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J˙nius 1-jÈn ¸nnepelj¸k a gyermeknapot. Magyarorsz·g
1931 Ûta ¸nnepli, az ENSZ 1954-ben nyilv·nÌtotta egyetemes
gyermeknapp· ezt a d·tumot.
ï Rajzpályázatunk felhívása az 11. oldalon található

Nyári esték kedvelt helyszíne a Karolina tér

(Bethlendi Tamás felvétele)

Közösség

Kismama

Otthon

A Kolozsv·ron tevÈkenykedı Turul
Õj·szegyes¸let fÈl Èvtizede foglalkozik
hagyom·nyırzı szabadidıs tevÈkenysÈgekkel. A programok kˆzˆtt sze6
repel a nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendı sÈtalovagl·s is.

A mesÈk m·gikus erıvel hatnak nemcsak a kisgyermekekre, de az idısebb
olvasÛikra/hallgatÛikra is, ·ltaluk Èlni,
szeretni, elfogadni Ès k¸zdeni
tanulunk meg, a maga ˆrˆk tel12
jessÈgÈben.

⁄jÌt·sra v·gysz, de lak·sod minden zug·t
·talakÌtottad m·r? Nosza, ir·ny a kert:
bark·csolj, ˆtletelj, ¸ltess! Tippjeink segÌtsÈgÈvel kiv·laszhatod a legmenıbb Ès egÈsz biztosan egyedi vi- 13
r·gtartÛkat.
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aktuális
Aktuális

ÑEz az egyetlen Èleted
van. Ha egy utcahossz˙s·g˙ "miÈrt nem
tettem meg azt, amit
szerettem volna" list·val
fognak eltemetni, az
semmi m·st nem jelent,
mint hogy NEM TETTED
MEG, amit lehetett volna!î

Végleges nyári időszámítás?
Amennyiben Constantin Mazilu szoci·lde- sz·mÌt·sra tÈrhet ·t Rom·nia. A tisztsÈgvimokrata kÈpviselı tˆrvÈnytervezetÈt elfo- selı elmondta, hogy a tÈli idısz·mÌt·s elgadja a parlament, vÈglegesen ny·ri idı- tˆrlÈse jÛtÈkony hat·ssal lenne a szervezetre, mivel az ·t·ll·s felborÌtja az emberek biolÛgiai
Ûr·j·t Ès stresszesebbÈ tesz
benn¸nket. A politikus szerint az ·llandÛ ny·ri idısz·mÌt·s, amelyet bevezettek
m·r Ukrajn·ban, Oroszorsz·gban Ès Õrorsz·gban, jÛtÈkony hat·ssal lenne a gazdas·gi tevÈkenysÈgekre is. Rom·ni·ban a ny·ri idısz·mÌt·st 1931-ben vezettÈk be
legelıszˆr, majd az 1943-as
felf¸ggesztÈse ut·n 1979-ben
vezettÈk be ˙jbÛl. ï

Növekvő minimálbér

Andrew Matthews
amerikai író

Az ÌgÈreteket betartva a korm·ny j˙liustÛl
8,5 sz·zalÈkkal nˆveli a minim·lbÈrt. A j˙liusi nˆvekedÈst kˆvetıen 2014. janu·r 1jÈtıl pedig ˙jabb 4,5 sz·zalÈkkal emeli a
legalacsonyabb fizetÈst ñ jelentette be Victor Ponta miniszterelnˆk. A korm·nyfı
azt is hozz·tette,
hogy a r·szorulÛ csal·dok pedig alacsonyabb energiasz·mla
form·j·ban rÈszes¸lnek pÛtlÈk kiegÈszÌtÈsben. A legutÛbbi,
azaz a febru·ri emelkedÈst kˆvetıen, a
minim·lbÈr elÈrte a
750 lejes szintet. A jˆvı hÛnap elsejÈtıl
valÛ nˆvekedÈssel a
teljes munkaidıben
alkalmazottaknak

adhatÛ legkisebb bÈr 800 lej lesz. A munka¸gyi hivatal adatai szerint az orsz·gban
megkˆzelÌtıleg 5 milliÛ munkav·llalÛ van,
amelybıl minim·lbÈrrel 536 ezer ember
van alkalmazva. ï
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A kiadvány megjelenését támogatták: Abacomp, Agape Szálloda&Étterem, Blitz Imobiliare,
Blue Travel, Capital Software, Corso Cafe&Bistro, Donath Service, European Language Rights
Alapítvány, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services,
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Renobi Consulting, Requiem, Robenitrans, Romsound, Szilaj lovastanya, TiPrint, TransGranit
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város

Új járatok Kolozsvárról
Az olaszorsz·gi Bariba, a hollandiai
Eindhovenbe Ès a belga fıv·rosba,
Br¸sszelbe indÌt ˙j j·ratokat a kincses
v·rosbÛl a Wizz Air fapados lÈgit·rsas·g. Az elıbb emlÌtett v·rosokba indulÛ j·ratok hetente kÈtszer hagyj·k el a
kolozsv·ri rep¸lıteret ñ ·ll a lÈgit·rsas·g kˆzlemÈnyÈben. Ezen ˙j ˙ti cÈlokkal egy¸tt a Wizz Air 14 j·ratot m˚kˆdtet a Kolozsv·ri Nemzetkˆzi Rep¸lıtÈren.

Az ˙j ˙ti cÈlok bıv¸lÈse mellett a Wizz
Air kolozsv·ri gÈpb·zisa is bıv¸lt egy ˙j
A320-as rep¸lıgÈppel. A gÈpre az ˙j nemzetkˆzi j·ratok indÌt·sa miatt volt sz¸ksÈg.
A rÈgi A320-asokhoz kÈpest az ˙j rep¸lıgÈp k¸lˆnlegessÈgÈt a sz·rnyak Sharkeltrendszerrel valÛ ell·t·sa adja. Ez azt jelenti, hogy az ¸zemanyag fogyaszt·sa Ès a
szennyezıanyag kibocs·t·sa is alacsonyabb. Az ˙j ÑjˆvevÈnnyelî h·romra nıtt a
kolozsv·ri rep¸lıgÈpb·zis lÈtsz·ma. ï

Elektromos buszok
Kolozsváron

A kincses v·ros utc·in fognak elıszˆr
elektromos buszok kˆzlekedni ñ jelentette
be Emil Boc polg·rmester. A v·rosvezetı
azt is hozz·tette, hogy elsı Ìzben ˆt darabot v·s·rolnak, majd ha ezek nÈpszer˚ek
lesznek az utasok kˆrÈben, valamint gazdas·gilag is kielÈgÌtıek lesznek, tov·bbi
modern tˆmegkˆzlekedÈsi eszkˆzˆk beszerzÈsÈre ker¸l sor. Kolozsv·r polg·rmesteri hivatala a buszok beszerzÈsÈt egy
sv·jci partnersÈggel indÌtott kˆrnyezetvÈdelmi program keretÈben valÛsÌtja meg. A
v·ros p·ly·zat segÌtsÈgÈvel szerezte meg a
befektetÈshez sz¸ksÈges keret 85 sz·zalÈk·t. Az elektromos buszok Kolozsv·ron
tˆrtÈnı forgalomba helyezÈsÈnek egyik fı
oka a kˆrnyezettudatos kˆzsz·llÌt·s bevezetÈse, ugyanakkor gazdas·gi megfontolts·gbÛl is elınyt jelenthet ez a lÈpÈs. Ha az
idei Èvben nem is, de a kˆzeljˆvıben biztosan orsz·gos premiernek sz·mÌt, hogy a
kolozsv·ri lakosok utazhatnak elıszˆr
majd elektromos autÛbuszon. ï
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közösség

Beszédes, ha néma
az ügynök

Közösség

Az al·bbi cikk szerzıje Sever Ioan
Miu (blogger neve: Olahus) a MaghiaRom‚nia fıbloggere. A cikk
eredetileg az elıbb emlÌtett magyarñ
rom·n interetnikus kÈrdÈseket t·rgyalÛ blogon jelent meg rom·n
nyelven. A szerkesztık cÈlkit˚zÈse,
hogy a rom·niai kisebbsÈgiek Ès
tˆbbsÈgiek egym·s ÈrtÈkeit megismerve Ès felmutatva ·thidalj·k a kˆzˆtt¸k fenn·llÛ konfliktusokat.

ki. Hab·r a kollÈg·t mÈg az ilyen kÈsei
Ûr·kban se lehetett munkaker¸lınek nevezni, mÈgis kihagyta. Se szÛ, se beszÈd.
T·tott sz·jjal maradtam. Erre ı felÈm
fordÌtotta a kÈpernyıt Ès azt kÈrdezte:
Ñ¡ruld el nekem, Sever, mi Èrtelme, hogy
ezt Èn felhÌvjam?î A kÈpernyırıl egy nÈv
Ès egy cÌm t¸krˆzıdˆtt a lencsÈmen. Egy
magyar emberÈ.
Mert bizony, majdí elfelejtettem mondani: a magyarok voltak a legnehezebb esetek egy telefonos ¸gynˆk sz·m·ra. MÈg ha
Tegy¸k fel, hogy kÈrik a magyar nyelv is- le is csapta a telefont egy szitokszÛ kÌsÈremeretÈt egy ·ll·shoz, munk·hoz, dzsob- tÈben, a legelvetem¸ltebb rom·n legal·bb
hoz ñ ahogy tetszik. Egyesek gondolkod·s vÈgighallgatta az aj·nlatot. Egy magyar banÈlk¸l r·v·gj·k: diszkrimin·ciÛ! Pedig jos volt akkor is, ha esze ·g·ban se volt annem mindig az.
nak lenni. Ak·r nem Èrtette, ak·r nem
Hadd mesÈljek el egy tˆrtÈnetet, amikor akarta Èrteni, a sok csatorn·s, de olcsÛ
mÈg fiatal voltam Ès nyugtalan. …s ¸gynˆk. bÈrlet mesÈje Ìgy is, ˙gy is elmaradt.
Pontosabban telefonos ¸gynˆk, de ennÈl
De nem csak ilyen magyarok voltak. Haltˆbbet nem ·rulhatok el, mert fogalmam lottam olyanokrÛl is, akik ilyen vagy olyan
sincs, mikor j·r le a titoktart·si idı...
rom·ns·ggal, de mÈgiscsak t·rgyaltak a
Fontos szerepet j·tszottak mÈg egy m·- kollÈg·immal. Ennek ellenÈre a hungarisik rÈszlegen dolgozÛ kollÈg·im is, akik cus allhatatus hÌre elÈggÈ elterjedt ahhoz,
m˚holdas tÈvÈszolg·ltat·st prÛb·ltak el- hogy a hısies ¸gynˆkeink kˆz¸l p·rat eladni Rom·ni·nak, termÈszetesen rom·- t·ntorÌtson.
nul. Sz·mtalan tˆrtÈnÈsnek voltam tan˙ja,
Hogy milyen nyavaly·sak ezek a magyamikˆzben antenn·kkal prÛb·lt·k elˆnteni rok, igaz? H·t, nem!
az orsz·got, de egy sztori k¸lˆnˆsen a feLegyen tiszta: ha egy eladÛ nyelvi alajemben maradt. Mint a Ñhavaz·sî azokon a pon utasÌt el, az egy dolog, de egy ¸gyfÈl
tÈvÈkÈpernyıkˆn, melyek nem Èlvezhet- olyan nyelvet haszn·lhat, amilyet csak
tÈk cÈg¸nk nagyszer˚ aj·nlat·t.
akar ñ igen, mÈg a Ñnem tudok roEgyik este Èpp egy ilyen Ñantenn·s kollÈ- m·nultî is, ha egyszer˚en meg akar szagaî mellett voltam szolg·latos. KÈsı volt badulni az eladÛtÛl.
m·r, de a sz·mÌtÛgÈpe ezt nem ÈrzÈkelte
M·rpedig ·ltal·ban a kˆvetkezıkÈppen
Ès mÈg egy potenci·lis ¸gyfelet osztott ne- vetıdik fel a problÈma:
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ÑAzt akarom, hogy ne
fogadd el kÈsznek ezt a
vil·got (...). Tal·ld ki magadnak. Tal·ld ki, hogyan
kell megteremteni saj·t
valÛs·godat. A saj·t szab·lyaiddal.î

Chuck Palahniuk
ameri kai szatiri kus regényíró
és újságíró
Vannak rom·niai ·llampolg·rok, akik
csak magyarul tudnak? Az ı bajuk!
A v·laszom pedig az, hogy: nem, miszter. Ha azok a polg·rok potenci·lis ¸gyfelek, akkor a gond m·r nem csak az
ˆvÈk, hanem a t·rsas·gÈ is, amely nem veszi Èszre a korl·tot. Azt a korl·tot, amelyet
csakis egyfÈlekÈppen t·volÌthat el: ha magyarul beszÈlıket alkalmaz.
Nem sz·mÌt teh·t diszkrimin·ciÛnak, ha
csak a nyelvtud·st kÈred meg, nemzetisÈgi feltÈtel nÈlk¸l (hiszen vannak magyarul
tudÛ rom·nok is).
VÈg¸l, visszatÈrve a tˆrtÈnetemhez, az Èn
munkaadÛm is jobban tette volna, ha Maros, Hargita Ès Kov·szna megyÈkben magyarul is tudÛkat alkalmazott volna, mÈg
ha Ia∫i-ban (J·szv·s·rban) egy csak rom·nul tudÛ ¸gynˆk is bıven megfelel. Minden bizonnyal sokkal tˆbb pÈnzt Ès sokkal
kevesebb Ñnem tudokotî sepert volna be.

ï Sever Ioan Miu (Olahus)
Fordította: Szi lágyi István,
a MaghiaRomânia bloggere
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Lovaglás és hagyományőrzés
A kolozsv·ri Turul Õj·szegyes¸let
Tunyogi BÈla vezetÈsÈvel m·r ˆt
Ève foglalkozik hagyom·nyırzı
szabadidıs tevÈkenysÈgekkel. Ez
idı alatt tevÈkenysÈgeiket sikeresen bıvÌteni tudt·k, mÈgpedig lovagl·si lehetısÈget biztosÌtva ˙gy
kezdıknek, mint haladÛknak. Tunyogi BÈl·val beszÈlgett¸nk, aki elmesÈlte, hogy hogyan kezdıdˆtt a
tevÈkenysÈg Ès milyen terveket
szeretne megvalÛsÌtani a kˆzeljˆvıben.
ñ Hogyan, milyen ˆtlettıl vezÈrelve
kezdtÈl lovagl·ssal Ès hagyom·nyırzÈssel foglalkozni?
ñ A tˆrtÈnet egy bar·ti kˆrrel valÛ lovagl·sos kir·ndul·ssal kezdıdˆtt. Mivel tˆbben
voltunk, mint ah·ny lÛ rendelkezÈs¸nkre
·llt, kÈt csoportra osztottak benn¸nket, Ìgy
amÌg az elsı csoport lovagolni ment, nek¸nk Ìjakat adtak a kez¸nkbe, Ès mivel
senki sem magyar·zta el, hogy mikÈnt kell
haszn·lni azt, mire a tˆbbiek visszatÈrtek,
mi mind felsÈrtett¸k a karunkat. ElÈg
egyedi elsı tal·lkoz·s volt ez mag·val az
Ìjjal, viszont ennek az ÈlmÈnynek kˆszˆnhetıen mentem el Magyarorsz·gra Ès szereztem be egyet magamnak. Megtanultam
kezelni, majd megmutattam bar·taimnak,
ismerıseimnek is, akik nagyon dÌjazt·k.
Ekkor fogalmazÛdott meg az ˆtlet bennem, hogy lehet ezt csin·lni m·skÈpp is.

taoktat·ssal is foglalkoztunk, ami kevÈsbÈ
m˚kˆdˆtt, ezÈrt ideiglenesen polcra helyezt¸k, de egy Ève a lovagl·st is beiktattuk. Jelenleg hat szÈp, jÛfej˚ Ès nyugodt
lovunk van.
ñ Hogyan tett szert az egyes¸let kellı
rekl·mra Ès nÈpszer˚sÈgre?
ñ Az indul·skor rengeteg falu- Ès v·rosnapon
megfordultunk k¸lˆnbˆzı l·tv·nyos bemutatÛkkal, igyekezt¸nk minÈl nagyobb ismeretsÈgre szert tenni. TermÈszetesen haladva a
korral, mi is hirdetj¸k
magunkat a kˆzˆssÈgi
oldalakon is.
ñ Az ˆtlet Ès kivitelezÈs gazd·jakÈnt
mindezen tevÈkenysÈgekkel mi volt az elsıdleges cÈlod?
ñ Szerettem volna
megismertetni az emberekkel, elsısorban a
magyar kˆzˆssÈggel, a
Tunyogi Béla kezdőkkel is szívesen foglalkozik
hagyom·nyainkat, ·m
Minden megtakarÌtott pÈnzembıl Ìjakat Ès Ûri·si meglepetÈsemre foglalkoz·saink
nyÌlvesszıket v·s·roltam, Ès mivel a tevÈ- a rom·n anyanyelv˚ kˆzˆssÈget is ÈrdekenysÈgnek hivatalos form·t kellett adni, kelte, Ìgy az igÈnyek szerint kezdt¸k el
Ìgy 2009-ben megalapÌtottam a Turul Õj·sz alakÌtani szolg·ltat·sainkat. Tany·nkon
Sportegyes¸letet. A kezdetekben teh·t lehetısÈg nyÌlik Ìgy Ìjjal cÈlba lıni, de zcsak Ìj·szattal, kÈsıbb azonban baran- egy hossz˙, munk·val teli hÈt ut·n jÛl-

esik az embernek, ha egy kis sÈtalovagl·ssal vagy v·gt·z·ssal kikapcsolÛdhat a
termÈszetben.
ñ Kik alkotj·k a cÈlkˆzˆnsÈget?
ñ Mindenki, legyen az kezdı vagy haladÛ, kortÛl Ès nemtıl f¸ggetlen¸l. Kezdık
esetÈn fıkÈnt azoknak aj·nlom, akik
nem fÈlelmet, hanem kÈsztetÈst Èreznek
magukban.
ñ Amennyiben egy kliens igÈnybe szeretnÈ venni a Kolozsv·r szÌvÈben tal·lhatÛ kistanya szolg·ltat·sait, hol
tud jelentkezni r·?
ñ A lovagl·s egyelıre telefonos egyeztetÈs
alapj·n tˆrtÈnik a 0744-484076-os telefonsz·mon, egy megkˆzelÌtıleg m·sfÈl Ûr·s
lovagl·s 45 lejbe ker¸l, de vannak bÈrleti
lehetısÈgek is. Az 5 alkalmi bÈrlet esetÈben egy lovagl·s 35 lejbe, mÌg a 10 alkalmi
bÈrlet esetÈben 30 lejbe jˆn ki. Az Ìj·szat a
lovagl·ssal ellentÈtben elıre meghat·rozott idıponttal rendelkezik, szombat, illetve vas·rnap dÈlut·n 15, valamint 16 Ûrai
kezdettel.
ñ Melyek a jˆvıbeni terveitek?
ñ Elsıdleges cÈl mindezen tevÈkenysÈgek fenntart·sa. A lovak mellett rengeteg
m·s kisebb termet˚ ·llattal is rendelkez¸nk (kecske, kutya, macska, b·r·ny
stb.), amelyek lÈtsz·m·t folyamatosan
bıvÌtj¸k, mivel idıvel szeretnÈnk egy kisebb mÈret˚ ·llatsimogatÛt is lÈtrehozni,
hogy szolg·ltat·sainkat mÈg szÈlesebb
kˆr˚vÈ tegy¸k. ïSzénás Szabolcs
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Holokauszt Kolozsváron

