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Èves Mamadou SakhÛt, aki 19 milliÛval a
ny·r m·sodik legdr·g·bb belsı vÈdıjÈnek
sz·mÌt. Jobbh·tvÈd poszton elÈgedettsÈg
l·tszik a csapatok rÈszÈrıl, ugyanis a poszt
legdr·g·bbja Daniel Carvajal, akit visszav·s·rl·si opciÛval 6,5 milliÛÈrt szervezett
vissza a Real Madrid a Leverkusentıl.
A kˆzÈpp·ly·hoz Èrve igencsak megnyÌlt
a pÈnzcsap. Az angol bajnoks·gban szereplı Manchester City 40 milliÛt adott a
Mircea Lucescu ·ltal edzett Sahtar Donyecknek a 28 Èves FernandinhÛÈrt. A
brazil t·rsa a kÈpzeletbeli csapatban az 50
milliÛÈrt elkelt 24 Èves Mesut ÷zil, aki az
Arsenalban folytatja karrierjÈt. A kˆzÈpp·lya szÈleire a Tottenhambıl a kir·lyi g·rd·ba 95 milliÛÈrt igazolÛ 24 Èves Gareth
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Bale Ès a PortÛbÛl a MonacÛba kˆltˆzı 22
Èves James Rodriguez (45 milliÛ) ker¸lne.
Csat·rsoron a NapolibÛl 64,5 milliÛÈrt
PSG-be Èrkezı 26 Èves Edison Cavani
Ès az Atletico MadridbÛl 60 milliÛÈrt
MonacÛba igazolÛ 27 Èves Radamel Falcao szerepel. A hatalmas pÈnzekÈrt v·s·rolt j·tÈkosok sor·t mÈg lehetne folytatni,
ugyanis ebbe a kezdıbe olyan labdar˙gÛk
nem ker¸ltek be, mint Neymar a 57 milliÛj·val, a Real MadridbÛl 37-Èrt eladott Higuain, az ugyanennyiÈrt a Bayernbe ker¸lı
Mario Gˆtze, a Real 39 milliÛs kˆzÈpp·ly·sa, Asier Illarramendi, a Chelsea nagy fog·sa, Willian (35,5), vagy ak·r a hosszas
huzavona ut·n a Manchester Unitedbe ker¸lı Marouane Fellaini (32,4). ï

A nyár legdrágább igazolása, Gareth Bale

Álom 11 a nyári legdrágábbakból
A m˙lt hÛnap elejÈn lez·rult egy ˙jabb
igencsak izgalmas, pletyk·ktÛl f˚tˆtt Ès
pÈnzben sem sz˚kˆlkˆdı ny·ri igazol·si
idıszak. Egy-egy csapat h·za t·j·n kutakodva megl·tszik, hogy a pÈnz nem akad·ly. Mi sem bizonyÌtja jobban ezt, mint
hogy megszerzÈs ÈrdekÈben sokan a piaci
·r felett v·s·rolnak meg j·tÈkosokat.
A 2013-as ny·ri igazol·s legdr·g·bb j·tÈkosaibÛl ˆssze·llÌtott ·lomcsapat nem kevesebb mint 442 milliÛ eurÛba ker¸lne.
Gazdas·gi v·ls·g ide vagy oda, a klubcsapatok nagyobb ˆsszegeket kˆltenek j·tÈkosokra, mint az elm˙lt Èvekben. A megnyugtatÛ az, hogy valamivel hosszabb t·v˙ befektetÈsben gondolkodnak, ugyanis
nagyrÈszt 25 ÈvnÈl fiatalabb j·tÈkosokba
fektetik a pÈnzt.
A kapusszektorban nem tˆrtÈnt nagy
tranzakciÛ. Annak ellenÈre, hogy tˆbb Ìzben is felkapta a fejÈt az a pletyka, hogy a
Real Madridban utÛbbi idıkben sokat
mellızˆtt spanyol vil·g- Ès EurÛpa-bajnok
h·lÛır, Iker Casillas csapatot v·lt, a legdr·g·bb kapus mÈgis a 25 Èves belga Simon
Mignolet volt, akiÈrt 10,6 milliÛ eurÛt fizetett a Liverpool a Sunderlandnek.
A vÈdelemben sem tˆrtÈnt kimagaslÛ rekordˆsszegnek sz·mÌtÛ igazol·s. A francia
bajnok PSG 31,4 milliÛ eurÛt fizetett a 19
Èves kˆzÈpsı vÈdı brazil MarquinhosÈrt,
emellett egy ˙j balh·tvÈdet is igazolt 15
milliÛÈrt, Lucas Digne szemÈlyÈben. Az elm˙lt Èvekben bukd·csolÛ Liverpool az
utolsÛ igazol·si napon megszerezte a 23
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PÈld·k Ès javaslatok a tˆbbnyelv˚sÈg haszn·lat·ra itthon Ès k¸lfˆldˆn ñ interj˙ Bogdan Stanciuval, a Cluj.travel turisztikai port·l meg·lmodÛj·val Ès lÈtrehozÛj·val.

Utazás

(Bethlendi Tamás felvétele)

Az 1848ñ49-es szabads·gharc megtorl·sakÈnt 1849. oktÛber 6·n kivÈgeztÈk Aradon a magyar hadsereg tizenh·rom fıtisztjÈt
(tizenkÈt t·bornok·t Ès egy ezredesÈt), Pesten pedig az elsı felelıs magyar miniszterelnˆkˆt, grÛf Batthy·ny Lajost.

Történelem

I. évfolyam, 10. szám ï 2013. október

Közösség, Civil

A 19. sz·zadban a kolozsv·ri lakoss·g egyre jobb anyagi viszonyok kˆzˆtt
Èlt, Ìgy igÈnyesebb kˆrnyezetet Ès sokfÈle
kultur·lis programot alakÌtottak ki. Most
a kˆzkedvelt kaszinÛkrÛl olvashatnak.

7
A szeptember eleje Ûta
5
4
tartÛ verespataki aranyb·ny·szat elleni t¸ntetÈsek kapcs·n kˆrbej·rtuk kicsit a tÈm·t Ès
nÈh·ny lakos vÈlemÈnyÈt is megtudtuk.

2

aktuális
Aktuális

ÑRom·nia Ès Bulg·ria teljesÌtette a schengeni tags·g feltÈteleit, Ès minÈl elıbb lehetıvÈ
kell tenni sz·mukra a csatlakoz·st a belsı hat·rellenırzÈs
nÈlk¸li ˆvezethez.
Az EurÛpai Bizotts·g azok
oldal·n ·ll, akik erıs, egysÈges Ès nyitott EurÛp·t akarnak. Mindent megtesz¸nk
azÈrt, hogy ne legyenek k¸lˆnbsÈgek a tag·llamok jog·ll·sai kˆzˆtt.î

José Manuel Barroso,
az Európai Bizottság elnöke

Igen, tessék
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kincses v·ros 100,77 indexszel szerepel,
mÌg a magyar fıv·ros csak 75,87-es indexszel rendelkezik. Az elınyˆsebb minısÌtÈs
annak tudhatÛ be, hogy a kˆzlekedÈs, kˆzbiztons·g Ès a kˆrnyezetszennyezÈs is nagyobb ÈrtÈkelÈsben rÈszes¸lt. A rom·n fıv·ros mellett v·rosunk paradicsomnak tekinthetı, ugyanis Bukarest 35,04-es ÈletminısÈgi index˚. ï

Jobb itt az élet,
mint a fővárosban!
A numbeo.com adataira hivatkozva a
maszol.ro kiderÌtette, hogy Kolozsv·ron
sokkal jobb az ÈletminısÈg, mint Bukarestben. A Numbeo a vil·g legnagyobb
nyilv·nos adatb·zisa, amely a l·togatÛk
·ltal szolg·ltatott inform·ciÛkbÛl tevıdik
ˆssze. Az adatb·zisra szeptember kˆzepÈig tˆbb mint 108 ezer l·togatÛ tˆlti fel a
vil·g 3728 v·ros·hoz kapcsolÛdÛ kˆzel
egymilliÛ adatot. A l·togatÛk ÈrtÈkelhetik
tˆbbek kˆzˆtt a fogyasztÛi ·rakat, lak·s·rakat, lakbÈreket,
egÈszsÈg¸gyi ell·t·st,
kˆzlekedÈs minısÈgÈt Ès a kˆzbiztons·got is. A hazai magyarlakta v·rosok kˆz¸l Kolozsv·r mellett
Nagyv·rad, Marosv·s·rhely Ès Szatm·rnÈmeti is szerepel az
adatb·zisban. Az oldalon szereplı adatokat figyelembe vÈve
az ÈletminısÈg Kolozsv·ron a budapestinÈl is jobb, ugyanis a

gÛ alapÈlelmiszer. A rom·n versenytan·cs
piaci vizsg·latok vÈgzÈse ut·n dˆntˆtt a 6
sz·zalÈkos csˆkkentÈs mellett, Ìgy a kedvezmÈnybıl keletkezett haszon kˆr¸lbel¸l fele-fele ar·nyban oszlik meg a gy·rtÛk, valamint a lakoss·g kˆzˆtt. Ha a kenyÈrrel kapcsolatos dˆntÈs eredmÈnye sikeres lesz, a kabinet kiterjeszthetni m·s

Olcsóbb lett a kenyér
A rom·n korm·ny szeptember 1-jÈn vezette be a kenyÈr Ès a hasonlÛ pÈktermÈkek
esetÈben a 9 sz·zalÈkos kedvezmÈnyes
·ruforgalmi adÛt az ·ltal·nos, 24 sz·zalÈkos ·fa helyett. Ennek kˆvetkeztÈben
a kenyÈr ·ra 6 sz·zalÈkkal csˆkkent.
Amennyiben teljesen mÈrtÈkben ÈrvÈnyes¸lt volna a csˆkkentÈs, 12 sz·zalÈkkal is
kevesebbe ker¸lhetett volna a szÛban for-

alapÈlelmiszerekre is az intÈzkedÈst. ï
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Kimi Räikkönen
(ismét) a Ferrarinál

Az Olasz NagydÌjat megelızıen sziv·rAz igazol·s pikantÈri·ja, hogy 2009gott ki, hogy a 2007-ben Ferrari szÌnek- ben a JÈgembernek becÈzett pilÛta heben vil·gbajnoks·got nyerı Kimi R‰ik- lyÈt jˆvıbeli csapatt·rsa Ès egyben bakˆnen (kÈp¸nkˆn) visszatÈr kor·bbi r·tja, Alonso vette ·t. A rÈgi-˙j csapat Ès
csapat·hoz. AzÛta az is kider¸lt, hogy a finn viharos v·l·sa ellenÈre az autÛverKimi a brazil Felipe Massa helyÈt veszi ·t, senyzı egy percig sem z·rta ki a visszas Ìgy ˆssze·ll a sokak fant·zi·j·t meg- tÈrÈs lehetısÈgÈt.
mozgatÛ R‰ikkˆnen-Alonso duÛ.
Az igazol·ssal Ès szt·rduÛval kapcsoA harminch·rom esztendıs sportembert latban sokakban felmer¸l az is, hogy
tˆbb csapattal is szÛba hozta a szaksajtÛ. A megismÈtlıdhet az olyasfÈle nÈzetelfinn hossz˙ ideig jÛ esÈllyel p·ly·zott arra, tÈrÈs Ès csapaton bel¸li erıs rivaliz·hogy ·tvegye a szezon vÈgÈn visszavonu- l·s, mint anno a McLarennÈl a HamillÛ Mark Webber helyÈt a Red Bulln·l, ·m tonñAlonso p·rosn·l. A pletyk·k eloszaz osztr·k csapatn·l a ny·ri sz¸net ut·n ki- lat·sa Ès a nyugalom megteremtÈse
jelentettÈk, hogy 2014-ben Daniel Ricciar- vÈgett a finn vil·gbajnok nyilatkozat·do lesz Sebastian Vettel csapatt·rsa.
ban csak annyit mondott, hogy Ñnem
l·tom ok·t, miÈrt ne
m˚kˆdhetnÈnk. ElÈg
idısek vagyunk m·r,
hogy tudjuk, mit csin·lunk, r·ad·sul a csapat is azon lesz, ha
adÛdna valami, ·t tudjuk beszÈlni. Nem vagyunk m·r 20 Èves suhancok.î
Jelen ·ll·s szerint a
Ferrari kÈt vil·gbajnokkal v·g neki a 2014-es
Formañ1 vil·gbajnoks·gnak, amelyet 2007
Ûta nem siker¸lt elhÛdÌtania. ï

sport

Nagy pénz,
nagy foci…
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A nagy pÈnz sok helyen nem hi·nyeszkˆz. Ez bebizonyosodott a ny·ri ·tigazol·si szezonban is, ahol j·tÈkosokat jÛval a tehetsÈg¸knek megfelelı piaci ·r felett v·s·rolnak meg klubok. TermÈszetesen a befektetÈs nem hi·ba, hiszen az eurÛpai Èlcsapatok haz·juk bajnoks·ga mellett az
eurÛpai fociporondon is a legjobbat szeretnÈk ny˙jtani, ugyanis jÛl lehet keresni a
Bajnokok Lig·j·ban egy gyıztes mÈrkızÈst kˆvetıen. Az elm˙lt h˙sz Èvet vizsg·lva a csapatok jÛ kis ˆsszegekre tettek szert
a legrangosabb eurÛpai labdar˙gÛ sorozatban valÛ szereplÈs¸kkel. A legjobban
keresı csapat az angol Manchester United, amely 470,6 milliÛ eurÛt focizott ˆszsze, megelızve a tavaly BL gyıztes Bayern
M¸nchent (442,67 milliÛ eurÛ). A kÈpzeletbeli dobogÛ harmadik fok·t a spanyol
bajnok FC Barcelona (403,51 milliÛ eurÛ)
foglalja, egy hajsz·llal megelızve az ısi riv·lis Real Madridot (402,88 milliÛ eurÛ).
A 2013/2014-es BL sorozatban a gyızelem 1, a dˆntetlen pedig 0,5 milliÛ eurÛt
jelent. A nyolcaddˆntıÈrt 3,5, a negyeddˆntıÈrt 3,9, az elıdˆntıÈrt pedig 4,9
milliÛ eurÛ j·r. A trÛfea elhÛdÌtÛja 10,5
milliÛ eurÛval, mÌg az ez¸stÈrmes 6,5 milliÛval fog gazdagabb lenni. A mÈrkızÈsekÈrt j·rÛ pÈnzek mellett az EurÛpai Labdar˙gÛ SzˆvetsÈg (UEFA) tov·bbi 409,6
milliÛ eurÛt oszt szÈt a csapatok kˆzˆtt,
k¸lˆnbˆzı marketing Ès nemzeti szempontok alapj·n. ï

