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Civil

Vajon kakukktoj·s az a szemÈly, akit nem Èrdekel, hogy
milyen nyelven v·s·rol? ñ az Igen, tessÈk! mozgalom kÈpviselıi a 25. B·lv·nyosi Ny·ri Szabadegyetemen mutatt·k
be a kolozsv·ri magyar egyetemist·k gazdas·gi viselkedÈsÈt Ès elv·r·sait felmÈrı kutat·s elsı eredmÈnyeit.
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Közösség

BeszÈlgetÈs a szlov·kiai di·kh·lÛzat alelnˆkÈvel az erdÈlyi Ès a dÈl-szlov·kiai magyar nyelvhaszn·lati mozgalmak lÈtjogosults·g·rÛl. Kov·cs Bal·zst Bethlendi Andr·s, az Igen, tessÈk! ¸gyvezetıje kÈrdezte.
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Gasztronómia

Nem faragt·k konyhat¸ndÈr-f·bÛl, sıt
mÈg szak·cssegÈdkÈnt sem ·lln· meg a
helyÈt? Net·n a tortakÈszÌtÈs vagy egy vacsora kiˆtlÈsÈben is gondjai adÛdnak?
Kozma Kati (ZmÌnka) tippjei ilyen helyzetekben kÌn·lnak segÌtsÈget.
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Bethlendi Tamás felvétele

Életmód

Minden nınek h·rom arca van, a nıisÈg
esszenci·j·t, a kˆnnyedsÈget Ès a bˆlcsessÈget hordozza mag·ban ñ ·llÌtja P·pes
…va. Az ÌrÛnıvel errıl a felismerÈsrıl, a
nıi lÈt minısÈgÈrıl Ès a mesÈk fontoss·g·rÛl beszÈlgett¸nk.
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aktuális

Óperencián innen és túl
Az augusztus 17-24. kˆzˆtt megszervezÈsre ker¸lı 5. Kolozsv·ri Magyar
Napok programkÌn·lat·bÛl v·lasztottuk ki azt a nÈgy esemÈnyt, amelyet az
Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap szerkesztısÈge a legizgalmasabbnak
tart. A mi kedvenceinken kÌv¸l ñ az elm˙lt Èvekhez hasonlÛan ñ a v·rosnapok
szervezıi kicsiket Ès nagyokat egyar·nt izgalmasabbn·l izgalmasabb programokkal v·rnak.

Szimfonik Live
augusztus 22., 20 Ûra, FıtÈr
Az MR Szimfonikusok, a magyar popszakma jeles kÈpviselıivel (PÈterfy Bori, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Heaven
Street Seven, Irie Maffia), Budapest hat·rain kÌv¸l elsı alkalommal a Kolozsv·ri Magyar Napokon lÈpnek szÌnpadra.
Az MR2-Petıfi R·diÛ 2010-ben nagy sikerrel mutatta be Szimfonik nev˚ programj·t, melynek keretÈben egy rock- Ès
egy szimfonikus zenekar tal·lkozott, s egy
jÛl ismert hazai dal rock-hangszereket sem
nÈlk¸lˆzı nagyzenekari v·ltozat·t hozta
lÈtre. A Heaven Street Seven Ez a szerelem
cÌm˚ dal·nak szimfonikus v·ltozat·ra
minden bizonnyal sokan emlÈkeznek. A
zenei reperto·rt kÈsıbb tov·bbfejlesztettÈk, a projekt pedig a Szimfonik Live nevet
kapta. Ahogy a neve is mutatja, itt m·r
minden Èlıben megy.
Azoknak, aki m·r rÈszt vettek valaha Èlı
Szimfonik Live-koncerten, nem kell bemutatni stÌlusuk, azoknak viszont, akik
mÈg nem l·tt·k ıket szÌnpadon, b·tran
aj·nljuk, hogy ne hagyj·k ki az ÈlmÈnyt,
hiszen az egyedi hangszerelÈs˚ zenei k¸lˆnlegessÈgek leny˚gˆzı hat·s˙ak.

nagyszab·s˙ rockoper·t, JancsÛ Hajnal
rendezÈsÈben. A darabban fiatal szÌnÈszek, Ènekesek, egyetemi hallgatÛk lÈpnek szÌnpadra. Munk·jukat a kolozsv·ri
Ès rom·niai zenei Èlet kiemelkedı m˚vÈszei segÌtettÈk.
…rdekessÈgnek sz·mÌt, hogy ez volt az a
darab, amely forradalmasÌtotta a zenÈs
szÌnh·zat, Ès olyan kÈrdÈseket vetett fel,
amelyek mindm·ig ÈrvÈnyesek.
A JancsÛ Hajnal ·ltal rendezett darabot
nem csak a nagy sl·gerek miatt aj·nljuk
mindenki figyelmÈbe, hanem azÈrt is,
mert kiv·lÛ pÈld·ja az interkultur·lis
egy¸ttm˚kˆdÈsnek.