A kolozsvári neológ zsinagóga az elpusztult erdélyi zsidóság emléktemploma
Az elsı vil·gh·bor˙ elıtt Kolozsv·ron a
zsidÛs·g kˆrÈben a pestihez hasonlÛ
asszimil·ciÛ volt megfigyelhetı. A kÈt vil·gh·bor˙ kˆzˆtt az izraelita magyar
identit·studat mit sem v·ltozott. 1922ben a v·rosban az antiszemita megnyilv·nul·sok elıszˆr jelentek meg t·rsadalmi jelensÈgkÈnt, a kolozsv·ri egyetemi
di·ks·g tˆbb zsidÛ intÈzmÈnyt rong·lt
meg. 1927-ben hasonlÛ, viszont jÛval nagyobb k·rokat okozÛ esemÈnyekre ker¸lt sor a v·rosban, ezeket a nagyv·radi
rom·n di·kkongresszusrÛl hazatÈrı fiatalok kˆvettÈk el.
A m·sodik bÈcsi dˆntÈs ut·n a Kolozsv·rra bevonulÛ magyar csapatokat a zsidÛs·g nagy rÈsze ˆrˆmmel ¸dvˆzˆlte, lelkesedÈs¸k magyar kult˙r·juknak Ès a rom·n antiszemitizmus nˆvekedÈsÈtıl valÛ
fÈlelemnek volt kˆszˆnhetı. ÷rˆm¸ket
azonban hamar csalÛd·s v·ltotta fel: betiltott·k a zsidÛ sajtÛkiadv·nyokat, megsz¸ntettÈk a zsidÛ egyes¸leteket Ès szervezeteket, vÈg¸l pedig bevezettÈk a numerus clasust. Ekkor a v·rosban mintegy
16 W000 izraelita Èlt, azaz Kolozsv·r lakoss·g·nak 15,1%-·t alkott·k.
1944. m·rcius 19-Èn Magyarorsz·got a
nÈmet csapatok megsz·llt·k, ezzel kezdetÈt vette a zsidÛs·g deport·l·sa. Kolozsv·-

ron m·rcius 28-·n egy elıre ˆssze·llÌtott
lista alapj·n megkˆzelÌtıleg 150 zsidÛ ÈrtelmisÈgit vagy vagyonos zsidÛt tartoztattak le. ¡prilis elsı napjaiban a nÈmetek elrendeltÈk a ZsidÛ Tan·cs fel·llÌt·s·t. Tagjait kolozsv·ri vall·si vezetık Ès prominens szemÈlyek alkott·k. M·jus 2-·n Kolozsv·ron tartott Èrtekezleten dolgozt·k ki
a v·ros Ès kˆrnyÈkÈn Èlı zsidÛk gettÛba
z·r·s·nak tervÈt. A terv elıkÈszÌtÈsÈben
Ès kivitelezÈsÈben mintegy 150 v·rosi
tisztviselı, valamint V·s·rhelyi L·szlÛ kolozsv·ri polg·rmester, Urb·n L·szlÛ rendırfınˆk Ès Paksy Kiss Tibor csendır ezredes vett rÈszt. Kolozsv·ron a gettÛsÌt·s
1944. m·jus 3-·n kezdıdˆtt, Ès mintegy
tÌz napig tartott. Az akciÛ vÈgrehajtÛi teherautÛkon, szemÈtsz·llÌtÛ gÈpkocsin Ès
gyalogszerrel hurcolt·k be a v·rosi zsidÛs·got a tÈglagy·rban kialakÌtott gettÛba.
A zsidÛk nem tan˙sÌtottak ellen·ll·st,
mert a helyi zsidÛ tan·cs ˙tj·n a hatÛs·gok elhitettÈk vel¸k, hogy KenyÈrmezıre viszik ıket, ahol mezıgazdas·gi munk·t kell vÈgezni¸k. A lakoss·g tˆbbsÈge
passzÌvan vagy k·rˆrˆmmel figyelte a
zsidÛk elhurcol·s·t. NÈh·ny nap alatt a
gettÛ lakoss·ga elÈrte a 12 000 fıt, miut·n a szamos˙jv·ri zsidÛkat is Kolozsv·rra helyeztÈk ·t, a gettÛban Èlık sz·ma

18 000-re emelkedett. Az ott Èlık rendelkezÈsÈre ·llt 15 rendszertelen¸l m˚kˆdı
csap, a sz¸ksÈgletek elvÈgzÈsÈre ˆsszesen nÈgy latrin·t ·stak. A ZsidÛ Tan·cs
tudom·st szerzett a deport·l·sok valÛdi
cÈlj·rÛl, azonban a zsidÛkat a hatÛs·gokkal szembeni engedelmessÈgre biztatta
Ès a mezıgazdas·gi munka hamis remÈnyÈvel nyugtatta ıket. Ekˆzben Kasztner
Rezsı szervezte meg a kiv·lasztottak menek¸lÈsÈt. A Kasztner csoportba ErdÈlybıl Ès Kolozsv·rrÛl 388-an ker¸ltek be,
ezek sikeresen Sv·jcba szˆktek a deport·l·sok elıl. Kolozsv·ron a deport·l·sok
m·jus 25 Ès j˙nius 9. kˆzˆtt zajlottak. 7090-es csoportokban marhavagonokba
zs˙folt·k Ès Auschwitzba sz·llÌtott·k
ıket. Az utaz·s embertelen kˆr¸lmÈnyek
kˆzˆtt folyt. A t˙lzs˙folt vagonokban
nem lehetet le¸lni, a tˆbbnapos utat pedig minim·lis Ètel- Ès vÌzadaggal kellet
·tvÈszelni. A rom·n hat·r kˆzelsÈge miatt tˆbben ·tszˆktek azon, Ìgy menek¸lve meg a hal·ltÛl. ÷sszesen 1200-1500
erdÈlyi zsidÛ szˆkˆtt ·t a hat·ron. Emellett Kolozsv·ron tˆbb szemÈly is v·llalta
a zsidÛk elb˙jtat·s·val j·rÛ veszÈlyt.
1945-ben Kolozsv·r zsidÛ lakoss·ga
mindˆssze 1000 fıre apadt, 1947-ben Èrte el a 6500 fıt. ï Olosz Levente
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Ifjúsági Főváros 2015
M·jus 14-Èn inform·lis beszÈlgetÈsre ker¸lt sor a Youth@Kolozsv·r2015, a polg·rmesteri hivatal Ès a SHARE fˆder·ciÛba tartozÛ tˆbb szervezet kÈpviselıi, valamint a sajtÛ kÈpviselıi kˆzˆtt. A tal·lko-

mÈnyekre sz·nt t·mogat·sok ÈrtÈke, teh·t az ˆnkorm·nyzat tot·lis t·mogat·s·val biztosÌtja az Ifj˙s·gi Fıv·ros projektet. A Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg
kÈpviseletÈben RÈs Konr·d-Gergely el-

rövidhírek
2 700 000 lej
a kórházaknak
A helyi tan·csosok
a m·jus 16-i soros
tan·cs¸lÈsen dˆntˆttek a v·rosi kÛrh·zaknak helyi kˆltsÈgvetÈsÈbıl tˆrtÈnı finanszÌroz·s·rÛl. A megszavazott
hat·rozat ÈrtelmÈben az ˆnkorm·nyzat 2 milliÛ 700 ezer lejt k¸lˆnÌtett erre
a cÈlra.

ï

Támogatás a vallási felekezeteknek
A helyi ˆnkorm·nyzat elfogadta azt a hat·rozattervezetet, amely kijelenti, hogy
a kolozsv·ri vall·si felekezetek 1 milliÛ
600 ezer lejes t·mogat·sban rÈszes¸ljenek. Az ˆsszeget a hÌvek sz·m·val ar·nyosan osztottak szÈt, Ìgy a nÈpsz·ml·l·si adatokat figyelembe vÈve az ortodox
egyh·z kapja a legnagyobb ˆsszeg˚ t·mogat·st. A magyar tˆrtÈnelmi egyh·zak
zÛn Farkas Andr·s a Youth@Kolozsv·r- mondta, hogy a tervezett programok kˆ- t·mogat·s·t illetıen elmondhatÛ, hogy a
2015 programvezetıje mellett jelen volt zˆtt biztosan szerepel a 2015-ben elıszˆr reform·tus 185 ezer, a rÛmai katolikus 96
Horv·th Anna alpolg·rmester, Bodor Magyarorsz·gon kÌv¸l megszervezendı ezer, az unit·rius 33 ezer Ès az evangÈliL·szlÛ, a FÈlsziget fesztiv·ligazgatÛja, XXXII. OTDK Fizika, Fˆldtudom·nyok kus-luther·nus egyh·z 4 ezer lej t·mogaBogdan Buta, a TIMAF fesztiv·l elnˆke, Ès Matematika szekciÛja, amelyre meg- t·sban rÈszes¸l.
Vlad Pop, a SHARE fˆder·ciÛ elnˆke, RÈs kˆzelÌtıleg 400 di·kot, valamint 200 taï
Konr·d-Gergely, a KMDSZ elnˆke, vala- n·rt v·rnak az egÈsz K·rp·t-medencÈ- 260 ezer a SHARE-nek
bıl. A di·kszˆvetsÈg vezetıje tov·bb· A Kolozsv·r EurÛpai Ifj˙s·gi Fıv·ros
mint Tˆrˆk Mark di·kszen·tor is.
Farkas Andr·s elmondta, hogy a ren- azt is kifejtette, hogy a KMDSZ Di·kna- 2015 projekt sikeres lebonyolÌt·sa cÈlj·geteg jÛl bev·lt program megszervezÈ- pok mint·j·ra tervezÈs alatt van egy eu- bÛl lÈtrehozott SHARE Fˆder·ciÛt a lose mellett a legfontosabb cÈl, hogy a rÛpai di·knapok is.
gisztikai segÌtsÈg mellett 260 ezer lejjel is
A leghamarabbi konkrÈt program meg- t·mogatja az ˆnkorm·nyzat. Az 2013-ra
kincses v·ros felker¸ljˆn EurÛpa tÈrkÈvalÛsÌt·sa a j˙nius 21-rıl 22-re virradÛ Èj- kapott ˆsszeget a 32 civil Ès ifj˙s·gi tagpÈre.
Horv·th Anna alpolg·rmester kˆzˆlte, szak·t mag·ba foglalÛ 24 Ûr·s Kolozsv·r szervezetet sz·ml·lÛ SHARE Fˆder·ciÛ
hogy az utÛbbi idıkben emelkedett a Sosem Alszik, amelyrıl m˙lt havi lapsz·- rendezvÈnyszervezÈsre haszn·lhatja fel
kultur·lis Ès ifj˙s·gi programokra, ese- munkban m·r besz·moltunk. ï
az Èv folyam·n.

Igen, tessék!-et
ajándékozva
M·jus 17-Èn dÈlut·n kettı Ûrakor gˆrd¸lt
a kolozsv·ri vas˙t·llom·s peronj·ra a
CsÌksomlyÛ Expressz Ès a SzÈkely Gyors
mintegy 1100 utassal. A 16 vagonbÛl ·llÛ
szerelvÈnyt vezetı mozdony dÌszÌtÈse
M·ty·s kir·lly· v·laszt·s·nak 555. ÈvfordulÛj·nak tisztelgett. Ez alkalommal mi,
az Igen, tessÈk! csapata, a csÌksomlyÛi
b˙cs˙ zar·ndokait a kˆzˆssÈgi havilap
m·jusi pÈld·ny·val aj·ndÈkoztuk meg. A
h˙szperces pihenı alkalm·val egy¸tt
Ènekelt¸nk, integett¸nk Ès beszÈlgett¸nk
a vonat utasaival. ï
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Három UNITER-díjat
hoztak haza színészeink

M·jus 13-·n a j·szv·s·ri Vasile Alecsandri
Nemzeti SzÌnh·z nagytermÈben szervezte meg a Rom·n SzÌnh·zi SzˆvetsÈg
(UNITER) a huszonnegyedik dÌjkiosztÛ
g·l·t, amely keretÈben a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z h·rom kiv·lÛ szÌnÈsze
is megkapta a rom·niai szÌnh·zi Èlet Oscar-dÌj·t. 2013-ban h·rom nagyon fontos
jelˆlÈst v·ltottak dÌjj· a kolozsv·ri porondon szereplı m˚vÈszek. KÈzdi Imola
(kÈp¸nkˆn balra) a legjobb nıi fıszerep-

Öröm
gyermeknek lenni
A nemzetkˆzi gyereknap meg¸nneplÈsÈnek eredete egyes forr·sok szerint Tˆrˆkorsz·gra, 1920. ·prilis 23-ra tehetı, amely
egyben az orsz·g nemzeti f¸ggetlensÈgi
napja is volt. 1954-ben az ENSZ kˆzgy˚lÈse javasolta, hogy minden orsz·gban
tarts·k meg az egyetemes gyermeknapot.
Az ¸nnep cÈlja, hogy megemlÈkezzenek
a gyermekek ¸gyÈrıl, a vil·g gyermekeinek testvÈrisÈgÈrıl Ès az egym·s kˆzti
megÈrtÈsrıl. Ma a vil·g sz·mos orsz·g·ban m·jus vÈgÈn, j˙nius elejÈn ¸nneplik.
Kisgyermek vagy ˆrˆk fiatal olvasÛinknak ez˙ton kÌv·nunk boldog gyermeknapot, Ès szÌvbıl kÌv·njuk, hogy ne feledjenek el ˆnfeledten kacagni boldogs·gukban, net·n torkuk szakadt·bÛl sÌrni, ha
valami f·j, Ès nyÌltan merjenek r·csod·lkozni a nagyvil·g dolgaira. ï

Èrt kapott dÌjat, amelyet a Hedda Gabler cÌmszerepÈvel Èrdemelt ki. Hath·zi
Andr·s (kÈp¸nkˆn jobbra) ugyancsak a
Hedda Gablerben megform·lt szerepÈvel
Èrdemelte ki a legjobb fÈrfi mellÈkszereplınek j·rÛ elismerÈst, mÌg Gyˆrgyjakab
Enikı a legjobb nıi mellÈkszereplınek
j·rÛ dÌjat hozhatta a kincses v·rosba.
UNITER-dÌjban rÈszes¸lt C·ri Tibor zeneszerzı, zongorista is, aki a szÌnh·zi zeneszerzÈs terÈn vÈgzett munk·j·Èrt kapta

(Bíró István felvétele)
meg a rangos elismerÈst. Deb¸tdÌjban rÈszes¸lt a Temesv·ri NÈmet SzÌnh·z m˚vÈsze, Tˆrˆk Szilvia, mÌg a legjobb rendezı Alexandru Dabija (Bukaresti
Nemzeti SzÌnh·z), a legjobb fÈrfi fıszereplı pedig George Costin (UNESCO
Kultur·lis Kˆzpont) lettek. A zs˚ri a legjobb elıad·snak j·rÛ dÌjat a Jonathan
Swift m˚ve nyom·n kÈsz¸lt Gulliver utaz·sainak (Nagyszebeni Radu Stanca
SzÌnh·z) ÌtÈlte. ï
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egészség
Életmód

Goji, a csodabogyó

ÑBoldogs·gunk kilenc tized rÈsze kiz·rÛlag egÈszsÈg¸nkˆn nyugszik. Ha egÈszsÈg van, az minden Èlvezet
forr·s·v· v·lik, de ha nincs,
az egyÈb javak, a szubjektÌv
ÈrtÈkek sem boldogÌtanak,
mert a szellem, a hangulat, a
temperamentum sz·rnyal·s·t is lecsˆkkenti, elnyomorÌtja a betegsÈg..î

A skarlátvörös, aprócska gyümölcs temérdek vitaminban gazdag

Arthur Schopenhauer német
metafizikus, filozófus

Bizony·ra mindenkivel elıfordult m·r,
hogy az egÈszsÈges ÈletmÛdot folytatÛ ismerısei egy-egy kacsal·bon forgÛ palot·t ÌgÈrı tippjei hallat·n szkeptikusan viszonyultak mindenhez, ami kicsit is m·s,
mint a megszokott Èrtelemben vett orvosl·s. A KÌna ter¸letÈrıl sz·rmazÛ goji (magyarul sz·mos nÈven ismert: farkasbogyÛ, lÌcium gy¸mˆlcs, goji bogyÛ, goji
berry, kˆzˆnsÈges ˆrdˆgcÈrna) nem hozza le a csillagokat az Ègrıl, az ˆrdˆgcÈrna
(Lycium) nemzetsÈg ehetı termÈsÈt
azonban ñ kontinensektıl f¸ggetlen¸l ñ
elıszeretettel fogyasztj·k Ès haszn·lj·k

erıteljes gyÛgyhat·sa miatt. A legend·k
Kr. e. 800-tÛl tesznek emlÌtÈst a skarl·tvˆrˆs szÌn˚ gy¸mˆlcsrıl, az egyik ilyen tˆrtÈnet azon tibeti szerzetesekrıl szÛl, akik
˙tjuk sor·n tˆbbszˆr annak a k˙tnak a vizÈbıl ittak, amely egy gojibokor szomszÈds·g·ban ·llt. A vÌz csod·latos hat·ssal volt szervezet¸kre, Ès r·jˆttek, hogy
mindezt a bogyÛs gy¸mˆlcsnek kˆszˆnhetik, amely idınkÈnt a k˙tba hullott.
Egy m·sik ilyen tˆrtÈnet Li King Juen ÈlettˆrtÈnetÈt t·rja elÈnk, aki ·llandÛ gojileves fogyaszt·ssal, jÛg·val Ès m·s mozg·sform·kkal 252 Èvig Èlt.
A csodanˆvÈny elsˆprı ereje ñ ahogy a
legend·kban is szerepel ñ valÛs, tal·n abban rejlik, hogy 500-szor annyi C-vitamint tartalmaz, mint b·rmilyen m·s gy¸mˆlcs, de emellett olyan aminosavakban
Ès nyomelemekben gazdag, amely igen
ritk·n fordul elı az Èlelmiszerekben.
Antioxid·ns szintje az egyik legmagasabb az Èlelmiszerek kˆzˆtt: ÈrtÈke
25 000 µmolTE/100 g kˆr¸l mozog az
ORAC-sk·la (l·sd a kˆvetkezı oldalon)
szerint, amely az Egyes¸lt ¡llamok egyik
legmegbÌzhatÛbb, ·ltal·nosan haszn·lt
mÛdszere az Èlelmiszerek szabadgyˆkˆk
ellen kifejtett hat·s·nak mÈrÈsÈre. A goji
Ìgy immunrendszer erısÌtı, KÌn·ban az
ˆrˆk fiatals·g elixÌrjekÈnt sz·mon tartott
nˆvÈny, amelynek sz·mos betegsÈgmegelızı hat·sa van: csˆkkenti a r·kos
megbetegedÈsek esÈlyÈt (kiemelten vastagbÈlr·k, a leukemia Ès mÈhnyakr·k
esetÈn), de a prosztata megnagyobbod·sÈt is, haszn·lj·k hepatitis B, menstru·ciÛs panaszok, fertilit·s kezelÈsÈre, csˆk-
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kenti a vÈr koleszterinszintjÈt, a vÈrnyom·st, pozitÌv hat·ssal van a vÈredÈnyekre, a szemre, a m·j Ès vese munk·j·ra.
ElısegÌti a fogy·st, illetve kontroll·lja a
tests˙lyt, de az izomnˆvekedÈst is megkˆnnyÌti. A sokmag˙ bogyÛ a krÛnikus
f·radts·gra, ·lmatlans·gra Ès depressziÛra is gyÛgyÌr lehet.
molTE/100 g

egészség
Fogyaszt·sa: a goji Ìze az aszalt gy¸mˆlcsˆk Ìzvil·g·t hordozza mag·ban, a sz·rÌtott papaya Ès mazsola ·ll a legkˆzelebb hozz·, azonban mÈg ezeknÈl is
Èdes-kesernyÈsebb. Ha nyers fogyaszt·sa esetleg gondot okozna, m¸zlibe, joghurtba vagy ak·r sal·t·kba is keverhetj¸k. S¸thet¸nk belıle magvas s¸temÈnyt