470,63 milliÛ eurÛ
442,67 milliÛ eurÛ
403,51 milliÛ eurÛ
402,88 milliÛ eurÛ
367,62 milliÛ eurÛ
360,09 milliÛ eurÛ
357,99 milliÛ eurÛ
275,19 milliÛ eurÛ
275,15 milliÛ eurÛ
267,62 milliÛ eurÛ

A 10 legjobban kereső
klub az elmúlt 20 évben

1. Manchester United
2. Bayern M¸nchen
3. FC Barcelona
4. Real Madrid
5. Chelsea
6. AC Milan
7. Arsenal
8. Juventus
9. Mil·nÛi Inter
10. Olympique de Lyon:
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erotika

Az alapÌtÛk a szexkult˙ra teljes kˆr˚ ismertetÈse helyett m·sra helyeztÈk a
hangs˙lyt, a l·togatÛk ugyanis egy ember nagys·g˙ nıi nemi szerv szoborm·solat·n ·thaladva a termekben Ûkori
kıfalloszt, rÈgi szexu·lis segÈdeszkˆzˆket (mint pÈld·ul azt a hÌres Singer varrÛgÈpet, amelyet itt-ott kissÈ huncutul
·talakÌtottak Ès amely a ki·llÌt·s ˆtletÈt
adta), de gumibab·t Ès pornÛfilmeket is
megcsod·lhatnak. BetekintÈst nyerhetnek tov·bb· egy peepshow folyamat·ba, Ès azt is megnÈzhetik, hogyan feste-
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nek egy domina tipikus kiegÈszÌtıi. Vitrinben ki·llÌtott Ûvszerek az 1900-as
Èvek elejÈrıl, szilikon m˚mellek, szerepj·tÈkokhoz a legszexibb ˆltˆzetek. A
cÈl pedig az erotika kˆzelebb hoz·sa, a
mindennapok szerves rÈszekÈnt valÛ elfogadtat·sa.
A m˙zeum a Budapest, P·rizsi utca, 3-as
sz·m alatt, hÈtkˆznap, 12 Ès 20 Ûra kˆzˆtt
v·rja l·togatÛit. A belÈpıdÌj 2800 Ft (42
lej) kˆr¸l mozog. ï

Erotikamúzeum Budapesten

Ugyan a gyˆnyˆrˆk m˙zeuma nem
idegen EurÛpa nÈh·ny orsz·g·ban, az
Èrdeklıdık most Budapest belv·ros·ban is megtekinthetik a szexualit·s
ezernyi arc·nak nem mindennapi ki·llÌt·s·t. A Golden Gate Erotika GalÈria
Ès Ki·llÌt·s ugyanis k¸lˆnbˆzı kÈpzım˚vÈszek Ès civilek ˆsszefog·s·val nÈh·ny hÛnapja megnyitotta kapuit, megnyitÛj·n pedig a 61 Èves Cicciolina
(magyar sz¸letÈs˚ fotÛmodell, szÌnÈsznı Ès pornÛszÌnÈsznı) Ès Kovi (felnıttfilm-rendezı) is rÈszt vettek.

A múzeum emeletén a pornóipar
nagyjaival „találkozhatunk”
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Alacsonyabb, de több
alkalmi büntetés

A kolozsv·ri ˆnkorm·nyzat gyakrabban, tan·csos lapunknak elmondta, hogy a
de kisebb ˆsszeg˚ b¸ntetÈssel bÌrs·goln· gyakoribb monitoriz·l·s mellett csˆkkena szab·lytalanul parkolÛkat. A gyakoribb tik a maxim·lisan kirÛhatÛ bÌrs·gok ÈrtÈellenırzÈsekkel az a cÈl, hogy jobban ki- kÈt is. A jelenlegi 200 Ès 400 lej kˆzˆtti
sz˚rjÈk azokat az gÈpkocsivezetıket, akik pÈnzbeli b¸ntetÈs a jˆvıben 100 lejre
a j·rd·kon, kerÈkp·rutakon vagy egyÈb csˆkken, 48 Ûr·n bel¸li kifizetÈs esetÈn
tilos helyen parkolnak. GerÈd Imre v·rosi pedig 50 lejre. RemÈnyek szerint, ezzel a
mÛdosÌt·ssal kevesebben fognak fellebbezni a b¸ntetÈs ellen, illetve tˆbben lesznek, akik idıben kifizetik azt. ï

város

Változó ifjúsági
lakáskérelmek

3

A kolozsv·ri v·rosi tan·cs dˆntÈse ÈrtelmÈben ezent˙l december 31-Èn z·rul az ifj˙s·gi (ANL) bÈrlak·sok igÈnylÈsÈrıl szÛlÛ
kÈrelmek lead·si-iktat·si hat·rideje. A 18ñ
35 Èv kˆzˆtti fiataloknak sz·nt lak·sÈpÌtÈsi
programbÛl az USL-korm·ny, sajnos, 2011
Ûta Kolozsv·rt, a kolozsv·ri fiatalokat kifelejteni l·tszik, hiszen egyetlen ˙j helyszÌnre
sem hagyta jÛv· az ·llamilag finanszÌrozott
tˆmbh·zak ÈpÌtÈsÈt. Ilyen kˆr¸lmÈnyek
kˆzˆtt az ˆnkorm·nyzat helyi megold·sokat prÛb·l tal·lni a program folytat·s·ra. ï

Kincses város,
kincses kultúra

Kolozsv·r tˆbb Ìzben is bebizonyÌtotta,
hogy aktÌv kultur·lis helyszÌnnek sz·mÌt,
amely nem csak a helyi lakÛkat k·pr·ztatja el, de turist·k sz·zezreit vonzza a v·rosba, akik magukkal viszik ÈlmÈnyeiket.
RÈszben ennek is kˆszˆnhetı, hogy a kincses v·ros is szerepel azon 12 v·ros kˆzˆtt, amelyeket a sz·zad kult˙ra fellegv·rainak nevez egy hamarosan megjelenı,
·tfogÛ kˆtet, az Art Cities of the Future.
A kˆnyvrıl cikkezı Huffington Post a kolozsv·ri intÈzmÈnyek kˆz¸l a SzÈpm˚vÈszeti M˙zeumot Ès az Ecsetgy·rat emeli ki.
A 12-es list·t ˆssze·llÌtÛk az alapj·n dˆntˆttek, hogy mekkora hat·ssal vannak
a kort·rs m˚vÈszetekre. Kolozsv·r mellett
Isztambul, Delhi, Bejr˙t, Bogota, Johannesburg, Lagos, San Juan, Sao
Paulo,
~
Szˆul, Szingap˙r Ès Vancouver sz·mÌt a
XXI. sz·zad kultur·lis fellegv·r·nak. ï
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közösség

Verespatak ¸gyÈben a mostani fordulatot az idÈzte elı, hogy a rom·n korm·nyfı korm·nyrendelettel prÛb·l tˆrvÈnyes
keretet biztosÌtani az RMGC-nek az
aranykitermelÈshez. Ez a tˆrvÈny a demokr·cia Ès a jog·llamis·g alapvetı elvÈt
veszi semmibe, mivel kiv·lts·gos helyzetbe hoz egy mag·nv·llalatot, Ñprivatiz·ljaî
a kilakoltat·s ·llami jog·t (felhatalmaz·st
ad a v·llalatnak, hogy a kitermelÈshez
sz¸ksÈges ter¸leten fekvı h·zak lakÛit
megfossza mag·ntulajdonuktÛl), ugyanakkor kiker¸li a hivatalos szervek jogi
˙ton tˆrtÈnt elutasÌtÛ ÌtÈletÈt is.
Az RMGC beruh·z·si tervei nem
annyira kedvezıek, mint ahogyan azt a
rom·n mÈdia k¸lˆnbˆzı csatorn·in kˆzvetÌtett rekl·mok hirdetik. A projekt alapj·n ugyanis, az ·llam tizenhat Èven kereszt¸li rÈszesedÈse kb. nÈgymilli·rd doll·rra becs¸lhetı (·tlagban 250 milliÛ doll·r Èvente), mÌg a v·llalkozÛ az ÌgÈrt tˆbb
ezer munkahelybıl mindˆssze 300ñ600
munkahelyet lenne kÈpes biztosÌtani a kitermelÈs idejÈn. MindezÈrt nek¸nk a tˆbb
mint 50 milli·rd doll·r ÈrtÈk˚re becs¸lt
Èrctelepet, a MÛcfˆld Ès az Aranyos vˆlgyÈnek turisztikai lehetısÈgeit, KˆzÈp- Ès
Kelet-EurÛpa egyed¸l·llÛ rÈgÈszeti maradv·nyait (rÛmai Ès Habsburg-kori b·ny·szati emlÈkeket) kell cserÈbe adnunk.
Azon kÌv¸l, hogy gazdas·gi Èrvekkel
nem indokolhatÛ a projekt megvalÛsÌt·-

Verespatak többről
szól, mint Verespatak
A Kolozsv·rtÛl mintegy hatvan kilomÈterre fekvı Verespatakon (rÛmai kori nevÈn
Alburnus Maior) fellelhetı Èrctelep kitermelÈsÈrıl szÛlÛ vita m·r tˆbb mint tizenˆt Ève folyik. A helyi lakosok a kitermelÈst ellenzı intÈzmÈnyek Ès civilszervezetek segÌtsÈgÈvel kitartÛan k¸zdenek a
projekt ellen, amely sz·mos ponton tarthatatlan. A Ro∫ia Montana Gold Corporation kanadaiñrom·n vegyes v·llalat
(tov·bbiakban RMGC) Ès a mindenkori
rom·n korm·ny a kilencvenes Èvektıl errefele v·ltozÛ intenzit·ssal nÈpszer˚sÌtette, Ès nÈpszer˚sÌti a b·ny·szati beruh·z·s
megvalÛsÌt·s·t. A rom·n korm·nyfı szerint, a projekttel egyetlen gond van, az
pedig nem m·s mint a íci·ní szÛ.
Hogy tizenˆt Èv alatt nem indulhatott el
a kitermelÈs, azzal magyar·zhatÛ, hogy
sz·mos ponton ¸tkˆzik termÈszetvÈdelmi Ès m˚emlÈkvÈdelmi jogszab·lyokkal.
Az ·ldozatot, amelyet a korm·ny kÈsz
v·llalni Verespatak termÈszeti kincseinek, egyed¸l·llÛ rÈgÈszeti maradv·nyainak Ès m˚emlÈk Èp¸leteinek megsemmisÌtÈsÈvel, gazdas·gi Èrvekkel sem lehet
ellens˙lyozni.
Mi v·ltozott a kitermelÈst szorgalmazÛk stratÈgi·j·ban, ami nemzetkˆzi
szint˚ tiltakoz·st v·ltott ki, Ès ami hetek
Ûta vas·rnaprÛl vas·rnapra egyre tˆbb
embert bÌr r·, hogy ki·lljon Verespatak
mellett?
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sa, az aranykitermelÈsben alkalmazott
technolÛgia kˆvetkezmÈnyekÈpp a ci·nÈs nehÈzfÈm visszafordÌthatatlan termÈszeti k·rokat okoz Ès a kˆrnyÈken lakÛk
egÈszsÈgÈt is veszÈlyezteti.
A kor·bbiakhoz kÈpest, az elm˙lt hetekben mÈrtÈkrendekkel nagyobb tˆmegek mentek ki t¸ntetni az utc·ra, hogy
nemet mondjanak az RMGC-projektre.
Az elsı nemzetkˆzi szint˚ megmozdul·sra szeptember 1-jÈn ker¸lt sor, amikor
Rom·nia v·rosaiban tÌzezrek kˆveteltÈk a
tˆrvÈnybe foglalt tervezet megsemmisÌtÈsÈt, a ci·nos technolÛgia betilt·s·t Rom·nia ter¸letÈn Ès, hogy Verespatak legyen
az UNESCO-vil·gˆrˆksÈg rÈsze (ez utÛbbi jelentenÈ a helybÈliek megÈlhetÈsÈnek
hossz˙ t·v˙ Ès kˆrnyezetbar·t alternatÌv·j·t). A megmozdul·sokhoz a vil·g tˆbb
mint harminc v·ros·ban csatlakoztak,
hogy kifejezzÈk szolidarit·sukat Ès t·mogat·sukat.
A korm·nyfı k¸lˆn (politikai) szakbizotts·got hozott lÈtre a tervezet fel¸lbÌr·l·s·ra, azonban a t¸ntetık nem kÌv·nnak
rÈszesei lenni egy ˙jabb szÌnj·tÈkainak,
egyik kˆvetelÈs¸k esetÈben sem hajlandÛak kompromisszumos megold·st elfogadni. A Rom·niai ’szkÈnt is emlegetett mozgalom ereje abban van, hogy az
alkotm·ny ·ltal szavatolt jogaikat kˆvetelı emberek hisznek abban, hogy Verespatak tˆbbrıl szÛl, mint Verespatak: ha
most nem siker¸l az ·llami ˆnkÈnynek,
egyben a legfelsıbb fok˙ korrupciÛnak,
ellen·llni, akkor a jˆvıben sem sz·mÌthatunk k¸lˆmb adminisztr·ciÛra, az alkotm·ny betart·s·ra. ï Jakab Villő Hanga
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dˆntˆttek Ès gyakran kÈnyeztettÈk magukat massz·zzsal, valamint k¸lˆnbˆzı
gyÛgyf¸rdıkkel is.
A huszadik sz·zad kezdetÈtıl valÛs·ggal
elszaporodtak a fogy·st elısegÌtı tippek
Ès mÛdszerek: egyes forr·sok szerint pÈld·ul Amerik·ban piacra dobt·k a La Parle
szappant, amelyik azt ÌgÈrte, hogy segÌtsÈgÈvel ñ torna Ès diÈta nÈlk¸l ñ lemoshatÛ a
fˆlˆsleges zsÌr Ès az eltelt Èvek, de ugyancsak hasonlÛ nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendtek a
zsÌrÈgetı, karcs˙sÌtÛ f¸rdısÛk is, amelyek
Ñfelitatj·kî a zsÌrt Ès ez·ltal a m˙lt rÈszÈvÈ
teszik azt. Nem sokkal kÈsıbb megjelent a
Graybar Stimulator nev˚ tornagÈp is,
amely rˆvid idı alatt hatalmas nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendett. A pokol tulajdonkÈppen a hatvanas Èvekben szÌnre lÈpett
Twiggy ut·n szabadult el, cs˙cspontj·t pedig a nyolcvanas Èvekben, a k¸lˆnbˆzı
csodamÛdszerek, diÈt·k Ès fogyÛk˙r·s
trendek megjelenÈsÈvel Èrte el. A legh·tborzongatÛbb mindkˆz¸l az ˙n. fÈregfogyÛk˙ra, amelynek sor·n az or·lis ˙ton
beleinkbe juttatott galandfÈregpetÈk kÈsıbb megeszik a gyomorban tal·lhatÛ t·pl·lÈkot. A fÈrgek elt·volÌt·s·t akkor hajtott·k vÈgre, amikor a p·ciens elÈrte a kÌv·nt