ExperiDance produkció

augusztus 24., 20.30, FıtÈr
A 2000-ben alakult ExperiDance csapat·t
a hagyom·nyok tisztelete mellett a tradicion·lis form·ktÛl valÛ b·tor eltÈrÈs, a meg˙jul·sra tˆrekvÈs, az ˙jdons·g hangulatvil·ga jellemezi. A sokÈvnyi alkotÛmunka
eredmÈnye egy letisztult, egyedi t·nc, zenei hat·s Ès fÈnyvil·g, melynek kˆszˆnhetıen a t·rsulatot ma m·r hat·ron innen Ès
t˙l a magyar t·nckult˙ra utazÛ nagykˆvetekÈnt tarthatjuk sz·mon.
Az ·ltaluk ˙jragondolt magyar nÈpt·ncm˚vÈszet, melyet a mai modern t·ncir·nyJézus Krisztus szupersztár
zatok elemeivel ˆtvˆznek, elıad·saikon
augusztus 20., 20 Ûra
Ès az orsz·ghat·rokat nem ismerı turnÈiÈs augusztus 24., 17 Ûra,
kon kereszt¸l Èvrıl Èvre egyre szÈlesebb
Di·km˚velıdÈsi H·z
Rom·ni·ban nagy szÌnpadon elıszˆr mu- kˆzˆnsÈghez juthat el.
Az 5. KMN z·rÛakkordjakÈnt igazi zenei
tatj·k be az Andrew Lloyd Webber Ès Tim
Rice JÈzus Krisztus szuperszt·r cÌm˚ Ès l·tv·nybeli csemegÈben Ès ”perenci·n

ISSN 2343 ñ 7723

Aktuális
ÑSoha sincs t˙l kÈsın
vagy t˙l kor·n. Minden
akkor tˆrtÈnik, amikor
tˆrtÈnnie kell.î

Mitch
Albom

amerikai író,
újságíró

t˙li ÈlmÈnyben rÈszes¸lhet¸nk a t·rsulat
EzeregyÈv cÌm˚ l·tv·ny Ès t·ncszÌnh·zi
nagyprodukciÛja ·ltal. Az egÈsz estÈs elıad·s a magyar tˆrtÈnelem kiemelkedı pillanatait mutatja be 21 kÈpben, a honfoglal·stÛl napjainkig.

Fesztivál utca
augusztus 21ñ24., Farkas utca
A Fesztiv·l utca az elm˙lt Èvekben is
egyedi szÌnfoltja volt a Kolozsv·ri Magyar
Napoknak. Az Egyetem/Universit„˛ii utca
bej·rat·tÛl a Farkas utcai reform·tus
templomig a kÈzm˚vesek, illetve a helyi
termÈket kÌn·lÛk v·s·ra kap helyet, valamint elıad·sok, gyerekprogramok, kˆnyny˚zenei Ès t·ncelıad·sok, gasztronÛmiai k¸lˆnlegessÈgek Ès tov·bbi szÌnes
programok v·rj·k az ide l·togatÛkat. OlvasÛinknak meleg szÌvvel tudjuk aj·nlani
a Fesztiv·l utc·t Ès a vele egy¸tt j·rÛ hangulatot, hiszen a magyar kult˙ra ÈrtÈkeivel valÛ megismerkedÈs mellett ez kiv·lÛbb helyszÌn bar·ti tal·lkoz·sokra Ès beszÈlgetÈsekre is. ï

Ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap. Megjelenik 18 000 pÈld·nyban.
Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! egyes¸let.
Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Lapsz·mfelelıs: Jakab Villı Hanga
Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs ï Korrektor: Gˆdri Csilla
Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia, Korodi-Vass LÛr·nt
Nyom·s: Tipografia Ceconii, Nagyb·nya
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz.,
e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag
Marketing: Vincze RÛbert ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro
A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