ORAC-skála

Egyes élelmiszerek antioxidáns hatása (Forrás: www.oracvalues.com)

Életmódtippek
Hűsülj bodzalével!
A napi aj·nlott folyadÈkbevitel 2-3 liter, ez szemÈlyenkÈnt v·ltozhat az adott Èvszaknak, Èletszakasznak, tevÈkenysÈgnek
megfelelıen. R·ad·sul, mint tudjuk, a kolozsv·ri vezetÈkes vÌz
sok telep¸lÈs vizÈnek minısÈgÈt meghaladja, mÈgis jobb,
hogyha egÈszsÈges Ès rendkÌv¸l Ìzletes mÛdszerekkel mindennapi adagunknak legal·bb felÈt megbolondÌtjuk. Az immunrendszert erısÌtı bodza jÛtÈkony hat·sairÛl is Èrdemes szÛt ejten¸nk, ugyanis a fertızÈsektıl a n·tha kezelÈsÈig, a l·z enyhÌtÈsÈtıl a szÈkrekedÈsig mindenre jÛtÈkonyan hat. A bodzavir·g
ital Ìgy tˆkÈletes v·laszt·s, nem igÈnyel anyagi befektetÈst sem,
hiszen kˆnnyen hozz·fÈrhetı ñ gyakorlatilag mindenhol bontja vir·g·t. Az ital elkÈszÌtÈsÈhez csak 15ñ20 bodzavir·g, 2 db
citrom, 1 kg krist·lycukor (vagy ÌzlÈs szerint kevesebb) Ès 10 liter tiszta csapvÌz sz¸ksÈges.
Az elkÈszÌtÈs mÛdja: a bodzaital ˆssze·llÌt·s·hoz kiz·rÛlag
teljesen kinyÌlt vir·gokat szedjen Ès lehetıleg kevÈsbÈ forgalmas helyeken. Egy edÈnybe engedjen 15 liter csapvizet Ès Ûvatosan keverje bele a vir·gokat. A citromokat mossa meg, karik·zza fel Ès a cukorral adja hozz· az italhoz. A bodzaitalt egy
napig t·rolja h˚vˆs helyen, nÈha kevergesse ·t, a citromokat
kinyomkodva Èrlelje azt, ÌzesÌtse tov·bbi cukorral Ès citrommal, amennyiben ˙gy Èrzi. A 24 Ûra lej·rt·val az italt sz˚rın
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vagy csokival is fogyaszthatjuk, ugyanis
nem erısÌti fel az Èdes Ìzeket, de akadnak olyan keleti receptek, amelyek kulin·ris ÈlvezetÈt eme k¸lˆnleges bogyÛ
adja (l·sd: gojimester.hu).
Kolozsv·ron szinte az ˆsszes gy¸mˆlcs¸zletben, a bev·s·rlÛkˆzpontokban, de a
biÛ-boltokban biztosan kaphatÛ. ¡ra
megkˆzelÌtıleg 8 lej/100 gramm. ï

A szárított goji csemegeként
fogyasztva is megállja a helyét

sz˚rj¸k ·t, helyezz¸k palackokba, majd fogyaszt·sig a h˚tıszekrÈnyben t·roljuk.
A bodz·nak sz·mos m·s felhaszn·l·si mÛdja is van, kÈszÌthet¸nk belıle szirupot, te·t, de ak·r kivonatok, tinkt˙r·k alapanyaga is lehet.

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: július 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!
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kismama

A mesék az életre nevelnek
Bizony·ra mindny·jan emlÈksz¸nk mÈg,
milyen volt ˆsszetÈveszthetetlen¸l egyedi
illat˙ Èdesany·nkhoz, nagymam·nkhoz
vagy teljes biztons·got ·rasztÛ Èdesap·nkhoz, net·n nagyap·nkhoz b˙jni, mikˆzben arra v·rtunk, hogy ez˙ttal melyik kir·lykisasszony kalandos fÈrjhezmenetelÈrıl, vagy a szegÈny ember h·nyadik fi·nak
sikeres ˙tj·rÛl hallunk. Volt, hogy hetekig
ugyanarra a tˆrtÈnetre v·gytunk, Ès hab·r
kÌv¸lrıl f˙jtuk a mesÈt, soha egyetlen
percre sem untuk meg azt, hiszen a szeretteink ajk·t elhagyÛ szavak kÈpeztÈk a rÌtust, amely teljessÈ tette napjainkat.
Tudatalattinkban akkor m·r Èrezt¸k,
hogy a mesÈk az Èletre nevelnek, segÌtsÈg¸kkel mÈrhetetlen hat·rokat j·rhatunk
be, rˆgzÌthett¸k, hogy b·rmilyen tˆrtÈnetrıl is legyen szÛ, a jÛ gyızedelmeskedik,
megkapja minimum a Ñfele kir·lys·gotî, Ès
b·r nem mindig l·thatÛ form·ban, de a
rossz elnyeri mÈltÛ b¸ntetÈsÈt. A mesÈk
mindezek mellett ˆnbizalomra Ès belsı
erıre is nevelnek, segÌtik az Èrzelmi Ès Èrtelmi fejlıdÈst, hiszen az ember az·ltal,
hogy kedvÈre azonosulhat valamelyik szereplıvel, ·tÈlhet Ès elmÈlkedhet olyan
helyzetekrıl, amelyek kÈsıbb a saj·t ÈletÈben is fellelhetık lesznek. A csod·s tˆrtÈnetek Ìgy alapcsomagkÈnt vannak vel¸nk a hamuban s¸lt pog·cs·k mellett,

rek Ès ‹veghegyek v·lasztj·k el, amiken
·thaladni nagyon viszontags·gos, de a
megÈrkezÈs megÈr minden f·rads·got,
mert vÈgtelen ˆrˆmˆt Ès bÈkÈt ad. Az ·ra
ugyan nÈha a f·jdalom, de ut·na megkˆnnyebb¸lÈs Ès erı van, amit haszn·lni
lehet, amivel ÈpÌteni lehet.î
A mesÈk teh·t olyan m·gikus erıvel bÌrnak, amelyek m·r kisgyermekkorban r·vezetnek n·dsz·l kir·lykisasszony, avagy
deli kir·lyfi mivoltunkra, de arra is, hogy
az Èlet nem fenÈkig tejfel, a kerÌtÈs sincs
mindig kolb·szbÛl, utunkat hÈtfej˚ s·rk·nyok, r˙t boszork·k Ès k¸lˆnbˆzı megprÛb·ltat·sok is kÌsÈrik, amelyeket fel kell
ismerni, meg kell fogalmazni, ezt kˆvetıen pedig kezelni, egy¸ttm˚kˆdni kell. Az
egyetlen ˙t legtˆbbszˆr a hat·rtalan, az
ˆnzetlen szeretet, elfogad·s Ès odafigyelÈs, amelyben nem szÈgyen az al·zat, a segÈlykÈrÈs Ès a jÛtÈtel, cÈljaink elÈrÈsÈhez
pedig ·llandÛ fejlıdÈsre van sz¸ksÈg.
Dr. K·d·r Annam·ria, pszicholÛgus Ès
egyetemi adjunktus a sz¸lık gyermekeiknek valÛ meseolvas·s·t tekintve az ErdÈlyi
Figyelı egyik ad·s·ban azt tan·csolja,
hogy Ña felolvas·s ne legyen mesterkÈlt,
ne szÌnÈszi teljesÌtmÈnyre v·gyjunk, hanem legink·bb arra, hogy a szÌv¸nkˆn kereszt¸l engedj¸k ·t a mesÈt, Ès lÈlekkel
mondjuk.î

A legnagyobb ajándék gyermekeinknek a minőségi együtt töltött idő
oldj·k a fesz¸ltsÈget Ès csˆkkentik a veszÈlytıl valÛ fÈlelmet is. A felbomlott rend
mindig vissza·ll eredeti ·llapot·ba, tiszta
Ès sÈrthetetlen m˚kˆdÈsÈbe, a kollektÌv
tudathoz pedig, amelyhez a mese vil·ga a
kapocs mindig visszatal·lhatunk.
P·pes …va mesefejtı a mesecsoport.hu
oldalon ezt az ÈlmÈnyt Ìgy hat·rozza meg:
ÑOlyan ez, mint valami misztikus utaz·s,
ahol a cÈl nem kÌv¸l van, hanem bel¸l, Ès
az egyes ·llom·sokat ”perenci·s tenge-

Amennyiben tˆbbet szeretnÈl tudni a tÈm·rÛl, elolvashatod dr. K·d·r Annam·ria,
pszicholÛgus Ès egyetemi adjunktus MesepszicholÛgia ñ Az Èrtelmi intelligencia fejlesztÈse gyermekkorban cÌm˚ kˆnyvÈt, de
tov·bbi inform·ciÛk a m·jus vÈgÈn, Kolozsv·ron meseszimbÛlumfejtı tanfolyamot Ès workshopot vezetı P·pes …v·tÛl
(mesecsoport.hu), S·ndor IldikÛ b·bszÌnÈsztıl Ès termÈszetesen temÈrdek m·s
forr·sbÛl is kaphattok. ï

Tippek
Dr. K·d·r Annam·ria saj·t tÌzparancsolat·t MesepszicholÛgi·j·nak (Kulcslyuk KiadÛ, Budapest, 2012) elıszav·ban fogalmazza meg, ezek a gondolatok Èlet¸nk segÌtıi lehetnek, nem ·rt
h·t befogadni ıket.

Ñ1. L·ssam meg Ès fogadjam el a csod·kat, a var·zslatot. …ljek szerendipikusan.
2. Merjek elindulni. Ha ott van a zsebemben a hamuban s¸lt pog·csa Ès az
atyai-anyai ·ld·s, semmi vÈsz nem Èrhet. A tˆbbi majd kialakul ˙tkˆzben.
3. Keressem meg a saj·t utam Ès azon
haladjak. Ne siessek, csak lassan. Mindig vannak rˆvidÌtÈsek, kÈnyelmesebb
megold·sok, de ezek csak zs·kutc·k,
soha ne tÈrjek le a jÛ ˙trÛl.
4. SegÌtsek, ha olyan t·rsakkal tal·lkozom, akik segÌtsÈgemet kÈrik. …szre is
vehetem ıket, Ès Èn aj·nlhatom fel a
segÌtsÈgem. Tudjak segÌtsÈget kÈrni,
amikor sz¸ksÈgem van r· Ès tudjam elfogadni a felaj·nlott segÌtsÈget.
5. A jÛs·g, az ıszintesÈg, a hitelessÈg
pillanatnyilag nem mindig Èri meg.
Mondhatj·k, hogy naiv, gyerekes vagyok, de Èn az a mesehıs szeretnÈk
lenni, aki felkapaszkodik az Ègig Èrı fa
tetejÈre. …s oda csak Ìgy lehet.
6. Tiszteljem az ellensÈgeimet, Ès csak
szemtıl szemben k¸zdj¸nk, egyenlı
esÈlyekkel. Fogadjam el a veresÈget. …n
sem vagyok legyızhetetlen.
7. K¸zdjek meg azÈrt, ami nekem fontos. Ne adjam fel, ha elbukok.
8. Kimutathatom az ÈrzÈseim: ˆrˆmˆmet, b·natomat, f·jdalmamat, csalÛdotts·gomat. Sebezhetı leszek, ugyanakkor sebezhetetlen.
9. Ne ÌtÈljek, ÌtÈlkezzek felszÌnesen.
A gebe gyakran egy t·ltos csodaparip·t
rejt.
10. Ne fÈljek a vesztesÈgektıl Ès a kudarcoktÛl, mivel ezek az ˆnmagam felÈ
vezetı utaz·s rÈszei. Legyek h·l·s ezekÈrt, mert sokkal tˆbbet tanulok belıl¸k, mint a sikereimbıl.
(11. A s·rk·nyok nÈha megszelÌd¸lnek!)î
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Hangold fel
a kerted!
Nem ¸ltettÈl elÈg vir·got Ès most irigykedve b·mulod a szomszÈdod kertjÈt, amelynek p·zsitja am˙gy is folyton zˆldebb? Net·n ˙gy Èrzed, nem elÈg szÌnes, vid·m Ès
kreatÌv a kerted? Ne aggÛdj, ezen nÈh·ny
a pincÈben vagy padl·son porosodÛ eszkˆzzel rˆvid idın bel¸l segÌthetsz, r·ad·sul zsebedet is kÌmÈlve.
Dr·ga cserepek Ès l·d·k helyett az eredeti funkciÛjuktÛl megvont t·rgyakat v·lasszuk, lelemÈnyessÈg¸nknek Ès ˆtletessÈg¸nknek pedig adjunk szabad kezet.
RÈgi, kopott edÈnyekbe, lyukas fazÈkba,
kisebb vask·dba, fateknıkbe, rozsd·s
csuporba ¸ltetni nem ˙jdons·g, de a zom·ncos l·bast vagy a m·r valamilyen okbÛl nem haszn·lt ker·mia t·rgyakat is felhaszn·lhatjuk. UtÛbbiakat k¸lˆnbˆzı
technik·k ·ltal ñ szalvÈtatechnika, anyagvarr·s, festÈs stb. ñ ak·r egy fÈl dÈlut·n
alatt ˙jj· var·zsolhatjuk. A rozoga, ˆssze-

tˆrt, idı tÈp·zta szÈkek is tˆkÈletesek lehetnek a vir·g¸ltetÈsi akciÛban, ezek ¸lırÈszÈbe ugyanis pontosan belehelyezhetj¸k az edÈnyeket, Ès ÌzlÈs szerint le is festhetj¸k az ·llv·nyt, hogy mÈg ink·bb beletal·ljon a kˆrnyezetbe. RÈgi, megviselt bakancsunkat vagy gyermekeink kinıtt Ès
agyonhordott gumicsizm·it is befoghatjuk, ezek kert¸nkben Èlet¸knek egy ˙j
szakasz·t Èlhetik, de ak·r a kerÌtÈsre felakasztva is jÛl fognak mutatni. A konzervdobozok ˙jrahasznosÌt·sa nemcsak mÈcseskÈnt, de vir·gtartÛkÈnt is lehetsÈges,
kicsit megcsiszolva Ès lefestve Èppolyan
jÛl fognak mutatni, mint b·rmilyen ¸zletben v·s·rolt edÈny. Ezekbe kisebb nˆvÈnyeket v·logassunk, amelyeket szintÈn a

Kiscsizma, bicikli, fiókos faliszekrény – a tökéletes virágtartó!
kerÌtÈsre vagy a terasz fal·ra is fellÛgathatunk. Nagysz¸leink elny˚tt bırˆndje is
biztosan valahol a rakt·rban pihen, gondos tisztogat·s ut·n ezekbe is egÈsz nˆvÈnycsal·dot lehet telepÌteni, de ak·r vir·gzÛ ÈjjeliszekrÈnykÈt, fiÛkos asztalk·t is
kÈszÌthet¸nk. A szÈtszakadt, megbomlott
kosarak ugyancsak hasonlÛ sorsra juthatnak, sıt egyes vir·gfajokat ak·r a gyÈkÈnyek kˆzˆtti lyukakon is ki lehet vezetni,
ami mÈg ÈrdekesebbÈ teszi a kompozÌciÛt, vagy rÈgi vedreket is gy˚jtˆgethet¸nk,
azok is megfelelnek a cÈlnak. A bicikli Ès
egyÈb kerti eszkˆzˆk (pl. talicska, kisszekÈr, autÛgumi stb.) szintÈn kimondottan
jÛl mutatnak a szÌnes nˆvÈnyekkel, Ès a
felhaszn·lt t·rgyak rÈvÈn, amelyekhez sok
kedves emlÈk f˚zhet, valÛs·ggal a kert
hangulata is feldobÛdik. Nagyon hangulatos a dÈzs·k, fahordÛk Ès locsolÛkann·k
elhelyezÈse az udvaron, ezek ugyanis
cseppet sem vesznek el a vir·gok termÈszetes pomp·j·bÛl, de ak·r az itt-ott heverı farˆnkˆk, net·n kiv·gott f·k csonkjai is
Èletre kelthetık. A kiolvasott magazinokat, megsÈr¸lt kˆnyveket sem kell kidobni, ugyanis ezek belsejÈbe lyukat v·gva Ès
azokat fˆlddel megtˆmve kˆrnyezetbar·t
Ès igaz·n eredeti lak·sdekor·ciÛt kapunk.
Ha egyik ˆtlet sem tetszik, Ès sehol sem
tal·lsz fogadra valÛ vir·gtartÛt, akkor m·ris nekifoghatsz a tˆkÈletes elkÈszÌtÈsÈhez,
fa, kı, k¸lˆnbˆzı fon·si technik·k Ès
egyebek felhaszn·l·s·val ak·r te magad is
megteremtheted kerted dekor·ciÛit. ï
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Nyaralunk! De hol?
Minden szemÈly m·s-m·s igÈny Ès ÌzlÈs
szerint v·lasztja ki ˙ti cÈljait, ahol kicsit
t·vol az otthontÛl, t·vol a munkahelytıl
kellemesen tˆlthet el nÈh·ny napot vagy
hetet. Minden esetben a helyszÌn kiv·laszt·sa a legfontosabb, s termÈszetesen,
mint minden m·s, elsısorban ez is pÈnzt·rcaf¸ggı. Nem elhanyagolhatÛ tÈnyezı
az sem, hogy hegyvidÈki vagy tengerparti nyaral·st ¸temez¸nk. Mindkettınek
megvan a saj·tos ÈlmÈnye. Tengerparton
sokat lehet lubickolni, a hegyekben viszont t˙rakalandokon vehet rÈszt a nyaralÛ. Nyaral·s hallat·ra a legtˆbb embernek az jut eszÈbe, hogy menj¸nk, fedezz¸nk fel egy m·sik orsz·got, pedig Rom·nia ter¸letein is rengeteg megnÈzÈsre
v·rÛ ÈrtÈk lakozik. Õgy teh·t az sem
mindegy, hogy k¸lfˆldi vagy belfˆldi ˙ti
cÈlt v·lasztunk. MegkÈrdezt¸nk nÈh·ny
kolozsv·ri polg·rt, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe nyaral·si
˙ti cÈljuk kiv·laszt·sakor.