Az alakformálás kezdetei
Amennyiben az erotika, a meztelensÈg ·br·zol·s·t vÈgigkˆvett¸k a kÈpzım˚vÈszetben, l·thattuk, hogy a meztelensÈg ·br·zol·sa mellett az eszmÈnyi nı alakja sem
volt mindig ugyanolyan. MÌg Rubens kor·ban a duzzadÛ kebel, a szÈles csÌpı Ès hull·mzÛ h·j volt a Ñdivatî, addig a francia forradalom ut·n m·r ink·bb ar·nyosan teltkarcs˙ nık kˆszˆnnek vissza a 19. sz·zadbÛl fennmaradt kÈpekrıl Ès emlÈkekrıl.
Napjainkra a nık testkÈpe tˆbbek kˆzˆtt a
rekl·mokban Ès tÈvÈm˚sorokban mutatott csont sov·ny modellek miatt k·rosult,
Ès az 1800-as Èvek vÈgÈre, 1900-as Èvek
elejÈre jellemzı, Èlvezettel teli testmozg·sra is lepel borult.
A nık alakj·ban bekˆvetkezı v·ltoz·sok
nagyrÈszt a divat tÈrhÛdÌt·s·nak is kˆszˆnhetı, hiszen a telt idom˙ asszonyoknak le kellett adniuk a plusz kilÛkat, ha lÈpÈst akartak tartani a leg˙jabb ruhanem˚kkel Ès a stÌlusos ˆltˆzkˆdÈssel. Ekkoriban azonban szÛ sem volt vad ugr·l·sokrÛl, izzasztÛ Ès rendkÌv¸l kimerÌtı edzÈstervekrıl, a fogyni kÌv·nÛk vagy Èpp fittsÈg¸kÈrt tenni akarÛk ink·bb a kˆnnyedebb mozg·sform·k (mint amilyen a lovagl·s, kerÈkp·roz·s Ès sÈt·k) mellett

divat
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Könnyű gyakorlatok, vidám arcok

s˙lyt, a mÛdszer azonban sz·mos esetben
ÈletveszÈlyesnek bizonyult.
Mindezen pÈld·k Ès esetek azt bizonyÌtj·k, hogy a plusz kilÛk elleni harc, a karcs˙s·g ir·nti v·gy nem ˙j kelet˚, rÈgen is
akadtak nık, akik mindent megtettek volna azÈrt, hogy elÈrjÈk ·lomalakjukat. A hÌz·s ellen azonban nincs jobb mÛd, mint
vissza·llÌtani a test m˚kˆdÈsÈnek egyens˙ly·t. Elengedhetetlen Ìgy a rendszeres
napi ÈtkezÈsek betart·sa (ide Èrtendı a
gy¸mˆlcs-zˆldsÈg Ès magvak fogyaszt·sa
is), 1,5-2 liter folyadÈkbevitel, naponta min.
fÈl Ûra mozg·s Ès legal·bb 8 Ûra alv·s. ï
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Apróhirdetések
Állás
• Mezőgazdasági munka Angliában magyar
állampolgároknak! Indulások 2013 novemberétől! American Work and Travel (Kolozsvár,
Jókai/Napoca utca 5/22. szám, a magyar
konzulátus közelében). & 0744-134820, info@
workandtravel.ro
• Komoly egyetemista fiú, akar csapat is, kerti
munkát vállal. Fa- és szőlőmetszés, fűnyírás,
sövénynyírás, füvesítés, nyírfaültetés, favágás
stb. & 0749-936576
Bérbe ad
• KIADÓ SZOBA (KÉNYELMES ÉS OTTHONOS)
I. ÉVES, NEM DOHÁNYZÓ EGYETEMISTA
(LÁNY) SZÁMÁRA. AUTÓBUSSZAL JÓL MEGKÖZELITHETŐ. CÍM: FENESI ÚT/CALEA FLOREȘTI, 81. SZÁM. & 0721-023079
• Kiadó háromszobás lakás a Kerekdombon.
A lakás frissen festett, részben bútorozott,
saját hőközponttal. Irányár: 200 euró. Érdeklődni a 0741137174-es telefonszámon lehet.
Ingatlan
Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe
venne ingatlant? A Reform ingatlanközvetítő iroda szakképzett munkatársai
az ön megbízására várnak. Ügyfeleink kényelme érdekében anyanyelven tartjuk a
kapcsolatot. Kolozsvár, Jókai (Napoca)
utca 4. szám. & 0723-006344
Szolgáltatás
• Szakmai gyakorlattal rendelkező kályhás
csempekályha készítését, átrakását, takarítását, kerti sütők (grillezők), kenyérsütő kemencék készítését vállalom. & 0744-187844

Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett
kˆzˆssÈgi havilapot 18 000 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·rosban tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk, amelyet termÈszetesen bıvÌteni sz·ndÈkozunk. A gy˚jtıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ
ñ a kˆvetkezık: Agape …tterem: Iuliu Maniu
(Szentegyh·z) u. 6. sz.; Diego: Pia˛a 1 mai (Corvin

Fénymásoló-központ:
REFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50.
REFORM 2 – Egyetem (Universităţii) utca
2/2.
REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10.
Szolgáltatások:
– színes és fekete-fehér másolás, nyomtatás (A4 ... A0);
– szkennelés (A4 ... A0);
– diplomakötés;
– szórólap-, meghívó- és névjegykártyatervezés, -nyomtatás.
• Gargalo Kft. ajánlatai: Shaggy szőnyegek
már 50,84 lej/m2-től, padlószőnyeg 6,84 lej/
m2-től, linóleum 9,18 lej/m2-től, fürdőszobaszőnyeg, párnák. Kolozsvár, Monostori út
58. szám & 0722-713122
• Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Gyors
és precíz munkával és legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére a hét minden
napján! & 0741-653334
• Szeretettel várjuk a kolozsvári sóbarlangba!
Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér, mint
egy teljes nap a tengerparton! Fürdő/Cardinal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749164406
• Hivatalos román–magyar tolmácsra vagy
fordítóra van szüksége? Forduljon hozzánk
bizalommal! & www.traducere-romanamaghiara.com, 0720-366046
• Engedéllyel rendelkező magánszemélyként
külső és belső munkálatokat vállalok: hőszigetelés, hangszigetelés, vakolás, festés, parkettcsiszolás, lakkozás, csempézés, tapetázás.
& 0740-083014
• Kolozsvári sofőriskola (B kategória), komoly
és nyugodt oktatóval, rugalmas vezetési
program, teljes körű ügyintézés, részletfizetési lehetőségek. & 0746-043278
tÈr) 4-5. sz.; Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg
szÈkh·za: Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.
PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Avram Iancu (Petıfi S·ndor) u. 21. sz.
Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/
ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti aprÛhirdetÈsÈt,
eljuttathatja rejtvÈnymegold·s·t.

Miként juttathatja el cégének,
intézményének üzenetét, reklámját
a 18 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/
ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸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
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pÈnz fontosabb, hanem a kˆrnyezet¸nk.
SzemÈly szerint csak remÈnykedni tudok
abban, hogy h·tha a nÈp szava tˆbbet Èr,
mint nÈh·ny ember dˆntÈse.î
Vajda Orsolya ï ÑTermÈszetesen rÈszt
veszek a t¸ntetÈseken, mivel az otthon¸lÈssel csak az egyetÈrtÈsemet fejeznÈm
ki, holott egyÈrtelm˚en a ci·nnal tˆrtÈnı

Mi lesz veled, Verespatak?
A verespataki aranyb·ny·szat az orsz·g
egyik cs˙nya Ñj·rv·nyaî amely idınkÈnt
felkapja a fejÈt Ès feje tetejÈre ·llÌtja az orsz·g valamennyi rÈtegÈt egyar·nt. Mikor
valami ˙j inform·ciÛ napvil·got l·t, a t·rsadalom Ès a civil szfÈra nemtetszÈsÈt interneten terjedı vÌrusvideÛkkal, az utc·ra vonul·ssal, t¸ntetÈssel fejezi ki. …s ez Ìgy
megy, mÌg kapnak egy kis kapaszkodÛt,
ami miatt megnyugodhatnak Ès vissza·llhat minden a norm·lis kerÈkv·g·sba. Egy
ideig. De vajon meddig m˚kˆdik ez a kˆrforg·s? Mi lesz a vÈge? MegkÈrdezt¸nk nÈh·ny kolozsv·ri lakost, hogy mÈgis mi a
vÈlemÈny¸k a beruh·z·ssal Ès a kˆr¸lˆtte
kialakult helyzettel kapcsolatban.
Kerestesi D·vid ï ÑAz az ÈrzÈsem,
hogy az egÈsz orsz·g egy ·mÌt·s kellıs
kˆzepÈn van. A vÈge ˙gyis az lesz, amit a
nagyok akarnak... Az is tÈny, hogy a b·ny·szokat nem kellene munka nÈlk¸l
hagyni, de hadd ne legyen ez a legfıbb
szempont, amikor olyan dologrÛl beszÈl¸nk, ami sokszorosan rong·lja a kˆrnyezet¸nket. Az, hogy a politikusaink elmennek Verespatakra Ès bolondÌtnak egy nÈpet azzal, hogy egy sir·nkozÛ b·ny·sszal
beszÈlgetnek, mikˆzben kider¸l, hogy
nem is b·ny·sz az ˙r, Ès r·ad·sul tˆbb ingatlan tulajdonosa Verespatakon, akkor
mirıl beszÈl¸nk? Elhiszem, hogy rengeteg ÈrtÈkes kızet lapul a fˆld alatt. Azt is
elhiszem, hogy sz¸ksÈg¸nk van r· vagy
legal·bbis arra a pÈnzre, amit Èrte kapunk. Most az egyszer hadd ne legyen a

Partnereink figyelmébe!
Megkérjük azokat a szolgáltatói
egységeket, amelyek használják
az Igen, tessék!-matricát, de még
nem regisztráltak, jelezzék
ezt irányunkban.
Regisztrálni a www.igentessek.ro
honlapon lehet.
• 53 éves, komoly nő háztartási munkát vállal
heti 2-3 alkalommal. & 0740-038360
• Színes tévék, monitorok, mikrohullámsütők
javítása egyéves garanciával. TLF TV SERVICE,
Pápai Páriz Ferenc u. 5. sz. & 0744 576329
• Manikűr, pedikűr, műkörömépítés minőségi
alapanyagok (Pearl) felhasználásával. Programálás a 0741-167683-as telefonszámon.
• Koos-Wébe Kft. emelődarus munkálatokat
vállal 25 tonnáig. & 0752-100914
• Stresszoldás a kineziológia one brain módszerével. Időpont-egyeztetés telefonon: &
0742-069193
• Várjuk a gyermekeket a Lizuca rövid programos óvoda csoportjába. Helyszín: Grădinarilor utca, Mărăști negyed. További információk a 0742-075116-os telefonszámon.
• Hátfájás? Ízületi panaszok? Próbálja ki a
Bowen-terápiát, legyen újra talpon. Az idén
még díjmentesen. Bővebb részletek itt:
http://ujratalpon.blogspot.ro & 0741-214469
• Magánórákat tartok V–XII. osztályosok
számára magyar nyelv és irodalomból (vizsgákra, versenyekre felkészítést is). Keressen
bizalommal! Részletek: & 0753-381172
• Relaxáló, energetizáló masszázs természetes
olajokkal! Izomlazítás, stressz- és energiablokkok oldása. Gyógy-, talpmasszázs kedvezményes áron! & 0720-669881
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b·ny·szat ellenes vagyok. Biztosan
lehet m·s kiakn·z·si mÛdszert tal·lni. Egyszer˚en felh·borÌtÛ Ès elutasÌtandÛ, hogy minim·lis profit ÈrdekÈben tˆnkretegyenek egy tÈrsÈget
a k·ros anyagok kibocs·t·s·val. BÌzom benne, hogy a t¸ntetÈsek elÈrik az eredmÈny¸ket, b·r amÌg a
mÈdia (Ès nem a helyi Ès az orsz·gosra gondolok, hanem a szomszÈdos ·llamok port·ljaira) hallgat, addig nem sok esÈly van. K¸lfˆldi bar·taim mondj·k, hogy ha nem lÈteznÈnek a nemzetkˆzi, politikailag
f¸ggetlen ˙js·gok, akkor fogalmuk
sem lenne, hogy mi zajlik itt.î
Simon Norbert ï ÑA verespataki
beruh·z·s egyÈrtelm˚en rossz a
kˆrnyezetszennyezÈs, a nemzeti
ˆrˆksÈgek tˆnkretÈtele, az orsz·g
erıforr·sainak k¸lfˆldre valÛ sz·llÌt·sa Ès a tˆmeges kitelepÌtÈsek vÈgett. PozitÌvumkÈnt emlÌthetı az,
hogy p·r sz·z rom·n ·llampolg·r
munkahelyet kaphat a beruh·z·snak kˆszˆnhetıen. Biztos vagyok
benne, hogy m·skÈpp is meg lehet
teremteni ezen emberek sz·m·ra a megfelelı munkahelyet. Emellett ugyancsak
pozitÌvumkÈnt emelnÈm ki azt, hogy az
¸gy nagymÈrtÈkben megmozgatja a civil
szfÈr·t, mÈg azokat a szervezeteket is,
melyeknek nem szakter¸lete a kˆrnyezetvÈdelem vagy a politika. VÈlemÈnyem
szerint. ha a t¸ntetÈsek, megmozdul·sok,
k¸lˆnbˆzı form·kban elıfordulÛ ellen·ll·sok Ès megnyilv·nul·sok ilyen kitartÛan
Ès ekkora mÈrtÈk˚ odaad·ssal folytatÛdnak, a nÈp akarata ÈrvÈnyes¸lni fog.î
BÌrÛ ¡rp·d Levente ï ÑSzerintem ez
egy nagyon kÈnyes ¸gy. Az tiszta sor,
hogy egyetÈrtek azokkal, akik az utc·ra
vonultak, de mi van a m·sik fÈllel, akik
abban a perifÈri·ban prÛb·lnak meg
megharcolni a mindennapi kenyer¸kÈrt?
’ket mestersÈgesen tartj·k egy tÈtlensÈgi
·llapotban. A beruh·zÛ cÈg is csak ·tmeneti megold·ssal kecsegteti ıket, ugyanis
csak a kitermelÈs ideje alatt (ami 16 Èvig
tartana) biztosÌtana munk·t a helyi lakosoknak. Ha kult˙rember szemÈvel nÈzem, azt hiszem, nem kell mondanom,
hogy milyen vesztesÈget szenvedne EurÛpa, ha az ottani termÈszeti Ès ÈpÌtett ˆrˆksÈget egy abszol˙t profitorient·lt folyamat
tˆnkretennÈ. T¸ntetÈseken ugyan nem
vettem rÈszt, de sz¸ksÈgÈt Èrzem ezeknek, mert bebizonyosodhat sz·momra Ès
EurÛpa sz·m·ra is, hogy igenis beszÈlhet¸nk t·rsadalmi felelıssÈgv·llal·srÛl Rom·ni·ban is.î ï