A kiadvány megjelenését támogatták: Biobee Óvoda, Bowen terápia, Blue Travel, Bronto, Codespring, Culina Nostra, Diego,
Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Éva Klasszika ruhásüzlet, GSM Shop, György Jakab Fordítóiroda, Homeovet,
Juhos Lenke, Kantor Design, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kolozsvári Magyar Napok, Kovács Noémi, dr. Kun Enikõ,
Landman Consulting Services, La Palat, Lotus&Csilla Vendeglõ, Macrogroup, Magyar Turizmus Zrt., Memo Service, dr. Molnár Endre,
My Life Beauty, Optimag, OptimusTrans, dr. Pályi Kiss Emõke, Paprika Rádió, President Tour, Privilege, Promedical Center, Regal
ékszerüzlet, Salstar–Masterfol, Schuller Róbert, Secpral PRO Instalaþii, Száraz Enikõ, Szilaj lovastanya, Tim&Co., dr. Titz Mária
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SzénaFeszt egy szebb és jobb jövõért!
A SzÈnaFeszt a legnagyobb, aktivist·k ·ltal szervezett Ès az aktivizmust, a civil szerepv·llal·st nÈpszer˚sÌtı, multikultur·lis, zˆld fesztiv·l Rom·ni·ban. Egy idıben sz¸letett a legnagyobb eurÛpai aranyb·nyaprojekt elleni harccal, Ès a legfontosabb rom·niai civil kˆrnyezetvÈdelmi mozgalom egyik kˆzponti esemÈnyÈvÈ nıtte ki mag·t.
Verespatak, ez az aprÛ erdÈlyi falu, Èvrıl Èvre egyre tˆbb ember szÌvÈt hÛdÌtja
meg: ık azok, akik a vil·g minden pontj·rÛl Èrkeznek a SzÈnaFesztre. A rÈsztvevık nem csak a zenÈÈrt, t·ncÈrt, ki·llÌt·sokÈrt, workshopokÈrt Èrkeznek a
fesztiv·lra, hanem azÈrt, hogy kifejezzÈk szolidarit·sukat a Verespatak mˆgˆtt ·llÛ mozgalommal Ès a helyiek k¸zdelmÈvel. Augusztus 11ñ17. kˆzˆtt

Verespatak ismÈt v·r mindenkit, hogy
felfedezzÈk csod·latos ÈpÌtett ˆrˆksÈgÈt, valamint hogy megvitass·k a tÈrsÈg
fenntarthatÛ fejlesztÈsÈnek k¸lˆnbˆzı
mÛdozatait, mint amilyen a turizmus, a
mestersÈgek Ès a hagyom·nyos mezıgazdas·g.

A SzÈnaFeszt az Alburnus Maior Egyes¸let ·ltal, a helyi lakosok segÌtsÈgÈvel, t·mogat·s·val, valamint ˆnkÈntesek hozz·j·rul·s·val szervezett fesztiv·l. Kelet-EurÛpa egyik legpezsgıbb, legkirobbanÛbb
kˆrnyezetvÈdelmi mozgalm·nak a jelkÈpe. ï folytatás a 4. oldalon

civil/város

SzénaFeszt egy szebb és jobb jövõért!
folytatás a 3. oldalról ï A fesztiv·l ezt a
kis falut elsısz·m˙ l·togat·si cÈlpontt·
emelte a Nyugati SzigethegysÈgben mindazok sz·m·ra, akik kedvelik a m˚vÈszeteket, kult˙r·t, termÈszetet, az ÈpÌtett ˆrˆksÈget, de azok sz·m·ra is, akik az igazs·-

Verespatakról
Verespatak m·r a rÛmai kor elott is lakott volt, az egyik legrÈgebbi rom·niai b·nyahelyszÌn, Ès itt tal·lhatÛ EurÛpa legnagyobb aranykÈszlete. A hÈt
legink·bb veszÈlyeztetett eurÛpai
kultur·lis ˆrˆksÈg kˆzˆtt tartj·k sz·mon, 4 kritÈrium·t is teljesÌtenÈ az
UNESCO Vil·gˆrˆksÈg minısÌtÈs
megszerzÈsÈnek.

goss·gÈrt Ès az emberi jogokÈrt harcolnak.
A SzÈnaFeszt Èlı bizonyÌtÈka annak, hogy
a fenntarthatÛ fejlıdÈs alternatÌv·i segÌthetnek egy kˆzˆssÈgnek harmonikusan
fejlıdni, Ès az ott Èlık elırehaladhatnak. A
SzÈnaFeszt m˚vÈszek, akadÈmikusok, aktivist·k Ès a vil·g ˆsszes sark·bÛl Èrkezı
emberek gener·ciÛit inspir·lja, hogy
egy¸tt dolgozzanak a kˆzˆs kultur·lis Ès
termÈszeti ˆrˆksÈg vÈdelmÈben.
A fesztiv·l egyik egyedisÈge, hogy teljesen ingyenes. A szervezık ·ltal felkarolt
¸gyek melletti elkˆtelezettsÈgen t˙l a
program sokszÌn˚sÈge is vonzÛ lehet nem
csup·n a fiataloknak, de a csal·dosoknak
is. Az izgalmas koncerteken t˙lmenıen
gyermekprogramok, ki·llÌt·sok, szervezett t˙r·k, workshopok, filmvetÌtÈsek, valamint kÈzm˚ves- Ès kÈzzel kÈsz¸lt termÈkek v·s·ra v·rja az Èrdeklıdıket. ï