emberek mindennapjaiba. Valami miatt,
ha utaz·srÛl van szÛ, mindig k¸lfˆldi t·jak
jutnak az eszembe, Ès ezeket rÈszesÌtem
elınyben, mikˆzben itthon is rengeteg
csod·latos hely tal·lhatÛ, amely vonz.
Tam·s RÈka ï Elsısorban t·rsas·gtÛl IdÈn valÛszÌn˚leg ezekbıl fedeznÈk fel
f¸gg, jobb szeretem a csendes, nyugodt nÈh·nyat.
helyeket, ezÈrt ink·bb a hegyvidÈket prefer·lom. IdÈn belfˆldi nyaral·st tervezek, RÛzsa Sarolta ï SzemÈly szerint jobban
mivel mÈg sok olyan l·tnivalÛ van az or- kedvelem az aktÌv pihenÈst, Ìgy az ˙ti cÈl
sz·gban, amit illene megnÈzni.
kiv·laszt·s·n·l fontos szempont, hogy
olyan hely legyen ahol megtal·lhatom a
Szˆllısi Tam·s ï MindenkÈppen figye- t˙r·z·si lehetısÈgeket, ezÈrt fıkÈnt a
lembe veszem az ˙ti cÈl ny˙jtotta lehetı- hegyvidÈki desztin·ciÛk ker¸lnek elıtÈrsÈgeket, Ès mivel aktÌv szemÈlynek tartom be. Voltam p·r Ève bar·ti t·rsas·ggal a romagam, nem feltÈtlen¸l relax·ciÛs utakat m·n tengerparton is, ·m ezt 3 nap ut·n
v·lasztok, hanem olyan helyeket, ahol ˙j meglehet unni, ha nem tal·l ki valami aldolgokat fedezhetek fel. Megismerhetek ternatÌv programot az ember mag·nak.
m·s kult˙r·kat, ·ldozhatok a kulin·ris Èl- Ezzel ellentÈtben a hegyvidÈk csendevezeteknek, belekÛstolhatok az ott elı sebb, kihÌv·sokkal telibb Ès tˆbb a termÈ-

szet kˆzeli ÈlmÈny. IdÈnre most nÈzegetj¸nk az aj·nlatokat, de valÛszÌn˚, hogy
olyan helyszÌn mellett dˆnt¸nk, ahol megtal·lhatÛ a tengerpart Ès a hegyvidÈk is,
hogy a bar·ti kˆr minden tagja Èlvezni
tudja a nyaral·s minden percÈt.
Kˆkˆsi Emese ï Mikor nyaral·st tervezek, elsısorban valamilyen k¸lˆnleges
helyrıl ·lmodozok, legyen az belfˆldi
vagy k¸lfˆldi desztin·ciÛ. SzemÈly szerint az urb·n kˆrnyezetet szeretem, Ès
fontos szempontnak tartom, hogy rengeteg l·tnivalÛval rendelkezzen. Az idÈn
egy kisebb kalandos EurÛpa kˆrutat tervezek, stoppal, vonattal, busszal, termÈszetesen az anyagiakat figyelembe vÈve,
hogy minÈl tˆbb v·rost l·togathassak
meg. Szerintem kalandosabb, mint egyetlen helyszÌn.

igen , tessék ï Kolozsvár
Antal GÈza ï AmiÛta saj·t magam tervezem meg a nyaramat, ink·bb fesztiv·lozok Ès dolgozom. ’szintÈn megvallva igazi nyaral·son utolj·ra 9.-es koromban voltam. Amennyiben az idÈn ˆsszejˆn egy kis
nyaral·s a v·laszt·st mindenkÈppen meghat·rozza az, hogy ˙j tapasztalatokat szerezzek. SzeretnÈm, hogy a pihenÈs legyen
hasznos Ès Èrdekes is egyar·nt. Sz·momra
a nyaral·s nem kimondottan kikapcsolÛd·s, ink·bb a hÈtkˆznapok kikapcsol·sa.
A nyaral·s legyen mozgalmas, emlÈkezetes Ès f·rasztÛ. HazaÈrkezve Èrezd azt,
hogy teljesen ki¸r¸ltÈl Ès mÈgis egy tucat
dolgot hozol haza. HegyvidÈk vagy tengerpart? Ha lehet, akkor mindkettı. A hegyek Èrdekesebbek, a vÌzpart sima. A tengerpart megfelelı a teljes ellazul·snak, de
elıtte mindenkÈppen szÌvja ki az energi·d
a vadvil·g a hegyek, vagy Ègy forgalmas,
nagyokat lehet sÈt·lni Ès t˙r·zni. Tˆbbnyibulis v·rosi Èlet.
re a belfˆldi nyaral·sokat v·lasztom, egyL·szlÛ RÈka ï A nyaral·skor az elsıdle- rÈszt jÛval olcsÛbb, m·srÈszt pedig rengeges szempont az utÛbbi Èvekben az idı- teg gyˆnyˆr˚ hely van az orsz·gban is,
pont volt, mivel a szabads·gom idıpontj·- ahov· Èrdemes ell·togatni.
val kell meghat·roznom a vak·ciÛz·sÈt is.
Az ˙ti cÈl kiv·laszt·sa nem jelent k¸lˆnˆ- SzÈkely IldikÛ ï A nyaral·s mÈg tervezÈs
sebb gondot, mert a tengerparti kir·ndul·- alatt van, de az m·r biztos, hogy tengersokat nem szeretem, a nagyv·rosi zs˙folt- part kˆzelÈben, mÈgpedig valahol k¸ls·g Ès f·rasztÛ mindennapok ut·n pedig fˆldˆn szeretnÈm a f·radalmaimat kipinem kÌv·nok ismÈt tˆmegben lenni, Ìgy henni. A rom·n tengerpartot m·r l·ttam,
egÈszen biztos, hogy a hegyvidÈk mellett Ès m·s helyekhez kÈpest zs˙folt Ès dr·ga
dˆntˆk. Ez ide·lis hely a pihenÈsre Ès ki- is, valamint a vÌz tisztas·ga is hagy kivetnikapcsolÛd·sra, tiszta a levegı, csend van, valÛt. Ha nyaral·s, legyen egy olyan a cÈl-
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·llom·s, ahol ˙j dolgokat fedezhetsz fel,
ÈrdekessÈgeket l·tsz, tapasztalsz.
K·szonyi Anita ï Ink·bb k¸lfˆld, mert
szeretek vil·got l·tni Ès hosszasan utazni.
SzemÈly szerint jobban prefer·lom a tengerparton, mivel tˆbb elfoglalts·got Ès l·tnivalÛt tal·lok magamnak. TapasztalataimbÛl kiindulva, b·rhol is nyaraltam eddig, mindig ˙j ÈlmÈnyekkel gazdagodtam,
˙j embereket ismertem meg Ès a hazautaz·s a legnehezebb. IdÈn mindenkÈpp szeretnÈk visszamenni D·ni·ba, mivel nagyon megszerettem az ottani Èletet.
Kozma Bianka ï Mikor szÛba jˆn a nyaral·s, mindig az idıpontot Ès az erre sz·nt
keretet veszem figyelembe. Ezek a legfontosabb feltÈtelek, Ès termÈszetesen a
bar·ti t·rsas·g sem utolsÛ szempont. Tengerp·rti vagyok. A hegyi nyaral·sok t˙l
nyugodtak sz·momra, ebbıl kifolyÛlag
ink·bb a naps¸tÈst, hull·mokat, tˆmeget
Ès a ny¸zsgı kisv·rost v·lasztom. Az
utÛbbi Èvek tapasztalataira alapozva a
k¸lfˆldi nyaral·sokat rÈszesÌtem elınyben, mert ha cseppet ˆsszehasonlÌtjuk az
itthoni ·rakat Ès szolg·ltat·sokat a k¸lfˆldi kÌn·lattal, arra a kˆvetkeztetÈsre juthatunk, hogy csak nagyon kis mÈrtÈkben tÈr
el egym·stÛl.
Silai Emese MÛnika ï Mindkettı jˆhet
ugyanis szeretek f¸rˆdni, mezÌtl·b homokban j·rni, szeretem a tengerparti bulikat a szabad Èg alatt. M·srÈszt a hegyekben kikapcsol a csend, a jÛ levegı, a termÈszet. Lehet m·szk·lni, t·jakat bej·rni.
Erre a ny·rra mÈg nincs tervben semmi,
nem is szoktam mostan·ban t˙l sokat ezzel foglalkozni, szerintem spont·n ki fog
alakulni. Szokt·k mondani, hogy minden
ny·rnak megvan a tˆrtÈnete, remÈlem
idÈn is lesz valami szÈp. ï

HIÁNYPÓTLÁS A TORDASZENTLÁSZLÓI RENDŐRSÉGI
TÁBLA ÜGYÉBEN AVAGY NYELVI JOGOK A GYAKORLATBAN
aránya meghaladja a 20%-ot, minden
hivatalos információnak meg kell jelennie az illető kisebbség nyelvén (jelen esetben magyar nyelven). A dekoncentrált intézmények közé tartozik
a polgármesteri hivatal, rendőrség,
megyei rendőrség, megyei csendőrség, megyei reptér, kórház, múzeum,
könyvtár, adóhivatal.
Ezeket a nyelvi jogokat az alábbi Romániában érvényben levő törvények
biztosítják: az 1996-os temesvári magyar–román alapszerződés, az 1995-ös
Strasbourgi Keretegyezmény, és nem
utolsó sorban a romániai 2001/215-ös
közigazgatási törvény is tisztán megfogalmazza a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó kötelezettségeket.

A tordaszentlászlói rendőrség táblája

A European Language Rights Alapítvány érdeklődve figyelte, hogy hogyan
is dolgozta fel a sajtó a tordaszentlászlói rendőrségen elhelyezett kétnyelvű
tábla ügyét. Sajnos a legalapvetőbb
kérdéseket nem tisztázták még a magyar nyelvű sajtóorgánumokban sem.
A legfontosabb kérdés természetesen
az ebben az ügyben, hogy törvényes-e
a tábla? Mikor került ki az épületre , és
milyen procedúrák előzték meg a tábla kihelyezését? Milyen körülmény/törvény változott meg a tábla kihelyezése
óta, amely indokolttá tenné a rendőrség fellebbezését a tábla ellen.
Mivel ezek a kérdések, illetve az eljárás a Tordaszentlászlóhoz hasonló etnikai arányú közösségek számára rendkívül hasznosak lehetnek, itt következik
annak a folyamatnak a leírása, amely

eredményeként 2012 végén kihelyezésre került a kétnyelvű rendőrségi
tábla a tordaszentlászlói rendőrségen.
Alapítványunk azt követően fordult az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, hogy a 2010-ben rendőrségnek elküldött levelünkre nem érkezett
válasz. Panaszlevelünkben kértük többek között a kétnyelvű rendőrségi tábla elhelyezését. Kérésünket arra alapoztuk, hogy a törvény értelmében minden olyan településen / közigazgatási
egységben, ahol egy etnikai kisebbség

A diszkriminációellenes tanács kivizsgálta panaszunkat, diszkriminatívnak
és törvényellenesnek minősítette a
kétnyelvű táblák, valamint a magyar
nyelvű tájékoztatók hiányát, 2011-ben
a kolozsvári bíróság is megerősítette
ezen állapotok diszkriminatív jellegét.
A rendőrség tehát 2011-ben értesült a
bírósági döntésről, a táblát mégsem
helyezték el a rendőrség épületére.
2012-ben a diszkriminációellenes tanács határozatával ment el a rendőrségre az alapítvány elnöke, hogy tájékoztatást kérjen ez ügyben. A rendőrségi tábla költségeit végül az alapítvány fizette ki (alapítványunk a holland adófizetők támogatásából tartja
fenn magát, és szigorúan nonprofit jellegű), a tábla felszereléséről a tordaszentlászlói polgármesteri hivatal gondoskodott.
Ez év áprilisban értesültünk arról,
hogy a rendőrség megtámadta a diszkriminációellenes tanács döntését, azzal érvelve, hogy a testület nem volt
tekintettel megfelelő módon a rendőrség belsőpanasz-feldolgozási procedúrájára, és nem adta meg annak a le-

hetőségét, hogy a rendőrség maga
helyeztesse ki a táblát. Tehát a rendőrség nem a tábla jogosságát kérdőjelezte meg, mint ahogyan azt újságírók,
híradók megfogalmazták, hanem egy
procedurális, formai hibára hivatkozott. A román nyelvű sajtó is különös
figyelmet szentelt egy másik kérdésnek, ami panaszunkban megfogalmazódott, éspedig a rendőrségi autók
kétnyelvű feliratozása kérdésének.
Erre vonatkozóan semmiféle döntés
nem született, mert Romániában nem
léteznek erre vonatkozó törvényi előírások és szabályozások. Ezért ezt a
kérdést mellőzte a diszkriminációellenes tanács.
Sajnálattal veszünk tudomást arról,
hogy mekkora a tájékozatlanság a
nyelvi jogokra vonatkozóan a civil
társadalomban, a sajtóban és politikai körökben is. A magyar feliratok és
magyar nyelvű tájékoztatók nagyon
sok olyan helyen hiányoznak, ahol
kötelezőek lennének. Bátorítani szeretnénk ez úton mindenkit, hogy
használja nyelvi jogait, és kérje számon annak hiányát. Panaszlevelét

A nagyfalusi rendőrség neve már évek óta ki van írva magyarul

legelőször az illető intézménynek
küldje el, és amennyiben nem kap választ a diszkriminációellenes tanácshoz fordulhat. Amennyiben a levél
megírásában segítségre szorul, forduljon bátran alapítványunkhoz.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a kétnyelvű táblák elhelyezése kötelező
Tordaszentlászló község dekoncentrált

intézményeiben és ennek érvényesítése egy fontos lépés a jogegyenlőség
irányába. Európában nem vagyunk
egyedül ilyen helyzetben, a belga
rendőrség számára természetes a
négynyelvűség (holland, francia, német és angol) és a holland rendőrség
számára is teljesen egyértelmű a fríz
nyelv egyenlősége. Hollandia ezt a
Regionális Nyelvek Chartájára alapozta,
amit Románia már 2008-ban ratifikált.
E szerződés arra kötelezi a román
hatóságokat, hogy bátorítsák a magyar
nyelv használatát.

Hollandiában a fríz rendőrség neve
Fryslân, csak frízül használható, holott
a fríz kisebbség aránya nagyon alacsony

A holland és a belga rendőrség számára természetes a többnyelvűség
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Süssünk, süssünk valamit!

