szolg·ltat·-

sok keresÈsÈt segÌtı internetes oldalt, illetve egy okostelefon-alkalmaz·st is fejleszt. ÑA kultur·lisan ÈrzÈkeny marketing fontoss·g·t hirdetj¸k: a magyar embert magyarul, a rom·n embert rom·nul
Èrdemes kiszolg·lniî ñ mutatott r· Bethlendi Andr·s.
Az ¸gyvezetı szerint a magyar cÈgtulajdonosok bizalmatlanabbak, mint rom·n
t·rsaik: sokuk tÈvkÈpzete ugyanis, hogy a
rom·n v·s·rlÛkat zavarn·k a magyar nyelv˚ szolg·ltat·sok. Az Igen, tessÈk! tapasztalatai szerint ugyanakkor a rom·n cÈgtulajdonosok jobb·ra v·s·rlÛi kˆr¸k Ès a
rekl·moz·si lehetısÈg bıvÌtÈsÈt l·tj·k a
partnersÈgben. Ennek kˆszˆnhetı, hogy
az eddigi 176 kolozsv·ri ¸gyfÈl kˆzˆtt jelentıs a rom·n tulajdon˙ cÈgek ar·nya ñ
f˚zte hozz· Bethlendi Andr·s. ï

A kolozsv·ri Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem nem mÛdosÌtja a 2013ñ2014-es
egyetemi Èvre meghirdetett felvÈteli kˆvetelmÈnyeket. Magyari Tivadar, az RMDSZ
oktat·si fıtitk·rhelyettese azt tan·csolja,
hogy a felvÈtelizık folyamatosan kˆvessÈk a k¸lˆnbˆzı karok a honlapj·t, mert a
bejut·si kritÈriumok szakonkÈnt v·ltoznak. Ennek ÈrtelmÈben a tudom·nyegyetem 21 kar·n az ÈrettsÈgi eredmÈny sem
rendelkezik ugyanolyan s˙llyal.

ï

Gólya Nyári Egyetemet szerveznek
a frissen érettségizetteknek
A Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg augusztus 22. Ès 25. kˆzˆtt m·sodik alkalommal szervezi meg a GÛlya Ny·ri Egyetemet Kolozsv·ron. A rendezvÈny cÈlja
Kolozsv·r Ès az egyetemista Èlet bemutat·sa a frissen felvÈtelizett gÛly·k sz·m·ra.
A nÈgy nap alatt k¸lˆnbˆzı v·ros- Ès
egyetemi ismertetı rendezvÈnyeken vehetnek rÈszt az Èrdeklıdık. Emellett mÈg
egyetemkezdÈs elıtt megismerhetik leendı Èvfolyamt·rsaikat Ès felsıbb Èves kolleg·ikat. A jelentkezÈsi rÈszletek hamarosan megtal·lhatÛak lesznek a www.nyariegyetem.kmdsz.ro oldalon.

R ajzpályáza t: Szüleim, nagyszüleim újságot olvasnak!
Június elseje, avagy a gyermekek világnapja alkalmával egy rajzpályázatra hívjuk meg legfiatalabb
olvasóinkat, az 5–10 év közötti gyermekeket. A pályázatra Szüleim, nagyszüleim újságot olvasnak! címmel,
bármilyen technikával készült alkotásokat várunk, amelyeken a családtagok újságolvasás közben jelennek
meg. A pályamunkákat postai úton vagy személyesen a Petőfi Sándor/Avram Iancu 21. szám alá várjuk,
határidő: augusztus 1. Megkérjük a borítékon tüntessék fel a lakcímet, az e-mail címet és a telefonszámot.
A legszebb rajzokat ajándékcsomagokkal díjazzuk, illetve a Kolozsvári Magyar Napok keretében kiállítást is szervezünk az összegyűjtött anyagból. Sok sikert kívánunk mindenkinek!

8

egészség
Életmód

ÑNem vÈletlen¸l tan·csolj·k
nek¸nk: ªBocs·ss meg az ellened vÈtkezıknek!´ Csak Ìgy
maradhatunk egÈszsÈgesek Ès
boldogok. A nem-megbocs·t·s
az egyik legfıbb betegsÈg kiv·ltÛ ok, hiszen a savany˙
gondolatok a testet emÈsztik.î

Andrew Matthews,
amerikai író
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Minden, amit
nem tudtál a lenmagról
EgÈszsÈg rovatunkban a
csodabogyÛk Ès kevÈssÈ
ismert termÈszetes szerek
palett·j·t bıvÌtj¸k, a figyelmet ez˙ttal a picike,
lenfÈlÈk csal·dj·ba tartozÛ, ezerarc˙ lenmagra
fordÌtjuk. Ezt a magot m·r
az Ûkori Egyiptomban is
elıszeretettel termesztettÈk Ès haszn·lt·k, ˙gy vÈltÈk, hogy ez volt az elsı
nˆvÈny, amelyet az istenek teremtettek. A nÈpi Ès
a hagyom·nyos gyÛgy·szatban igencsak nÈpszer˚, a kˆzÈpkorban
Hildeg·rd pÈld·ul a legfontosabb ter·piakÈnt tart- A lenmag napjainkra valóságos kultúrnövénnyé vált
ja sz·mon tˆbb t¸net enyhÌtÈsÈre. Emellett termÈszetesen textÌli·k Ès a vÈrcukorszintet, Ìgy a cukorbetegek
is kÈsz¸lnek belıle Ès olaj·nak is bizo- sz·m·ra is elengedhetetlen. Emellett vanyÌtott gyÛgyhat·sai vannak. A modern lÛs·ggal beolajozza az Ìz¸leteket, Ès sz·t·pl·lkoz·sban Ìgy elismert szerepet ka- mos autoimmun betegsÈg f·jdalmas t¸pott, hiszen a szervezet ritka esszenci·lis neteit is enyhÌti. TisztÌtja a m·jat Ès a bezsÌrhoz Ès tiszta t·panyagforr·shoz jut ·l- leket, szÈkrekedÈs esetÈn valÛs·gos csotala. Fogyaszthatjuk kenyÈrbe s¸tve, sal·- daszer, ugyanis szab·lyozza a bÈlm˚kˆt·hoz, k¸lˆnbˆzı Ètelekhez keverve,
dÈst, Ès hat·ssal van a gyomor ny·lkah·rA lenmag A, B, C, D Ès E vitaminokban ty·j·nak gyullad·s·ra, a gyomorsav tergazdag, nagy mennyisÈgben tartalmaz melıdÈsÈre is. A lenmag tov·bb· parazimÈg k·liumot, foszfort, magnÈziumot, t·k ellen is javallott.
kalciumot stb. Mivel a szervezet sz·m·ra
FelgyorsÌtja Ès szab·lyozza az anyagelengedhetetlen zsÌrsavat tartalmaz, ezÈrt cserÈt, de a f·radt izmokra Ès izoml·z
fogyaszt·sa kord·ban tartja a koleszterin- esetÈn is hasznos. K¸lsı haszn·latra,
pÈpkÈnt (dar·lt lenmag Ès vÌz keverÈke)
elkÈszÌtve legink·bb a bır k¸lˆnbˆzı
betegsÈgeire aj·nlott, mint amilyen a nap
okozta ÈgÈs, ekcÈma, rovarcsÌpÈs (kiszÌvja a befecskendezett mÈreganyagot),
de ak·r a megereszkedett bırre, a r·ncokra is jÛtÈkony hat·ssal lehet. …telekhez keverve immunerısÌtı ñ m˚tÈtek
ut·n segÌt a felÈp¸lÈsben Ès a sebek
gyÛgyul·s·ban, gyullad·sg·tlÛ, csˆkkenti a daganatos betegsÈgek kialakul·s·nak lehetısÈgÈt. A lenmagbÛl kÈsz¸lt
tea a lÈg˙t, a hˆrgık gyullad·sos megbetegedÈseire gyÛgyÌr.
Haj- Ès bır·polÛ szerkÈnt is haszn·lhatÛ, mindehhez csup·n arra van sz¸ksÈg,
hogy a lenmagot vÌzben felforraljuk, az
Ìgy keletkezett zselÈs fızetÈt pedig pakol·skÈnt helyezz¸k az adott ter¸letre. Az
eredmÈny nem v·rat sok· mag·ra,
ugyanis a fızet gyakori alkalmaz·sa hozz·j·rul a teljes megfiatalod·s folyamat·hoz, a bırt rugalmass·, ¸dÈvÈ teszi, a hajat regener·lja Ès d˙sÌtja. ï
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A kolozsvári zsidóság
a második világháború után
A Kolozsv·rrÛl elhurcolt zsidÛ
munkaszolg·latosok Ès deport·ltak kis rÈsze Èlte csak t˙l a keleti front Ès a hal·lt·borok szˆrny˚sÈgeit. A szovjet csapatok
bevonul·s·val a deport·l·sok
elıl Rom·ni·ba szˆkˆtt, valamint Kolozsv·ron Ès kˆrnyÈkÈn
rejtızkˆdı zsidÛk fokozatosan
visszatÈrtek a v·rosba. A zsidÛ munkaszolg·latosok kˆz¸l
1945-ben csak azok jˆttek vissza
a v·rosba, akiknek siker¸lt elszˆkni¸k a szovjet fogs·g elıl.
Akik nem voltak ilyen szerencsÈsek, azok csak kÈsıbb, 1948
j˙lius·ban Èrkeztek vissza Kolozsv·rra. A visszatÈrt zsidÛk legfontosabb feladatuknak tartott·k a kˆzˆssÈg¸k
˙jj·szervezÈsÈt Ès intÈzmÈnyeik ˙jraindÌt·s·t. Ennek ÈrdekÈben 1944. oktÛber 20·n megalakÌtott·k a kolozsv·ri Demokrata ZsidÛ NÈpkˆzˆssÈget (DZSN), melynek alakulÛ ¸lÈsÈre a kolozsv·ri ZsidÛ
KÛrh·zban ker¸lt sor. Az ˙j intÈzmÈnynek Ès a kolozsv·ri zsidÛ kˆzˆssÈgnek
tˆbb problÈm·ra siker¸lt megold·st tal·lni. 1945 m·rcius·ban vonatot bocs·tottak
a deport·ltak hazasz·llÌt·s·n f·radozÛk
rendelkezÈsÈre. A hazatÈrt zsidÛk egÈszsÈg¸gyi Ès szoci·lis ·llapot·nak feljavÌt·sa ÈrdekÈben a zsidÛ kÛrh·zban tˆmegsz·ll·st Ès nÈpkonyh·t hozott lÈtre a
DZSN. M·s, s¸rgıs megold·sra v·rÛ
problÈm·k is megjelentek, amelyek kˆz¸l kiemelkedett a zsidÛ lak·sok helyzete. Kolozsv·r bomb·z·s·t kˆvetıen a hajlÈk nÈlk¸l maradt szemÈlyeket az ¸resen
·llÛ zsidÛ lak·sokban kˆltˆztettÈk be. A
h·bor˙ ut·n a DZSN lelt·rba vette a volt