HIRDETÉS
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Kulturális programajánló

Bővebb információkért, versenybeszállásért és belépőjegyekért írjanak bizalommal a
Szamosfalváért Egyesület elektronikus postacímére: prosomeseni@yahoo.ro, illetve hívják a 0755-468424-es telefonszámot. Rendezvényeinkre szeretettel várjuk az Igen, tessék! olvasóit!

2013. október 19-én, szombaton fiataloknak és gyermekeknek szánt programokra kerül sor. A korosztályos történelmi vetélkedők
mellett Vitéz László című bábelőadást is megtekinthetik az érdeklődők. Az ünnepséget
a szombat esti Batyus Szüreti Bál és Gálaest
zárja.

belül emléktárgyakkal és emléklapokkal honoráljuk mindazokat, akiknek támogatása
vagy munkája nélkül az emlékmű nem kerülhetett volna felújításra.

Manaps·g sokat hallani arrÛl, hogy a kincses v·ros kultur·lis Èlete igen v·ltozatos.
Mi sem bizonyÌtja jobban ezt a tÈnyt, mint
hogy a kult˙rafogyasztÛ embernek tÈnyleg van mibıl v·logatnia. OktÛberben
sincs ez m·skÈpp ugyanis a kolozsv·ri lakos sz·mos program kˆz¸l v·laszthatja ki
a sz·m·ra legmegfelelıbbet.
A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z e
hÛnapban kÈt bemutatÛval is kÈsz¸l. Az
’felsÈge pincÈre voltam cÌm˚ Bohumil
Hrabal darab nagyszÌnpadi bemutatÛj·ra
oktÛber 16-·n 20 Ûr·tÛl ker¸l sor, mÌg a
DemÈny PÈter Bolero cÌm˚ st˙diÛtermi
bemutatÛj·t oktÛber 26-·n ugyancsak 20
Ûrai kezdettel tekintheti meg a kˆzˆnsÈg.
A bemutatÛk mellett megtekinthetı lesz
tˆbbek kˆzˆtt a Thomas Vinterbergñ Mogens RukovñBo Hr. Hansen Sz¸letÈsnap sor·t fellapozva aj·nlani tudjuk a nagy si- 11 Ûr·tÛl j·tszanak a szÌnpadon. Maradva
Ès a MÛricz Zsigmond Nem Èlhetek muzsi- kernek ˆrvendı Venczel PÈter Ès Mora- az oper·n·l, Giuseppe Verdi Traviataj·t
kaszÛ nÈlk¸l cÌm˚ darabjai is.
vetz Levente szerzıp·ros Ali baba Ès/vagy oktÛber 24-Èn 18 Ûr·tÛl, mÌg K·lm·n Imre
A kolozsv·ri Magyar Opera oktÛberi m˚- negyven rablÛj·t, amelyet oktÛber 20-·n Marica grÛfnıjÈt pedig oktÛber 27-Èn 17
Ûr·tÛl lehet megtekinteni.
NÈh·ny sor erejÈig a filmek kedvelıihez
is szÛlunk, ugyanis oktÛber 11 Ès 20 kˆzˆtt ˆtˆdik alkalommal ker¸l megrendezÈsre a Comedy Cluj (szabad fordÌt·sban
Komikus Kolozsv·r) nemzetkˆzi filmfesztiv·l. Az Èrdeklıdık megkˆzelÌtıleg 150
vÌgj·tÈk kˆz¸l v·laszthatnak.
A komoly- Ès a kˆnny˚zene rajongÛi oktÛberben sem maradnak k¸lˆnlegessÈg
nÈlk¸l, ugyanis elıbbiek sz·m·ra aj·nljuk
az oktÛber 4. Ès 25. kˆzˆtt az Egyetemiek
H·z·ban megrendezÈsre ker¸lı negyvenhetedik Kolozsv·ri Zenei ’sz komolyzenei fesztiv·lt, utÛbbiak pedig egy fergeteges Chris Norman-koncerten vehetnek
rÈszt oktÛber 15-Èn a Horia Demian Sportcsarnokban. ï

Az ünnepséget a vértanúk emlékművének
2013. október 18-án, 16 órakor kezdődő újraavatása és koszorúzása nyitja. A köszöntőt,
ünnepi beszédeket, imádságot és szentelést
a Kolozsvári Református Kollégium kórusénekei színesítik, majd szavalásokra és koszorúk letétére is sor kerül. A pénteki újraavatást egy állófogadás zárja, melynek keretén

Jelen év október 18. és 19-én kerül sor az
emlékmű ünnepélyes újraavatására. Az újraavatás színes tevékenységsorozatot kínál,
fő célja pedig, hogy a különböző korosztályú magyarokkal megismertesse őseink emlékéhez méltóan történelmi múltunk egyik
fontos korát.

Újraavatják az 1848–49-es szamosfalvi
vértanúk emlékművét
A Kolozsvárról Dés irányába kivezető főút
déli oldalán, a vasúti felüljárótól keletre fekszik a honvéd vértanúk emlékműve. Az
emlékmű az 1848–49-es szabadságharc
emlékét Őrzi, pontosabban két vértanú –
Tamás András madéfalvi születésű huszár
ezredes, és Sándor László csíkszentmihályi
honvédőrnagy – emlékét, akiket 1849. október 18-án, az aradi vértanúk után végeztek ki Szamosfalván. Az idők során az emlékmű hányatott sorsú lett, míg a Szamosfalváért Egyesület kezdeményezését követően a kolozsvári helyi tanács beleegyezésével és a kolozsvári magyar főkonzulátus
védnöksége alatt 2011 és 2013 között felújították.
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Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: A. A helyes megfejtık kˆz¸l a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes
vacsoraszelvÈnyt nyertek: Bozsoki Gyˆrgy (Kolozsv·r, HÛst·t/M„r„∫ti negyed) Ès Kocsis MÛnika (Kolozsv·r, HÛst·t/M„r„∫ti negyed).
A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.

6

3

Sudoku
8
3

1
5

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. oktÛber 23-ig.
A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki.
Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!


Rejtvényszelvény

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________
PostacÌm: _____________________________________________________________________________________
MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________
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lazíts!

ï

ï

I

J

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Ha gondjaid adÛdnak h·zast·rsaddal, akkor ne habozz azokat minÈl elıbb
megbeszÈlni vele, ugyanis a ki nem mondott dolgok rˆvid idın bel¸l elfajulhatnak,
Ès akkor m·r nehezebb lesz higgadtan
zˆld·gra vergıdni.

K

ï

Addig ¸sd a vasat, amÌg meleg ñ
tartja a mond·s, amelyet nem ·rtana megfogadnod. A szerencse kereke ugyanis hamarosan fordulni l·tszik, a szerencsÈs fordulat kˆvetkeztÈben pedig nem ·rtana
mindent megoldanod.

ï

ï
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Nyilas

Halak

ï

ï

A v·ndor m·r kÈt napja nagyon Èhes,
amikor vÈgre megl·t egy rÈgi kis viskÛt.
Bekopog, egy ˆregasszony nyit neki ajtÛt.
ñ ÷regany·m! SzegÈny v·ndor vagyok,
nagyon Èhes, nincs egy kis Ètel a sz·momra?
ñ Fiam, tegnapi leves jÛ lesz?
ñ Persze ˆregany·m! Nagyon kˆszˆnˆm!
ñ Akkor gyere vissza holnap!

ï

Egy pasi bemegy a kocsm·ba, odamegy a
bar·tj·hoz:
ñ Nagyon elegem van az anyÛsombÛl.
Szerinted mit csin·ljak?
ñ VegyÈl neki egy trabantot, azt·n majd
jÛl ˆsszetˆri mag·t.
Egy hÛnap m˙lva jˆn vissza a pasi:
ñ H·t a terved nem v·lt be a trabant
ˆsszetˆrt, de ı sÈrtetlen¸l meg˙szta.
ñ Akkor vegyÈl neki egy Suzukit.
Egy hÈt m˙lva megint jˆn:
ñ M·r megint ˆsszetˆrte az autÛt, de
mag·t sajnos nem!
ñ …rtem. Akkor vegyÈl neki egy jagu·rt.
A pasi jˆn egy nap m˙lva:
ñ Kir·ly! A jagu·r m·r a gar·zsban szÈttÈpte!

Egyszerre tˆbb vasat is tartani a
t˚zben olyan, mintha magad sem lennÈl
tiszt·ban v·gyaiddal. Ez kissÈ rossz fÈnyt
vet r·d, Ès sajnos ilyen hozz··ll·ssal a legkˆzelebbi bar·taidat is kˆnnyedÈn el˚zheted magad mellıl.

P

Ha nem vagy elÈg kˆr¸ltekintı, valaki vagy valami a napokban kereszt¸lh˙zhatja sz·mÌt·saidat, de kÈsıbb Èppen
errıl a kellemetlensÈgrıl der¸lhet ki, hogy
a jˆvıdet illetıen jobb dolog nem is tˆrtÈnhetett volna veled.

O Vízöntő

Tanulj meg egyÈrtelm˚en fogalmazni, Ès mindig kÈrdezni, ha valamit
nem Èrtesz. Csak Ìgy ker¸lheted el az esetleges tÈvedÈseket. Amennyiben idınkÈnt
mÈgis becs˙szna egy-egy hiba, ne csin·lj
belıle nagy ¸gyet.

N Bak

Ne hozz sem Èrzelmi, sem pÈnz¸gyi dˆntÈseket a hÈten, mert kÈsıbb
megb·nhatod. Konfliktusok esetÈn Èrdemes szem elıtt tartanod azt is, hogy nem
mindig m·sban kell keresni a hib·t. V·llald fel a saj·t rÈszed is!

M

Merj lépni és változtatni!
Sokan tartanak m·zlist·nak Ès az
·ltal·nos szerencsÈd sem tetszik mindenkinek, Ìgy vigy·znod kell arra, hogy kinek
Ès mit ˙js·golsz el. A kˆzeljˆvıben egy
bar·tod v·ratlan lehetısÈghez juttathat,
b·tran v·gj bele!

F Bika

Ikrek

Amennyiben k¸lfˆldre utazn·l, akkor ezt kiz·rÛlag biztosÌt·sokkal felszerelkezve tedd. Ebben az idıszakban azonban otthon is maradhatsz, hiszen a lak·sfel˙jÌt·s terÈn most minden norm·lis kerÈkv·g·sban m˚kˆdne.

G
A sz¸rke, hideg hÈtkˆznapok oktÛberben izgalmass· Ès kalandoss· v·lhatnak, Ìgy ne felejts el nyitottabb· v·lni az
elÈd t·rt lehetısÈgeket illetıen. A szÌnek
benned vannak, nyugodtan hagyd azokat
ÈrvÈnyes¸lni!

ï

Ebben az idıszakban nem ·rt az
egÈszsÈgedre kˆlteni, Ès ne felejtsd el a
nagyobb bev·s·rl·sokat is elintÈzni. P·rkapcsolatodban jÛ lenne, ha nem ·llÌtan·l
fel olyan szab·lyokat, amelyeket te magad
sem tartasz be.

ï

ï

Egy szıke nı kap a fÈrjÈtıl egy automata
mosÛgÈpet. M·snap megy haza a fÈrj Ès
l·tja, hogy a felesÈge meztelen¸l rakja be
a ruh·kat a mosÛgÈpbe!
Mire a fÈrj:
ñ Mit csin·lsz, dr·g·m?
ñ H·t mosok! ñ mondja a szıke nı.
ñ De h·t miÈrt vagy meztelen¸l? ñ kÈrdi
a fÈrj.
ñ Jaj, dr·g·m, elolvastam a haszn·lati
utasÌt·st Ès ott azt Ìrta, hogy az elsı
mos·st ruha nÈlk¸l kell elindÌtani.