A ny·r elˆlj·rÛjakÈnt a j˙nius temÈrdek
friss finoms·ggal kecsegtet m·r, r·ad·sul a
gyermekek hÛnapj·nak is tekintik, Ìgy
gasztronÛmia rovatunkat igyekezt¸nk ˙gy
ˆssze·llÌtani, hogy ez˙ttal fıkÈnt az ı kedv¸kben j·rjunk. A v·llalkozÛ szellem˚
hozz·tartozÛknak kˆnnyedÈn elkÈszÌthetı Ès felettÈbb ÌnycsiklandozÛ gy¸mˆlcsˆs
pitÈk, lepÈnyek Ès pie-ok kˆz¸l szemelgett¸nk, fıkÈnt olyanokat, amelyek l·tv·ny·tÛl Ès illat·tÛl mindny·jan gyermekkorunkba v·gyunk vissza, amikor egy-egy
jÛl siker¸lt sz¸linapi zs˙ron kÈt marokra
tˆmhett¸k a s¸temÈnyt az udvaron elter¸lı ˆreg f·k ·rnyÈk·ban.

hez ñ 200 g friss, vagy fagyasztott ·fonya,
1,5 dl tej, 1 toj·s, 4-5 ek krist·lycukor, 1 ek
porcukor
ElkÈszÌtÈs: KimÈrj¸k a hozz·valÛkat a
tÈszt·hoz, majd a lisztben ˆsszemorzsoljuk a margarint, hozz·adjuk a porcukrot Ès
mÈg tov·bb morzsoljuk. Ezut·n a keverÈkbe beletessz¸k a toj·st, a s¸tıport, a citromhÈjat Ès a vanÌliacukrot, majd nekifogunk ˆsszegy˙rni a tÈszt·t addig, amÌg
ˆssze nem ·ll Ès el nem v·lik a kez¸nktıl.
Ezt kˆvetıen a tÈszt·t ny˙jtsuk ki kˆr alak˙ra, kb. 4 mm vÈkonyra Ès egy kˆr alak˙
tepsit kenj¸nk ki vajjal, majd a kiny˙jtott
tÈszt·t egyengess¸k bele a form·ba. A
tÈszta tetejÈt jÛ s˚r˚n szÛrjuk meg ·fony·Málnás-szamócás pite
val. Az ˆntethez ˆsszekeverj¸k a tejet, a
Hozz·valÛk: 25 dkg leveles tÈszta, 20 toj·st Ès a cukrokat, majd a tÈszt·ra locsoldkg eper, 15 dkg m·lna, 1 tejszÌnÌz˚ pu- juk. ElımelegÌtett s¸tıben kÈszre s¸tj¸k Ès
dingpor, 1 vanÌli·s pudingpor, 2 dl fızı- hideg vanÌliaˆntettel t·laljuk.
tejszÌn, 3 ek cukor, 1 toj·s
ElkÈszÌtÈs: A gy¸mˆlcsˆt gondosan Banánpite
megtisztÌtjuk, ·tmossuk, Ès lecsepegtetj¸k. Hozz·valÛk: A piskÛt·hoz ñ 3 toj·s, 3 ek
Ezalatt a s¸tıt 220 C
∞ -ra elımelegÌtj¸k, cukor, 3 ek liszt, 1 csomag s¸tıpor, a
majd a tÈszt·t kiny˙jtjuk Ès beleigazÌtjuk a krÈmhez ñ 3 dl tej, 3 toj·ss·rg·ja, 5 dkg cupiteform·ba ˙gy, hogy az oldal·t is szÈpen kor, 1 kk vanÌlia esszencia, 4 csapott ek
befedje. Ezt kˆvetıen a toj·st felverj¸k Ès liszt, 2 nagy ban·n, a tetejÈre ñ 3 dl tejszÌn,
megkenj¸k vele a tÈszt·t, amit p·r percig 1 csomag habfix·lÛ, 2 ek cukor, 1 kk vanÌpihentet¸nk. A tejszÌnt a pudingporokkal, lia esszencia
a cukorral Ès a megmaradt toj·ssal alapoElkÈszÌtÈs: A toj·sok s·rg·j·t a cukorsan elkeverj¸k. SzÈpen elrendezz¸k a ral fehÈredÈsig elkeverj¸k, majd hozz·gy¸mˆlcsˆt a tÈszt·n, majd Ûvatosan r·- adjuk a kemÈny habb· vert fehÈrjÈket, Ès
ˆntj¸k a imÈnt elkÈszÌtett krÈmet. A pitÈt a s¸tıporral elkevert lisztet is beledolgozkÈszre s¸tj¸k, majd t·lal·s elıtt hagyjuk zuk. Az Ìgy elkÈsz¸lt psikÛtatÈszt·t kerek
langyosra h˚lni.
tortaform·ban megs¸tj¸k. A toj·ss·rg·kat
elkeverj¸k a cukorral, majd hozz·adjuk a
lisztet is. Ekˆzben a tejet felforraljuk,
Finn áfonyás pite
Hozz·valÛk: Az omlÛs tÈszt·hoz ñ 30 majd lassan, fokozatosan, folyamatos kedkg liszt, 20 dkg Rama margarin, 10 dkg vergetÈs kˆzben ezt is hozz·ˆntj¸k. Az
porcukor, 1 toj·s, 0,5 dkg s¸tıpor, 1 ne- Ìgy keletkezett keverÈket ·tˆntj¸k egy l·gyed citrom hÈja, 1 vanÌliacukor, az ˆntet- basba, kˆzepes hımÈrsÈkleten forr·sig
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melegÌtj¸k, majd folyamatos kavargat·s mellett addig kavarjuk, mÌg s˚r˚ ·llag˙ lesz. Ekkor elkeverj¸k
benne a vanÌlia esszenci·t
is, Ès fÈlretessz¸k h˚lni. A
kih˚lt piskÛt·t a kih˚lt
krÈmmel megkenj¸k, majd
a ban·nokat felszeletelj¸k,
Ès a karik·kat eloszlatjuk a
krÈmen. A tejszÌnt a habfix·lÛval, cukorral Ès a vanÌlia esszenci·val kemÈny
habb· verj¸k, majd a ban·nrÈtegre ˆntj¸k.

Tippek

Cseresznyés lepény
Hozz·valÛk: 70 dkg liszt,
1 marÈk cukor, 1 csipet sÛ,
2 kan·lfej zsÌr, kÈshegynyi szÛdabikarbÛna, 1 toj·s,
1 tejfˆl, kevÈs tej az ˆsszegy˙r·shoz, kevÈs
b˙zadara, a tˆltelÈkhez ñ 1 kg kimagozott
cseresznye, cukor Ès fahÈj ÌzlÈs szerint
ElkÈszÌtÈs: A lisztet, cukrot, szÛdabikarbÛn·t Ès a sÛt t·lba tessz¸k Ès ˆsszemorzsoljuk a zsÌrral, majd beletessz¸k a toj·st,
a tejfˆlt Ès rugalmas tÈszt·t kÈszÌt¸nk. Ha
nem ·ll ˆssze a tÈszta, kevÈs tejet adunk
hozz·. A tepsit kizsÌrozzuk, a tÈszt·t kÈtfelÈ vessz¸k, Ès az egyik felÈt 1 cm vastagra
ny˙jtjuk, majd beletessz¸k tepsibe. Ezt kˆ-
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vetıen r·terÌtj¸k a kimagozott Ès lecsepegtetett cseresznyÈt, ezt megszÛrjuk kevÈs b˙zadar·val, ÌzlÈs szerint fahÈjjal Ès
cukorral is ÌzesÌtj¸k. Kiny˙jtjuk a tÈszta
m·sik felÈt, betakarjuk vele a gy¸mˆlcsˆt
Ès vill·val megsz˙rk·ljuk, hogy elker¸lj¸k
a megrepedÈst. Begy˙jtjuk a s¸tıt Ès a pitÈt kb. 40 perc alatt megs¸tj¸k. ForrÛn
meghintj¸k porcukorral a tetejÈt Ès mÈg
melegen kock·kra v·gjuk, mert ha kih˚l,
akkor hajlamos tˆrni a tÈszta. ï

ï Az alma ide·lis elkÈszÌtÈse - Ha alm·t fız¸nk, Ès a forr·sban levı vÌzbe
egy kevÈs sÛt tesz¸nk, akkor a gy¸mˆlcs nemcsak Ìzletesebb lesz, de
gyorsabban is megpuhul. Amennyiben
az alm·t megs¸tni szeretnÈnk, akkor a
mutatÛsabb eredmÈnyÈrt s¸tÈs elıtt
aj·nlott vajjal vagy olajjal bekenni a
gy¸mˆlcsˆt.
ï Az aszalt gy¸mˆlcsˆk, de k¸lˆnˆsen
az aszalt szilva jobb Ìz˚ lesz, ha haszn·lat elıtt nem vÌzben, hanem valamilyen
teafızetben ·ztatva puhÌtjuk meg.
ï KandÌrozott gy¸mˆlcsˆk esetÈn, ha
a gy¸mˆlcs Ès a cukor keverÈkÈt csak
lassan melegÌtj¸k, akkor gyorsabban
zselÈsedik meg. A finoms·g nem penÈszedik, amennyiben a forrÛ betˆltÈs
ut·n egy adag p·link·t ˆnt¸nk r·.
ï Ha lekv·r befızÈsekor egy darab vajat tesz¸nk az edÈnybe, akkor megelızz¸k, hogy kifusson.
ï A besz·radt mazsola Ès szerecsendiÛ
fÈl Ûr·ra rumba, borba, hÌgÌtott citromlÈbe vagy cukorszirupba helyezÈse azt
vonja maga ut·n, hogy puh·k Ès rendkÌv¸l jÛ Ìz˚ek lesznek. T·rol·suk reszelt
citromhÈj kˆzˆtt jobb Ìzt eredmÈnyez.

´
KONYHATITKOK A CORSOBÓL
Kövi-féle körözött
Kˆvi P·l ñ a kolozsv·ri agr·regyetem egykori hallgatÛja ñ a New York-i Four
Season vil·ghÌr˚ Ètterem sÈfje Ès tulajdonosa volt 1966 Ès 1995 kˆzˆtt. A legnagyobb gasztronÛmusok egyikÈnek tartj·k sz·mon vil·gszerte. ErdÈlyi lakoma cÌm˚ kˆnyve a rÈgi erdÈlyi konyha egyik legkiv·lÛbb gy˚jtemÈnye. A
Kˆvi P·l ·ltal jegyzett kˆrˆzˆtt kihagyhatatlan ÌnyencsÈg. Egyenlı ar·nyban
kÈsz¸l juht˙rÛbÛl, krÈmsajtbÛl Ès vajbÛl. PikantÈri·j·t a hozz·adott konyak Ès
barna sˆr adja. Borssal Ès kevÈs pirospaprik·val ÌzesÌts¸k.JÛ sˆr- Ès borkorcsoly·nak, Ès mivel nem tartalaz hagym·t reggelinek, uzsonnakrÈmnek is kiv·lÛ.
www.cafecorso.ro (FıtÈr/Pia˛a Unirii 15.)

Kolozsvár a Félszigetre költözik
Az orsz·g legnagyobb fesztiv·lja, a zˆtt, Ès hamarosan eljˆn az ideje, hogy
FÈlsziget 2013-tÛl Kolozsv·rra kˆltˆ- Kolozsv·r is a FÈlszigetre kˆltˆzzˆn ñ
legal·bbis nÈgy napra, j˙lius 18ñ21.
kˆzˆtt. A FÈlsziget ˙j helyszÌnÈn, a
B¸kkben (a volt katonai gyakorlÛtÈr
melletti ter¸leten) tov·bbviszi azt a
multikultur·lis modellt, amelynek kˆszˆnhetıen nemcsak a legnagyobb,
de a legszÌnesebb Ès leggazdagabb
fesztiv·l is Rom·ni·ban. A rendkÌv¸l
gazdag, vil·gszt·rokat, magyarorsz·gi,
rom·niai Ès termÈszetesen kolozsv·ri
elıadÛkat is felsorakoztatÛ zenei program mellett az idei FÈlsziget egyik

nagy erıssÈge lesz Kolozsv·r Ès a rÈgiÛ rangos kult˙rkˆreinek Ès intÈzmÈnyeinek, illetve szÛrakozÛhelyeinek a
kitelep¸lÈse a fesztiv·lter¸letre, ennek
eredmÈnyekÈppen pedig egy olyan
kultur·lis kavalk·d jˆn lÈtre, amely a
maga nemÈben egyed¸l·llÛ, Ès amelyben a magyar Ès arom·n anyanyelv˚ek ugyanolyan jÛl Èrezhetik magukat,
mint a k¸lfˆldrıl Èrkezı fesztiv·lozÛk
ñ Ès ez az ·llÌt·s ÈletkortÛl f¸ggetlen¸l
ÈrvÈnyes, ugyanis a FÈlsziget idÈn gyerekprogramokkal, j·tszÛh·zzal is bıv¸l, mikˆzben a zenei program ˆssze·llÌt·sakor is tˆbb gener·ciÛ igÈnyeit
vettÈk figyelembe.
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Ford Escort megújulva
Hossz˙ idı ut·n a Ford felt·masztotta a
m˙lt sz·zad eurÛpai autÛpiac·n egyik legkedveltebb modelljÈt, az Escortot. A szalagon kigˆrd¸lı legutolsÛ EscorttÛl h·rom
gener·ciÛnyi Ford Focus v·laszt el benn¸nket, Ès tal·n m·r sokan nem is emlÈkeznek r· hogyan is nÈzett ki, milyen ÈrtÈkeket kÈpviselt. Az autÛgy·rtÛ aktu·lisnak
l·tta, hogy ˙jraÈlessze modelljÈt, mÈgpedig a vil·g m·sik rÈszÈn, KÌn·ban. Az
Escort Concept esetÈben lÈnyegÈben egy
kompakt szed·nrÛl van szÛ, amelynek
mÈreteit tekintve igencsak hasonlÌt a
Focushoz. K¸lˆnbsÈgkÈnt pedig valamivel egyszer˚bb Ès hagyom·nytisztelıbb
form·val, de ezzel egyszerre t·gasabb
utastÈrrel van ell·tva.
A Ford tˆrekvÈseit sokan ismerik, miszerint az autÛgy·rtÛ vil·gszerte mindenhol ugyanazokat a j·rm˚veket forgalmazza, termÈszetesen a helyi igÈnyekhez, ÌzlÈsvil·ghoz alakÌtva. A Focushoz nagyban hasonlÌtÛ Escort gy·rt·sa esetÈben
elkÈpzelhetınek t˚nik, hogy mivel sokak
sz·m·ra t˙lz·snak t˚ntek az ˙j Focus formai k¸lˆnlegessÈgei, ezÈrt dˆntˆttek

˙gy, hogy hasonlÛ konfigur·ciÛval, de
egyszer˚bb k¸lsıvel egy rÈgi-˙j nÈv alatt
elÈgÌti ki a v·s·rlÛk igÈnyeit.
Az elsı gener·ciÛs Escortot 1968-ban
kezdtÈk gy·rtani, majd harminckÈt Èven
kereszt¸l ez volt a legnÈpszer˚bb modellje az eurÛpai piacon a Fordnak. Az
utolsÛ gener·ciÛt, 1990 Ès 2000 kˆzˆtt
tartotta piacon a patin·s autÛgy·r. Ez a

Terepjárót tervez a Lamborghini
A Lamborghini ˆtvenedik ÈvfordulÛja tiszteletÈre bemutatott egy katapultos tanulm·nyt, viszont ami tˆbbek ÈrdeklıdÈsÈt
felvillanyozta, az az, hogy 2017-ben elkezdi az ˙j szabadidı-autÛj·nak gy·rt·s·t,
amely az Urus nevet fogja viselni. Az olasz
sportautÛgy·rtÛ sok inform·ciÛval mÈg
nem szolg·lt a kˆzˆnsÈgnek, viszont any-

nyit elmondott, hogy az Urus a Volkswagen-konszern ˙j MLB padlÛlemezÈt fogja
haszn·lni, amelyre a Volkswagen Touareg, az Audi Q7 Ès a Porsche Cayanne ˙j
gener·ciÛja is Èp¸lni fog. A gy·rtÛ hozz·tette, hogy elırel·thatÛan a modell megırzi a szˆgletes vonaltervezetet, Ès 600 lÛerıvel fog rendelkezni. ï

Dúskáló Toyota
A Toyota a 2012-es Èvben megkˆzelÌtıleg
9,5 milli·rd doll·r nettÛ nyeresÈget termelt, ami 239 sz·zalÈkos nˆvekedÈst jelentett a gÈpj·rm˚gy·rtÛnak a 2011-es Èvhez kÈpest. A hazai pÈnznem, a jen gyeng¸lÈsÈnek, valamint a nˆvekvı ·zsiai Ès

Èszak-amerikai elad·soknak kˆszˆnhetıen ugrott meg a jap·n autÛgy·rtÛ profitja. A vil·g legnagyobb autÛgy·rtÛj·nak
sz·mÌtÛ Toyota 2012-ben ˆsszesen 8,87
milliÛ gÈpj·rm˚vet ÈrtÈkesÌtett vil·gszerte. A v·llalat elˆlj·rÛi az idei Èvre tov·bbi
profitnˆvekedÈsre sz·mÌtanak, ugyanis
13,48 milli·rd doll·ros nettÛ nyeresÈget
sz·molnak 2013-ra. Gazdas·gi elemzık
szerint a gÈpj·rm˚gy·rtÛ pozitÌv mutatÛi
az ˙j miniszterelnˆk, SindzÛ Abe gazdas·gpolitik·j·nak eredmÈnyekÈnt kˆnyvelhetı, mely a jen gyengÌtÈsÈre Ès az export t·mogat·s·ra ir·nyul. A Toyota vezetıi ugyanakkor kiemeltÈk, hogy az autÛpiacon tˆrtÈnı verseny erısˆdÈsÈre sz·mÌtanak, Ès mindezen pozitÌvum mellett
sem terveznek ˙j gy·rnyit·st a kˆvetkezı
kÈt-h·rom Èvben. ï

hossz˙ periÛdus arra utalt, hogy a gy·rtÛ
nem tervezi ˙j modell fejlesztÈsÈt.
A Focus Ès az Escort kˆr¸lbel¸l olyan
kapcsolatban van egym·ssal a Fordn·l,
mint a riv·lis autÛgy·rtÛ, a Volkswagen
esetÈben a Golf Ès a Jetta, ugyanis hasonlÛ m˚szaki konfigur·ciÛval, de k¸lˆnbˆzı
stÌlussal k¸lˆnbˆzı v·s·rlÛi csoportot cÈloznak meg. ï
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kedvencek

A szerencsebambusz
A szerencsebambusz, amely a keleti kult˙r·ban Èvsz·zadok Ûta fontos szerepet tˆlt
be, csup·n a kilencvenes Èvektıl kezdett
elterjedni a nyugati nˆvÈnykedvelık kˆrÈben. Ez a zˆld szÌnben pomp·zÛ kedves
kis nˆvÈny igazi dekor·ciÛkÈnt szolg·lhat
lak·sunkban, emellett a feng shui hÛdolÛi
szerint nˆveli otthonunk energi·j·t.

Ismertetetés, gondozás
A Lucky Bamboonak nevezett pal·nt·nak
csup·n nÈvlegesen van kˆze a bambuszfÈlÈkhez, ugyanis a Dracaena, azaz a s·rk·nyf·k egyik faja. K¸lsıre a legk¸lˆnfÈlÈbb form·kban szerezhetı be. ¡ltal·ban
egyed¸l·llÛ csavart sz·rkÈnt, de ak·r egybekˆtˆtt lÈpcsızetes elrendezÈsben, egy
t·lban kompozÌciÛt alkotva is megv·s·rolhatÛ. A tˆbbi szobanˆvÈnytıl abban
k¸lˆnbˆzik, hogy nem talajban, hanem
vÌzben kell tartani. JÛ tulajdons·ga, hogy
nem egy igÈnyes nˆvÈny, de ¸gyelni kell
az elp·rolgott vÌzmennyisÈg folyamatos
ut·npÛtl·s·ra, illetve havonta egyszer
aj·nlott a teljes vÌzmennyisÈget lecserÈlni.
Az ˙gynevezett csapvÌz nem a legmegfelelıbb kedvenc¸nknek, mivel a klÛros vÌz
kˆnnyen tˆnkreteheti azt. Amennyiben
lehetısÈg¸nk van, a legjobb az esıvÌz
haszn·lata, de megfelel a desztill·lt vÌz
vagy a sima ·sv·nyvÌz is. FÈnykedvelı pal·nta rÈvÈn a lak·s egy ·llandÛan vil·gos
rÈszÈn kapjon helyet, de Ûvjuk a kˆzvet-

len, erıs napfÈnytıl, ugyanis ez k·rosÌthatja a leveleit. SzobahımÈrsÈkleten ide·lisan ÈldegÈl. A levelek vÈgÈnek barnul·sa az alacsony p·ratartalmat jelzi, amelynek problÈm·j·t egy kis vÌzpermettel
kˆnnyen megoldhatjuk. TermÈszetesen
talajba is ¸ltethetı. Ebben az esetben nagyobb az igÈnyessÈge, mint a vÌzben tartott t·rsainak, mivel ¸gyelni kell, hogy a
talaj, amelybe helyezt¸k, legyen ·llandÛan nyirkos de ne t˙l nedves.