Átalakuló kedvenc

SzÈlesebb, korszer˚bb, a kerÈkp·ros-forgalom sz·m·ra is nyitott ·tkelı kÈsz¸l a
dÛn·tnegyedi Ñrep¸lıhÌdî helyÈre, ugyanakkor az 1902-ben Èp¸lt rÈgi hidat sem
dobj·k ki: fel˙jÌtj·k, Ès ·thelyezik az egykori NÈmetek pallÛj·nak nevezett fahÌd
helyÈre, hogy a Fellegv·rat ˆsszekˆsse a
belv·rossal. A v·rosi tan·cs RMDSZ-frakciÛj·nak kor·bbi kezdemÈnyezÈse v·lhat
valÛra a dÛn·tnegyedi Ñrep¸lıhÌdî projekt
megvalÛsÌt·s·val. ÑAz ˆnkorm·nyzat az
·tkelıhely funkciÛit kÌv·nja bıvÌteni, Ìgy a
gyalogosok mellett a kerÈkp·rosok sz·m·ra is haszn·lhatÛv· tennÈnkî ñ jelentette ki Horv·th Anna alpolg·rmester. Az ˆnkorm·nyzat ·ltal megrendelt szakÈrtıi felmÈrÈs szerint a hÌd fel˙jÌthatÛ, de kibıvÌtÈsre alkalmatlan, Ìgy sz¸ksÈges az ·thelyezÈse, Ès egy modern, tˆbbfunkciÛs lÈtesÌtmÈnnyel valÛ helyettesÌtÈse. ï

Hagyományõrzés testközelbõl

A Turul Íjász Hagyományõrzõ Egyesület
augusztus 17-én délelõtt 10 órai kezdettel
a kerekdombi Szilaj Lovastanyán (Lombului utca) vár mindenkit, aki testközelbõl
szeretne megismerkedni az õsi magyar
hagyományõrzés eszközeivel és gyakorlatával. A rendezvény keretén belül
lovasíjászati bemutató (Pászka Lehel, Kodolányi Réka és csapatuk), kutyaidomítás
(a csendõrségi kutyásegységek), lovas
harci jelenet és lovasbemutató (Turul Íjász
Hagyományõrzõ Egyesület), díjugratás és
díjlovaglás, fegyverbemutató, lószépségverseny, bábszínház, bûvészelõadás és
gulyásfõzõ verseny várja az érdeklõdõket.
A rendezvény az 5. Kolozsvári Magyar
Napok programsorozat része. A belépés
díjtalan, illetve adomány fejében is történhet, amely a Turul Íjász Hagyományõrzõ
Egyesület mûködését segíti.

HIRDETÉS
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Erdélyi kétnyelvûség
felvidéki szemmel
A szlov·k ·llami politika tudatosan
dolgozott azon, hogy al··ssa a magyar nyelv megbecs¸lÈsÈt ñ mondta
el lapunknak Kov·cs Bal·zs. A szlov·kiai di·kh·lÛzat alelnˆkÈt az erdÈlyi Ès a dÈl-szlov·kiai magyar
nyelvhaszn·lati mozgalmak lÈtjogosults·g·rÛl kÈrdezte Bethlendi
Andr·s, az Igen, tessÈk! ¸gyvezetıje.