ï

Szıke tanulÛvezetı Ìgy szÛl a sofıroktatÛhoz:
ñ Mennyire van sz¸ksÈgem, hogy tudjak
vezetni?
ñ Kˆr¸lbel¸l h·romra...
ñ H·rom Ûr·ra? Az jÛ.
ñ Dehogyis! H·rom autÛra!

ñ Sorolj fel nÈh·ny ·llatot! ñ mondja a
tan·r az iskol·ban.
ñ Kutyuska, tehÈnke, disznÛcska.
ñ JÛ, de nem kell mindig ut·na mondani
a kicsinyÌtı kÈpzıt!
ñ Macs, kecs, csir, puly.

Humor

L Skorpió

Egy szeretett bar·tod fÈltve ırzˆtt
titkai napvil·gra ker¸lhetnek, amelynek
sor·n ˙gy Èrezheted, hogy az egÈsz vil·g
hirtelen ellened fordult. Ne cs¸ggedj, ink·bb prÛb·ld bÈkÈsen lez·rni ezt a sÈr¸lt
kapcsolatot.

H Rák

Eljˆtt a v·ltoz·s ideje, amelynek sor·n a szakm·dhoz kˆzeli munkalehetısÈgek Ès sikeres ¸zletek keresztezik utadat.
A szerelmi Èleted, valamint a gyermekeiddel valÛ kapcsolatod a hÛnap sor·n csakis
jÛ ir·nyba terelıdhet.

ï

H·rom denevÈr ¸l az ereszen. Egyik¸k
megunja a beszÈlgetÈst Ès elrep¸l. 10 perc
m˙lva vÈresen jˆn vissza.
ñ H·t veled mi tˆrtÈnt?
ñ L·tj·tok a vˆlgyben a birk·kat?
ñ Igen.
ñ KiszÌvtam a vÈr¸ket.
Elmegy a m·sik is. 20 perc m˙lva vÈresen
jˆn vissza.
ñ Mi tˆrtÈnt veled?
ñ L·tj·tok a vˆlgyben a marh·kat?
ñ Igen.
ñ KiszÌvtam mindnek a vÈrÈt.
Na, a harmadik is kedvet kap, elrep¸l ı
is. ÷t perc m˙lva vÈresen jˆn vissza, de
nem csak a sz·ja szÈle, hanem mindene
csupa vÈr.
ñ Veled mi tˆrtÈnt?
ñ L·tj·tok azt a bazi nagy tornyot?
ñ Igen.
ñ Na, Èn meg nem l·ttam.
A fˆld gˆmb alakj·t akarja ÈrzÈkeltetni a
tan·r a di·kokkal.
ñ MÛricka! Ha Èn itt a tanterem kˆzepÈn
elkezdek ·sni, Ès ·sok, ·sok, hova jutok?
ñ A dilih·zba.
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A kolozsvári kaszinó épülete

Kolozsvár kaszinói

A magyarorsz·gi Ès az erdÈlyi magyars·g t·rsadalmi Ès kultur·lis intÈzmÈnyeinek a 19. sz·zad volt a vir·gkora. A 19.
sz·zad kˆzepÈre a lakoss·g egyre jobb

anyagi viszonyok kˆzˆtt Èlt, ennek kˆvetkeztÈben igÈnyesebb kˆrnyezetet Ès
kultur·ltabb idıtˆltÈsi mÛdokat alakÌtottak ki maguknak. Ilyen kultur·lis
idıtˆltÈsre volt lehetısÈg az egyes¸letekben. Ezek az intÈzmÈnyek a modern
(19. sz·zadi) t·rsadalom sz¸lˆttei. Az
egyes¸let szabad Ès ˆnkÈntes polg·rok
szervezıdÈse egy olyan t·rsas·gba,
ahol kˆzˆsen kialakÌtanak egy alkotm·nyos szab·lyrendszert, vezetıket v·lasztanak, kˆzgy˚lÈseket tartanak Ès a
t·rsas·g m˚kˆdÈsÈt folyamatosan ellenırzik. Kolozsv·r a maga nÈgy kaszinÛj·val (Kolozsv·ri Casino, Polg·ri T·rsalkodÛ, Kolozsv·ri Kˆr, Nemzeti KaszinÛ) Ès sok m·s olvasÛ Ès jÛtÈkony
egyletÈvel kiemelkedett a tˆbbi erdÈlyi
v·ros kˆz¸l.
A kaszinÛk hasznos tevÈkenykedÈs¸knek kˆszˆnhetıen maradandÛt alkottak a v·ros sz·m·ra. Hossz˙ fenn·ll·suk ideje alatt mind a kˆzhaszn˙ dolgoknak, mind a szellemi-kultur·lis Èletnek kov·szai voltak. A Kolozsv·ri Casino sok fontos intÈzmÈnynek a kezdemÈnyezıje volt ñ az ErdÈlyi Gazdas·gi Egylet (1844), ErdÈlyi M˙zeum-Egyes¸let (1859), ErdÈlyi MÈhÈsz Egyes¸let
(1880), ErdÈlyi Magyar Kˆzm˚velıdÈsi
Egyes¸let (1885), ErdÈlyi K·rp·t-Egyes¸let (1891) ñ melyek nem jˆhettek volna lÈtre a t·mogat·sa nÈlk¸l. Fenn·ll·snak ideje alatt tˆbbszˆr jelentıs adom·nyokat jutatott szegÈnyebb iskol·k sz·m·ra, tov·bb· a Casino segÌtsÈgÈvel
alakulhatott meg a Kolozsv·ri VÌvÛintÈzet is. A Polg·ri T·rsalkodÛ nagy meg-
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valÛsÌt·sa, hogy egy jelentıs kˆnyvt·rat
tudott fel·llÌtatni, Ès kˆzˆssÈgbe tudta
fogni a v·rosi polg·rs·got. Mivel nagyrÈszt a kereskedık voltak tˆbbsÈgben a
kaszinÛn bel¸l, ez az Èvek folyam·n kihatott a t·rsas·gi Èlet¸kre is. B·r a kaszinÛ egyik fı cÈlja a kˆzm˚velıdÈs
terjesztÈse, ez az Èvek sor·n m·sodlagos szerepkˆrbe szorult, a szerencsej·tÈkok terjedÈsÈvel p·rhuzamosan. A
kaszinÛ rÈszvÈnyesei kˆzt a m·sik nagyobb csoportot az ÈrtelmisÈgiek alkott·k, kik v·ltoztat·sokat akartak. Mivel
ez nem siker¸lt, az ÈrtelmisÈgi kˆzÈposzt·ly kiv·lt, Ès egy ˙j kaszinÛt alapÌtott (Kolozsv·ri Kˆr). Hossz˙ fenn·ll·sa
alatt a Polg·ri T·rsalkodÛt a hasznos
dolgok mellett a botr·nyok is megviseltÈk, melyek kihatottak mind a rÈszvÈnyesekre, mind a v·rosiakra.
A szellemi Èlet fellendÌtÈsÈben a Kolozsv·ri Kˆrnek volt nagy szerepe; szakoszt·lyainak lÈtrehoz·s·val a v·ros sz·m·ra sok hasznos dolgot siker¸lt vÈghezvinnie, melyek megv·ltoztatt·k Kolozsv·r arculat·t. RÈszvÈnyesei nagy rÈszÈt az ÈrtelmisÈgiek alkott·k. A kˆrnek
az 1870-es Èvekben volt a fÈnykora, ezt
rÈszben farsangi b·ljai nagy sikerÈnek is
kˆszˆnhette.
A kaszinÛk hasznos t·rsadalmi intÈzmÈnyek voltak, amelyek megteremtettek egy olyan helyet, ahol a kaszinÛtagok kellemesen eltˆlthettÈk szabadidej¸ket m˚velıdÈssel, t·rsalg·ssal vagy
egyÈb szÛrakoz·ssal. Ez pedig mind jÛtÈkonyan hatott haz·nk szellemi fejlıdÈsÈre. ï Fazakas László
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ÑHa az ember bÈkÈben Èl ˆnmag·val, Ès elfogadja a vÈges
mivolt·t, akkor minden mozgÛsÌthatÛ energi·j·t a vele
sz¸letett gyÛgyul·si kÈpessÈg
szolg·lat·ba tudja ·llÌtani.î

David Servan-Schreiber,
francia orvos, pszichiáter,
pszichoterapeuta

Tanácsok az iskolaévhez

igen , tessék ï Kolozsvár

Táplálkozz színesen!