A szerencsebambusz és a feng shui
A szerencsebambusz nem csup·n a szerencse jelkÈpe, ˙gy tartj·k, hogy jÛlÈtet,
boldogs·got Ès boldogul·st hoz. A feng
shui tanÌt·sok szerint segÌt a chi-energia
·ramoltat·s·ban. Ezen tanÌt·sokban fontos szerepet j·tszanak a sz·mok is ezÈrt
mÌg a kÈt sz·l a szerelem, a h·rom Ès a hat
a boldogs·g, az ˆt Ès a hÈt az egÈszsÈg, a
nyolc a jÛlÈt, a kilenc pedig a jÛszerencse
jelkÈpe, addig huszonegy sz·l az Èlet minden ter¸letÈn szerencsÈt hoz. KÌnai neve
fordÌt·sban ˙jÈlet-nˆvÈnyt jelent, ezÈrt
egyesek ink·bb az Èlet Ès az otthon kiegyens˙lyozotts·g·t megteremtı nˆvÈnynek tartj·k.
Hozhat szerencsÈt, kialakÌthatja otthonunk harmÛni·j·t, kiv·lÛ dekor·ciÛkÈnt is
szolg·lhat e kedves kis nˆvÈny, amely tˆkÈletes aj·ndÈk, ak·r magunkat, ak·r szeretteinket lepj¸k meg vele. ï
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Lendület, szélsőségek, nehézségek!
E Kos

¡tmenetileg lecsendes¸l benned
az a belsı megprÛb·ltat·s, amely csaknem kÈt Ève gyˆtˆr m·r. Igaz·n nem panaszkodhatsz ebben a hÛnapban a karrieredre, hiszen a munk·dban zˆkkenımentesen alakulnak a dolgaid.

F Bika

ï

Szerelmi Èletedben hossz˙ ideje
Èrlelt dˆntÈsek meghozatal·ra ker¸lhet
sor. Feladataidat megelÈgedettsÈggel, lelki nyugalomban vÈgzed, hangulatod j˙niusban stabilan der˚s Ès kiegyens˙lyozott.

G

Ikrek

ï

Sug·rzik belıled a szÈpsÈg, a harmÛnia Ès az Èletˆrˆm, csupa pozitÌv energia tÛdul be testedbe Ès lelkedbe egyar·nt. Vonzerıdnek Ès kisug·rz·sodnak
kˆszˆnhetıen a m·sik nem egy emberkÈnt hever a l·bad elıtt.

H

Rák

ï

Szerelmi Èletedet ebben a hÛnapban a szÈlsısÈgek jellemzik. Ami eddig a
biztons·got jelentette, most korl·tt· alakul, minden ˆnmaga ellentÈtÈbe fordul ·t.

Humor
Egy pasi bemegy a kocsm·ba Ès rendel
egy sˆrt.
ñ 300 forint lesz! ñ mondja a csapos.
A pasi elıvesz 60 db ˆtforintost Ès beszÛrja a pult mˆgÈ! A csapos nagyon ideges
lesz, de h·t nem tehet semmit.
M·snap ismÈt bemegy Ès iszik egy sˆrt.
FizetÈskor ad egy ˆtsz·zast a csaposnak,
aki a visszaj·rÛ 200 forintot szÈtszÛrja a
kocsm·ban.
Mire a hapsi letesz 100 forintot a pultra:
ñ KÈrek mÈg egy sˆrt!

ï

Szıke nı telefon·l:
ñ HallÛ, illatszerbolt?
ñ NemÖ
ñ Akkor minek veszik fel a telefont?

ï

A falu lelkÈsze prÛb·lja megtÈrÌteni a falu
isz·kos·t:
ñ NÈzd, fiam, az alkohol az ˆrdˆg m˚ve.
Vegy¸nk egy pÈld·t: odaraksz a tehened
orra elÈ egy vˆdˆr vizet Ès egy vˆdˆr bort.
Szerinted melyikbıl fog inni?
ñ H·t... Biztos a vÌzbıl!
ñ TermÈszetesen, gyermekem. …s azt is
tudod, hogy miÈrt?
ñ Persze, aty·m! AzÈrt, mert marha!

ï

I

Oroszlán

A kˆzelm˙ltban l·ngra kapott p·rkapcsolati nehÈzsÈgeid csak lassan enyh¸lnek, sıt az is elkÈpzelhetı, hogy
˙jabb t¸zeket szÌtanak belsı fesz¸ltsÈgeid. G˙zsba kˆtnek saj·t szemÈlyisÈgednek csapd·i.

J

Szűz

ï

Szerelmi Èletedet nagyfok˙ szabads·gv·gyad, nyughatatlans·god Ès az
·llandÛ kihÌv·sok keresÈse teszi egyre
nehezebbÈ. Kˆnnyen kiszaladhat a l·bad
alÛl a talaj, ha elıre felÈled az ˆsszes
munk·ra sz·nt erıd.

K

Mérleg

ï

Szakmai Èletedben ˙j lend¸letet
kaphatsz ebben a periÛdusban. Olyan
kÈpessÈgeidet is meg tudod most csillogtatni, amelyek eddig nem kaptak elÈg t·mogat·st a kibontakoztat·sukhoz.

L Skorpió

ï

Nap, mint nap ˙j kihÌv·sokat, izgalmakat, m·sokat megosztÛ ÈlmÈnyeket
keresel. Igazi jellemprÛba lesz ez a sz·modra, amiben bıven akadnak majd izgalmas helyzetek.
KÌv·nÛs hangulatban levı felesÈg a fÈrjÈhez:
ñ Ernı, s˙gj·l valami mocskos dolgot a
f¸lembe!
ñ Konyha.

ï

A pszichi·tri·n felmÈrÈst vÈgeznek.
MegkÈrdezik az egyik betegtıl:
ñ Mennyi 6×6?
ñ Negyvenkettı.
A m·siktÛl is megkÈrdezik:
ñ 6×6?
ñ PÈntek.
A harmadiknak is felteszik a kÈrdÈst:
ñ 6×6?
ñ Harminchat.
ñ Ez fantasztikus! Hogy sz·molta ki?
ñ A 42-bıl kivontam a pÈnteket.

ï

Jap·n turista megy ki a reptÈrre. Egyszer
csak a taxit megelızi egy Honda.
ñ ¡, Honda, nagyon gyors, Jap·nban
kÈsz¸lt! ñ ki·lt fel a jap·n.
Mennek tov·bb, egy Toyota elızi meg ıket.
ñ ¡, Toyota, nagyon gyors, Jap·nban
kÈsz¸lt! - ki·lt fel ismÈt a jap·n.
VÈg¸l egy Mitsubishi suhan el mellett¸k.
ñ Mitsubishi, nagyon gyors, Jap·nban kÈsz¸lt! - mondja ismÈt a jap·n.
A sofır nem szÛl semmit, hamarosan
kiÈrnek a reptÈrre.

M

Nyilas

⁄gy Èrezheted, hogy rÈgen nem
volt alkalmad kiÈlned magad, Ès vÈgre
szabadj·ra engedheted alkotÛerıd. Mozogj minÈl rendszeresebben Ès intenzÌvebben.

N Bak

ï

Ebben az idıszakban fogÈkonys·god Ès Èrzelmi nyitotts·god az elsı
helyÈrt versenyez a kapcsolatok ÈpÌtÈse
terÈn. Szakmai Èletedben nem tekinthetı kiemelkedıen hatÈkonynak ez az
idıszak.

O

Vízöntő

P

Halak

ï

Ebben az idıszakban te leszel p·rkapcsolatod testi-lelki motorja, a szellemi
Ès lelki tars. Hivat·sodat illetıen remek
hangulatban indul ez a hÛnap, Ìgy ezen a
ter¸leten sikerekre sz·mÌthatsz.

ï

Kˆnnyen bonyolÛdsz ˙j szerelmi
kapcsolatba ebben a hÛnapban. Olyan
rÈgÛta v·gysz m·r arra, hogy vÈgre valakinek az ÈletÈben a legfontosabb helyen
legyÈl, hogy m·r gondolkod·s nÈlk¸l fejest ugrasz az elsı kalandba.
ñ 40 000 forint lesz ñ mondja a taxis.
ñ Micsoda? Az nagyon sok!
ñ TaxiÛra, nagyon gyors, Magyarorsz·gon kÈsz¸lt! - v·laszolja a sofır.

ï

A fÈrj kedveskedik az anyÛs·nak:
ñ Mama, maga olyan szÈp, hogy elmehetne modellnek egy kÌnai festıhˆz!
ñ Jaj, de kedves vagy! ñ szerÈnykedik az
anyÛs. ñ De miÈrt Èpp kÌnai festıhˆz?
ñ Azok festenek mindig s·rk·nyokat!

ï

Egy v·rosi a mezın tal·lkozik a juh·sszal:
ñ SzÈp juhai vannak.
ñ SzÈpek.
ñ Mennyi van?
ñ PrÛb·lja megsz·molni!
ñ Nem tudom, nagyon mozognak.
ñ AzÈrt birk·k!
ñ Ha megmondom, mennyi van, ad egyet?
- Adok.
- 149.
ñ A fenÈbe. Maga nyert, viheti!
Az ember boldogan felkapja a legkˆzelebbi ·llatot, Ès indul, de a juh·sz ut·na szÛl:
ñ Ha megmondom, mi a foglalkoz·sa,
visszaadja?
ñ Vissza.
ñ Maga rendır.
ñ Honnan tudja?
ñ Onnan, hogy a pulit viszi.
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DURV¡N

N…MILEG
Z¤RZAVAROS!

VAJON
F÷LDET
FORGAT?

ERRETOLJA
A K÷ZHIEDELEM ⁄GY TARTJA, MEGFEJT…S 2. M”KUSF…LE
¡LLAT
HOGY HA EZEN A NAPON ESIK
AZ ES’, AKKOR NEGYVEN NAPIG
ESNI FOG, ELLENKEZ’ ESETBEN
KUTYA
PEDIG UGYANENNYI IDEIG
LEHET ILYEN
SZ¡RAZS¡G LESZ.
KIV¡LASZT”-

...÷K÷R,
H‹LYE

RANGAD”

R…SZBEN
TINT¡S!

HAJSZÕN

USA-BELI
FEH…RB’R¤
EMBER/
F…RFI

F…LIG …P!
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KIEJTETT
BET¤

ALBERT
EINSTEIN
N…VJELE

÷

M

ES’VÕZCSATORNA
VALAMI AL¡
TETT T¡RGY

SZERVI R÷G

NAP”LEON
JELE
SZ¡RNYATLAN VER…B!
NEM
GYAKORI

MEGFEJT…S 3.

AZZAL A
SZEM…LLYEL

IGEK÷T’
EL’T…RBE
HELYEZI

LABDAJ¡T…K

KISS…
DEKADENS!

JELZ’L¡MPA EGYIK
SZÕNE

SZÕV
K÷ZEPE!

BEKERÕTETT
¡LLATI LAK

TBILISZI
BEJ¡RATA!

TESTFEL…PÕT…S

H¡Z’RZ’

KOLDUS

IDEGEN
ANNA

KÕGY”Z”
BET¤

TANÕTV¡NYAI

ELT¤NIK

MAD¡RB÷RT÷NEI

PET’FI T¡BORNOKA

TART”
(T¡RGY)

FEJVESZTVE
FUT

BORZALMAS
ID’J¡R¡S

ANGOL
HOSSZM…RT…K

P¡ROS
HALOTT!

N…PIES
LYUK

¡TKAROLJA
SZ…TDARABOLT F¡K!
SZ¡MSZER¤
ADAT

OLDATBAN
TAL¡LHAT”!

AFRIKAI
BERBER
N…P
K÷Z…PEN
BEL”G!

G÷R÷G
BET¤
LEFEJEZETT
S…F!
SZERB
F…RFIN…V

MEGFEJT…S 1.

V¡RFALAK!

MAG¡N...
…S M¡SSALHANGZ”

÷.M.H.

SZIKLADARAB

KI... A C…LT

KONDÕCI”JA

TILTAKOZIK
FORDÕTVA:
ÕR”
(S¡NDOR)

CSAP¡GYSZ…LEK!
A FRANK
F’V¡ROSB”L VAL”

”G÷R÷G
MITOL”GIA
F’ISTENE

CFR-‹GYF…L

AZONBAN

SZ
,

J

GARAY
H’SE
(J¡NOS)
F¡BA V…S

P¡ROSAN
¡TSZEG!

⁄JS¡GOK
(ROM¡NUL)

PARIPA

D¡TUMRAG

KIOLVASZTOTT
K÷V…R
¡LLATI R…SZ

MAGYAR
N’I N…V

NINCS
BENNE
SEMMI
A T¡VOLBA

LOS ANGELES (R÷V.)

SZ¡ZB”L
H¡ROM!

SZAM¡RHANG

JOULE

R”MAI 50

P”NIFEJ!

EGYSZER¤,
DE ALAPVET’
ANYAGMENNYIS…GEGYS…G

¡

KORCSOLYAF…LE

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Almavir·ggal / futkos a szellı, / ak·r egy kÛcos / semmirekellı. A helyes megfejtık kˆz¸l a
MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek: Kocsis MiklÛs (Tordaszentl·szlÛ) Ès Zitman
S·ndor (Kolozsv·r, M„r„∫ti negyed). A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.
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Rejtvényszelvény

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. j˙nius 20-·ig.
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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A halak szaporodási
jellegzetességei
Az Èlıhely f¸ggvÈnyÈben a halak szaporod·si jellegzetessÈgei nagyon eltÈrıek,
mivel a vÌz alatti vil·g folyamatos v·ltoz·sban van, a halaknak alkalmazkodniuk
kell annak ÈrdekÈben, hogy utÛdjaik a
legjobb kˆrnyezetben, a legjobb t·pl·lkoz·si lehetısÈgekben rÈszes¸ljenek, ez·ltal biztosÌtva a fajfennmarad·st Ès a fajok v·ltozatoss·g·t.
A ragadozÛhalak (csuka, s¸gÈr, s¸llı)
m·r a jÈg alatt is szaporodnak, hisz a sikeres kelÈshez nagyon fontos az alacsonyabb vÌzhımÈrsÈklet, illetve a magas
oxigÈntartalom. A pontyfÈlÈk szaporod·sa tavasz elejÈn tˆrtÈnik, amikor a vÌzhımÈrsÈklet meghaladja a 14oC-ot Ès a termÈszetes eledel is kellıkÈpp bısÈges az
˙jonnan vil·gra jˆtt ivadÈk sz·m·ra. MegtermÈkenyÌtÈs szempontj·bÛl is tˆbb csoportra oszthatÛ a halvil·g, ezek kˆz¸l
megemlÌtj¸k a legfontosabbakat:
1. Sz˚znemzÈs (partenogenezis):
az ˙j szervezet kiz·rÛlag a nıi ivarsejt-

bıl jˆn lÈtre, a hÌmivarsejt csup·n megindÌtja a sejtosztÛd·st Ès azt·n feloldÛdik (s¸gÈr, k·r·sz)
2. Toj·srÛl valÛ szaporod·s (ovip·r): a legtˆbb halfajra jellemzı szaporod·s. Az ikr·k Ès a hÌmivarsejtek a vÌzbe kibocs·jtÛdnak, majd a megtermÈkenyÌtÈs Ès az embriÛ tov·bbi fejlıdÈse a
vÌzben, az anyai szervezeten kÌv¸l bonyolÛdik le.

Kiaknázatlan vadászturizmus

A vad·szturizmus egy sokak sz·m·ra ismeretlen szolg·ltat·s, amely a vidÈkfejlesztÈs fejlıdÈsÈben v·llal(hat) szerepet.
Saj·toss·gai kˆzÈ sorolhatÛ, hogy a vad·szati idÈnyek miatt fokozottan ÈrvÈnyes¸l
a szezonalit·s; illetve egÈszen speci·lis Ès
viszonylag kis rÈteget kÈpez a vendÈgkˆr.
Ennek ellenÈre a vad·szturist·k kˆltekezÈse magas, Ès az ·tlagos eltˆltˆtt idı alacsony, mindˆssze 3-5 nap. Az ·gazat nincs
megfelelıen t·mogatva, ebbıl kifolyÛlag
kiakn·zatlan marad. Elsısorban korm·ny-

zati segÌtsÈg sz¸ksÈgeltetik, mert ugyan a
vad·szatra jogosultak p·ly·zhatnak uniÛs
erıforr·sokra infrastruktur·lis bıvÌtÈsekre
a turizmus korszer˚sÌtÈse ÈrdekÈben, de
kˆzvetlen vad·szturizmusra nem.
A vad·szturizmusban sok lehetısÈg rejtızik, hiszen ˆsszehangolhatÛ a vidÈkfejlesztÈssel ez·ltal csˆkkentheti a munkanÈlk¸lisÈget, segÌtheti az elmaradott tÈrsÈgek felz·rkÛztat·s·t, r·ad·sul hozz·j·rulhat a termÈszeti Ès kultur·lis ÈrtÈkek
megırzÈsÈhez is. ï

3. Elevensz¸lık (vivip·r): a megtermÈkenyÌtÈs, illetve az embriÛ fejlıdÈse az
anyai szervezetben j·tszÛdik le, a teljes
kifejlıdÈs ut·n bekˆvetkezik az elevensz¸lÈs (c·pa, egyes egzotikus halfajok)
4. ¡l-elevensz¸lÈs (ovovivip·r): a
megtermÈkenyÌtÈsre a nıi szervezetben
ker¸l sor. A megtermÈkeny¸lt ikr·k a vÌzbe ker¸lnek, ahol majd folytatÛdik az
embriÛ fejlıdÈse. ï Csép László
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Az Igen, tessék! partnerei

Perla | Szappany (Tipografiei) u. 7. sz. ï
Regal | Szappany (Tipografiei) u. 9. sz.

Ajándék

Elektronika

ï Chic Ville | FıtÈr (Pia˛a Unirii) 13. sz.
| www.chicville.ro ï Gift Media | Bartha
MiklÛs (Emil Isac) u. 6. sz. | www.giftmedia.ro ï King Art | Szopori (Alexandru Vaida Voevod) u. 53-55. sz. |
www.kingart.ro ï Papa Luna | Bucsony
(Bucium) u. 3/37. sz.

Partnereink figyelmébe!
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.

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

Építkezés

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

Baromfihúsüzlet

Autókölcsönző

Benzinkút

ï Robeni Trans | Kossuth Lajos
(21 decembrie 1989) sgt. 116. sz. |
www.robeni.ro/hu

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

ï Il Pollo | Gy·r (Fabricii) u. 4/Y1/279 sz.
| www.ilpollo.ro/

ï Donath Service | DÛn·t (Donat) u. 258.
sz. ï Merch Services | Nagyboldogasszony (Giordano Bruno) u. 1-3. sz. |
www.merch.ro ï SC Magor Prod SRL |
Zsigmond kir·ly (Maramure∫ului) u. 24. sz.