DZSN volt, a m·sik a cionista
szervezet. UtÛbbi autonÛmi·j·t
folyamatosan csorbÌtott·k, mÌg
vÈg¸l 1948 decemberÈben felsz·molt·k Ès betiltott·k ıket.
1945 vÈgÈtıl Kolozsv·ron ˙jbÛl
fellend¸lt a zsidÛ kˆzˆssÈgi Èlet.
Kultur·lis rendezvÈnyeket szerveztek, lÈtrehozt·k az erdÈlyi
zsidÛ hetilapot EgysÈg nÈven, ˙jj·ÈpÌtettÈk a lerombolt neolÛg
zsinagÛg·t Ès mÈg egy zsidÛ
kˆnyvt·rat is alapÌtottak.
Miut·n 1948-ban a Rom·n
Kommunista P·rt ·tvette a teljes
A Demokratikus Zsidó Népközösség
konferenciája 1946-ban
hatalmat az orsz·g felett Ès megkezdte a zsidÛkat h·tr·nyosan
zsidÛ ingatlanokat Ès sikeresen elhelyez- Èrintı gazdas·gi ·talakÌt·sokat, a kolozste valahol azokat a zsidÛkat, akik nem v·ri zsidÛs·g kˆrÈben eluralkodott a kitudtak eredeti lak·sukba visszatÈrni. v·ndorl·si l·z. A sz·madatok tan˙s·ga
1946. m·jus 22-Èn Kolozsv·r adott ott- szerint 1947-ben Kolozsv·r zsidÛ lakoss·hont annak a gettÛpernek, amelyben 193 ga mÈg 6500 fı volt, 1956-os nÈpsz·ml·v·dlott kÈpviselte azokat a fıbb b˚nˆsˆ- l·son azonban m·r csak 4530 szemÈly
ket, akik a helyi elrendelıi Ès vÈgrehajtÛi vallotta mag·t zsidÛnak Kolozsv·ron. A
voltak az Èszak-erdÈlyi zsidÛs·g tˆmeg- kiv·ndorl·st elısegÌtette az illegalit·sban
tragÈdi·j·nak. Hal·los ÌtÈletet csak a t·- m˚kˆdˆtt cionista szervezet.
1953 ut·n betiltott·k a zsidÛk kiv·ndorvollevık kaptak, sz·m szerint 30-an. A
tˆbbiek letˆltendı bˆrtˆnb¸ntetÈssel l·s·t Rom·ni·bÛl, amely a rossz gazdas·nÈztek szembe. Csup·n 6 v·dlottat men- gi viszonyok Ès az antiszemitizmus fell·ngol·s·val elkÈpesztı mÈreteket ˆltˆtt
tettek fel.
A hazatÈrt zsidÛk tˆbbsÈge szimpatiz·lt Ès kontroll·lhatatlann· v·lt. Nicolae
a kommunista eszmÈkkel Ès sokan be- Ceau∫escu felismerte a rom·niai zsidÛklÈptek a Rom·n Kommunista P·rtba. ban rejlı ÑlehetısÈgeketî Ès egy jÛl kiTˆbben ki·br·ndultak a magyar asszimi- ÈpÌtett h·lÛzaton kereszt¸l, fejpÈnzÈrt
l·ciÛs tˆrekvÈsbıl, valamint a rossz szoci- adta el a zsidÛkat Izrael ·llamnak. A zsi·lis, gazdas·gi kˆr¸lmÈnyeket h·trahagy- dÛk ki·rusÌt·s·nak kˆvetkeztÈben Kova a kiv·ndorl·s mellett dˆntˆttek. A ko- lozsv·r zsidÛ lakoss·ga tˆredÈkÈre
lozsv·ri zsidÛ kˆzˆssÈg kÈt intÈzmÈnybe apadt. Az 1992. Èvi nÈpsz·ml·l·s adatai
ˆsszpontosult a h·bor˙ ut·n. Egyik a Ro- szerint 344 zsidÛ lakosa volt a v·rosnak.
m·n Kommunista P·rt ·ltal bekebelezett ï Olosz Levente

Sapientia Consulting Hollandia • hitelesített holland–magyar fordítások
Fordításainkat minden hollandiai intézmény elfogadja. Holland bírósági ítéleteket rövid határidőn belül
magyarra fordítunk. Szakterületünk a büntetőjog és a romániai magyar nyelvű közigazgatás.
www.sapientiaconsulting.eu • Postbus 2492 ’s Hertogenbosch
Telefonszám: 0031-73-6233833 • info@sapientia.nl • K.v.k. Oost-Brabant 14080692
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Tíz tipp az utazásra való
csomagoláshoz
Legyen az ny·ron vagy ak·r az Èv b·rmely szakasz·ban, az utaz·sra valÛ pakol·s legtˆbbszˆr rengeteg fejf·j·ssal j·rhat. Csomagol·s kˆzben mindenki felteszi mag·ban azokat a kˆltıi kÈrdÈseket,
mint a ÑVajon mit hagyok itthon?î, ÑSz¸ksÈgem lesz erre a ruhadarabra is?î, ÑEsni
fog az esı?î Ès t·rsaik.
MindenkÈpp, legyen szÛ hosszabb vagy
rˆvidebb t·v˙ otthontÛl valÛ t·vollÈtrıl,
Èrdemes minden eshetısÈgre sz·mÌtani,
Ès termÈszetesen csak a legfontosabb
dolgokat magunkkal vinni. Az al·bbiakban megprÛb·lunk segÌteni, hogy a csomagol·s tudatosabb legyen.
1. Az utaz·s alapigazs·ga, mÈg ha
sokan nem is Èrtenek egyet, hogy 10
napra is ugyanannyi cucc kell, mint 3
napra. Amennyiben lehetısÈged van
mos·sra ugyanennyi elÈgsÈges egy
hÛnapra is.
2. Minden esetben legyen n·lad kÈt
p·r cipı. Sosem tudhatod, milyen meglepetÈsek v·rnak (be·zik, elszakad, ellopj·k az egyik p·rt) az utaz·s idejÈn.
Idıvel arra is r·jˆn mindenki, hogy a
hely sz˚kˆssÈge miatt a papucs luxuscikkÈ emelkedhet.
3. Az idıj·r·s-elırejelzÈs sokszori ellenırzÈse ut·n se vegyÈl mÈrget ennek biztoss·g·ra. A tuti az, ha minden kˆr¸lmÈnyre felkÈsz¸lsz. Legyen n·lad mindig
esıkab·t, legal·bb egy darab hossz˙
nadr·g Ès egy vÈkonyabb, illetve vastagabb hossz˙ ujj˙ felsı.

4. Az ideiglenes sz·ll·s cÌme, telefonsz·ma legyen feljegyezve egy papÌrra is.
MegtˆrtÈnhet, hogy az okostelefon pont
akkor mer¸l le vagy nem tal·l h·lÛzatot,
mikor sz¸ksÈg lenne r·.
5. K¸lfˆldi utaz·s alkalm·val, amenynyiben lehetsÈges, legyen n·lunk a szemÈlyi igazolv·nyunk Ès az ˙tlevel¸nk is.
TermÈszetesen kÈt k¸lˆn helyen tartsuk
ezeket. Megeshet, hogy ellopj·k a t·sk·nk, melyben minden irataink vannak,
de a m·sik igazolv·ny segÌtsÈgÈvel haza
lehet jutni.
6. Legyen n·lunk ÈrvÈnyes bankk·rtya
Ès elegendı kÈzpÈnz is.

7. Csomagol·skor a hely sz˚kÈben bizonyos t·rgyak elveszÌtik jelentısÈg˚ket
(naptej, arclemosÛ, kˆrˆmlakk lemosÛ),
holott Ûri·si sz¸ksÈg lehet r·juk.
8. Ne legy¸nk restek ˆssze·llÌtani Ès
magunkkal vinni egy kisebb elsısegÈly
szatyrot. B·rmikor sz¸ksÈg lehet egy f·jdalomcsillapÌtÛra, fertıtlenÌtıre vagy sebtapaszra, ha feltˆrnÈ a cipı a sarkad.
9. Egy multifunkcion·lis bicska igazi
kincs tud lenni az otthontÛl valÛ t·vollÈt sor·n.
10. VÈg¸l, de nem utolsÛ sorban a legfontosabb kellÈkek: a fogkefe, a fogkrÈm, a tusf¸rdı Ès a borotva. ï
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Hova utazzunk idén nyáron olcsón?
A legtˆbb esetben nehÈz megspÛrolni egy
k¸lfˆldi nyaral·sra valÛt, fıleg Ìgy a v·ls·g
idejÈn. Ennek kˆszˆnhetıen felÈrtÈkelıdnek azok a k¸lfˆldi orsz·gok Ès v·rosok,
ahol mÈg mindig ÑaprÛpÈnzÈrtî tˆlthetj¸k
el szabads·gunkat ñ legal·bbis a tˆbbi
helyhez kÈpest. A Lonely Planet ˆsszegy˚jtˆtte ezeket az ˙ti cÈlokat, ugyanis
akad olyan helyszÌn, ahol a sz·ll·sÈrt, tˆmegkˆzlekedÈsÈrt Ès az ÈtkezÈsÈrt sem
sz¸ksÈges vastag pÈnzt·rca, sıt a nadr·gunk sem megy r· egy m˙zeumbelÈpıre.

Görög szigetek
Annak ellenÈre, hogy az orsz·g pÈnz¸gyi
v·ls·g·rÛl szÛlÛ hÌrek elriasztja a turist·kat
egy rÈszÈt, valÛszÌn˚leg a gˆrˆg strandok
idÈn ny·ron sem lesznek kihaltak. Az
elıbbi kijelentÈs k¸lˆnˆsen igaz lehet az
…gei-tenger kisebb szigeteire, ahol a fokozatosan csˆkkenı turistaforgalom Èrezhetı ·rcsˆkkenÈst is elıidÈzhet. V·ls·g ide
vagy oda, a turist·k sz·m·ra lehetısÈget
teremt, hogy olyan elz·rtabb helyszÌnre

Lisszabon ideális romantikus úticél
jussunk kedvezmÈnyesen, ahol akciÛk
hirdetÈsÈvel prÛb·lj·k ·tvÈszelni a helyiek
a nehÈz idıket.

Lisszabon
Az Atlanti-Ûce·n partj·n fekvı portug·l fıv·ros, Lisszabon egy·ltal·n nem sorolhatÛ
a legdr·g·bb eurÛpai v·rosok kˆzÈ,
ugyanis a kevesebb, mint 1 eurÛÈrt ihatunk egy csÈsze finom k·vÈt, Ès megkÛstolhatjuk a Pastel de Nat·t, a portug·lok
jellegzetes gy¸mˆlcslepÈnyÈt. A rozoga,
de ann·l romantikusabb Ès mÈg ann·l is
olcsÛbb villamosh·lÛzatok segÌtsÈgÈvel
felkereshetj¸k a sz·mos ingyenes m˙zeum egyikÈt. Ha pedig meguntuk a cs·mborg·st, a v·rostÛl dÈlre ingyenes strandokon pihenhetj¸k ki f·radalmainkat.

szaporodnak a dr·g·bb sz·llod·k, ·m a
kevÈsbÈ fejlett partszakaszok mÈg mindig
remek lehetısÈget ny˙jtanak egy kis spÛrol·sra. Ha m·r Alb·ni·ban j·runk, mindenkÈpp megÈr egy kitÈrıt az orsz·g fıv·rosa, Tirana is.