A ny·r elballag mellett¸nk, belÈnk ˆnt- Õme, nÈh·ny tipp
ve mindazokat a kellemes ¸d¸lÈsi pilla- a sikeres iskolakezdÈshez:
natokat, melyek energi·val tˆltenek fel V·s·rolj az Èletkornak megbenn¸nket. A szeptember jelkÈpes t·r- felelı tanszereket! Az ÌrÛszesadalmi kÈpe az iskolakezdÈs. Kezdı- rek, a taneszkˆzˆk v·s·rl·s·dik, mert musz·j, mert Ìgy van rendjÈn, ban prÛb·ljuk figyelembe
mert Ìgy a jÛ.
venni a gyerek vÈlemÈnyÈt
Mivel egy kezdÈs egy ˙j lÈpÈs, akkor is. Ezeket ı fogja haszn·lni,
eredmÈnyes, ha megfelelı hozz··ll·ssal Ìgy ˆrˆmmel fog tanulni.
tessz¸k meg, ezÈrt egy hÛnap elteltÈvel
ï Mindig tarts rendet a dolimm·r ideje megbar·tkozni az iskola gon- gaid kˆzˆtt! Az asztalon csak
az legyen, amire a tanul·sdolat·val.
Minden tanulÛ m·skÈnt Èli meg az elsı hoz aznap sz¸ksÈg van. A
iskolai napot. Ha ˙j iskol·rÛl, ˙j tan·rok- sok papÌr, kˆnyv, f¸zet nyorÛl, ˙j oszt·lyt·rsakrÛl van szÛ, meg kell masztÛ hat·st kelt.
tanulni beilleszkedni. Sok esetben a sz¸lıi
ï ⁄jÌts magad kˆr¸l! DÌt·mogat·s elısegÌtheti, hogy ez minÈl ter- szÌts, dekor·lj, frissÌts a dolmÈszetesebben tˆrtÈnjen meg. Ha a gye- gokon! Ez lehet egy egyszer˚
reke nem ˙j oszt·lyba ker¸l, a kialakult is- szoba·trendezÈs. Fedezteskolai csal·dban ¸nnepÈlyesen Èli meg a s¸k fel a gyerekkel, hogy ı is lehet kreatÌv.
di·k e napot. A tanul·st nem teherkÈnt Nagyon fogja Èlvezni Ès ÈrtÈkelni a kˆzˆkell felfogni, hanem egy hasznos, fejlesztı sen kialakÌtott tanul·si teret.
tevÈkenysÈgkÈnt, mely az Èlet¸nk rÈsze.
ï AlakÌts ki egy napirendet! Egy jÛl
Az iskolakezdÈs egy kiegyens˙lyozot- megszervezett napirend kortÛl f¸ggetletabb Èletvitelt igÈnyel, ennek megteremtÈ- n¸l elker¸lhetetlen minden tanulÛ sz·sÈben igyeksz¸nk segÌteni az al·bbi tip- m·ra. Az elemi oszt·ly vÈgÈig tan·csos
pekkel Ès tan·csokkal:
a sz¸lı rugalmas ir·nyÌt·sa, melyet kˆvetkezetessÈggel Ès a gyerek ir·nti nyitotts·ggal jÛ ˆtvˆzni. Javasolt megfigyelni Ès figyelembe venni a gyerek
pszicho-fiziolÛgiai igÈnyeit. Nagyobb
korban tan·csos m·r egy¸tt kialakÌtani
tanul·si programj·t, Ès v·ltoztatni rajta,
ha kell.
ï ReggelizÈs nÈlk¸l ne kezdd az iskolai
napot! Mivel a szervezet¸nk Èjszaka felhaszn·lja az elrakt·rozott t·panyagokat,
vitaminokat, Ìgy a reggelivel pÛtolhatjuk
mindezt. Azonban ha ez nem tˆrtÈnik
meg, szellemileg Ès testileg is f·radtak lesz¸nk. A reggeli elhagy·sa az energi·nk
csˆkkenÈsÈhez vezet, mert kevesebb ·sv·nyi anyaghoz Ès vitaminhoz jut a szervezet. Ez megnehezÌti a tanul·st.
ï A tanul·s legyen az elsı! Tervezd
meg, mikor Ès mennyit tanulsz! A jÛ idıbeoszt·s rÈszese a tartÛs Ès hatÈkony tanul·snak. MÈrlegelni kell a tananyag napi nehÈzsÈgÈt Ès aszerint kezdj¸nk hozz·
a dolgokhoz. Ne tanuljunk tˆbb tant·rgybÛl egyszerre, ne v·ltsunk egybıl tant·rgyat! PrÛb·ljunk semmit sem hagyni az
utolsÛ pillanatra.
ï PrÛb·lj ki tanul·si stÌlusokat! Ez az jelenti, hogy odafigyel¸nk arra, hogyan kÈsz¸l a gyerek k¸lˆnbˆzı tant·rgyakbÛl.
Milyen megkˆzelÌtÈssel ·ll hozz· a tanul·shoz. JÛ idıben felfedezni Ès kialakÌtani
egy adott eredmÈnyes tanul·si tr¸kkˆt:
jegyzetelÈs, rajzol·s, cetlivel jelˆlÈs, szˆvegszÌnezÈs, hangos tanul·s, t·rsas vagy
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A szÌnek nemcsak hÈtkˆznapjaink, a minket kˆr¸lˆlelı kˆrnyezet Ès a ruh·zat
szintjÈn fontosak, de Èppolyan nagy hat·suk van a t·pl·lkoz·s szintjÈn is. EgÈszsÈg¸nk hosszan tartÛ megırzÈsÈnek ÈrdekÈben Ìgy minÈl tˆbbet fogyasztunk a palett·rÛl, ann·l hasznosabb Ès sokrÈt˚bb
anyagokhoz juthatunk. Amennyiben nehez¸nkre esik a nap folyam·n erre is figyelni, akkor az is megfelel, ha igyeksz¸nk a
fı ÈtkezÈseinket ˙gy ˆssze·llÌtani, hogy
lehetıleg nÈh·ny jellegzetesebb szÌn (piros, zˆld, s·rga stb.) megjelenjen benne.
Hogy segÌts¸nk ebben, tÈtelesen ˆssze·llÌ- A színes étkezés hozzájárul szervezetünk teljes karbantartásához
tottuk, melyik szÌn miben j·rulhat hozz·
szervezet¸nk ·llapot·nak javÌt·s·hoz.
Zˆld: A zˆldsÈgek magas antioxid·ns Ès lyen a szılı, a szilva. Amint arrÛl szeptemk¸lˆnbˆzı, a szervezet sz·m·ra elenged- beri sz·munkban Ìrtunk, ezek a gy¸mˆlhetetlen vegy¸let tartalmuknak kˆszˆnhe- csˆk r·kellenes, gyullad·sg·tlÛ hat·s˙ak,
tıen segÌtenek megelızni a daganatos be- mÈrsÈkelik a vÈrcukor- Ès koleszterinszintegsÈgek kialakul·s·t. A zˆld szÌn˚ek k¸- tet, tov·bb· hatÈkonyak visszeres, szÌv- Ès
lˆnˆsen a bır rugalmass·g·Èrt felelnek, Èrrendszeri problÈm·k kezelÈsÈben is. K¸tov·bb· a k·poszta, a kelk·poszta vagy lˆnˆsen a fekete ·fonya ñ A-, C- Ès D-vitaak·r a kelbimbÛ megf·z·s esetÈn is segÌt- min tartalm·bÛl kifolyÛlag ñ a l·t·st is jasÈget ny˙jthat, ugyanis ezek a zˆldsÈgek vÌtja. Tipp: JÛtÈkony hat·ssal bÌr napi kÈt
hozz·j·rulnak a lÈgutak tisztÌt·s·hoz. A deciliter, kiv·lÛ minısÈg˚ vˆrˆsbor elfofelsoroltak mellett a spenÛt Ès a brokkoli is gyaszt·sa, k¸lˆnˆsen valamely fıÈtkezÈs
hasonlÛ jÛtÈkony tulajdons·gokkal ren- kÌsÈretÈben.
delkezik, emellett pedig az idıskori l·t·sPiros: A piros szÌn erıteljes antioxid·ns
roml·s Ès a k¸lˆnbˆzı szempanaszok le- tartalomra utal, Ìgy a r·kos megbetegedÈhetısÈgÈt is csˆkkentik. Tipp: A k·posz- sek csˆkkentÈse mellett ezek a zˆldsÈgek
tafÈlÈket Èrdemes ink·bb p·rolva fogyasz- Ès gy¸mˆlcsˆk a szÌv- Ès Èrrendszeri probtani, ugyanis a hosszan fızÈs sor·n csˆk- lÈm·kra is gyÛgyÌrkÈnt haszn·lhatnak. Az
ken a vitamintartalmuk.
ˆregedÈst g·tlÛ hat·suk kˆzismert, mÈrKÈk: A kÈk viszonylag ritka szÌne a ter- sÈkelik a koleszterinszintet, vÈdik a bırt
mÈszetnek, leggyakrabban ıszi gy¸mˆl- a k·ros sug·rz·sok hat·s·val szemben Ès
csˆk form·j·ban jelenik meg, mint ami- a leÈgÈs kock·zat·t is csˆkkentik. A meggy, ribizli, cseresznye, m·lna stb. tov·bb·
C-vitaminban gazdag csod·k, amelyek
egyszersmind immunrendszer¸nk ÈpsÈgÈÈrt is felelısek. Tipp: A piros zˆldsÈg
vitamin- Ès ·sv·nyianyag-tartalm·t ·ltal·ban a hı nem k·rosÌtja, Ìgy pÈld·ul a paradicsom grillezve, fızve, s¸tve is ugyanolyan hatÈkony.
S·rga: A s·rga gy¸mˆlcsˆkrıl mindny·junknak a C-vitamin jut esz¸nkbe, ezeket
ugyanis leggyakrabban megf·z·s, h˚lÈs
vagy k¸lˆnbˆzı fertızÈses betegsÈgek
esetÈn fogyasztjuk. A citrusfÈlÈk emellett
erısÌtik Ès regener·lj·k az ellen·llÛ kÈpessÈget, mÌg a narancss·rga szÌn kÈpviselıi
(s¸tıtˆk, s·rgarÈpa stb.) bÈta-karotin tartalmuknak kˆszˆnhetıen javÌtj·k a l·t·st,
Ès a piros szÌn˚ gy¸mˆlcsˆkhˆz Ès zˆldsÈgekhez hasonlÛan csˆkkentik a szÌv- Ès Èrrendszeri problÈm·k kock·zat·t is. Tipp:
A citrusfÈlÈk legink·bb nyersen fogyasztva fejtik ki hat·sukat, Ìgy ezeket frissÌtı
italkÈnt vagy desszertkÈnt megkÈszÌtve
aj·nlott elfogyasztani. ï
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egyÈni tanul·s. Az ˆnismeret a tanul·s sor·n is segÌt.
ï Pihenni tanul·s kˆzben is kell! A koncentr·ciÛs kÈpessÈg¸nknek is megvannak
a hat·rai. A kutat·sok kimutatt·k, hogy e
kognitÌv tevÈkenysÈg idıtartama az egyÈni Ès Èletkori k¸lˆnbsÈgektıl f¸gg, Ès attÛl
is, hogy mennyire szÌvesen vÈgz¸nk egy
adott tevÈkenysÈget. A szervezet¸nk kiv·lÛ jelzÈseket ad abban a pillanatban, amikor m·r a f·radts·g kezdi uralni: szomj˙s·g, ÈhsÈg, b·mul·s, mozgÈkonys·g, ingerlÈkenysÈg. Ekkor pihenni kell. 40- 45
perces munka ut·n feltÈtlen¸l 4-5 percre
pihenj¸nk. Ha tant·rgyat v·ltunk, a pihenÈsi idı elÈrheti nyugodtan a 15 percet is.
Ekkor jÛl bejˆn a mozg·s, szellıztetÈs, egy
poh·r vÌz, mÈrtÈkletes evÈs. Ha t˙l hoszsz˙ra szabjuk a pihenÈsi idıt, akkor a
munka ˙jrakezdÈse nehezebb Ès idıigÈnyesebb lesz. Abban az esetben, ha r·figyel¸nk a pihenÈsi idıre, ez nem idıpazarl·s, egy sz¸ksÈges Ès gyorsan megtÈr¸lı befektetÈs. Az alv·s is nagyon jÛ hat·ssal van a szervezet¸nkre, fıleg dÈlut·n 2
Ès 3 kˆzˆtt, amikor am˙gy is a teljesÌtıkÈpessÈg¸nk nagyon csˆkkent.
ï …letkorodnak megfelelıen Èlj! A gyerek feladata a tanul·s, de ne hagyjuk ki az
Èletkori saj·toss·gok aprÛ Èlvezeteit sem.
A gyereknek kell j·tszani, bar·tokat szerezni, sportolni Ès a csal·d feladataiban
rÈszt venni. Ez kialakÌtja Ès fenntartja az
Èletkor testi Ès lelki egyens˙ly·t.
ï Fek¸dj le idejÈben, pihend ki magad!
Az Èjjeli jÛ pihenÈst semmi sem pÛtolja.
M·snap meglepıen eredmÈnyes munk·t
vÈgezhet. Ha nehÈz az elalv·s, egy csÈsze
langyos mÈzes tej ·lomba merÌt.
JÛ kedvvel kezdj hozz·, hogy elÈgedetten vÈgezhess! ï Juhos Lenke
pszichológus
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rezhetı, a karosszÈri·tÛl a futÛm˚vˆn kereszt¸l a belsı tÈr elemeiig. Ennek ÈrtelmÈben mindenki csak leste, hogy valaki
mikor haszn·lja ki a lehetısÈget, Ès ÈpÌt
egy saj·t Mustang v·ltozatot.
A v·rakoz·s vÈget Èrt, hisz az Equus
Bass770 pontosan egy ilyen modell. L·tszÛlag Mustang, de igaz·bÛl nincs sok kˆze hozz·, amelyre a nÈv is utal. Az Equus

Brutális „Mustang”
A Mustang nem csup·n a m˙lt sz·zad kˆzepÈnek elsı felÈn hozta l·zba az embereket, de napjainkban is az ember libabırˆs
lesz a legend·s nÈv hallat·n. A rÈgm˙lt fiatalos Ès megfizethetı Must·ngj·hoz kÈpest napjainkban a ÑnÈv kˆtelezî cÌmszÛ
alatt igazi luxuscikknek sz·mÌt. Emellett a
kultikus modell kˆrÈ egy egÈsz kis ipar·g
Èp¸lt, ugyanis szinte minden eleme besze-
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latinul lovat jelent (a Mustang is egy lÛfÈle), a Bass770 pedig a Boss modellekre
utal (amelybıl volt 302-es, 351-es, 429-es
a motor mÈrete szerint). Az autÛt kompresszoros Corvette motor hajtja, ugyanis
a ZR-1-bıl Ès LS9-bıl ismerıs Corvette
V8-as erısebb b·rmely Ford V8-asn·l,
emellett kisebb Ès kˆnnyebb is, amely az
autÛ s˙lyeloszt·s·nak is jÛt tesz.
A nagyteljesÌtmÈny˚ motornak kˆszˆnhetıen a Bass770 3,4 m·sodperc alatt Èri
el a 100 km/Ûr·t, a vÈgsebessÈge pedig
320 km/Ûra.
Form·j·t tekintve tˆbb Mustang gener·ciÛra emlÈkezteti az embert. A kˆzÈpsı rÈsze egyÈrtelm˚en az elsı szÈri·È, az orr
rÈsz legink·bb az 1971-es modellre emlÈkeztet, a h·tsÛja pedig 1969-es Shelby
Mustangot idÈzi. Az Equus nem vetekedhet, hasonlÛ stÌlusa ellenÈre a gy·ri Mustangokkal, ennek az elsıdleges oka az ·r,
ugyanis egy ilyen autÛ alap·r·bÛl 13
vadi˙j alap-Mustangot v·s·rolhat az ember. Ennek ellenÈre alkotÛi biztosak benne, hogy a Bass770 hatalmas ·ra ellenÈre
megtal·lja a maga kˆzˆnsÈgÈt. ï

tÛgy·rtÛnak sz·llÌt dÌzelmotorokat, kˆzt¸k
az Alfa RomeÛnak, a Chryslernek, a Daewoonak, a Fordnak, a Hyundainak Ès a
Rovernek is. Ezek mellett r·ad·sul az olasz
gÈpkocsigy·rtÛ a VM Motori 3 literes V6os turbÛdÌzelÈt is felhaszn·lja egyes luxusmodelljeiben is. ï

A Fiat kiszorítaná a GM-et
A VM Motori az egyik legnagyobb m˙lt˙,
legismertebb ˆn·llÛ dÌzelmotor-fejlesztı
cÈg a piacon, amely kor·bban sz·mos autÛgy·rtÛt kiszolg·lt. Most azonban ˙gy t˚nik, vÈget Èr a f¸ggetlensÈg, ugyanis a Fiat
bekebeleznÈ a kis Èszak-olasz cÈget,
amely Ìgy m·r teljesen a Chrysler, a Maserati Ès az Alfa Romeo kiszolg·l·s·ra
koncentr·lhat a jˆvıben. A Fiat a v·llalaton eddig a GM-mel
osztozott, de most
szeretnÈnek Ñegyeduralomraî tˆrni.
Meglehetısen kacif·ntos tˆrtÈnet a VM
MotoriÈ, ugyanis az
elm˙lt Èvekben sz·mos tulajdonos (Detroit Diesel, DaimlerChrysler, Penske) kezÈben is volt. A General Motors 2003-ban
szerezte meg a rÈszvÈnyek felÈt, a Fiat
pedig 2010-ben v·s·rolta meg a m·sik
50%-ot. Az ÈrdeklıdÈs nem vÈletlen: az
olasz cÈg sz·mos au-
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Vitamindús ételek
reflektorfényben

Hozz·valÛk: egy kisebb poh·r uborkalÈ, 1 kock·zott fıtt s·rgarÈpa, 3/4 poh·r aprÛ kock·ra v·gott fıtt krumpli, egy kisebb poh·r aprÛra v·gott
sÛs gombakonzerv, 1,5 db friss kÌgyÛuborka felkock·zva, 1 poh·r ˙jhagy-

Hideg őszi zöldségleves

Hozz·valÛk: 45 dkg m·lna, 4 toj·ss·rg·ja, 2 dl tejszÌn, 2 dl vˆrˆsbor, 2 kan·l konyak, kÈshegynyi ırˆlt szegf˚szeg, 2 ek.
porcukor
ElkÈszÌtÈs: A m·ln·bÛl egy marÈknyit
beh˚t¸nk, a tˆbbit ˆsszeturmixoljuk,
majd lassan hozz·turmixoljuk a tˆbbi
hozz·valÛt is. Az Ìgy keletkezett mixet jÛl
beh˚tj¸k, majd csÈszÈkbe osztva szolg·ljuk fel, dÌszÌtÈskÈnt pedig az elıre beh˚tˆtt m·lnaszemeket haszn·ljuk.

Vörösboros málnakrémleves

ElkÈszÌtÈs: A h˙st 1 liter vÌzben a leveskock·kkal, a s·rgarÈp·val, a paprik·val, a borssal Ès nÈmi sÛval puh·ra
fızz¸k. Amint megfıtt, a h˙st felszeletelj¸k Ès egy elımelegÌtett t·lra helyezz¸k. Ekˆzben a s·rgarÈp·t turmixban
ˆsszep¸rÈsÌtj¸k, majd felfızz¸k a musttal Ès 2 dl h˙slevessel. Az Ìgy keletkezett lÈ tejfˆllel finomÌthatÛ, ÌzlÈs szerint sÛzzuk, borsozzuk, majd a h˙sszeletekre ˆntj¸k. KˆretkÈnt krumplip¸rÈt aj·nlunk.