magyar nyelv megbecs¸lÈsÈt. R·ad·sul
kˆzˆssÈg¸nk dˆntı rÈsze jÛl beszÈl szlov·kul, ezÈrt a magyar feliratoz·st sokan
hajlamosak fˆlˆslegesnek tekinteni. Pedig nem az.
ñ A felvidÈki magyarok mikÈnt reag·ltak az anyanyelv¸k visszaszorul·s·ra?
ñ Az elm˙lt 4-5 Èvben egym·stÛl f¸ggetlen¸l is megjelent jÛ p·r civil kezdemÈñ Minek kˆszˆnhetı, hogy ˙gy dˆntˆt- nyezÈs, melyeknek az a cÈljuk, hogy a
szlov·kkal egyenrang˙v· tegyÈk a matÈl kÈt hÛnapot Kolozsv·ron tˆltesz?
ñ Az Igen, tessÈk!-hez Èrkeztem ˆnkÈn- gyar nyelvhaszn·latot. TevÈkenysÈg¸k
teskÈnt segÌteni a szervezet munk·j·t. kÈt vonalon zajlik: egyrÈszt a meglÈvı
Odahaza sokat foglalkozom nyelvhasz- nyelvi jogokat prÛb·lj·k ·t¸ltetni a gyan·lati kÈrdÈsekkel Ès fontosnak tartot- korlatba, mondjuk az ¸zletek feliratait
tam, hogy ErdÈlybıl is gy˚jtsek tapaszta- szeretnÈk kÈtnyelv˚sÌteni. M·srÈszt ˙jabb
latokat. Amellett, hogy sok mindent jogokat akarnak szerezni, pÈld·ul a vasmegtanultam Kolozsv·rott, a v·ros Ès az ˙t·llom·sok neveinek magyar megfelelıitteni emberek is hamar belopt·k magu- jÈt bebiztosÌtani. Az eredmÈny: egyre
tˆbb szimpatiz·ns ·ll mˆgÈj¸k, az embekat a szÌvembe.
ñ Miben k¸lˆnbˆzik egym·stÛl a felvi- rek is egyre tudatosabban haszn·lj·k az
dÈki Ès az erdÈlyi magyars·g helyzete anyanyelv¸ket Ès egyre tˆbb a magyar
a nemzeti identit·s Ès a nyelvhaszn·- felirat.
lat tekintetÈben?
ñ Gyakran tal·lkozom azzal a sztereotÌpi·val, miszerint a felvidÈkiek vannak a
legrosszabb helyzetben a hat·ron t˙li
kˆzˆssÈgek kˆz¸l, mert mi vagyunk a
legink·bb hajlamosak az identit·sunk felad·s·ra. Szerintem ez a kÈp leegyszer˚sÌti a problÈm·t, de azt tapasztaltam,
hogy az erdÈlyiek sikeresebben ÈpÌtik a
t·rsadalmukat. H·rom fontos k¸lˆnbsÈget l·tok, mely sorban az elsı, hogy a
felvidÈki magyars·g egy kÈnyszerkˆzˆssÈg: az I. vil·gh·bor˙ elıtt semmi nem
kˆtˆtte ˆssze a Kass·n Èlı magyarokat
pÈld·ul a csallÛkˆziekkel. Ez a kÈt vil·gh·bor˙ kˆzˆtt alapvetıen meghat·rozta a csehszlov·kiai magyarok szervezettsÈgÈt. A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n
kitelepÌtettÈk a kˆzÈposzt·ly Ès az Èrtel- ñ MikÈnt fogadja mindezt a szlov·k
misÈg nagy rÈszÈt Ès vagyonelkobz·ssal tˆbbsÈg?
szÈtz˙zt·k a magyars·g gazdas·gi h·tte- ñ A szlov·kokra jellemzı a t·jÈkozatlanrÈt. Ez s˙lyos Èrv·g·s volt a kˆzˆssÈg- s·g. Legtˆbbj¸k ˙gy hiszi, hogy DÈl-Szlonek, s kˆvetkezmÈnyeit m·ig Èrezz¸k. v·ki·ban durva magyarosÌt·s zajlik, a
⁄gy l·tszik, hogy az elm˙lt kÈt Èvtized szlov·k nyelv pedig el van nyomva.
kevÈs volt ahhoz, hogy megtervezz¸k a EzÈrt akadnak, akik fenyegetÈskÈnt Èlik
jˆvıkÈp¸nket, mÌg az erdÈlyi magyarok meg, ha magyar nyelvhaszn·lati akciÛknapirenden tartj·k az autonÛmi·t Ès ter- rÛl olvasnak a sajtÛban. Ez azonban nem
veket kÈszÌtenek, mi ebbıl a szempont- jelenti azt, hogy fel kellene adnunk a
bÛl egy helyben toporgunk. SzerencsÈre nyelv¸nket, sokkal ink·bb arra kell tˆreaz utÛbbi Èvekben megjelent egy fiatal kedn¸nk, hogy t¸relmesen elmagyar·zgener·ciÛ, amelyik igyekszik bepÛtolni zuk nekik, a magyar nyelv tıl¸k nem
mindazt, amit az elıdˆk sok esetben el- vesz el semmit.
mulasztottak. A szlov·k ·llami politika ñ ErdÈlyben Ès a FelvidÈken szinte
tudatosan dolgozott azon, hogy al··ssa a egyszerre indultak ˙tnak az alulrÛl
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ÑBiztos vagyok benne, hogy
ha mindenki meginn· a maga
napi jÛ ¸veg bor·t, feleannyi
baj sem lenne a vil·gon, mint
amit most l·tunk.î