Berlin
Meglepı tÈny, hogy EurÛpa egyik leggazdagabb fıv·rosa az egyik legolcsÛbb tud
lenni. A nagy fıv·rosokkal (P·rizs, London, RÛma) ellentÈtben itt olcsÛn jutunk
kˆzÈpkategÛri·s sz·ll·shoz. Emellett pedig itt tal·lhatÛak a legnagyobb szabadon
megtekinthetı kort·rs ki·llÌt·sok Ès a II.
vil·gh·bor˙ emlÈkeit is Èlıben csod·lhatjuk meg.

Isztambul
A tˆrˆk Ûri·sv·ros mellett az olcsÛ sz·ll·sEz az ˙ti cÈl az olcsÛs·ga miatt rÈgÛta a h·- lehetısÈgek szÛlnak elsısorban. Igaz,
tizs·kos turist·k kedvence. A turizmus fej- hogy az IsztambulbÛl Èrkezı hÌrek nem
lıdÈsÈnek kˆszˆnhetıen a partvonalon t˙l kecsegtetıek, de a tˆbbciviliz·ciÛs l·tnivalÛk magukÈrt beszÈlnek.

Albán Riviéra

Szlovénia
SzlovÈnia szomszÈdos orsz·gait tekintve
elmondhatÛ, hogy sokkal olcsÛbb, ·m
l·tv·nyoss·gokban cseppet sem szegÈnyebb. A volt jugoszl·v ·llamba l·togatÛk rengeteg kikapcsolÛd·si lehetısÈg
kˆz¸l v·logathatnak. A legnÈpszer˚bbek
a vadvÌzi evezÈsek Ès a t˙r·z·sok. Igaz,
hogy az eurÛ bevezetÈsÈvel emelkedtek
az ·rak is, de a sz·ll·shelyek mÈg Ìgy is
elÈrhetı ·ron kaphatÛak mÈg a fıv·rosban, Ljubljan·ban is. ï

Hol van az európai szellemiség
és a többnyelvűség Romániában?
Diákkoromat Maastrichtban töltöttem, egy európai szellemű városban, amely Hollandia déli csücskében található, közel a belga és a német határhoz. A Maastrichtban tanuló egyetemisták többsége tanulmányai elvégzése során dolgozott
is. Én pincérként dolgoztam több
diáktársammal együtt, és számunkra természetes volt az, hogy egyik
nap Belgiumban, másik nap Németországban vagy Hollandiában
dolgozunk. A diákok számára nem
volt kérdés az, hogy ha a helyzet
megkívánta az ügyfelekkel hollandul, németül, franciául vagy angolul beszéltek. A többnyelvűség szóban és írásban is (vendéglők menüi
legalább három-négynyelvűek)
magától értetődő üzletpolitika
volt, ami az ügyfelek elégedettségét szolgálta, és ez által ez anyagilag is megtérült.

Sanyi Konyhája – Román cég,
igényes magyar nyelvű felirat

Maastrichtban, a közgazdasági
tanszéken az egyesült Európát népszerűsítették, és a közös európai piac előnyeit hangsúlyozták folyamatosan, például az eurót vagy a határok nélküli Schengen zónát. Ennek
oka az volt, hogy 1992-ben, Maastrichtban írták alá az Európai Monetáris Unió alapszerződését. Ez a
szerződés a jelenlegi Európai Unió
alapkövének nevezhető. Így Maastrichtban egy igazi európai szellem
uralkodott, és a helyi szolgáltatók
komoly hangsúlyt fektettek arra,
hogy az ügyfeleket lehetőleg anyanyelvükön szolgálják ki.

Az európai jóléti piac egyik alapelve a szabad kereskedelem, amit
szigorú gazdasági törvények biztosítanak. Az európai integráció idővel lehetővé teszi a teljes fogyasztói szabadságot, ahol a fogyasztók
a nyelvi preferenciáik szerint vásárolhatnak, ezzel biztosítva azokat
az európai lehetőségeket, amelyek
már több évtizede természetesnek
számítanak megannyi európai országban.
Kolozsvártól egy 250 kilométeres
körön belül több millió magyar
nyelvű fogyasztó él, akiket a schengeni övezetbe való csatlakozást követően sem határok, sem különböző pénznemek, sem más bürokratikus szabályok nem fogják már elválasztani. A kereskedelemben semmiféle korlát nem létezik Romániában a magyar nyelvhasználtra vonatkozóan. És vannak már olyan
vállalkozók, akik élni kívánnak ezzel
a lehetőséggel. Kitűnő példa erre a
Sel Gros üzletlánc, amely a magyar
vásárlói iránti tiszteletét azzal fejezi
ki, hogy anyanyelven szólítja meg
őket.
Több hasonló pozitív példa létezik,
a Sanyi Konyhája nevű fűszereket
forgalmazó cég szintén igényesen
kétnyelvűen készíti termékei címkéit. Ilyen pozitív példák mellett érthetetlen az, hogy miért nem él ennek
lehetőségével több vállalkozó, miért idegenkednek ettől a többnyelvűségtől a vállalkozások/ kereske-

Szavazzon a magyar nyelvre nap mint nap! Jutalmazza meg

dők/szolgáltatók? Holott az Európai Unióhoz való csatlakozás,
a közös Európának a többnyelvűség, a nyelvi szabadság
egyik alappillére.
A Torockói márkanév alatt
futó termékek egynyelvűek,
sőt a weboldalukon sem található egyetlen magyar szó
sem. A termékek külsőségekben magyar motívumokat tartalmaznak, színszimbolikája
egyértelműen magyarosnak
nevezhető, valamint maga a
A Sel Gros Kolozsváron
márkanév is magyar. A cég üz– Román cég, biztosítja
leti politikája mégsem az,
a vizuális kétnyelvűséget
hogy a magyar nyelvet is használja a címkéken, hogy valódi kétnyelvű termékeket forgalmazzon. A tulajdonos mind a mai napig válaszra sem méltatta levelünket, és telefonos megkeresésünkre is rendkívül türelmetlenül
és sértő módon reagált.
Ezért felhívnám a civil társadalom figyelmét arra, hogy ennek
megváltoztatására csakis a fogyasztó/a vásárló/ az ügyfél képes.
Amennyiben az ügyfél azokat az üzleteket részesíti előnyben, ahol
magyar szólítják meg, ahol írásban is ott van a magyar nyelv, ha
olyan terméket vásárol, amelynek címkéjén magyar nyelven is ott
van a termék elnevezése és leírása, akkor ez egy egyértelmű üzenetet hordoz.
Hallassa a hangját és fogalmazza meg elvárásait a kereskedőkkel/szolgáltatókkal/gyártókkal szemben, szemben. Kisközösségekben, a helyi kisbolt forgalmát jelentősen meghatározza az,
hogy a helyiek hol vásárolnak. Jutalmazzák meg azokat a kereskedőket, akik a magyar nyelvet is használják üzletpolitikájukban, és
vásároljanak náluk. A fogyasztó tudatosság kulcsszerepet játszik
abban, hogy a magyar nyelv újra bekerüljön az üzleti életbe, hogy
a magyar nyelv ismerete újra gazdasági értéket képviseljen.

European Language Rights Alapítvány

azokat a kereskedőket/szolgáltatókat, akik magyar nyelven szólítják meg Önt!

HIRDETÉS

Drs. G. Landman

Torockói sajt – Magyar tulajdonban levő cég,
kizárólag román egynyelvű termékekkel,
a termékek egynyelvűek és a weboldalon
(www.lactatecoltesti.ro)
egy magyar betű sem található
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Hűsölj levesekkel!

A meleg leves hosszú távon lehűti a szervezetet
A hossz˙ esızÈsek ut·n remÈlj¸k vÈgÈrvÈnyesen bekˆszˆntˆtt a ny·r a kincses v·rosban, a magas hımÈrsÈkletek azonban
mÈg a legnagyobb ny·rrajongÛk kˆrÈben
is b·gyadts·ggal, Ètv·gycsˆkkenÈssel j·r.
A fokozott folyadÈkbevitel mellett enni
termÈszetesen ilyenkor is kell, ezÈrt j˙liusi
sz·munkban k¸lˆnbˆzı levesek receptjÈnek ˆssze·llÌt·s·t kˆzˆlj¸k. Hogy ezeket
melegen vagy Èpp hidegen, illetve milyen
form·ban Ès mi mellÈ t·laljuk, az m·r saj·t
ÌzlÈs kÈrdÈse.