Bababolt
Babo |tel.: 0264-526471 | www.babo.ro
ï Baby Sland | Szappany (Tipografiei)
u. 21. sz. | www.forbaby.ro ï NeoBaby |
Duna (Dun„rii) u. 76/c. sz.

Dennver | www.dennver.ro ï Euro
Hiparion | Szamosfalvi (Some∫eni) ˙t 4A.
sz. ï Ermon Trade | Tˆlgyfa (Stejarului)
u. 21. sz. ï H·zConstruct | SzÈk kˆzsÈg |
RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert! ï SC Napoca SA | Nagyboldogasszony (Giordano
Bruno) u. 1-3. sz.

Épületgépészet
Biciklis futár

Autószerelő

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

Ajtó-ablak gyártás fából
ï Forstyll | Kaj·ntÛi (Oa∫aului) u. 162A.
sz. | www.forstyll.ro

Abacomp | Pap (Paris) 108. sz. |
www.abacomp.ro ï Vitacom | Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 4. sz. ï SC Econix
Trading SRL | JÛkai (Napoca) u. 5. sz. |
www.econix.ro

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

ï Melinda Instal | Tordai ˙t (Calea Turzii)
160. sz. | www.melindainstal.ro

Fagylaltos
Biztosítás
ï Internetas SRL | Ak·cfa (Salc‚mului) u.
30. sz. | www.internetas.ro ï Netas |
Arany J·nos (Petru Maior) u. 15ñ19. sz.|
www.netas.ro ï PFA SZASZ | Jobb·gy
(Arie∫ului) u. 84. sz.

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

Fényképész

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

ï Digilab | Kaj·ntÛi (Decebal) u. 14. sz. |
www.laborator-foto.ro ï Ervin Art | Magyar (21 decembrie 1989) sgt. 93. sz. ï
Nivo Print | JÛkai (Napoca) u. 4. sz. ï
Sooters Foto, Hobby Art | Kossuth Lajos
(21 decembrie 1989) sgt. 10. sz.

Bútorgyártók

Fénymásolók

ïForstyll | Kaj·ntÛi (Oa∫ului) u. 162A. sz.
| www.forstyll.ro

ï Mozart cukr·szda | F¸rdı (Cardinal Iuliu Hossu) u. 7. sz. | www.mozartdelicatesse.ro

ï BHP | K·rp·t (Carpa˛i) u. 9. sz. ï Copy
Cave | Bartha MiklÛs (Emil Isac) u. 8. sz. ï
Daisler Print House | Egyetem (Universit„˛ii) u. 11. sz. ï Dynamic Design&
Advertising | Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u.
17. sz. ï KMDSZ M·solda | Petıfi (Avram
Iancu) u. 21/1. sz. | www.facebook.com/
kmdsz.masolda ï Orb·n Copy | FıtÈr (Pia˛a Unirii) u. 16. sz. ï PFA SZASZ | Jobb·gy (Arie∫ului) u. 84. sz. ï Reform fÈnym·solÛkˆzpont | JÛkai (Napoca) u. 4. sz.

Egészségügyi központ

Festékek

ï Pro Medical Center | Szopori
(Alexandru Vaida Voevod) u. 53-55. sz. |
www.cmpro.ro/index.php/hu.html

Sonotra Team | Par‚ng u. 35. sz. |
www.sonotrateam.ro

Bőráru

Bútorszállító
ï Mutan˛ii | RÈszletekÈrt hÌvja a Call
Centert!

Cukrászdák

Fodrász
Ékszerészek
ï Blanka Bijuterie | FordulÛ (Cotit„) u.
12. sz. | www.blanka.ro ï Holdmann
Gerhardt | SzÈchenyi tÈr (Pia˛a Mihai Viteazul) 39. sz. | www.gerhardtholdmann.ro
ï Koral | Szappany (Tipografiei) u. 3. sz. ï

ï Sz·sz IldikÛ | WesselÈnyi (Regele Ferdinand) u. 11/6. sz. ï TÈgl·s Kl·ra | Kossuth Lajos (21 decembrie 1989) sgt. 3/2. sz.

Fogorvosi rendelők
ï Dentist Ha∫deu | Kıkert (Bogdan P.
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Ha∫deu) u. 47/3. sz. | www.facebook.com/
Dentist.Hasdeu ï Formadent | Monostori
(Mo˛ilor) u. 29. sz.

Fordítóirodák
ï Best Trad | WesselÈnyi (Regele Ferdinand) u. 9/2. sz. ï Gyˆrgyjakab MiklÛs
Csaba | www.traducere-romana-maghiara.com ï Renobi Consulting | Magyar
(21 decembrie 1989 nr. 116 | www.renobi.ro

Futárszolgálat
ï Speedy Courier | Kolozsv·r ter¸letÈn |
www.speedycourier.ro

Galériák
ï Galeria Quadro | JÛkai (Napoca) u. 2-4.
sz. | www.galeriaquadro.ro/hu/ ï Galerie
de Art„ Danel | Szappany (Tipografiei) u.
26. sz. | www.danel.ro

Gyógynövény- és biobolt
ï Arty Prod | MÈhes (Septimiu Albinii) u.
124. sz.

cafe.ro ï Bi-Klub | Bolyai J·nos u. 12. sz. ï
Borissza borozÛ | Szentegyh·z (Iuliu
Maniu) u. 40. sz. | www.facebook.com/
borissza.borozo ï Borsarock | FordulÛ
(Cotit„) u. 9. sz. | http://borsarock.com ï
Bulgakov | B˙za (Inocen˛iu Micu Klein) u.
17. sz. ï Cartel coffee | Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 29. sz. | www.facebook.com/
cartelcafe ï Club The One | FıtÈr (Pia˛a
Unirii) 2. sz. | www.clubthe1.ro ï Corso
Cafe & Bistro | FıtÈr (Pia˛a Unirii) 15. sz. |
www.cafecorso.ro ï Euphoria Biergarten
| F¸rdı (Cardinal Iuliu Hossu) u. 25. sz. ï
Euphoria Music Hall | Monostori (M„n„∫tur) u. 2. sz. ï Heltai | MikÛ (Clinicilor) u.
18. sz. ï Insomnia | Egyetem (Universit„˛ii) u. 2. sz. ï Klausen | Izabella (Georges
Clemenceau) u. 1. sz. ï Krajcz·r | Bocskai
(Sextil Pu∫cariu) u. 3. sz. ï La prieteni |
Mikes Kelemen (Croitorilor) u. 2. sz. ï
Mario Dacri | Monostori (Mo˛ilor) u. 147.
sz. ï Sunrise CafÈ | Monostori (Mo˛ilor) u.
111. sz. | www.facebook.com/sunrise.cafebistro ï Uptown | D·vid Ferenc u. 15. sz.

Hobbi
Gyógyszertár
ï Elmafarm | Trefort (Victor Babe∫) u. 35.sz.

Gyógytornász
ï Anita Health Center | Szentegyh·z
(Iuliu Maniu) u. 13/4. sz.

ï Arty Prod | MÈhes (Septimiu Albinii) u.
124. sz.ï Creative Hobby | D·vid Ferenc
u. 9. sz.ï hobby Art | FıtÈr (Pia˛a Unirii)
23. sz. ï Turul Õj·szklub Ès Lovarda |
Lombi (Lombului) u. | RÈszletekÈrt hÌvja a
Call Centert!

Hangszerüzlet
ï SC Koncert SRL | Izabella (G. Clemenceau) u. 6. sz. | www.koncert.ro

Időjárás-előrejelzés

Háztartás

Ingatlanügynökségek

ï Magsan | Apafi/MÛricz Zsigmond (Bucure∫ti) u. 80-82. sz. | www.magsan.ro ï
Master H h·ztart·si gÈpek Ès alkatrÈszek | SzÈchenyi tÈr (Pia˛a Mihai Viteazul) 39. sz.

ï a1Immobili | De·k Ferenc (Eroilor) u.
34/5. sz. | www.a1immobili.ro ï Dream
Estate | Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 30.
sz. ï Reform Ingatlan¸gynˆksÈg | JÛkai (Napoca) u. 4. sz. ï Uni Consult
Imobiliare | Szentegyh·z (Iuliu Maniu)
u. 39/6. sz.

Helyek, ahová enni jár az ember
ï AgapÈ | Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 6.
sz. | www.hotelagape.ro/hu ï Culina Nostra Bistro | Kossuth Lajos (21 decembrie
1989) sgt. 14. sz. ï HD Vision Concett
SRL-D | JÛkai (Napoca) u. 3. sz. ï Heltai |
MikÛ (Clinicilor) u. 18. sz. ï Kaja Tanya |
B˙za (Inocen˛iu Micu Klein) u. 11. sz. ï
Matei Corvin | UniÛ (Memorandumului)
u. 3. sz. ï MikÛ | MikÛ (Clinicilor) u. 23. sz.
| www.restaurantmiko.ro/hu ï Red House
| Gyˆrgyfalvi (C-tin Br‚ncu∫i) u. 114. sz. ï
Rex Pizz·zÛ | Bolyai J·nos u. 12. sz. |
www.pizzarex.ro ï Ristoro Food Services
| Corvin tÈr (Pia˛a 1 Mai) 4/6. sz·m

ï www.vremeacluj.ro

Internetklub
ï Internet CafÈ SC Reomserv Trans SRL
| Kossuth Lajos (21 decembrie 1989) sgt.
20. sz.

Kávézó
ï CafÈ Amadeus Mozart | F¸rdı (Cardinal Iuliu Hossu) u. 7. sz. | www.cafemozart.ro | www.mozartdelicatesse.ro
ï Cartel coffee | Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 29. sz. | www.facebook.
com/cartelcafe ï Corso Cafe & Bistro
FıtÈr (Pia˛a Unirii) 15. sz. | www.cafecorso.ro

Helyek, ahová inkább inni jár
az ember

Kertrendező

ï After Eight | Brassai S·muel u. 12. sz. ï
Atmosphera | Kossuth Lajos (21 decembrie 1989) sgt. 18. sz. | www.atmosphera-

ï Garden Care | Kolozsv·r | www.gardencare.ro | tel.: 0744-805579 | e-mail:
gardencarecj@yahoo.com

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

Könyvesboltok
ï Bagoly kˆnyvesbolt | Kossuth Lajos (21
decembrie 1989) sgt. 1.sz. ï Gaudeamus
kˆnyvesbolt | Szentegyh·z (Iuliu Maniu)
u. 3. sz. ï Phoenix kˆnyvesbolt | FıtÈr
(Pia˛a Unirii) 23. sz.

Apróhirdetések
Autó

ï 1310-es

Dacia eladó (első tulajdonos).

& 0748-108141, 0364-409229

Különféle

ï Négyfiókos

fagyasztóláda olcsón eladó.

& 0753-470584

ï Gargaló Kft. ajánlata: jó áron soproni
szőnyegek, shaggy szőnyegek 50,84 lej/m2től, Frieze-szőnyegek, gyerekmintás padlószőnyeg 18,6 lej/m2-től, linóleum 9,18
lej/m2-től. & 0722-713122
ï Kék-szürkével kombinált gyerekkocsi és
hinta eladó. & 0726-884466
Szolgáltatás

ï Nyugdíjas

tanár gyerek felvigyázását,
meditálását vállalja. & 0740-061812
ï Sofőriskola Kolozsváron (B kategória),
komoly és nyugodt oktatóval, teljes körű
ügyintézés, részletfizetési lehetőséggel is.
Csoportindítás minden héten. & 0746043278
ï BÚTOR, ÁRÚSZÁLLÍTÁS, LOMTALANÍTÁS!
Gyors és precíz munkával és legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére a hét
minden napján! & 0741-653334
ï Csempekályha-építést, -átrakást vállalok.
& 0744-187844
ï Számítógép-javítás, -beállítás, bármilyen
kapcsolatos probléma megoldásához hívjanak a 0748-254382-es telefonszámon.
Legrövidebb időn belül a helyszínen megjavítom. & 0748-254382
ï Ízletes házi ebédet készítünk ingyenes
házhozszállítással. & 0726-314425, 0743068358, 0264-354855
ï Szeretettel várjuk a kolozsvári sóbarlangba! Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér,
mint egy teljes nap a tengerparton! Cardinal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749164406
ï Magánszemélyeknél takarítást és vasalást
vállalok. & 0754-774570
ï Profi minőségű fotóstúdió és fotószolgáltatások Kolozsvár főterén, a város szívében.
& 0752-600206
ï Cégek, alapítványok, magánvállalkozók
könyvelését vállaljuk. & 0740-064052
ï Ügyvéd, Mócok útja (Mot,ilor) 44. szám.
& 0744-807350
ï Képkeretezés és régi rámák restaurálása.
& 0748-108141
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Közjegyző

Ruhaüzletek és textilárú

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

Mobiltelefonok és előfizetések

ï Berettsapk·k Ès kalapok | JÛkai (Napoca) u. 2. sz.ï Donato | Monostori
(calea Mo˛ilor) u. 55. sz. ï Magazin
Maria | JÛkai (Napoca) u. 2-4. sz. ï
M„rimi XXXL | Monostori (Mo˛ilor) u.
53. sz. ï Mini Center | Szappany
(Tipografiei) u. 6. sz. ï New Catwalk |
JÛkai (Napoca) u. 2-4. sz. ï Red Shop |
UniÛ (Memorandumului) u. 13. sz. ï
Tabita | FıtÈr (Pia˛a Unirii) 18. sz. ï
Texstil | JÛkai (Napoca) u. 2. sz.

ï Euro GSM 2000 | UniÛ (Memorandumului) u. 20. sz. | www.eurogsm.ro

Sajtó

Lakberendezés
ï Chic Ville | FıtÈr (Pia˛a Unirii) 13. sz. |
www.chicville.ro ï Diego | Korvin tÈr (Pia˛a 1 Mai) 4-5. sz | www.diego-romania.ro ï
Nobila Casa | Szentegyh·z (Iuliu Maniu)
u. 6. sz.

ï Paprika R·diÛ | www.paprikaradio.ro

Mobiltelefon-vásárlás
ï M·tÈ Istv·n GSM SHOP | Kossuth Lajos
(21 decembrie 1989) sgt. 40. sz.

Nőgyógyászat / szülészet
ï Gynia | Z·polya (Traian Mo∫oiu) u.
60. sz.

Szálloda

ï Proka Service | Monostori (M„n„∫tur) u.
42. sz. | www.proka.ro

Szemüveges

Olcsó szállás

ï Optimag | FordulÛ (Cotit„) u. 8. sz. |
UniÛ (Memorandumului) u. 9. sz. ï
Optipar | JÛkai (Napoca) u. 2-4. sz.

Üvegipari nyersanyagok
ï Glass Mineral | D·vid Ferenc u. 11. sz.

Virág
ï Artfleur | Bun„ Ziua u. 82/C1. sz. |
www.artfleur.ro ï FehÈr Agapanthus |
Fenyı (Br„du˛ului) u. 5. sz. ï Flor„ria
Maria | JÛkai (Napoca) u. 2-4. sz. |
www.florariamaria.ro ï Florarium |
Kisb·csi (Baciului) u. 1-3. sz.

Víz-, gáz-, és egyéb szerelők
Szépségszalon

ï Andora | Bolyai J·nos u. 12. sz. ï Pilwax ñ Tempora | M·ty·s kir·ly (Matei
Corvin) u. 2-4. sz.

ï Blue Travel | De·k Ferenc (Eroilor) u.
10/21. sz. ï Huben, Nikytour | Gospodarilor (FˆldÈsz) u. 14. sz. | www.huben.
ro/hu/ ï Optimus Trans | R·kÛczi (Eremia Grigorescu) u. 12. sz. | www.facebook.com/optimustrans ï Paralela 45
Turism | JÛkai (Napoca) u. 25. sz. ï
President tour | D·vid Ferenc u. 10/9. sz.
ï Smiley Travel | Kˆtı (Ion Ra˛iu) u. 5.
sz. | www.smileytravel.ro ï Student
Travel Romania | Kir·ly (I. C. Br„tianu) u.
32. sz. | www.studenttravel.ro

ï Master H varroda | SzÈchenyi tÈr (Pia˛a
Mihai Viteazul) 39. sz. ï Muriderma |
UniÛ (Memorandumului) u. 2. sz.

ï AgapÈ | Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u.
6. sz. | www.hotelagape.ro ï Hotel
Tineret | B˙za (Potaissa) u. 11-13. sz. |
www.retro.ro ï Hotel Transilvania |
WesselÈnyi (Regele Ferdinand) u. 20. sz. |
www.hoteltransilvaniacluj.ro

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

Órás

Utazás

Varrodák/Cipészetek

Okmányiroda

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

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

Sportbolt
ï Altisport | Kossuth Lajos (21 decembrie
1989) u. 7/9. sz. ï Damart Sport | FordulÛ
(Cotit„) u. 12. sz.

Nyílászárók
és sötétítőrendszerek
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ï Belle Studio | FordulÛ (Cotit„) u. 8. sz. ï
Ildi kozmetika | Kossuth Lajos (21 decembrie 1989) sgt. 28. sz.

ï Ecoterinst | Pata (Nicolae Titulescu) sgt.
26/3. sz. ï G·bor Andr·s | Kolozsv·r
ter¸letÈn | RÈszletekÈrt hÌvja a Call Centert!
ï Secpral Pro Instala˛ii | Szamosfalva,
Vlad ﬁepe∫ u. 2. sz. | www.secpralpro.ro

Telefonszerviz
ï Caramell PanziÛ | Regina Maria u. 15.
sz. | http://pensiunea.caramell.ro

Papíráru
ï S&V | Egyetem (Universit„˛ii) u. 1. sz.

PC bolt
ï Compart | Kriza J·nos (Anton Pann) u.
4. sz. | www.compart.ro ï Pataki | D·vid
Ferenc u. 21. sz.

ï M·tÈ Istv·n GSM SHOP | Kossuth Lajos
(21 decembrie 1989) sgt. 40. sz.

Temetkezési vállalkozók/
Sírkövesek
ï Requiem | Petıfi S·ndor (Avram Iancu)
u. 20. sz.ï TransGranit Kolozsv·r |
Sz·szfenes, Avram Iancu utca 142A. |
www.transgranit.com

Tetoválószalon

Pénzváltó

ï BizzzArt Tatoo | WesselÈnyi (Regele
Ferdinand) u. 7/2. sz.

ï Macrogroup Exchange | Szentegyh·z
(Iuliu Maniu) u. 4. sz.

Tisztítószolgálatás

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

Pszihológusok/
Humán erőforrás
ï Human Direct | Arany J·nos (Petru
Maior) u. 15. sz.