Jane
Austen

angol
regényíró

szervezıdı, a nyelvi jogokat ÈrvÈnyesÌteni akarÛ civil kezdemÈnyezÈsek.
Mit l·tsz, ha ˆsszehasonlÌtod a kettıt?
ñ A legfontosabb, hogy ezek a mozgalmak ˙jszer˚ek, fiatalosak Ès kreatÌvak
legyenek. N·lunk az emberek nagyon
ki·br·ndultak a politik·bÛl, mert az
eredmÈnytelen Ès unalmas. De az ˙j gener·ciÛs civil aktivist·k meg tudj·k ugrani az ingerk¸szˆbˆt, mert Èrdekesen
t·lalj·k az ¸zenet¸ket. Kolozsv·ron jÛ
pÈlda volt erre a hat nyelven beszÈlı
M·ty·s-szobor. N·lunk pedig egy romos ·llapotban lÈvı vas˙ti meg·llÛt ˙jÌtottak fel az aktivist·k Ès helyeztÈk ki a
magyar feliratokat. A helyi kˆzsÈg lakosai mindezÈrt h·l·sak voltak Ès ıszintÈn
felh·borodtak, amikor az ·llami szervek elt·volÌtott·k a magyar t·bl·kat.
MegÈrtettÈk, hogy a rÈszvÈtel¸nk Ès
odafigyelÈs¸nk nÈlk¸l nem javÌthatÛ a
kˆrnyezet¸nk ñ Ès ez nem csak a nyelvhaszn·latra, de az Èlet legtˆbb ter¸letÈre is ÈrvÈnyes.
ñ MikÈnt vÈlekedsz az erdÈlyi kezdemÈnyezÈsekrıl? Mi az, ami itt jobban
m˚kˆdik Ès tıletek hi·nyzik, illetve
mi az, amit mi kÈne ·tvegy¸nk a ti kezdemÈnyezÈseitek kˆz¸l?
ñ ⁄gy l·tom, elkˆtelezettsÈgbıl Ès ˆtletekbıl egyik csapatban sincs hi·ny, persze kˆlcsˆnˆsen van mit tanulnunk egym·stÛl. Hasznosnak l·tn·m, ha a FelvidÈken orsz·gos szinten jˆnne lÈtre egy
Igen, tessÈk!-hez hasonlÛ h·lÛzat, ami
ˆsszegy˚jti a magyar nyelven kiszolg·lÛ v·llalkoz·sokat. Kolozsv·ron pedig a
magyar ¸gyfÈlszolg·lat ut·n Èrdemes
lenne a magyar feliratokat is kÈrni,
mert ez a kettı szorosan egym·shoz
kapcsolÛdik. ï
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civil

Ha Ön orvos vagy jogász,
az év legjobb hírével szolgálunk!
Vajon kakukktoj·s az a szemÈly,
akit nem Èrdekel, hogy milyen
nyelven v·s·rol? …s az a szervezet,
amelyik nem a jogot Ès a tˆrvÈnyeket segÌtsÈg¸l hÌvva ¸gykˆdik a
tˆbbnyelv˚sÈg ÈrdekÈben, az vajon
kakukktoj·s?
A tˆbbnyelv˚ kiszolg·l·s csupa haszon:
jÛl j·r vele mind a Ñnagylelk˚î v·llalkozÛ,
mind a megcÈlzott kˆzˆssÈg. A gondolatnak sok ˆsszetevıje van, egyik oldalrÛl
felsorolhatjuk a becs·bÌtott ¸gyfeleket Ès
a tıl¸k sz·rmazÛ tˆbbletbevÈtelt. Legal·bb ilyen fontos a kˆzˆssÈg b·torÌt·sa:
a nyilv·nos anyanyelvhaszn·lat jelzi a
nyelv fontoss·g·t, egyenjog˙s·g·t, mi
tˆbb, ÈpÌti Ès gazdagÌtja annak szÛkincsÈt, otthonÈrzetet teremt.
Ezeket az elveket hirdeti az Igen, tessÈk!
mozgalom csapata tˆbbedik Ève: de ki
fogja ezeket a ÑtˆrvÈnyszer˚sÈgeketî tÈnyekkel igazolni nek¸nk Ès a szemˆldˆk¸ket r·ncolÛ v·llalkozÛknak? Nos, a szociolÛgusok Ès a felmÈrÈseik. A kolozsv·ri
magyar egyetemist·k gazdas·gi viselkedÈsÈt Ès elv·r·sait idÈn tavasszal mÈrt¸k fel,
a j˙lius vÈgi B·lv·nyosi Ny·ri Szabadegyetem Ès Di·kt·bor pedig kiv·lÛ alkalom
volt az elsı eredmÈnyek ismertetÈsÈre.

Amint arrÛl Talpas Botond elnˆk (kÈp¸nkˆn) Ès Bethlendi Andr·s ¸gyvezetı
besz·moltak, a v·laszadÛk 30,5 sz·zalÈka nyilatkozta, hogy gyakran keresett
magyarul kiszolg·lÛ el·rusÌtÛt vagy
szakembert, tov·bbi 52,4 sz·zalÈk pedig
azt mondta, hogy nÈha odafigyel erre a
szempontra is. Ha a kÈt sz·mar·nyt ˆszszeadjuk, kÈszen is van a beszÈdes eredmÈny: a gyakorlatban a di·kok csup·n
17,2 sz·zalÈk·nak kˆzˆmbˆs, hogy milyen nyelven kˆltheti pÈnzÈt. …rdemes-e
az elsˆprı tˆbbsÈg kedvÈÈrt bıvÌteni a
nyelvi szolg·ltat·sokat? Mindenki dˆntse el maga...