Tejszínes hagymaleves

Hozz·valÛk: 4 kˆzepes vˆrˆshagyma, 3
sz·l pÛrÈhagyma, 10 dkg margarin/vaj, 2
zˆldsÈgleveskocka, 1 csipet ırˆlt szerecsendiÛ, ÌzlÈs szerint bors, 4 gerezd fokhagyma, 2 dl fızıtejszÌn, 2 ek liszt, 10-15
dkg reszelt sajt, 2-3 db
ElkÈszÌtÈs:A fÈl adag margarint vagy
vajat ˆsszekeverj¸k kÈt gerezd z˙zott
fokhagym·val Ès egy pici borssal, majd
fÈlretessz¸k, hogy ˆsszeÈrjenek az Ìzek.
Ekˆzben felszeletelj¸k a vˆrˆshagym·t, a
pÛrÈhagym·t Ès a kÈt gerezd fokhagym·t
is, majd k¸lˆn-k¸lˆn t·lk·kba tessz¸k.
Mustáros brokkolikrémleves
Hozz·valÛk: 50 dkg brokkoli, 1 nagyobb A maradÈk margarint vagy vajat megolkrumpli, 1 db vˆrˆshagyma, 2 gerezd fok- vasztjuk Ès hozz·adjuk a vˆrˆshagym·t,
hagyma, 2-3 dkg margarin, 1 ek olÌvaolaj, a pÛrÈhagym·t, majd a fokhagym·t is.
2 db h˙sleveskocka, sÛ, ırˆlt bors, szere- Kˆzben vizet forralunk, Ès elvegyÌtj¸k
benne a leveskock·kat. A megp·rolt
csendiÛ, 1 ek must·r, 2 dl tejfˆl
ElkÈszÌtÈs:A brokkolit rÛzs·ira szed- hagym·s keverÈket megborsozzuk, hozj¸k, a krumplit megpucoljuk, Ès kisebb z·adjuk a szerecsendiÛt is, Ès felˆntj¸k
kock·kra v·gjuk, a vˆrˆshagym·t Ès a kb. 2 dl ÑleveslÈvelî, majd tov·bb p·rolfokhagym·t pedig felaprÛzzuk. A mar- juk. Amikor nÈmileg elp·rolgott a leve,
garint Ès az olajat felhevÌtj¸k, majd hoz- akkor r·tessz¸k a lisztet, gondosan ˆszz·adjuk a vˆrˆshagym·t, Ès ¸vegesre szekeverj¸k, Ès felˆntj¸k a maradÈk lÈp·roljuk. Ezut·n hozz·adjuk a fokhagy- vel. 10 perc tov·bbi fızÈs ut·n hozz·adm·t, a rÛzs·ira szedett brokkolit Ès a juk a tejszÌnt, ˆsszeforraljuk, ezt kˆvetıen
kock·ra v·gott krumplit is. Alaposan pedig ˆsszeturmixoljuk. A zsemlÈket felˆsszekeverj¸k, majd felˆntj¸k annyi vÌz- szeletelj¸k, mindkÈt oldalukat megkenzel, amennyi ellepi a zˆldsÈgeket. A pu- j¸k vajkrÈmmel, megszÛrjuk sajttal, tepsih·ra fıtt zˆldsÈgeket botmixerrel pÈpe- re tessz¸k Ès a lerben ropogÛsra s¸tj¸k.
sÌts¸k, majd a levest ÌzlÈs szerint f˚sze- A levest t·lba merj¸k, megszÛrjuk reszelt
rezz¸k, Ès visszatessz¸k a t˚zre. A tejfˆlt sajttal Ès a sajtos pirÌtÛssal t·laljuk.
elkeverj¸k a must·rral, majd ·llandÛ keverÈs mellett belecsorgatjuk a levesbe, Egyszerű karalábéleves
Ès p·r percig mÈg fızz¸k. T·lal·skor a Hozz·valÛk: 2 kˆzepes fej karal·bÈ, 1 fej
krÈmlevest csepegtess¸k meg olÌvaolaj- vˆrˆshagyma, 1 ek liszt, olÌvaolaj vagy
jal Ès megpirÌtott kenyÈrkock·kkal kÌ- napraforgÛolaj, ÈtelÌzesÌtı, sÛ, p·r sz·r petn·ljuk.
rezselyem
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ElkÈszÌtÈs: A hagym·t felaprÛzzuk Ès
olajon ¸vegesre p·roljuk. A felkock·zott
karal·bÈt a hagym·ra ˆntj¸k, majd azt is
megp·roljuk. MegkˆzelÌtıleg fÈl Ûra
ut·n, r·szÛrjuk a lisztet Ès alaposan ˆszszekeverj¸k, majd felˆntj¸k annyi vÌzzel,
amennyi levest szeretnÈnk. ÕzlÈs szerint
szÛrunk r· sÛt Ès ÈtelÌzesÌtıt, vÈg¸l pedig beletessz¸k az aprÛra szelt petrezselymet.

Paradicsomleves
Hozz·valÛk: 1 l paradicsomlÈ , 3 ek olaj,
2 ek liszt, fÈl fej lereszelt , 1 kisebb darab zellersz·l, 1 babÈrlevÈl, 1 gerezd fokhagyma, petrezselyem, sÛ, bors, cukor,
sz·raz aprÛ tÈszta
ElkÈszÌtÈs: A lereszelt hagym·t olajon
megpirÌtjuk, majd a liszttel vil·gos r·nt·st
kÈszÌt¸nk. A r·nt·st felengedj¸k a paradicsomlÈvel Ès a vÌzzel, majd beledobjuk
a zellersz·rat Ès a babÈrlevelet, a fok-

hagym·t Ès a petrezselymet, illetve ÌzesÌtj¸k. A zˆldsÈgeket ˆsszefızz¸k, kˆzben kÛstolgatjuk, ÌzlÈs szerint ak·r kis
cukorral is ÈdesÌtj¸k. Az aprÛ tÈszt·t sÛs
vÌzben megfızz¸k, majd t·lal·skor adjuk
a leveshez. ï

Román borokat is díjaztak Párizsban
A 2013-as Èv elsı komolyabb nemzetkˆzi
borversenyÈn (m·rcius 1-5.), a p·rizsi
Vinalies internationales-on 43 orsz·g ned˚i mellett Èrtelemszer˚en rom·n borok is

megmÈrettettek a rendkÌv¸l erıs mezınyben. Orsz·gunk borai nÈgy arany Ès hÈt
ez¸st dÌjat nyertek. Ha nÈpszer˚ borokat
kortyolgatn·l, Ìme, a dobogÛs rom·n borok list·ja:
Arany dÌjas borok ñ Cotnari ñ Gras„ de
Cotnari, fÈlÈdes fehÈrbor, 2011; Cotnari ñ
Colocviu la Roma, T„m‚ioas„ Rom‚neasc„, fehÈrbor, 2011; Cotnari ñ T„m‚ioas„
Rom‚neasc„, Èdes fehÈrbor, 2011; Vinarte
ñ Sirena Dun„rii, Èdes rizling, 2001. Ez¸st
dÌjasok ñ Cotnari ñ Chateau Cotnari, sz·raz
fehÈrbor, 2011; Cotnari ñ Colocviu la Atena, Feteasc„ Alb„, 2011; Cotnari ñ Feteasc„
Alb„, fÈlsz·raz fehÈrbor, 2012; Cotnari ñ

Fr‚ncu∫a, fiatal sz·raz bor, 2012; Cotnari ñ
Gras„ de Cotnari, Èdes fehÈrbor, 1982;
Domeniul Coroanei, Minima Moralia,
HONESTY, fehÈrbor, 2011; Domeniul Coroanei Segarcea, Principessa Margareta,
Viognier Pinot Gris, fehÈrbor, 2011. ï

´
KONYHATITKOK A CORSOBÓL

Fogyasszunk díjnyertes borokat
a nyári estéken!

A limon·dÈ a forrÛ ny·ri napok itala.
Nem nagy kunszt, hiszen citrom, kevÈs
cukor Ès hideg vÌz vagy jÈg kell hozz·.
Kis fant·zi·val azonban kˆnnyen k¸lˆnleges italkˆltemÈnyeket kÈszÌthet¸nk, kiz·rÛlag termÈszetes alapanyagokbÛl.
A Corso idei kedvenc limon·dÈja a hely
nevÈt viseli Ès h˚vˆsebb estÈken alkohol
hozz·ad·s·val cocktail kÈsz¸l belıle.
A Corso Limon·dÈ szÌnÈt Ès felejthetetlen arom·j·t a friss bazsalikomlevÈl adja.
A megmosott leveleket ˆsszeturmixoljuk
ubork·val, cukorral, kifacsart citromlÈvel, vÌzzel Ès friss levelekkel dÌszÌtj¸k. ÕzlÈs szerint a vÈgÈn adhatunk hozz· reszelt gyˆmbÈrt.
www.cafecorso.ro
(FıtÈr/Pia˛a Unirii 15.)

HIRDETÉS

Hidegzuhany forró napokra

16

igen , tessék ï Kolozsvár

kedvenc

Kedvencünk az aranyhörcsög
Az aranyhˆrcsˆg nagy, fekete szemeivel,
b·rsonyos, puha bund·j·val Ès mindenkit
mag·val ragadÛ kedves Ès olykor vicces
viselkedÈsÈvel megÈrdemelten ker¸lt a
legkedveltebb h·zi·llatok kˆzÈ. A hobbi·llattartÛk ezt az aprÛ termet˚ kisemlıst
alig sz·z Ève fedeztÈk fel. Az eredetileg
s·rg·sbarna fÈlÈnk ·llatka gyors szaporod·s·nak Ès a tenyÈsztık buzgÛs·g·nak
kˆszˆnhetıen a szırzet minısÈgÈben Ès
szÌnezetÈben is jelentıs v·ltoz·sok tapasztalhatÛak.
Az aranyhˆrcsˆg nÈpszer˚sÈgÈnek kˆszˆnhetıen szinte minden kis·llat-kereskedÈsben megtal·lhatÛ. Egy kifejlett pÈld·ny hossza megkˆzelÌtıleg 16-18 cm, s˙lya pedig 8 dkg. AprÛ f¸lei kerekdedek,
farka rˆvid, fejlett bajszai ÈbrenlÈtekor pedig ·llandÛ mozg·sban vannak.

szˆkjˆn Ès a fˆldˆn
landolva esetlegesen meg¸sse mag·t.
A rendszeresen kÈzben tartott kedvencek tapasztalatok szerint jobban t˚rik a simogat·st, vakargat·st.

Táplálása

A kapott Ètelt hihetetlen gyorsas·ggal
elhordja, az ·ltala kiv·lasztott sarokba
Ès elrakt·rozza. Mikor megÈhezik majd,
oda megy t·pl·lkozni. Szereti rakt·rozni
az Ètelt, ·m a kis
ÈlÈskamr·j·bÛl kˆvetkeztethet¸nk,
Tartása
Kedvenc¸nk elhelyezÈsÈre tˆkÈletesen hogy milyen Èteladagot kell kapnia. ¡ltamegfelel egy kisebb terr·rium vagy ket- l·ban magvakat, illetve b·rmilyen zˆldsÈrec, amelynek alj·ra megkˆzelÌtıleg kÈt- get vagy gy¸mˆlcsˆt elfogyaszt. Az
ujjnyi faforg·csot terÌts¸nk. Ha egy ma- aranyhˆrcsˆg a nˆvÈnyi eredet˚ t·pl·lÈk
roknyi szÈn·t is adunk neki, igen aktÌvan mellett szÌvesen elmajszolja a sajtdarabtakaros fÈszket rak belıle, ahol a kÈsıbbi- k·t, tehÈnt˙rÛgolyÛt, olykor az eleven
ekben jÛkat tud majd szunyÛk·lni. Lakhe- szˆcskÈt is.
lyÈre mindenkÈpp Èrdemes egy mÛkuskereket is beszerezni, ahol rendszeresen Gondozása
kif·raszthatja mag·t. Amennyiben mag·- TisztÌt·sa kevÈs munk·t igÈnyel, ugyanis
nyosan tartjuk hˆrcsˆg¸nket Ès kellıkÈp- hihetetlen tiszta ·llat. A bund·ja mindig

kÈszÌti kedvenc¸nk. A meleggel ellentÈtben az ·llatka jÛl t˚ri a mag·nyt. A fiatalok
szÌvesen alszanak egy nagy rak·sban Ès
j·tszadoznak egym·ssal, ·m az ivarÈrettsÈggel ez megsz˚nik (az ivarÈrett pÈld·nyok a termÈszetben is mag·nyosan Èlnek, csak p·rz·s idejÈn Èrintkeznek t·rsaikkal). A hÌmek esetÈben k¸lˆnˆsen vigy·zzunk, hogy ne legyenek ˆsszez·rva,
mert nagy esÈly van a verekedÈsre, amely
ak·r Èletre-hal·lra mehet. Az aranyhˆrcsˆgˆk ·tlagos Èlettartama 2-3 Èv.