A szőlőből sokféle ízletes salátát készthetünk
Az ısz ñ ak·rcsak a tavasz ñ a szervezet
vitaminiz·l·s·nak kell, hogy az idıszaka
legyen, ilyenkor ugyanis a hımÈrsÈklet
csˆkkenÈse Ès az iskol·ba, munk·ba valÛ vissza·ll·s fokozottabban leterheli a
szervezetet. A h˚vˆs idıj·r·sra m·r ebben a hÛnapban is elkezdhetj¸k a felkÈsz¸lÈst, ilyenkor ugyanis mÈg temÈrdek
olyan friss zˆldsÈg Ès gy¸mˆlcs ·ll a rendelkezÈs¸nkre, amelyek a k¸lˆnbˆzı betegsÈgek lek¸zdÈsÈben aranyat Èrnek.
Hogy segÌtsÈget ny˙jtsunk ezen Èlelmiszerek Ìzletes Ès ˆtletes felhaszn·l·s·ban,
ıszi receptek kˆz¸l szemelgett¸nk.

Badacsonyi szőlősaláta
Hozz·valÛk: fÈl kg szılı, 1 dl sz·raz vˆrˆsbor, 2 ek. ırˆlt diÛ, 1 ek. porcukor
ElkÈszÌtÈs: A szılıt megmossuk Ès egy
mÈly t·lba tessz¸k. A diÛt megırˆlj¸k,
ˆsszekeverj¸k a porcukorral, ezt kˆvetıen pedig a borral, Ès addig hagyjuk ·llni,
amÌg teljesen fel nem olvad a cukor. Ezzel a keverÈkkel ˆntˆzz¸k meg a szılıt,
amelyet ezut·n h·rom Ûr·ra a h˚tıbe tesz¸nk. Aj·nlhatÛ desszertkÈnt, illetve
szÛszkÈnt minden sz·rnyasÈtelhez.

Mustban párolt marhahús
Hozz·valÛk: 1 kg marhal·bsz·r, fÈl liter
must, 2 h˙sleveskocka, 1 s·rgarÈpa, kÈshegynyi pirospaprika, kÈshegynyi ırˆlt
feketebors, 1 dl tejfˆl, sÛ
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A ny·r Ès a vele egy¸tt j·rÛ nyaral·sok
ideje m·r rÈg a h·tunk mˆgˆtt van, ·m a
tÈl kÌn·lta lehetısÈgek mÈg oly messze
vannak. ’sszel, mikor a termÈszet a legszebb arc·t mutatja, Ès a s·rga Ès vˆrˆs
szÌnekben pomp·zÛ lombokhoz, a friss,
avarillat˙ levegıhˆz semmi sem foghatÛ,
aj·nlott egy nagy kir·ndul·ssal megaj·ndÈkozni magunkat. A v·ros terein, parkjaiban valÛ dÈlut·ni sÈta Ès laza b¸kki kerÈkp·rt˙ra mellett a kellemesen h˚s oktÛberi idı mÈg sz·mtalan alkalmat biztosÌt
arra, hogy kimozduljunk otthonrÛl Ès fel- Torda és környéke
nap mint nap fenntartanak. Emellett renfedezz¸k a kˆrnyÈk szebbnÈl szebb ki- A Kolozsv·rtÛl mindˆssze 32 kilomÈterre geteg ÈrdekessÈget Ès kikapcsolÛd·si ler·ndulÛhelyeit.
fekvı Torda igencsak csinos k¸lsıt kapott hetısÈget kÌn·l minden koroszt·lynak. Az
az elm˙lt Èvek alatt. A kˆzpontot j·rva l·t- irodalomtˆrtÈneti szempontbÛl gazdag
hatjuk a gÛtikus Ès barokk stÌlusjegyeket kincseinek felt·r·sa mellett aj·nlott a kˆegyar·nt mag·n hordozÛ katolikus temp- zeli v·rromok, az 1723-ban Èp¸lt vÌzimalomot, ahol az 1568-as orsz·ggy˚lÈst tar- lom Ès a gy˚jtemÈnyekkel teli NÈprajzi
tott·k, amelyen EurÛp·ban elıszˆr mond- M˙zeum megl·togat·sa is. A kultur·lis Èrt·k ki a vall·sszabads·got. A v·ros hÌres tÈkek mellett csod·s kˆrnyezete ide·lis
sÛb·ny·j·rÛl is ismert, amely 1990-es Èvek helyszÌn hegym·sz·sra, hegyi t˙r·k szereleje Ûta l·togathatÛ turisztikai nevezetes- vezÈsÈre Ès siklÛernyızÈsre is. A telep¸lÈs
sÈgkÈnt. A b·nyaakn·kban sportol·si le- egyik ÈrdekessÈge, hogy a SzÈkelykı jelhetısÈg v·rja a turist·kat, de a lenn tal·l- legzetes alakja miatt TorockÛn kÈtszer kel
hatÛ k·vÈzÛban kÈnyelmesen el lehet fo- fel a nap, ahogy ezt JÛkai az Egy az Isten
gyasztani egy k·vÈt, ¸dÌtıt vagy szendvi- cÌm˚ regÈnyÈben is megfogalmazta.
cset is. JÛtÈkony hat·s˙ levegıje k¸lˆnˆsen aj·nlott lÈg˙ti betegsÈgekben szenve- Kalotaszeg
dık sz·m·ra. Torda mellett kiv·lÛ idilli Kolozsv·rtÛl nyugatra tal·lhatÛ ErdÈly m·helyszÌn a Tordai-hasadÈk, amely ink·bb sodik legnagyobb magyar rÈgiÛja Kalotaa t˙r·zÛk figyelmÈbe aj·nlott.
szeg, a nÈpviseletÈrıl, kazett·s mennyezet˚ templomairÛl, varrottasairÛl Ès titkos
dobozairÛl hÌres. Az itt kÈszÌtett nÈpm˚vÈTorockó és környéke
Az 1128 m magas SzÈkelykı l·b·n·l elte- szeti alkot·sok egyed¸l·llÛ formagazdagr¸lı TorockÛ falu (kÈp¸nkˆn) az erdÈlyi s·ggal Ès motÌvumokkal rendelkeznek.
faluturizmus egyik szinte legfontosabb Annak ellenÈre, hogy a rÈgiÛ tˆbb telep¸kˆzpontj·v· v·lt az elm˙lt Èvtizedekben. lÈsÈn nÈpm˚vÈszeti alkot·sok kÈszÌtÈsÈEzt legink·bb annak kˆszˆnheti, hogy vel foglalkoznak, Kˆrˆsfı sz·mÌt a legistˆbb mint ezer Èves nÈphagyom·nyokat mertebbnek az ˙t menti kirakodÛv·s·r·ıriz, melyeket a lakosok lelkiismeretesen nak kˆszˆnhetıen. Kˆrˆsfıtıl alig nÈh·ny kilomÈterre Szt·na festıi t·jjal k·pr·ztatja a kir·ndulÛkat, ahol megtekinthetı KÛs K·roly Varj˙v·ra is, de ak·r lovagl·ssal is el lehet tˆlteni nÈh·ny Ûr·t.

Mezőség

A kincses v·rostÛl Èszakkeleti ir·nyba ter¸l el a mezısÈgi rÈgiÛ, amely gazdag nÈpi kult˙r·val rendelkezik, emellett rengeteg kˆzÈpkori (reform·tus, evangÈlikus,
helyenkÈnt unit·rius) magyar Ès sz·sz
templommal, valamint t˙lnyomÛrÈszt barokk stÌlusjegyeket viselı kastÈlyokkal
(beresztelki B·nffy-udvarh·z, mezıˆrmÈnyesi R·kÛczi-B·nffy-kastÈly, mezıs·msondi RhÈdey-kastÈly, paszmosi Teleki-kastÈly) csalogatja a turist·k ezreit.
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Többnyelvűség a turizmusban
Kˆzel kÈt Èvtizednyi gyakorlattal a kolozsv·ri ˙js·gÌr·s terÈn, Bogdan Stanciu 2012-ben hozta lÈtre a Cluj.travel jurnalisztikai projektet az ErdÈlyben
utaz·s szerelmeseinek (Ès nem csak). Bogdant ˙gy ismerem, mint az erdÈ-

szem, ez elÈg sokat elmond a hi·nyoss·gokrÛl.
ñ Fel tudn·l hozni pÈldakÈnt egy
olyan Kolozsv·ron kÌv¸li helyet,
ahonnan hi·nyoznak a magyar nyelv˚ inform·ciÛk, b·r sz¸ksÈg lenne
r·juk?
ñ Ilyen DÈva v·ra, ahol rom·nul is nagyon
tˆmˆren vannak megmagyar·zva a dolgok, magyarul pedig tudtommal egy·ltal·n nincsenek. Vagy hasonlÛkÈppen ott az
enyedi v·r, Ès a m·ramarosi fatemplomok
tˆbbsÈge.
ñ Vannak-e olyan erdÈlyi turisztikai lÈtesÌtmÈnyek, ahol nincsenek rom·n
nyelven felt¸ntetve az inform·ciÛk?
ñ Ilyen a szÈkelyderzsi erıdtemplom,
amely az UNESCO Vil·gˆrˆksÈg rÈszÈt kÈpezi. Ott mindˆssze egy A4-es oldal van
rom·nul, amelyrıl az idegenvezetı olvas
fel, minden egyÈb csak magyar Ès angol
nyelven szerepel.
ñ Melyek a kedvenc helyeid, az erdÈlyi
magyar kult˙ra szempontj·bÛl?
ñ Marosv·s·rhelyt turisztikai szempontbÛl
alulbecs¸ltnek tal·lom, Ès valÛszÌn˚
pont azÈrt, mert a v·ros ink·bb
magyar mint rom·n. A Kult˙rpalota Ès a V·rosh·za Èp¸letegy¸ttes nagyszer˚, minısÈgi szecessziÛs pÈld·k, ehhez t·rsul a kˆzvetlen kˆzelÈben tal·lhatÛ lÈpcsı,
amely a rÛmai Szent PÈterbazilika lÈpcsıjÈnek h˚
m·solata (Ès ez m·r a rom·n vezetısÈg ideje alatt
kÈsz¸lt ñ szerk.megj.). Ez a
h·rmas egy k¸lˆnˆs ÈpÌtÈ-