Tudod, hol találsz Kolozsváron magyar...?
94%
91,1%
78,7%
76,4%
75,1%
56,3%
55,4%
52,1%
47,3%
37,5%
36,9%
34%
32,8%
31,5%
29,7%
29,6%
28,9%
26,8%

vendéglátó egységet (étterem, kávézó, kocsma)
kulturális szolgáltatást (színház, múzeum, kiállítóterem)
nyomdaszolgáltatót, reklámügynökséget, fényképészt
civilszervezeteket
médiatermékeket (rádió, tévé, újság, internetes újság)
szépítkezési szolgáltatást (fodrász, kozmetikus stb.)
szálláshelyet (szálloda, vendégház, panzió)
vegyesboltot
egészségügyi szolgáltatót (klinika, orvos,
fogorvos, egészségügyi tanácsadás)
oktatási szolgáltatásokat (autóiskola, szakképzés)
jogi és adminisztratív szolgáltatásokat (ügyvéd, jogász, közjegyzõ)
szaküzletet
pénzügyi szolgáltatót (bank, biztosítás)
szerelési szakértõt (víz-gázszerelõ, asztalos,
autószerelõ, szerelõ informatikus stb.)
szabadidõs szolgáltatásokat (sportklub, uszoda, wellness stb.)
munka- és lakásközvetítõt
turisztikai irodát (utazásközvetítés)
szállítót, fuvarost (taxi, autóbusz, költöztetõ)

A dr. Csata Zsombor adjunktus ·ltal vezetett felmÈrÈs, mely
a Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem Magyar SzociolÛgia Ès
Szoci·lismunk·s-kÈpzı IntÈzetÈnek szakmai segÌtsÈgÈvel valÛsult meg, a nyelvhaszn·lathoz kˆtıdı miÈrtekre is v·laszokat keresett. Ezek alapj·n a
di·kok legink·bb azzal Èrtettek
egyet, hogy kˆnnyebben meg
tudj·k Èrtetni magukat egy magyar boltban, mint egy rom·nban (58,9%), de a v·laszadÛk
kˆzel fele azzal is egyetÈrtett,
hogy azÈrt v·laszt ink·bb magyar termÈket vagy szolg·ltat·st, mert ezzel a magyar
termelıket segÌti.
A kutat·sbÛl kider¸l: egy dolog, hogy
mire v·gynak a pÈnz¸ket kˆlteni kÈsz¸lı
di·kok, de gyakran m·st kÌn·l sz·mukra
a valÛs·g. ArrÛl faggatÛztunk, hogy gazdas·gi kategÛri·nkÈnt mennyire tartj·k
fontosnak a magyar nyelv˚ kiszolg·l·st.
Toronymagasan Ñgyıztekî a kultur·lis Ès
az egÈszsÈg¸gyi szolg·ltat·sok (Ìgy a
szÌnh·z, a m˙zeum, az orvosok Ès a
gyÛgyszert·rak, mintegy 75%), de kiemelten jÛl szerepeltek a mÈdiatermÈkek, a civilszervezetek Ès a jogi szolg·ltat·sok (60% fˆlˆtt), illetve az oktat·si szolg·ltat·sok (53%) is. …s itt jˆn a csavar: az
utÛbbi kÈrdÈssel p·rhuzamosan arra is
kÌv·ncsiak voltunk, hogy h·nyan ismernek szolg·ltatÛt az egyes kategÛri·kban.
Nos, a v·laszokat figyelembe vÈve, legink·bb a kolozsv·ri magyarul beszÈlı jog·szoknak Ès orvosoknak Èrdemes elgondolkodniuk: mindkÈt esetben 25 sz·zalÈkponttal elmarad az ismertsÈg a nekik
tulajdonÌtott fontoss·gtÛl...
Talpas Botond Tusv·nyoson a Nemzetpolitikai IntÈzet nyelvi jogi kerekasztal·n
is rÈszt vett. A konferenci·kat Ès kutat·sokat szervezı intÈzet meghÌv·s·nak
eleget tÈve tˆbbnyire olyan k·rp·t-medencei szervezetek jutottak szÛhoz, amelyek a jog ny˙jtotta lehetısÈgek rÈvÈn
b·torÌtj·k az anyanyelvhaszn·latot. Talpas r·mutatott: az Igen, tessÈk! mozgalom ebbıl a szempontbÛl kakukktoj·snak sz·mÌt, az ¸zleti vil·gban ugyanis
nem szab·lyozz·k tˆrvÈnyek a nyelvhaszn·latot. JogÈrvÈnyesÌtÈs helyett nek¸nk a gazdas·gi logika segÌt. Hogy Èrdemes-e ezzel a logik·val foglalkozni?
Igen, tessÈk csak a fenti sz·mokon elmÈlkedni... ï Szabó-Györke Zsombor