Szaporodása
Az aranyhˆrcsˆg viszonylag hamar, 2
hÛnapos kor·ra ivarÈrettÈ v·lik. Amennyiben szaporÌtani szeretnÈnk a kedvenceinket, fontos, hogy ne tartsuk egy¸tt a nıstÈnyt a hÌmmel. SzaporÌt·s cÈlj·bÛl minden esetben a nıstÈnyt tegy¸k a hÌmhez,
mert az ivarz·s jeleit nehezen lehet Èszlelni, Ès ha nem ivarzÛ nıstÈnyhez helyezz¸k a hÌmet, pillanatok alatt verekedÈs tˆrhet ki Ès esetenkÈnt a nıstÈny meg is ˆlheti a hÌmet.
A nıstÈnyt addig hagyjuk a hÌmnÈl, amÌg
a p·rz·s megtˆrtÈnik, vagy ha nem l·tjuk,
maximum egy hÈtig. Az aranyhˆrcsˆg
vemhessÈgi ideje kÈt hÈt. Ha a nıstÈny a
hÌmnÈl marad, a hÌm jÛÌz˚en megeszi az
˙jsz¸lˆtteket. Ugyanezt teszi az anya is, ha
nem adunk neki sz¸lÈs ut·n megfelelı
mennyisÈg˚ zˆldsÈget. A kicsik sz¸letÈpen fiatal, hamar meg lehet szelÌdÌteni. ·polt, Ès a dolg·t is mindig ugyanabba a s¸kkor csupaszok Ès magatehetetlenek.
Fontos, hogy mielıtt megfogn·nk, Ûvato- sarokba vÈgzi, ezÈrt elÈgsÈges naponta Kˆr¸lbel¸l 3 hetes korukban lehet ıket
san Èrints¸k meg, simogassuk vÈgig, mert csak abban a sarokban kicserÈlni az almot. szÈtv·lasztani a nıstÈnytıl, ugyanis ekijedıs termÈszetÈbıl kiindulva ˆnkÈntele- A hˆrcsˆg Èjszakai ÈletmÛdot folytat, ezÈrt kortÛl kÈpesek ˆn·llÛ Èletet Èlni. A nısn¸l vÈdekezve reflexszer˚en megharap- lehetıleg ne zavarjuk napkˆzbeni alv·s·- tÈnyt erısen kif·rasztja a kˆlyˆknevelÈs,
hatja kez¸nket. Mikor kez¸nkbe vessz¸k, ban. Napoztat·sa szigor˙an tilos, mert ezÈrt aj·nlott, hogy hagyjunk neki idıt reÛvatosan fogjuk a markunkba, nehogy ki- nem bÌrja a meleget Ès a ny·ri k·nikula ki- gener·lÛdni a kˆvetkezı p·rz·s elıtt. ï
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Apróhirdetések
Bérbe ad
• Augusztus 1-jétől kiadó kétszobás bútorozott tömbházlakás 2-3 személynek a Monostor negyedben
(Mehedinţi utca). & 0728-732288
Ingatlan
• Eladó 1300 négyzetméteres telekhely Tordaszentlászlón. & 0264-374066
Különféle
• Eladó összecsukható gyerekkocsi és gyerek autóülés
(2 évesig). Pierre Cardin-márka. & 0264-546106
• Eladó Philips Philicorda Rhythm 10 villanyorgona és
Erika írógép. & 0265-421971
Rendezvény
• Nyári vakációs program a Rotamundi Egyesület szervezésében Kolozsváron óvodások és kisiskolások számára június 24–szeptember 6. között hétfőn, szerdán,
pénteken. Érdeklődni, jelentkezni Grasin Imolánál
(&0740-401023) vagy a gimcsi@yahoo.com e-mail címen. Helyszín: Anton Pann utca 26 szám, www.rotamundi.ro
• Szülők iskolája előadás, beszélgetés, workshop. Aktív
vagy hiperaktív a gyermekem? Hogyan segítsük hiperaktív gyermekünket? Foglalkozásvezető: Grasin Imola
pszichológus Érdeklődni: &0740-401023 vagy gimcsi@yahoo.com. Jelentkezési határidő: június 24. Helyek száma: 10 személy. www.rotamundi.ro
Szolgáltatás
• Cégek, alapítványok, magánvállalkozók könyvelését
vállaljuk. & 0740-064052
• CECCAR-tag könyvelési cég teljes körű könyvelést
vállal (kft.-k, nonprofit szervezetek, magánvállalkozók). Ár 200-500 lej között, megegyezés alapján. Ha
szükséges, elmegyünk az akták után. & 0741-928059
• Kozmetika, manikűr, pedikűr a kliensnél odahaza is,
programálás a 0746-200310-s telefonszámon. &
0746-200310
• Mezőgazdasági munka Angliában magyar állampolgároknak! Napoca utca 5/22., a magyar konzulátus közelében. info@workandtravel.ro & 0744-134820

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

Hogyan juthat el lapunk Önhöz,
barátaihoz, ismerőseihez is?
Legegyszer˚bb, ha ell·togat honlapunkra, a
www.igentessek.ro/ujsag oldalra, Ès ott az elıre
megszerkesztett fel¸letet haszn·lva igÈnyli ˙js·gunkat. A honlapunk mellett hÈtkˆznaponkÈnt 9
Ès 15 Ûra kˆzˆtt a Call Centeren kereszt¸l is kÈrheti lapunkat!

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

apróhirdetés
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Munkaaj·nlat

Partnereink figyelmébe!

Az Igen, tessÈk! havilap ˙js·gkihordÛkat keres Kolozsv·r ter¸letÈre. A rÈszmunkaidıs ·ll·s havonta nÈgy nap lapkihord·st igÈnyel. A jelentkezÈseket a 0312263100-s ingyenes telefonsz·mon, illetve az info@igentessek.ro
cÌmen v·rjuk. Rugalmas munkaidıt kÌn·lunk, bÈrezÈs megegyezÈs szerint. Az alapos helyismeret
elınyt jelent.

Megkérjük azokat a szolgáltatói egységeket, amelyek még nem regisztráltak, de használják az Igen, tessék!
matricát, jelezzenek, hogy a következő lapszámban regisztrálás után
megjelenhessenek. Regisztrálni a
www.igentessek.ro honlapon lehet.

• Romániai ügyintézése során nyelvi nehézségekbe
ütközik? Szakképzett román–magyar tolmácsokból
álló csapatunk készséggel áll rendelkezésére. & 0720366046
• Engedéllyel rendelkező magánszemély, külső és belső munkálatokat vállalok: hőszigetelés, hangszigetelés, vakolás, festés, parkettcsiszolás/-lakkozás, csempézés, tapétázás. & 0740-083014
• BÚTOR, ÁRÚSZÁLLÍTÁS, LOMTALANÍTÁS! Vállaljuk
magánszemélyek és cégek részére mindennemű szállítási-rakodási megbízások igény szerinti lebonyolítását, épületen belüli átrendezését! Szerelési feladatokat
is végzünk, lomtalanítunk pincétől padlásig! & 0741653334
• SÓBARLANG, Kolozsvár KÖZPONTJÁBAN! Holt-tengeri só és kősó felhasználásával egy vadonatúj technológiával épült sóbarlang természetes gyógymódot kínál az egészségünk védelmére, különböző betegségek megelőzésére. www.grotasalina.ro, cardinal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749-164406
• Stabil, régi téglából épült nagy ház eladó előnyös
áron. Nyolc szoba, konyha, műhelyhelyiségbol álló,
két utcára nyíló fronttal. Komoly érdeklődőt várok. &
0742-405841
• BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Hívd el BARÁTAIDAT és
ünnepeld nálunk SZÜLETÉSNAPODAT A JÓ HANGULAT és a sok-sok JÁTÉK mind-mind RÁTOK várnak .
Helyszín: Anton Pann u. 26. sz. & 0740-401023
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 jutathatja el cégének,
intézményének üzenetét, reklámját
a 15 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/
ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸letet, amelyen kereszt¸l felveheti munkat·rsainkkal 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 arra b·torÌtjuk ÷nˆket, hogy lapunkkal kapcsolatos
megjegyzÈseiket k¸ldjÈk a szerkesztıst·bnak, hiszen lapunkat az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel mÈg jobban
tudjuk a mi kˆzˆssÈg¸nk ÈrtÈkeire, arc·ra form·zni!
Kellemes olvas·st kÌv·nunk! Az Igen, tessÈk!
Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata

• Szívesen vállalom otthonának vagy irodájának tisztán tartását, háztartásának vezetését, gyermekek és
idősek figyelmes felügyeletét. Ha Önnek egy gyakorlott, szép munkát végző, megnyugtató segítségre van
szüksége, várom hívását! & 0752-128014
• Rendelje meg kedvenc könyvét otthona kényelméből. Könyvespolc on-line könyvesbolt csak egy
kattintásnyira van Öntől. Kattanjon ránk: www.konyvespolc.ro & 0720-253650
• 60 éves nyugdíjas nő takarítást, mosást és/vagy gyerek felvigyázását vállalom & 0748-068225
• Energetikai tanúsítvány készítése, épületenergetikai
felmérés, energiahatékonysági számítás és tanácsadás. www.kadar-energy.ro & 0722-631040
• Alkalmi munkavállaló Kolozsvár területén. & 0749936576
• Kerti munkát vállalok, saját felszereléssel: fűnyírás,
szőlőmetszés, gyepesítés, gyümölcsös karbantartása. További elérhetőség: facebook.com/GradinarCluj
& 0749-936576
• Könyvelőségi cég (CECCAR-tag) cégek, alapítványok,
magánszemélyek teljes körű könyvelését vállalja jutányos áron. & 0742 153261, 0745-353271
• Szívesen vállalom otthonának vagy irodájának tisztán tartását, háztartásának vezetését, gyermekek és
idősek figyelmes felügyeletét. Szabi Gizella. & 0752128014
• VENUS szépségszalon, Gyár utca (Fabricii) 2 szám, a
körjárat mellett. & 0746-289501
• Hajvágás, berakás, tartós hullám, alkalmi frizurák előnyös árakon, akár otthon is. & 0746-289501
• Festmények, grafikák, fényképek és tükrök keretezése. & 0748-494440, 0748-108141
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Humor

Lazíts, alkalmazkodj, szeress!

CsıtˆrÈs van egy orvos vill·j·ban. A doki
telefonon hÌvja az ismerıs csıszerelıt.
ñ Azonnal ugorj kocsiba, csıtˆrÈs van
n·lunk, a pincÈben m·r minden ˙szik!
ñ Nem mehetek, tudod, hogy ¸nnepel¸nk. Itt vannak a gyerekek, az egÈsz rokons·g, hÌvj·l valaki m·st.
ï
ñ Bezzeg mikor beteg valaki a csal·dodBika
ï
F
bÛl, mindig engem hÌvsz, Ès Èn mindig
Szerelmi Èletedet Èrintı kÈrdÈsekSkorpió
L
ben nem lehet okod semmilyen panaszra
Ideges szÌvpanaszok Ès kisebb szÛ nÈlk¸l indulok.
ebben a hÛnapban. Elm˙lt a nagy cselek- szÌvritmuszavarok jelezhetik, hogy az ñ Igazad van, m·r jˆvˆk is.
vÈsekkel, az izgalmakkal teli idıszak, utÛbbi idıben jÛval stresszesebben Èlsz, A csıszerelı megÈrkezik, kinyitja a pincÈmost nyugodtan dılj h·tra Ès vegyÈl egy mint amivel kˆnnyedÈn elboldoguln·l, ne be vezetı ajtÛt. A harmadik lÈpcsıfokrÛl
bedob a vÌzbe kÈt aszpirint Ès Ìgy szÛl:
nagy levegıt.
haladj ebben az ¸temben tov·bb.
ñ Ha hÈtfıig nem apad le, hÌvj·l ˙jra.
ï
ï

E Kos

Anyagi tÈren nem lesz okod panaszra, hiszen szellemi tevÈkenysÈgekbıl
Ès kreatÌv ˙jÌt·said megvalÛsÌt·s·bÛl v·rhatÛan nagyobb bevÈtelre is szert tehetsz.
Lecsendes¸lsz, bÈkÈs idıszak kˆvetkezik.