Reklámügynökség
ï Studiograph | Korvin tÈr (Pia˛a 1 Mai)
4-5. sz

Web- és szoftverszolgáltatás
ï Polysoft | SzentlÈlek (Virgil Fulicea) u.
1/3 sz. | www.polysoft.ro

Ingyenes apróhirdetési szelvény
NÈv: _______________________
Telefonsz·m: _________________
PostacÌm: __________________
_______________________________
_______________________________
AprÛhirdetÈs szˆvege
(legfeljebb 160 karakter):
_______________________________



Panzió

Ügyvéd
ï Chiorean PÈter Vanda | SzÈchenyi tÈr
(Pia˛a Mihai Viteazul) 39. sz. ï dr. Sztranyiczki Szil·rd | SzÈchenyi tÈr (Pia˛a Mihai Viteazul) 39. sz. ï Kiss Oszk·r | JÛkai
(Napoca) u. 2/23. sz. ï Schlett Istv·nOlivÈr | FehÈrvˆlgy (Albac) u. 7/8. sz. ï

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Öltözz i llatfelhőbe!
Használj parfümöt okosan
A tˆkÈletes megjelenÈs ugyan az ·polts·g,
gondozott kinÈzet Ès a jÛl kiv·lasztott, ˆszszeillesztett ruh·zat, az ˆsszhangban ·llÛ
szÌnek t·rsÌt·s·nak ar·nya, arrÛl azonban,
hogy valaki mindezek mellett szimpatikuss· v·lik sz·munkra vagy sem, egy leheletnyi illatfoszl·ny is dˆnthet. Igen, jÛl
hallott·k, a chicago-i Northwestern Egyetem kutatÛi arra jutottak, hogy a szagl·s az
egyik legmeghat·rozÛbb ÈrzÈkszerv¸nk a
szocializ·lÛd·s folyamat·ban. Az emberek
illata a feromonoknak, a k¸lˆnbˆzı mirigyeink v·ladÈk·nak, a bırˆn Èlı baktÈriumok tov·bbi munk·j·nak, illetve a nemi
hormonok ar·ny·nak kˆszˆnhetıen eltÈrı, az egyes szagok pedig az agyba ker¸lve Èrzelmi reakciÛt v·ltanak ki. EzÈrt tˆrtÈnhet az, hogy a jellegzetes illatokat emberekhez, helyzetekhez, dolgokhoz is csatoljuk, hogy belÈnk ivÛdva rendszerint
hozz·segÌtenek minket az emlÈkezet felelevenÌtÈsÈhez Ès hogy a vonzÛd·sban is
nagy szerepet j·tszanak. A parf¸mˆk kiv·laszt·s·n·l ugyan m·r szÈles sk·la ·ll rendelkezÈs¸nkre, de nem ·rt olyan illatkre·ciÛt v·lasztani, amely erısÌti Ès nem elnyomja a termÈszetes illatunkat, amely bır¸nk illat·val elkeveredve igaz·n megismÈtelhetetlen kompozÌciÛv· v·lik.
A parf¸mhaszn·lat elengedhetetlen
kˆvetelmÈnye, hogy mielıtt kiv·lasz-

A parfümöt meleg, puha helyekre helyezd, hogy tovább élvezhesd az illatát!
tunk egy illatot, ne csak a palackban szagoljuk meg, hanem kˆtelezıen f˙jjunk
belıle a bır¸nkre is, mert a bır egyedi
tulajdons·gai miatt az illatmint·k egyÈ-

A megfelelő parfüm kiválasztása nem egyszerű feladat, de megéri a fáradságot!

nenkÈnt v·ltozÛan hatnak. A bef˙jt fel¸letet ne dˆrzsˆlj¸k el, papÌrcsÌk esetÈn
ne lengess¸k t˙l hevesen, mert akkor
Ñmegtˆrj¸kî az illatot, p·r m·sodperc
alatt a fˆlˆsleges mennyisÈg ˙gyis elp·rolog vagy beivÛdik. Az illatokat tov·bb· napszakok, esemÈnyek, Èletkor Ès
idıszakok tekintetÈben kell v·lasztani,
ezek ugyanis a felsorolt pontok mentÈn
alakulnak. Ha szeretnÈd, hogy a kellemes aroma sok·ig tartson, olyan helyekre helyezzÈl belıle, ahol vÈkonyabb,
melegebb, puh·bb a bır, Ès kˆzelebb
vannak az erek (pl. nyak, f¸ltı, csuklÛ,
dekolt·zs stb.), az illat Ìgy kˆnnyebben
felszabadul Ès fokozatosan ·rad, de a
test·polÛ krÈm is megfelelı alapot teremt az illat hosszantartÛ ÈletÈnek.
Ruhadarabjaidat Ès Èkszereidet nem
aj·nlatos illatfelhıbe burkolni, mert elszÌnezıdhetnek, illetve foltosak is maradhatnak. Amennyiben ugyanazt a parf¸mˆt
haszn·lod Èvtizedeken ·t, egy idı ut·n
m·r nem sz¸ksÈges nagy mennyisÈggel
bef˙jni magadat, hiszen az illat beleÈp¸l a
bırˆdbe, Ès m·r anÈlk¸l is m˚kˆdÈsbe
lÈp, hogy hatalmas illatfelhıket hagyn·l
magad ut·n. Az illatszerek k¸ldetÈse
ugyanis olyannyira intim, hogy ÈrezhetısÈg¸k egy bizonyos kˆzelsÈget feltÈtelez,
a t˙lz·s pedig sosem eredmÈnyes. ï
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Erotikus masszázsról tabuk nélkül
A szexualit·shoz kapcsolÛdÛ
eszmecsere, a k¸lˆnbˆzı
v·gyfokozÛ j·tÈkok, szexshopok Ès erotikus massz·zsszalonok haz·nkban tabunak
sz·mÌtanak. A szÛ hallat·n
sokan elszˆrny¸lkˆdnek, buja Ès szÈgyellnivalÛ akciÛkra
gondolnak, amelyek a prostit˙ciÛhoz hasonlatos magatart·st igÈnyelnek a masszırˆk
rÈszÈrıl. Hogy ler·ntsuk a
leplet errıl a kevÈsbÈ ismert,
de gyakran elÌtÈlt massz·zstÌpusrÛl Ès hangs˙lyozzuk annak leg·lis jellegÈt, a Privilege szalon tulajdonos·val
beszÈlgett¸nk.
ñ Mivel az emberek nem
tudj·k, hogy pontosan mit
is fed a kifejezÈs, ezÈrt ·ltal·ban szkeptikusan viszonyulnak hozz·. Mibıl ·ll tulajdonkÈppen egy erotikus massz·zs?
ñ Az erotikus massz·zs a szeretkezÈs egy
m·sik form·ja fıkÈnt olyan embereknek,
akik sz¸ksÈgÈt Èrzik a mindennapi stressz
levezetÈsÈnek, a hÈtkˆznapok problÈm·inak kiz·r·s·t csinos, kellemes megjelenÈs˚ hˆlgyek t·rsas·ga, ÈrintÈsei, simogat·sai ·ltal. Az ¸gyfeleket ·ltal·ban a nappaliban fogadjuk, ahol az illetı megismerkedhet, beszÈlgethet a hˆlgyekkel, ekkor
dˆnthet arrÛl is, hogy kitıl Ès milyen
massz·zsban szeretne rÈszes¸lni. A maszsz·zs maga ·ltal·ban egy Ûr·t tart, az idıtartam termÈszetesen a kliens kÌv·ns·ga
szerint mÛdosÌthatÛ. A l·nyok rendszerint
relax·ciÛs massz·zzsal kezdenek, Ès ezt
kˆveti az erotikus rÈsz, amely mindenkinÈl v·ltozÛ: simogat·s, puszilgat·s, testmassz·zs stb. A kˆzhiedelemmel ellentÈtben a tal·lkozÛk sor·n semmilyen szexu·lis kontaktus nem tˆrtÈnik.

ñ Kik keresik fel a szalont Ès milyen
visszajelzÈsek Èrkeznek tıl¸k?
ñ 18 Èven fel¸li fÈrfiak, p·rok, de ak·r
olyan nık is, akik saj·t nem¸khˆz vonzÛdnak. A visszajelzÈsek pozitÌvak, ezt bizonyÌtja az is, hogy fenn·ll·sunknak harmadik ÈvÈt is meg¸nnepelt¸k m·r, vendÈgeink pedig visszatÈrıek. A szalon alkalmazottainak elengedhetetlen a jÛ megjelenÈs,
a higiÈnia szab·lyainak betart·sa, a nyitotts·g, de emellett kÈpzettnek is kell lenni¸k,
Ìgy a legtˆbben vagy ilyen ir·nyults·g˙
egyetemet, vagy massz·zstanfolyamot vÈgeztek, r·ad·sul tˆbb nyelvet is beszÈlnek.
A Privilege szalon egyÈbkÈnt az egyetlen
olyan massz·zsszalon, ahol a hˆlgyek
tˆbbsÈge a magyar nyelvet is beszÈli.
ñ Milyen altÌpusai vannak az erotikus
massz·zsnak, ez·ltal milyen kÌn·latbÛl v·logathatnak a vendÈgek?
ñ A kÌn·lat a k¸lˆnbˆzı erotikus j·tÈkoktÛl a sztriptÌzig, leszbikus m˚soroktÛl a

szadÛ v·ltozatig terjed, de sz¸letÈsnapi
bulikat, legÈnyb˙cs˙kat is szervez¸nk.
ñ Hol Ès milyen programmal m˚kˆdik
a Privilege massz·zsszalon?
ñ Az idıpont egyeztetÈs ñ Èjjel-nappal ñ
kiz·rÛlag a 0745-702154-es telefonsz·mon tˆrtÈnik, a massz·zst igÈnylık pedig
elızetesen a www.masajsenzualcluj.ro
oldalon t·jÈkozÛdhatnak a lehetısÈgekrıl, illetve ugyanitt nÈzhetik meg a l·nyok fÈnykÈpÈt is. …rdemes akciÛinkat is
kihaszn·lni, ugyanis a harmadik tal·lkoz·s ut·n a kˆvetkezı alkalom fÈl·r˙, illetve amennyiben egy kliens kÈt vagy tˆbb
ismerısÈt is elhozza a szalonba, tov·bbi
engedmÈnyekben rÈszes¸l. ï
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A Honda visszatér
a Forma–1-be

rövidhírek
Bölöni Lászlót csábítja a CFR
KatarbÛl cs·bÌtan·k haza Ès ¸ltetnÈk a kolozsv·ri CFR 1907 kispadj·ra Bˆlˆni L·szlÛt a labdar˙gÛcsapat vezetıi. A neves
szakembert P·szk·ny ¡rp·d tˆbbszˆr prÛb·lta a h·romszoros bajnok csapathoz
hÌvni.Bˆlˆni a katari Al Khor csapat·nak a
vezetıedzıje, ·m szerzıdÈsÈt mÈg nem
hosszabbÌtott·k meg. A trÈner kor·bban
tˆbb hÌres eurÛpai klubcsapatn·l is tevÈkenykedett.

ï

A Győri Audi ETO-é a kézi-BL-serleg
A Gyıri Audi ETO kettıs gyızelemmel
nyerte meg a nıi kÈzilabda 2012-2013-as
Bajnokok Lig·j·t. A nyugat-magyarorsz·gi
alakulat a norvÈg Larvik csapat·val mÈrkızˆtt a fin·lÈban, melyet idegenben 2421-re, hazai p·ly·n pedig 23-22-re gyızˆtt
le, Ìgy ˆsszetettben 4 tal·lattal jobbnak bizonyulva vehette ·t a serleget. A BL 20122013-as kiÌr·s·ban a gyıriek 16 mÈrkızÈsbıl 15-ˆt megnyertek.

A Honda utoljára 2008-ban versenyzett a száguldó circuszban
A Honda megerısÌtette, hogy 2015-ben ˙jraindÌtja a Formañ1-es projektjÈt, mÈgpedig a rÈgi partnerÈnek, a McLarennek fogja motorjait gy·rtani. A jap·n gy·rtÛ 2008
vÈgÈn a gazdas·gi v·ls·g miatt sz·llt ki a
sz·guldÛ cirkuszbÛl. Az ı csapatukbÛl alakult a 2009-ben bajnoks·got nyerı Brown
GP, amelyet a Mercedes v·s·rolt fel Ès jelenleg is fenntart. A Honda visszatÈrÈsÈnek oka a 2014-ben megv·ltozÛ motorszab·lyok, ugyanis a jelenlegi 2,4 literes
nyolchengeres motorokat 1,6 literes, hathengeres turbÛ v·ltja fel.
A jap·n v·llalat elnˆke, Takanobu Ito
elmondta, hogy ez a m˚szaki konfigur·ciÛ jobban illik a tˆmeggy·rt·s˙ gÈpj·rm˚vek kˆrnyezetbar·t technolÛgi·j·hoz, ennek eredmÈnyekÈnt a verseny-

autÛkbÛl bizonyos elemek felhaszn·lhatÛk lesznek a kˆz˙ti autÛk gy·rt·sakor
Ès fordÌtva.
A csapat Ès motorgy·rtÛ egy¸ttm˚kˆdÈse nem egy ˙j dolog, ugyanis kor·bban is
motorbesz·llÌtÛja volt a Honda a McLarennek, sıt az 1988 Ès 1991 kˆzˆtt mindegyik bajnoki cÌm a wokingi csapathoz ker¸lt. A kˆzˆs munka 1992-ben szakadt
meg, ezut·n a McLaren egy-egy szezont
h˙zott le elıbb a Forddal, majd a Peugeotval, mielıtt 1995-ben a Mercedes motorokra v·ltott.
A McLaren mellett tˆbb csapat, tˆbbek
kˆzˆtt a Williams, a Lotus Ès a Sauber is Èrdeklıdik, Ès szeretnÈ, hogy a jap·n gy·rtÛ
legyen a motorbesz·llÌtÛja a 2015-ˆs versenyidÈnytıl. ï

ï

Hosszabbított Frank Lampard
Egy Èvvel, azaz 2014 nyar·ig meghoszszabbÌtotta szerzıdÈsÈt Frank Lampard a
frissen EurÛpa Liga gyıztes Chelsea csapat·val. A 34 Èves kˆzÈpp·ly·s a klub tˆrtÈnelmÈben a harmadik olyan j·tÈkos, aki
600-n·l tˆbb mÈrkızÈsen lÈpett p·ly·ra,
ugyanakkor 203 gÛlj·val a londoni egy¸ttes legeredmÈnyesebb j·tÈkosa.

ï

Nyíltkapus román–magyar meccs
A Nemzetkˆzi LabdarugÛ SzˆvetsÈg
(FIFA) dˆntÈse ÈrtelmÈben nem lesz z·rtkapus a Rom·niañMagyarorsz·g vil·gbajnoki mÈrkızÈs. A m·rcius 26-·n az Amszterdamban rendezett holland-rom·n vil·gbajnoki mÈrkızÈsen tˆrtÈnt incidens miatt
a rom·n szˆvetsÈgre 20 ezer sv·jci frankos
bÌrs·got szabott a FIFA. A Rom·niañMagyarorsz·g ˆsszecsap·st szeptember 6-·n
j·tssz·k Bukarestben.

ï

Az olasz első ligában
a Kolozsvári CFR korábbi edzője
Andrea Mandorlini az olasz elsı oszt·ly·ba juttatta a Hellas Verona labdarugÛ csapat·t, miut·n 0-0 dˆntetlent j·tszott a m·sodoszt·ly utolsÛ fordulÛj·ban az Empolival. A 2009ñ2010-ben a Kolozsv·ri CFR
csapat·val bajnoki cÌmet szerzı trÈnert a
kˆvetkezı szezon elejÈn menesztettÈk a
vasutasok kispadj·rÛ. Ekkor vette ·t az
akkor mÈg harmadoszt·lyban szereplı
veronai alakulatot, amelyet egy Èv alatt a
m·sodoszt·lyba most pedig az elsı oszt·lyba vezÈnyelt.
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Tíz perc alatt vette meg
Roman Abramovics a Chelsea-t
Trevor Birch a Chelsea labdarugÛ csapat·nak kor·bbi
vezÈrigazgatÛj·nak elmond·sa szerint mindˆssze tÌz
percre volt sz¸ksÈge Roman Abramovicsnak, hogy
megtˆrtÈnjen az angol klubfutball egyik legnagyobb
v·ltoz·sa. Birch besz·molÛja szerint az orosz milli·rdos
mÈg angolul sem tudott, tolm·ccsal ·llÌtott be az irod·j·ba 2003-ban, majd 10 perc t·rgyal·st kˆvetıen klubtulajdonoskÈnt sÈt·lt ki az ajtÛn. Ezut·n 6 hÈt alatt 140
milliÛ fontot kˆltˆtt j·tÈkosokra, edzıre Ès infrastrukt˙r·ra, amelynek kˆszˆnhetıen kÈtsÈgkÌv¸l az egyik legnagyobb klubcsapatt· emelte a londoni csapatot.
A 10 Èves Abramovics idıszak alatt a Chelsea h·romszor megnyerte a Premier League-et Ès sz·mos
kup·t szerzett, tˆbbek kˆzˆtt a BL trÛfe·t is mag·Ènak mondhatja. ï

A Chelsea eredményei
az elmúlt 10 évben
3
4
2
2
1
1

Premier League
FA Kupa
Liga Kupa
FA Community Shield
UEFA Bajnokok Lig·ja
UEFA EurÛpa Liga

(2004ñ05, 2005ñ06, 2009ñ10)
(2006ñ07, 2008ñ09, 2009ñ10, 2011ñ12)
(2004ñ05, 2006ñ07)
(2005, 2009)
(2011-12)
(2012ñ13)

David Beckham befejezte labdarúgó-pályafutását
A PSG-ben futballozÛ angol klasszis,
David Beckham a szezon vÈgÈn szˆgre
akasztja a stoplist. A hÌrt maga a 38 Èves
labdarugÛ jelentette be, miut·n a PSG csapata 19 Èv ut·n francia bajnoks·got nyert.
A sokak ·ltal kedvelt
Beckham a tÈlen kˆtˆtt fÈlÈves szerzıdÈst
a francia PSG csapat·val, ahonnan francia
bajnokkÈnt vonulhat
vissza. A 115-szˆrˆs
angol v·logatott kˆzÈpp·ly·s az angol
Manchester Unitedben kezdte profi p·lyafut·s·t, ezut·n j·tszott a spanyol Real
Madrid, az olasz AC
Milan Ès az amerikai
profi lig·ban szereplı
Los Angeles Galaxy
szÌneiben is.
Beckham elmond·sa szerint gyermek-

kÈnt nem gondolta, hogy ilyen sikerekben
lesz rÈsze, valamint hozz·tette, hogy arra a
legb¸szkÈbb, hogy az angol v·logatott
csapatkapit·nyakÈnt a p·ly·n kÈpviselhette haz·j·t. ï

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:
ï Agape …tterem: Iuliu Maniu (Szentegyh·z) u. 6. sz.
ï Diego: Pia˛a 1 mai (Corvin tÈr) 4-5. sz.
ï Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg szÈkh·za: Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.
PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.
Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti 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