lyi kultur·lis Ès nyelvi sokszÌn˚sÈg kedvelıjÈt, Ès ennek a Cluj.travel-en is szeti teret alkot, amely a RÛzs·k terÈvel,
l·thatÛak a nyomai. Meg szerettem volna tudni, hogyan l·tja ı az anya- majd a kˆzÈpkori v·rral egÈsz¸l ki. MÈg
nyelv haszn·lat·t az erdÈlyi turizmusban, Ès megkÈrtem, hogy hozzon fel hozz·tessz¸k a nÈh·ny lÈpÈsre tal·lhatÛ
Teleki TÈk·t Ès a vil·g egyetlen, a matep·r pozitÌv Ès negatÌv pÈld·t ez ir·nyban, ErdÈlybıl Ès azon kÌv¸lrıl.
matika tiszteletÈre ·llÌtott emlÈkm˚vÈt, Ès
m·ris megvan az a v·rosi turisztikai tÈr,
amely aligha maradna el a nÈpszer˚ Nagyszebentıl vagy BrassÛtÛl.
ñ Hogyan l·tod, vannak olyan olvasÛid, akik Èrdeklıdnek az erdÈlyi magyarok kult˙r·j·hoz kapcsolÛdÛ helyszÌnek ir·nt?
ñ Igen, hat·rozottan, Èrdekli ıket mindaz,
ami ErdÈlyben a kultur·lis turizmushoz
kapcsolÛdik, egyÈbkÈnt ez a honlap erıssÈge. ⁄gy Èrzem, ez az ÈrdeklıdÈs a kˆr¸lˆtt¸nk lÈvı turisztikai lÈtesÌtmÈnyek nem
ismeretÈnek tulajdonÌthatÛ. Gyakorlatilag
az erdÈlyi rom·nok nem ismerik az erdÈlyi
magyarok vil·g·t, olyan ez, mintha egy
k¸lfˆldi orsz·got l·togatn·nak meg. KÈtelkedem abban, hogy lenne Kolozsv·ron
h˙szezer rom·n, aki tiszt·ban van az unit·rius templom jelentısÈgÈvel, ennek ellenÈre biztos vagyok abban, hogy kÈtsz·zezren ÈrdeklıdnÈnek ir·nta, ha valamilyen ˆsszef¸ggÈsbe hozn·nk a rÛmai
Szent PÈter-bazilik·val.
ñ Volt eddig tˆbbnyelv˚sÈggel kapcsolatos ÈlmÈnyed Rom·ni·ban, mely
kellemes meglepetÈskÈnt Èrt?
ñ Igen, de elÈg kevÈs. Egy kˆz¸l¸k a szebeni m˚emlÈkek nÈgy nyelven valÛ feliratoz·sa ñ rom·nul, magyarul, nÈmet¸l Ès
angolul.
ñ EurÛpa tˆbb helyÈn j·rt·l m·r. Tudn·l hozni egy pozitÌv pÈld·t tˆbbnyelv˚sÈgre?
ñ Persze, egy kˆz¸l¸k nagyon kellemesen
lepett meg: Carnuntumn·l, BÈcs mellett,
ahol egy volt rÛmai v·ros tal·lhatÛ, kˆzel
az osztr·kñmagyar Ès osztr·kñszlov·k hat·rhoz; itt minden felvil·gosÌtÛ felirat megtal·lhatÛ nÈmet¸l, magyarul, szlov·kul Ès
angolul. Hogy a helyi is Èrtse, a szomszÈdok is, Ès az idetÈvedt utasok is, mint pÈld·ul Èn. Eszembe jutott egy mÈg jobb pÈlda. A wattensi (tiroli) Swarovski-m˙zeumban az ismertetık vagy 12 nyelven kaphatÛak. …s sok m·s nyelven, kˆzˆtt¸k rom·nul is (!) elÈrhetı egy bemutatÛ, A4-es lapokon. Teh·t jobb a helyzet, mint SzÈkelyderzsen, mert ott csak egyetlen lap tal·lhatÛ rom·nul, melyet az idegenvezetı
olvas fel. ï Sever Ioan Miu
(Kˆszˆnj¸k a fordÌt·st BÈres JÛzsefnek,
Ferencz Zsoltnak, De·k Ann·nak Ès Andr·s S·ndornak.)
ñ Mi a vÈlemÈnyed a turist·k anyanyelv¸kˆn tˆrtÈnı megszÛlÌt·s·rÛl?
ñ Fontosnak tartom, hogy minÈl tˆbb nyelven szÛlÌthassuk meg a hozz·nk l·togatÛ
turist·kat, annak ÈrdekÈben, hogy a legjobban megÈrthessÈk a felÈj¸k intÈzett
¸zenetet. Ha vannak alkalmak, helyek,
ahol a saj·t nyelvÈn tudsz Èrtekezni a turist·val, azokat feltÈtlen¸l ki kell haszn·lni,
minden tov·bbi nÈlk¸l.
ñ Szerinted vannak olyan helyek ErdÈlyben, ahol k¸lˆnˆsen fontos lenne
az inform·ciÛk felt¸ntetÈse magyar
nyelven? ñ itt gondolok turisztikai l·tv·nyoss·gokra, kereskedelmi egysÈgekre.
ñ Ahol csak lehet, fontos, hogy magyar
nyelven is legyenek ismertetık. Az ErdÈlybe l·togatÛ turist·k tˆbbsÈge magyar, Ìgy
h·t persze, ahol csak lehetsÈges, cÈlszer˚
magyar nyelven kˆzˆlni vel¸k a fontos inform·ciÛkat. A norm·lis az lenne, ha Kolozsv·ron, Nagyv·radon, Szatm·rnÈmetiben Ès Marosv·s·rhelyen, valamint a szÈkelyfˆldi v·rosokban rom·nul, magyarul
Ès legal·bb egy, nemzetkˆzi viszonylatban haszn·lt nyelven is szerepelnÈnek a
turist·kat eligazÌtÛ feliratok. Vannak tÈrsÈgek, amelyeket a magyarok Ès a rom·nok
egyar·nt meghat·roztak. Az Istoria Transilvaniei cÌm˚ kˆtete bemutatÛj·n mondta
Ioan-Aurel Pop, a BBTE rektora, hogy az
erdÈlyi magyar kisebbsÈg meghat·roz·s·ra haszn·lt leghelyesebb kifejezÈs a Ñnemzeti kˆzˆssÈgî lenne. Ebbıl kiindulva termÈszetesnek t˚nik sz·momra, hogy a magyar nyelv turisztikai tekintetben is haszn·latos legyen.
ñ Mondan·l pÈld·t ErdÈlybıl olyan
helyekre, ahol nincsenek felt¸ntetve magyarul az inform·ciÛk, viszont sz¸ksÈg lenne
r·juk?
ñ TermÈszetesen. PÈld·ul
minden kolozsv·ri m˚emlÈk esetÈben. Ezeken sajnos mÈg rom·n nyelven
sincsenek magyar·zatok. A
kolozsv·ri B·nffy-palot·n,
a v·ros legreprezentatÌvabb
barokk Èp¸letÈn nincs magyar·zat sem rom·nul, sem
pedig magyarul. Azt hi-
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makarika, 1 lilahagyma aprÛ kock·ra
v·gva, 1 ek kapor aprÛra v·gva, 1 ek
zellerlevÈl aprÛra v·gva, 1 alma aprÛ
kock·kra v·gva, fÈl ek. must·r, 2 kemÈnytoj·s a dÌszÌtÈshez;
Hozz·valÛk a lÈhez: 1 poh·r kefir, 1
poh·r tejfˆl, 1 citrom leve, sÛ, 1,5 liter vÌz.
ElkÈszÌtÈs:A lÈhez ˆsszekeverj¸k a
hozz·valÛkat, majd a felkock·zott Ès felaprÛzott zˆldsÈgeket hozz·adjuk ehhez.
A levest beh˚tve szolg·ljuk fel.

Camembert saláta szőlővel
Hozz·valÛk: 20 dkg camembert, 20 dkg
szılı, 20 dkg majonÈz, 2 dkg mandula,
csipetnyi sÛ, kÈshegynyi fehÈrbors, 1 ek.
porcukor
ElkÈszÌtÈs: a szılıt megmossuk, a sajtot pedig 1x1 cm-es kock·kra v·gjuk Ès
egy mÈly t·lba helyezz¸k. A mandul·t
aprÛra vagdaljuk, ˆsszekeverj¸k a porcukorral, majd ezt is a t·lba rakjuk. Ezt
kˆvetıen belekeverj¸k a majonÈzt, Ès
ÌzlÈs szerint sÛt, borsot adagolunk hozz·. A sal·t·t fogyaszt·s elıtt aj·nlott jÛl
beh˚teni.

Sütőtök háromszögek

Hozz·valÛk: egy s¸tıtˆk, olaj a kis¸tÈshez, sÛ.
ElkÈszÌtÈs: a megh·mozott, kimagozott s¸tıtˆk h˙s·t szeletekre, a szeleteket
pedig h·romszˆgekkÈ v·gjuk, majd forrÛ
olajban mindkÈt oldal·t kis¸tj¸k. Ezt kˆ-

A málnakrémleves desszertként is megállja a helyét

gasztronómia
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vetıen ÌzlÈs szerint sÛzzuk, ak·r egy kis
sajttal is megbolondÌthatjuk. A s¸tıtˆk
h·romszˆgek kˆretkÈnt vagy ropogtatnivalÛkÈnt is fogyaszthatÛak.

Gesztenyés-körtés pite

Hozz·valÛk a tÈszt·hoz: 1 toj·s, 2 ek
tej, 4 dkg mÈz, 23 dkg liszt, 8 dkg porcukor, fÈl csomag s¸tıpor, 4,5 dkg vaj/
margarin
Hozz·valÛk tˆltelÈkhez: 50 dkg gesztenyemassza, 2 dl tejszÌn, 2 toj·ss·rg·ja, 3-4
darab kˆrte, kevÈs fahÈj
ElkÈszÌtÈs: A lisztet a vajjal/margarinnal, a porcukorral Ès a s¸tıporral elmorzsoljuk, majd a toj·ss·rg·j·t is hozz·adva tÈszt·v· gy˙rjuk. Ezt kˆvetıen lisztezett deszk·n 3-4 mm vÈkonyra ny˙jtjuk,
kibÈlelj¸k vele a piteform·t, a felesleges
rÈszeket pedig lev·gjuk. 15 percre h˚tıbe tessz¸k, kˆzben a s¸tıt 190 °C-ra melegÌtj¸k. Annak ÈrdekÈben, hogy a tÈszta ne p˙posodjon fel, tetejÈre akkora darab s¸tıpapÌrt helyez¸nk, amekkora teljesen beborÌtja azt, Ès valamilyen nehezÈkkel (bab, rizs stb.) megtˆltj¸k a form·t. Õgy tessz¸k a s¸tıbe kb. 15 percre,
majd miut·n a s¸tıpapÌrt elt·volÌtottuk,
rˆvid idıre ˙jra visszatessz¸k. ElkÈsz¸lÈs ut·n, rˆgtˆn amint langyosra h˚lt,
tetszÈs szerint tˆlthetj¸k.
A tˆltelÈkhez a gesztenyemassz·t lereszelj¸k, majd a tejszÌnnel Ès a toj·ss·rg·j·val sim·ra dolgozzuk, ezt kˆvetıen
pedig Ûvatosan az elıkÈszÌtett form·ba
simÌtjuk. A kˆrtÈket megpucoljuk, kimagozzuk, negyedelj¸k, majd a h·t·t
kÈssel megszurk·ljuk, hogy s¸tÈs kˆzben kˆnnyen megpuhuljon. A kˆrtedarabokat a gesztenyekrÈmbe nyomkodjuk, tetejÈt meghintj¸k fahÈjjal. A leesı tÈsztarÈszekkel a pite szÈlÈt tetszÈs
szerint dÌszÌtj¸k. A kÈsz pitÈt megkenj¸k toj·ssal, majd 12ñ15 perc alatt megs¸tj¸k. ï

1 ISMERJE A JOGAIT!
tens hatóságnál, hogy a nyelvi jogai csorbultak. Legyen tájékozott, olvassa el a Jogában áll kiadványt vagy a Nyelvi
jogok kiadványt, mindkettőt letöltheti honlapunkról.
3.VÁSÁRLÁSAKOR IS SZAVAZZON A MAGYAR NYELVRE!
Az Európai Unión belül
válassza a kereskedelemben a magyar nyelvet. Ügyfélként Ön
döntheti el azt, hogy
kinél költi el a pénzét:
jutalmazza azokat a kereskedőket, akik magyar nyelven szólítják
meg Önt, azáltal, hogy
náluk vásárol. Használja az európai fogyasztói jogait és az ezzel járó egyre szélesebb lehetőségeit, hiszen az
ügyfél a király. Honla- Hungarikumtermék erdélyi
punkon hasznos tippe- magyar vásárlók számára
ket és mintaleveleket egynyelvűen (teljességgel
hiányoznak a magyar feliratok)
találhat.

A Tescoáruház
erdélyi
ügyfeleket is
szívesen
kiszolgál

4. VIZUÁLISAN IS HASZNÁLJA MAGYAR NYELVET!
Használjon kétnyelvű matricákat és táblákat kapuján,
hordjon magyar nyelvű reklámtáskát, stoppoláskor használjon magyar vagy kétnyelvű nyelvű táblákat. Az utcán,
köztereken mindig használja a magyar nyelvet. Vizuálisan

Román üzlet Hollandiában. Egynyelvű feliratok,
román zászlók és a holland, fríz vagy angol nyelvet
egyáltalán nem használják

Kolozsváron
tíz éve nincs
betartva
a 2002/99-es
jogerős
tanácsi
határozat

Magyar állampolgárságú
amíg saját polgárai egy részét etnikai vagy nyelvi alapon
európai munkaerő toborozása másodrendű polgárként kezeli.
Erdélyben. Hol van
a magyar felirat?

Hollandiában élnek, ezek a személyek mégis olyan jogoA kétnyelvű táblákkal tehet a kétnyelvűségért
kat használnak a gyakorlatban, amelyeket az autonóm erjelezze azt, hogy az Ön számára a kétnyelvűség egy ter- délyi magyarság nem használ/nem mer használni. A mamészetes dolog, cserélje ki az egynyelvű tábláit magyar gyar nyelvet teljesen szabadon lehet használni Erdélyben.
feliratokat is tartalmazókra („Harapós kutya” vagy a „Parkolni tilos” táblát). A weboldalunkon ingyen rendelheti 7. TEGYEN ROMÁNIA EGYENJOGOSÁGÁÉRT
EURÓPÁBAN!
meg ezeket a táblákat.
Tudta Ön, hogy Ljouwert
lesz Európa kulturális fővá5. HASZNÁLJA NYELVI JOGAIT KÜLFÖLDÖN IS!
rosa 2018-ban? A hollandiai fríz, a belgiumi francia és
német, a szlovéniai magyar, az olaszországi német
nyelvi jogok mind példaértékűek Erdély számára. A
nyelvi jogok a jóléti társa- Ljouwert (Leeuwarden)
dalom alapkövét alkotják, európai kulturális főváros
ezért Európa prosperáló ál- 2018-ban, természetes
lamaiban óriási hangsúlyt a fríz nyelv egyenrangúsága
fektetnek a kisebbségek és a törvények betartása
nyelvi jogainak betartására. Ezek azok a jogok, amelyekből nem szabad semmit
sem engedni. Románia sosem lehet teljes rangú európai
tagállam (Schengen, szabad munkaerő-áramlás stb.)
Önnek jogában áll európai intézményekkel is
magyarul kommunikálni.
Amennyiben Ön például
Hollandiában dolgozik,
Önnek joga van magyar
nyelvű munkaszerződéshez, ez a jog nemcsak magyar állampolgárokat illet
meg, hanem román állampolgárokat is. Külföldi munkaadója/külföldi intézmények irányába feltétlenül
jelezze nyelvi preferenciáját.

HASZNÁLJA BÁTRAN AZ EURÓPAI NYELVI JOGAIT
Kétnyelvű kommunikáció kötelező
20% fölött
(Tordaszentlászló
lakosságának
52%-a magyar)

A magyar nyelv használata kötelező a 20%-os etnikai küszöb elérése
esetén. A magyar nyelv használata kötelező azon települések dekoncentrált intézményeiben, illetve közigazgatási
egységeiben, amelyekben a magyar lakosság aránya eléri
a 20%-ot. A dekoncentrált intézmények körébe tartozik
a rendőrség, polgármesteri hivatal, megyei kórház.
A 20%-os küszöb alatt is léteznek nyelvi jogok és az általános nyelvi alapelveknek kell érvényesülniük, az egészségügyben és igazságszolgáltatásban az anyanyelvhez való
jog nem kötődik etnikai küszöbhöz. Az anyanyelv használata azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya 20% alatti, nem kötelező érvényű, de nem is tilos!
Kétnyelvű kommunikáció
lehetséges 20% alatt
(Nagyszebenben
csak 2% németajkú él)

2.KÉRJE SZÁMON NYELVI JOGAIT!
Amennyiben nyelvi jogait megsértették, nyújtson be panaszt az illető
intézménynek: a releváns törvényeket, mintaleveleket vagy hasznos
linkeket megtalálhatja honlapunkon. Szívesen segítünk Önnek a panaszok megfogalmazásában. Nagyon fontos, hogy jelezze a kompe-

6. MERJEN EURÓPAI LENNI!
Hárommillió román és sok román útlevéllel rendelkező
moldáv olyan jogokat élvez Európában, amit a magyar ajkú autonóm lakosság nem mer használni saját hazájában.
Az alapszerződés rendelkezései, a strasbourgi keretegyezmény és a Regionális Nyelvek Chartája nem vonatkoznak azokra a román ajkú európaiakra, akik például
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