G

Ikrek

J

Szűz

Rengeteg alkalom kÌn·lkozik a cs·bÌt·sra, saj·t vonzerıd felmÈrÈsÈre. Engedd kˆzel magadhoz mindazt, ami ˆrˆmmel tˆlt el, hallgass zenÈt, olvass regÈnyeket Ès mozogj minÈl tˆbbet a szabadban.

K

Mérleg

M

Nyilas

P

Halak

Kellıen tudatosan Ès szakmai al·zattal navig·lsz a karrierÈpÌtÈs idınkÈnt
nem t˙l zˆkkenımentes ˙tvesztıjÈben.
Gyızd le saj·t lustas·god, szellemi renyhesÈged, hiszen csak ez gˆrdÌthet elÈd
akad·lyokat.

ï

VÈgre megtal·lod azt az ·ll·st,
amelyet vÈgre mÈltÛnak Èrzel a kÈpessÈgeidhez. Olyan termÈszetessÈg Ès b·j ·rad
belıled ezekben a hetekben, hogy ember
legyen a talp·n, aki ellen tud ·llni annak.

⁄j igazgatÛ ker¸l a gy·rba. Lemegy a
munk·sok kˆzÈ Ès megl·t egy fiatal fÈrfit,
aki unottan t·masztja a falat. MegkÈrdezi:
ñ Mennyit keres maga, fiam, havonta?
ñ Hatvanezret ñ feleli a fÈrfi.
ñ Itt van hatvan, fogja Ès ne is l·ssam itt
ï
ï
tˆbbet ñ feleli az igazgatÛ
Rák
Bak
N
H
A hÛnap elejÈn komoly problÈm·t
Ebben az idıszakban NAGY elha- A fÈrfi elveszi a pÈnzt Ès sietve t·vozik.
jelenthet sz·modra a tolerancia. A kisebb t·roz·sokra juthatsz a jˆvıdet illetıen, Jˆn egy munk·s kezÈben egy ezressel:
ellenvetÈsre is rosszul reag·lsz, nem vagy tˆbb kÈrdÈsben is nagy horderej˚ dˆntÈ- ñ IgazgatÛ ˙r ñ kÈrdezi a munk·s ñ nem
kÈpes megbirkÛzni a k¸lˆnfÈle elkÈpzelÈ- sek megsz¸letÈse van kil·t·sban. A mun- l·tta vÈletlen¸l a pizzafut·rt?
sek Ès Èrdekek egym·snak fesz¸lÈsÈvel.
ka¸gyeken most ne v·ltoztass, nincs itt az
ï
ideje.
A macska Ès az egÈr bemennek a k·vÈï
h·zba. A pincÈr kimegy Ès kÈrdezi:
ï
I Oroszlán
ñ Mit hozhatok ÷nˆknek, uraim?
…rzelmileg igencsak felfokozott O Vízöntő
Ez az idıszak a termÈszetedbıl fa- ñ Mondjuk egy kis sajttort·t Ès 3dl kÛl·t ñ
idıszaknak nÈzel elÈbe ebben a hÛnapban. Az unalmas, pontosan kisz·mÌthatÛ kadÛ nehÈzsÈgek legyızÈsÈre szolg·l, mondja az egÈr.
vagy ak·r a hÈtkˆznapi jelzık t·volrÛl sem amelyek sz·mos kapcsolatod minısÈgÈn ñ …s ÷nnek, uram? - fordul a macsk·hoz.
illenek mindennapjaidra.
javÌthatnak. ÷nmagaddal szembes¸lni ne- ñ Nekem csak egy kis tejszÌnhabot az egÈrre!
hÈz feladat, de gy¸mˆlcsˆzı.
ï
Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse:
Az erıltetett menet helyett meg
kellene prÛb·lnod rugalmasabban kezelni
a dolgaidat. Megl·tod, amennyiben csˆkkented a tempÛt, nem esik majd nehezedre jobban alkalmazkodni a kˆr¸lmÈnyekhez sem.

ï

Nem tervezel nagy dolgokat a kˆzeljˆvıben, Ìgy nem tarkÌtj·k Èleted sem
k¸lˆnˆsebb buk·sok, sem kimagaslÛ
eredmÈnyek. Ne lÈgy ˆnmagad ellensÈge,
ink·bb lÈpj az ˆnfejlesztÈs rˆgˆs ˙tj·ra.

J˙nius 8., Med·rd napja, a kˆzismert nÈpi
idıj·r·sjÛslÛ nap. A helyes megfejtık kˆz¸l
a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚
kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek:
Angyalosi Gyˆngyi IldikÛ (Kolozsv·r, Monostor
negyed) Ès CzakÛ L·szlÛ (MagyarlÈta).
A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u.
21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.
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AZ …VBEN
GL…DA

ÑAî HUS¡NG
FAALKOT¡S
R…SZE!

IRÕDIUM …S
NITROG…N

TESZTR…SZ
KANNIB¡L
EGYNEM¤I

A V…G…RE
MARADT!
ALMACIKK!

NAGY
SZ¡M⁄

AZ AMERIKAI ELN÷K

FOSZT”K…PZ’

R”MA
KIK÷T’JE

L¡DA
TARTALMA!

KICSI
RUDOLF

FIZET…SKIEG…SZÕT…S

A
A megfejtÈs harmadik,
befejezı rÈszÈt
a karik·kkal jelˆlt bet˚k
fel¸lrıl lefelÈ,
balrÛl jobbra
tˆrtÈnı ˆsszeolvas·s·val
kapjuk.

T
ILYEN V¡GY
…S LAP IS
VAN

N…M¡N KAP!

BROKKOLISZELET!

EUR”PAI
TENGER

NYIT” …S ...

LE ... ⁄T,
FEL ... ⁄T

K÷Z…PEN
AL¡ÕR!

P¡RATLAN
G…PET!
N’I N…V

DÕSZN÷V…NY

NANO-

FUKSZIASZIRMOK!

A CORRIDA
SZEREPL’JE

HULL¡MT÷R’ G¡T

N”GAT”
SZ”

HAT¡ROZ”RAG

SOROZAT

SZ¡MTANOSAI

PAPÕRRA
VETN…M

F’ANGYAL,
L¡NGPALLOSSAL

NEM
SZOROS
R¡BESZ…LVE ELAD”

KER…KSZ…LEK!

NYOM¡SEGYS…G

PAPÕRM…RT…K

TEJCSEPP!
PEN…SZES,
KELLEMETLEN SZAG

DUALIZMUS
ELEJE!

BEC…ZETT
ANNA

PED¡LON
TAL¡LHAT”!

... LING (SZÕN…SZN’)

P¡ROS
CSORDA!

ROM¡N
”R¡K

OROSZ
HADVEZ…R
(XVIII. SZ.)

NEKTEK
(LATIN)

‹RES R…S!
FRANCIA
V¡ROS

÷LT÷ZET

R”MAI 50

VÕZG’Z

P

Rejtvényszelvény



KEVERT
GIN!

KETT’S

IGA

D…VA
V¡ROSNEGYEDEI!

UTCA
(R÷V.)

S…R‹L…SEK

F…LIG
BARB¡R!

TR…NEREK

NAGY
OROSZ
FOLYAM

BANKJEGY
(R…GIESEN)

…PÕT’ANYAG

F…LELEM!

MORZSOL¡

T…V…BEN
L¡TJUK!

F÷LDALATTI

KAB¡T
VAGY
NADR¡G
R…SZE

ILYEN ALAKBAN L…P
A HUSZ¡R
A SAKKBAN

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. j˙lius 24-Èig.
A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________
PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Balkáni vs. amerikai
Corolla a Toyotától

Elkészült
a legolcsóbb
Porsche

A Toyota, miut·n bemutatta az egyik legsikeresebb modelljÈnek, a Coroll·nak a
tengeren t˙li tÌpus·t,
kˆzÈtette a balk·ni
v·ltozat fÈnykÈpeit is.
A modell kÈt tÌpusa
kˆzˆtt jelentıs k¸lˆnbsÈgeket fedezhet¸nk fel, mÈgis nehÈz
meghat·rozni, melyik
siker¸lt ÌzlÈsesebbre.
A balk·ni kiad·srÛl
csup·n annyi inforBalra az amerikai, jobbra a kelet-európai Corolla
m·ciÛt kˆzˆlt a jap·n
autÛgy·r, hogy hamarosan elkezdik a for- v·rhatÛ egy 99 lÛerıs 1,33 literes benzigalmaz·st Kelet-EurÛpa sz·mos piac·n. nes modell, illetve nagy valÛszÌn˚sÈggel
A potenci·lis v·s·rlÛk termÈszetesen a szed·n megˆrˆkli az Auris 90 lÛerıs
alapjaiban az amerikai vari·nshoz hason- 1,4-es dÌzel motorj·t.
lÛ, teh·t megkˆzelÌtıleg egy 4,6 mÈter
A kÈt tÌpus kˆzˆtt k¸lsıleg kÈt k¸lˆnbhossz˙s·g˙, elıdjÈnÈl 10 centimÈterrel sÈg is szembeˆtlı. A tengeren t˙li Corolhosszabb tengelyt·v˙ szed·nra sz·mÌt- l·t nagysz·j˙ra Ès csÌptetett h·tsÛ l·mp·hatnak. A motorv·lasztÈk termÈszetesen j˙ra gy·rtottak, mÌg a balk·ni modell
a keleti piac igÈnyei alapj·n v·ltozik. klasszikus h·tsÛ l·mp·val Ès csÌkos orral
Egyes nem hivatalos inform·ciÛk szerint rendelkezik. ï

Elıfordul, hogy a nagy autÛgy·rtÛk piacra
dobnak tıl¸k szokatlan termÈkeket. Tavaly ısszel a Shelby kerÈkp·rral rukkolt
elı, de kor·bban a Mercedes, Peugeot,
Honda, BMW Ès a VolvÛ is prÛb·lkozott
hasonlÛval. Most pedig a Porsche gy·rtott,
a tˆbbi gy·rtÛval ellentÈtben, egy nÈgykerek˚ j·rm˚vet.
A nÈmet gÈpkocsigy·rtÛ ˙j alkot·sa egy
csıv·zas, ped·los gokart, amely mindˆszsze 25 kilogrammot nyom. A cÈlcsoport az
ˆt Èv feletti gyermekek. A kˆzlekedÈsi
eszkˆz terheltsÈge 50 kilogramm, Ès megkˆzelÌtıleg 150 centimÈteres magass·gig
lehet benne kÈnyelmesen ¸lni. A Porsche
gokartj·t termÈszetesen minısÈgi alkatrÈszekbıl ·llÌtott·k ˆssze, amelyet kÈzifÈkkel Ès kontrafÈkekkel is ell·ttak a sport¸lÈs mellett.
Az ·r 900 doll·r, amely kicsit soknak bizonyul egy gyerekeknek sz·nt kˆzlekedÈsi eszkˆzÈrt, de ezt lesz·mÌtva ez a legolcsÛbb Porsche. ï

Harmincmi lliós VW Golf család
ElkÈsz¸lt a harmincmilliomodik Golf a
Volkswagen wolfsburgi gy·r·ban. Az eurÛpai autÛgy·rt·s legnÈpszer˚bb modellje
mellett csak a Toyota Corolla Ès a Ford Fmodell haladta meg a harmincmilliÛs darabsz·mot.
A nÈmet autÛgy·r 1974-ben mutatkozott
be a Golffal, mivel sz¸ksÈg volt a Bog·r
ir·nti ÈrdeklıdÈscsˆkkenÈs miatt egy korszer˚bb modellre. A deb¸t·l·sa Ûta csak
egyszer nem siker¸lt az Èv legkelendıbb
autÛja cÌmet megszereznie NÈmetorsz·gban, ugyanis 1980-ban a Mercedes W123as modelljÈbıl v·s·rolt·k a legtˆbbet.

A kezdetekben 1,1 literes 50 lÛerıs Ès 1,5
literes 70 lÛerıs motorral ell·tott Golfnak
ma m·r a hetedik gener·ciÛj·t gy·rtj·k.
A legutolsÛ gener·ciÛs modell hosszabb
Ès szÈlesebb, viszont kˆnnyebb Ès kevesebbet is fogyaszt elıdeinÈl.
A Volkswagen az elm˙lt 39 Èvben ·tlagosan kÈtezer Golfot adott el naponta, Ès jelen ·ll·s szerint az ÈrdeklıdÈs nem nagyon akar csˆkkenni. 2012-ben tˆbb mint
800 ezer darabot ÈrtÈkesÌtett vil·gszerte
a hatos Ès hetes gener·ciÛs modelljeibıl a
nÈmet autÛgy·rtÛ, amely ·ltal a legjobb
ÈvÈt z·rta elad·sok terÈn. ï
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A legnőiesebb lábbelik a nyárra
Ugyan nem a cipı teszi az embert, mÈgis
tˆkÈletes kiegÈszÌtıje lehet a ny·ri viseletnek. Kiv·laszt·sakor az esztÈtikai vonzat
mellett mindenkor Èrdemes figyelni a kÈnyelemre, a funkcionalit·sra is, hiszen
nemcsak a strandra, a tengerpartra, de a
mindennapok esemÈnyeire is gondolnunk kell, amikor l·bbeli v·s·rl·s·ra adjuk a fej¸nket. Az idei meleg szezonra termÈszetesen modellek ezrei kÌn·lkoznak:
telitalp˙, sarok nÈlk¸li, papucs, szand·l,
balerin Ès mÈg sorolhatn·nk. SzÌnekben
˙jÌt·st vehet¸nk Èszre, ugyanis a fekete-fehÈrtıl, illetve barn·tÛl a pasztell Ès ÈlÈnkebb szÌnek felÈ halad·st figyelhetj¸k
meg, de ugyan˙gy divatosak maradnak a
vir·gmint·s Ès a tˆbb tÛnus˙ fazonok is.

A telitalpú szandál
A smaragdzˆld Ès a mentazˆld a halv·ny
s·rg·k, lil·k mellett az idei Èv divatszÌnei;
nemcsak ruh·t, hanem l·bbelit is Èrdemes
venned ezekben az ·rnyalatokban. A telitalp˙ cipı egyÈbkÈnt az alacsonyabb l·nyoknak is elınyˆs, ugyanis optikailag
hosszÌtja a l·bat. A p·nt elrendezÈsÈre is
Èrdemes odafigyelned, ugyanis ha nem
osztja kettÈ drasztikusan a l·bsz·rad, hanem ink·bb ·tlÛsan a bok·dtÛl a l·bfejed
fele Ìvel, vagy tˆbb p·nt keresztezi egym·st, akkor ugyancsak kedvezı a rˆvid l·baknak. Ugyanez a hat·s Èrhetı el az Y
vagy T alak˙ p·ntokkal, a vÌzszintes v·ltozatok ezzel szemben oszlopszer˚ hat·st
keltenek.

A lábak legnagyobb öröme: a megfelelő lábbeli!
amelyeket k¸lˆnˆsebb gondolkod·s nÈlk¸l t·rsÌthatsz b·rmilyen ˆltˆzethez Ès a
mindennapok b·rmely esemÈnyÈhez. Igaz·n nıies darab, amely a maga egyszer˚sÈgÈvel v·lik hat·soss·, Ès kÌmÈli a l·bat
is, hiszen tartja a bok·t, mÈgis lÈgies hat·st
kelt. Amennyiben alacsonyabb termeted
van, aj·nlott vÈkony p·nt˙ Ès lehetıleg
testszÌn˚ cipıt v·lasztanod.

lettek volna. Ez a fazon szexi Ès szintÈn
nıies, Ès sz·mos viselethez hordhatÛ a farmernadr·gtÛl a miniszokny·ig. Kecsesebb
tÌpusai a munk·ban, hivatalosabb elıad·sokon, de ak·r esk¸vın is meg·llj·k a hely¸ket. A nyitott orr˙ v·ltozatok szinte b·rmilyen alaktÌpuson jÛl mutatnak, Ès megny˙jtj·k a szÈles l·bfejet.

Balerin
Papucsok
A p·nt Ès sarok nÈlk¸li papucsok legink·bb a vÌzpart mellett viselhetık, a bırbıl
kÈsz¸lt darabok azonban egy-egy ny·ri
ruha mellett is meg·llj·k a hely¸ket.

Egyszerű szandálok

Magas sarkú szandál

IdÈn a saruk mellett a k¸lˆnbˆzı szÌnekben pomp·zÛ, rugalmas, kÈnyelmes Ès
egyszer˚ szand·lok is divatba jˆnnek,

A magas sarkakat nem sok nı kÈpes huzamosabb ideig elviselni, akadnak azonban
olyanok, akik egyszer˚en mintha erre sz¸-

A szandál kiválasztásakor érdemes a kényelemre is figyelni.

A balerin nıies Ès tal·n az egyik legkÈnyelmesebb nıi cipı, emellett kˆnnyedÈn
tal·lhatunk olcsÛ darabokat, amelyeket
szÌnben, mint·ban, alkalmankÈnt mindig
m·skÈpp kedv¸nkre vari·lhatunk. ï

22

igen , tessék ï Kolozsvár

erotika

Az erotika ábrázolása
a képzőművészetben
Az erotik·val, a szexu·lis nÈzetekkel Ès j·tÈkokkal, a fedetlen testtel kapcsolatos tabuk feltehetıleg a modern kult˙ra ivadÈkai, a m˚vÈszettˆrtÈnet ter¸letein ugyanis
a felsoroltaknak sz·mos lekÈpezÈsÈt l·tjuk. A teljessÈg igÈnye nÈlk¸l koronkÈnt
kˆvetj¸k vÈgig a letÈtbe helyezett, kultur·lis ˆrˆksÈg rÈszÈt kÈpezı alkot·sokat.
Az Ûkori gˆrˆgˆk a pajz·n magatart·s
egyik alapkˆvei, v·z·ikon a szexu·lis
v·gy fedetlen Ès nÈhol ·llatias megjelenÌtÈse mellett orgi·kat, de azonos nem˚ek
kˆzˆtti kapcsolatot is ·br·zolnak. Mˆgˆtt¸k szorosan az Ûkori rÛmaiak sorakoznak, akik a r·juk jellemzı hedonizmussal
mindennapi t·rgyaikon is felt¸ntettÈk a
testi ˆrˆmˆket. A szexualit·s lekÈpezÈsÈnek hangs˙lyos lenyomata keleten sz¸letett, az itt Èlı nÈpek ugyanis szinte megdˆbbentı mÛdon, sokkal kendızetlenebb¸l Ès buj·bban ·br·zoltak. A K·masz˙tra,
az Èlet ÈrzÈki ˆrˆmeinek egyik legısibb
kˆnyve, amely illusztr·ciÛk segÌtsÈgÈvel
igyekszik ismertetni a szeretkezÈs mÛdozatait Ès fajt·it, tippeket, tan·csokat ad a
kÈj maxim·lis elÈrÈse ÈrdekÈben. A szerelem tudom·nya egyÈbkÈnt Siva istennı
nevÈhez kˆthetı, a monda pedig ˙gy tartja, hogy egy szolga leste el tıle a tudom·nyt, amely azt·n kˆnyv form·ban ˆltˆtt
testet. Indi·ban az emberi szerelmet Ès v·gyat az istenek ·ld·sos tevÈkenysÈgekÈnt
kezeltÈk Ès tiszteltÈk, Ìgy sz·mos templom
Ès emlÈkm˚ fal·n tal·lhatÛak erotikus
szobrok, illetve szerelmi jelenetek.
Az ˆrˆmszerzÈs m˚vÈszete az eurÛpai
kult˙r·ban sz·mos festmÈnyen Ès szobron
mutatkozik meg, kezdetben termÈszetesen az Ûkori mÌtoszok Ès mond·k ·br·zol·s·ra sz˚kÌtik kiterjedÈsÈt. Ekkor mÈg a

A reggeli a szabadban burkolt és huncut erotikát hordoz
m˚vÈszeknek valamilyen nyomÛs ¸r¸gyre volt sz¸ksÈg¸k, hogy modellj¸ket levetkıztessÈk. Botticelli VÈnusza hossz˙ Èveken kereszt¸l az erotikus nı, a szÈpsÈg allegÛri·jakÈnt Èl, de Michelangelo D·vid
szobra is korszakalkotÛ fÈrfiide·ll·, egyfajta burkolt szexszimbÛlumm· v·lt. Vel·zquez, a spanyol barokk egyik kiv·lÛ kÈpviselıje teremtette meg a szexu·lis ˆntudatra Èbredı nı kÈpÈt, aki m·r nem tart
fedetlen teste l·tv·ny·tÛl, r·ad·sul mer t¸kˆrben gyˆnyˆrkˆdni benne. A test Ès a
szÌnek, az anyagok viszonya egyfajta belsı
harmÛni·ra enged kˆvetkeztetni.
A kÈsıbbiekben Manet Ès Goya forradalmi munk·ss·g·ban is fellelhet¸nk meztelenkedı nıket, ezek a festmÈnyek azonban akkort·jt heves ellenkezÈst v·ltottak
ki a befogadÛ kˆzˆnsÈgtıl. A 19. sz·zad

derek·n ugyanis a meztelensÈg ·br·zol·sa ñ a szexualit·sÈ pedig vÈgkÈpp ñ mÈg
mindig erkˆlcstelennek sz·mÌtott, kiz·rÛlag m˚vÈszi tartalomkÈnt volt prezent·lhatÛ, a nıisÈget mag·t pedig mÈg mindig
egyfajta Èteri idill szıtte kˆrbe. Azok a m˚vek, amelyek elt·volodtak az ide·l, a titokzatos Ès megkˆzelÌthetetlen ·br·zol·s·tÛl,
rendszerint a bordÈlyh·zakba engedtek
betekintÈst, ahol a nı a fˆldi tartom·ny rÈsze, ÈrtÈkeitıl megfosztott, esetlen, gyarlÛ
Ès ak·r cs˙nya is (l·sd: Toulouse-Lautrec
festmÈnyei). ï folytatjuk

A bordélyházak képe
Toulouse-Lautrec szemével
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Jól forgatják
a pénzt a KVSC-nél
A kolozsv·ri CFR labdar˙gÛcsapata a
Bajnokok Lig·ja csoportkˆrÈben szerplÈsÈrt is jelentıs ˆsszeget szerzett,
·m az elsıdleges pÈnzforr·s a j·tÈkosok transzfereibıl sz·rmazik. P·szk·ny ¡rp·d klubtulajdonos Ès Iuliu
Mure∫an elnˆk szerint az egy¸ttes¸k
a legsikeresebb rom·niai csapat lett a
k¸lfˆldi elad·sok tekintetÈben. A csap-

at 2009 j˙niusa Ûta kilenc fontos transzfert intÈzett, amely sor·n valamivel tˆbb mint 25 milliÛ eurÛt nyerhetek.
V·rhatÛan a ny·ri igazol·sok sor·n
bıv¸lni fog a lista, ugyanis nagy az
ÈrdeklıdÈs Ivo Pinto ir·nt, akiÈrt a
horv·t Dinamo Zagr·b 5 milliÛ eurÛt is
letenne az asztalra. ï

A kolozsvári CFR eredményes külföldi eladásai
J·tÈkos neve
Fizetett Èrte
Pereira
2 500 000
Dubarbier
775 000
Deac
50 000
Culio
600 000
Traore
20 000
Renan
ingyen Èrkezett
Bastos
ingyen Èrkezett
Sougou
ingyen Èrkezett
Az ˆsszegek eurÛban vannak kifejezve

Kapott Èrte
4 500 000
1 500 000
3 000 000
2 000 000
4 000 000
4 200 000
2 700 000
4 000 000

Hova igazolt
FC Porto
Lorient
Schalke
Galatasaray
Kuban
Sampdoria
Al Nasr
Marseille
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rövidhírek
Mircea Rednic került
a Kolozsvári CFR kispadjára
A kolozsv·ri vasutascsapat vezetıi
hosszas keresÈs Ès t·rgyal·ssorozat ut·n
szerzıdÈst kˆtˆtt a csapat ˙j vezetıedzıjÈvel, Mircea Rednickel. A rom·n
edzı Eugen Tric·t v·ltja a kispadon, aki
ideiglenesen vezette ·prilistÛl a kolozsv·riakat. Rednic eddigi edzıi p·lyafut·sa sor·n tˆbbek kˆzˆtt megfordul a bukaresti Rapid, a bukaresti Dinamo, a krajovai Universitate·n·l Ès a frissen rom·n
kup·t nyerı Ploie∫ti-i Petroluln·l is. A
kincses v·ros h·romszoros bajnok csapat·hoz ÈrkezÈse elıtt a belga Standard
Liege csapat·t vezette. Az ˙j edzı kijelentette, hogy t·madÛ csapatot szeretne
ÈpÌteni.

ï

Legnépszerűbb a Steaua

Az Adev„rul Ès az INSCOP Research friss
kˆzvÈlemÈny-kutat·s·bÛl kider¸l, hogy a
bukaresti Steaua labdar˙gÛcsapat·nak
van a legnagyobb szurkolÛt·bora a rom·n
elsı lig·ban j·tszÛ labdar˙gÛcsapatok kˆz¸l. A felmÈrÈsben 1055 megkÈrdezett
ember kˆz¸l 44,3%-a v·laszolta azt, hogy
rendszeresen nÈz labdar˙gÛ-mÈrkızÈseket, melybıl 51,8% a katonacsapattal tart.
A jelenlegi bajnok Steau·t a bukaresti
Dinamo (8,8%) Ès a bukaresti Rapid
(5,6%) kˆveti a sorban. Az Èlvonalban szeA Bleacher Report fel·llÌtott egy h˙szas lisA legjobb h˙sz edzı list·ja a Bleach Re- replı kolozsv·ri labdar˙gÛcsapatok kˆz¸l
t·t a jelenlegi legjobb edzık nÈvsor·val. A porter szerint:
a kolozsv·ri CFR-nek 5%-osra, az egyetevil·ghÌr˚ Jupp Heynckes, Jose Mourinho
1. Jupp Heynckes, 2. Jose Mourinho, 3. mist·knak (U) pedig a 0,9%-osra becs¸lÈs Pep Guardiola neve mellett a 16. pozÌ- Vicente Del Bosque, 4. Pep Guardiola, 5. hetı a szurkolÛt·bora.
ciÛt Mircea Lucescu foglalja el.
Otmar Hitzfeld, 6. Louis Van Gaal, 7. Marï
A rom·n edzı 2004 Ûta vezeti az ukr·n cello Lippi, 8. Rafa Benitez, 9. Carlo An- Amerikaifutball-bajnok lett
Shakhtar Donetsk labdar˙gÛcsapatot, celotti, 10. Arsene
Wenger, 11. Guus Hid- a Kolozsvár Crushaders
`
mellyel 17 cÌmet (7 ukr·n bajnoki, 5 Kupa, dink, 12. Luiz Felipe Scolari, 13. Jurgen A Kolozsv·r Crushaders 14-8 ar·nyban
4 Szuper Kupa, Ès egy UEFA Kupa) sike- Klopp, 14. Manuel Pellegrini, 15. Fatih Te- gyızte le a Temesv·ri 89ers csapat·t az
r¸lt megszereznie. E mellett tˆbbszˆr sze- rim, 16. Mircea Lucescu, 17. Antonio Con- amerikaifutball-bajnoks·g dˆntıjÈben.
repelt csapata a Bajnokok Lig·j·ban, Ès az te, 18. Marcelo Bielsa, 19. Andre Villas- A kolozsv·riak sorozatban m·sodszor letelad·sokbÛl is rengeteg pÈnzt szereztek. Boas, 20. Luciano Spalletti. ï
tek bajnokok.
Lucescu ezen eredmÈnyekkel az ukr·n
csapat tˆrtÈnetÈnek legnagyobb edzıje.
Mircea Lucescu edzıi karrierjÈt a vajdahunyadi Corvinul csapat·ban kezdte,
majd a rom·n labdar˙gÛ-v·logatott vezetıje lett. P·lyafut·sa sor·n megfordult az
olasz Internationale Ès Brescia, valamint a
tˆrˆk Galatasaray Ès Besiktas csapat·ban
is. A Bleach Reporter list·j·nak elsı helyÈt
az idÈn Bajnokok Lig·j·t nyerı Jupp
Heynckes foglalja el, megelızve a Chelsea-hez visszatÈrt Jose MourinhÛt MourinhÛt Ès a spanyol v·logatott kapit·ny·t,
Vicente Del Bosquet.

Mircea Lucescu
a legjobb edzők között
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Fernando Torres góljai
a legdrágábbak

A világ- és Európa-bajnok spanyol csatár ritkán látható gólöröme
Erıs kezdÈs˚ volt a ny·ri ·tigazol·si idÈny
az eurÛpai fociporondon, ugyanis a francia elsı lig·ba frissen feljutott orosz ir·nyÌt·s alatt ·llÛ AS Monaco csapata megszerezte az Atletico Madrid kiv·lÛ csat·r·t,
Radamel FalcaÛt. A tˆbbi topcsapat h·zt·j·n is folynak az egyeztetÈsek, igazol·sok
a keret megerısÌtÈse ÈrdekÈben.
Az erısÌtÈs nem minden esetben valÛsul meg egy nagy ˆsszeg˚ igazol·s rÈvÈn. A legjobb pÈlda erre a kijelentÈsre

nem m·s, mint a spanyolok EurÛpa- Ès
vil·gbajnok csat·ra, Fernando Torres
(kÈp¸nkˆn), akit a londoni Chelsea v·s·rolt meg a LiverpooltÛl 50 milliÛ fontos
rekordˆsszegÈrt. Az elm˙lt kÈt szezonban a bajnoks·gban valÛ teljesÌtmÈnye
igen gyenge volt, ugyanis 15 tal·lata landolt az ellenfelek kapuj·ban. Sz·mokban
kifejezve pedig ezt azt jelenti, hogy a
Chelsea minden tal·lat·Èrt megkˆzelÌtıleg 3 333 000 fontot fizetett. ï

Az európai csapatok legnevesebb
támadói mutatói a következőek:
NÈv
vÈtel·r
Robin van Persie
24 milliÛ font
Cristiano Ronaldo
80 milliÛ font
Edinson Cavani
48,5 milliÛ font
Lionel Messi
105 milliÛ font*
Sergio Aguero
38 milliÛ font
Zlatan Ibrahimovic
18,5 milliÛ font
*a transfermarkt.de szerint

tal·lat
56 tal·lat
66 tal·lat
52 tal·lat
96 tal·lat
35 tal·lat
58 tal·lat

ÈrtÈk (font/gÛl)
428 571
1 212 121
769 230
1 093 750
1 085 714
318 966

Button szerint Hamilton
még meglepi a közönséget
A Formañ1-es McLaren csapat pilÛt·ja,
Jenson Button szerint egykori csapatt·rsa, Lewis Hamilton mÈg sokkolni fogja
t·rsait Ès a nÈpes nÈzıkˆzˆnsÈget egyar·nt, amint megtal·lja az ˆsszhangot a
jelenlegi autÛj·val.
Hamilton 2012 vÈgÈn hagyta el a
McLarent a Mercedes csapat·Èrt. A brit
versenyzı a 2013-as szezonban ugyan-

tˆbb pontot szerzett csapatt·rs·n·l, mÈgis legtˆbbszˆr alulmaradt a rˆvidt·v˙ csat·kban Rosberggel szemben, ugyanis a nÈmet m·r h·romszor
rajtolhatott pole pozÌciÛbÛl, mÌg Lewis
csak egy alkalommal. A rÈgi csapatt·rs, Button szerint viszont ez csak ·tmeneti ·llapot, ami addig fog tartani,
mÌg Hamilton megtal·lja az egyens˙lyt

autÛj·val. A McLaren pilÛta hozz·tette,
hogy a honfit·rsa nem vesztette el sebessÈgÈt, Ès garant·lja, hogy meglepetÈst fog okozni a jˆvıben. ï