történelem
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Fegyverben a király (2.)
Egy kis XV. századi fegyverzettörténet
folytatás az elõzõ lapszámunkból
Kinizsi alakja, a keleties megjelenÈsÈvel ·ll
a legkˆzelebb a Hunyadiak kor·nak husz·rjaihoz. A sisakja a tˆrˆk szult·n fegyvert·r·bÛl sz·rmazÛ darab egyenes m·sa,
a sodronyvÈrt pedig szinte megszÛlal·sig
hasonlÌt a Topkapi palot·ban ırzˆtt szp·hi-vÈrtezetekhez. Szobr·szunk azonban itt
sem alkotott teljesen hiteles kÈpet, a Kinizsi nyak·ba akasztott hatalmas sodronygallÈr egy kÈsıbbi eurÛpai darabot kˆvet,
amelyet a XVI. sz·zadban p¸spˆkgallÈrnak neveztek Ès igen nÈpszer˚ volt a nÈmet zsoldos gyalogosok kˆrÈben.
A szoboralakok ·ltal viselt kardnak l·tszÛ
eszkˆzˆknek semmi kˆz¸k nincs a korszak v·gÛfegyvereihez. Az egyenes pengÈvel ell·tott v·gÛeszkˆzˆk, amelyet
kardnak nevez¸nk, erre a korra ugyanis
jelentısen specializ·lÛdtak, fı cÈljuk a
p·ncÈlzat rÈseinek a megtal·l·sa volt.
Az Ìvelt pengÈvel rendelkezı szably·k
Èppen ebben a korszakban kezdtek ˙jra
elterjedni, valÛszÌn˚en tˆrˆk hat·sra, a
magyar hadakn·l. Ezek voltak az ˙.n. gÛtikus szably·k, amelyekbıl azt·n a XVI.
sz·zadra kifejlıdˆtt az eurÛpai karriert befutÛ magyar szablya. Szapolyai Istv·n ol-

Szapolyai István nádor síremléke

Történelem rovatunk havonta
a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Történelem Szakkollégiuma
tagjainak szövegeit közli.
Tartalmi felelõs: Fodor János

HungaRomagyar·zatok

dal·n egy szably·nak t˚nı eszkˆz lÛg,
amely azonban ink·bb hasonlÌt a XIX. sz·zadi fınemesi dÌszˆltˆzÈket kÌsÈrı dÌszszably·khoz, mint a m·r emlÌtett gÛtikus
szably·khoz.
A szoboralakok pajzsai hiteles form·kat
kˆvetnek. Ezek a nagymÈret˚ ·llÛpajzsok,
pavesek, sokszor igen dÌszesek voltak Ès
jelentıs sz·mban maradtak fenn magyar
ter¸leten is. Kinizsi ennek egy kicsinyÌtett
v·ltozat·t viseli a h·t·ra vetve, amely tal·n
hiteles lehetett egy korabeli lengyel vagy
cseh lovas sz·mszerÌj·sznak, de nem egy
r·c-magyar husz·rnak, amely egy nagymÈret˚ t·rcsapajzsot viselhetett.
A z·szlÛk tÌpusa is ink·bb egy kÈsıbbi
form·t kˆvet, mint a korabeli EurÛp·ban
elterjedtek. Ezek keskenyebbek voltak Ès
hossz˙ farokkal rendelkeztek, mint M·ty·s fennmaradt z·szlÛja is.
VÈg¸l ejts¸nk egy p·r szÛt az uralkodÛ
lov·rÛl is. A korabeli magyar lovass·g,
amint azt tˆbb fennmaradt forr·sban is olvashatjuk ink·bb a herÈlteket vagy a kanc·kat kedvelte, mert noha a mÈnek sokkal harciasabbak voltak, heves termÈszet¸k miatt azonban nehezen lehetett ıket
ir·nyÌtani. A kˆnny˚lovass·g lovai ·ltal·ban kisebbek Ès f¸rgÈbbek voltak, mint a
nehÈzlovas t·rsaikÈ. Ez utÛbbiak erıs,
nagytest˚ lovakon ¸ltek, hiszen az ı fı
feladatuk nem az ellensÈg zaklat·sa, hanem annak letipr·sa, vonalainak szÈtz˙z·sa volt. Ezek a lovak, mint amilyenen
M·ty·s is ¸l, rendkÌv¸l erısek voltak, viszont hamar kimer¸ltek.
÷sszegzÈskÈppen elmondhatjuk, hogy a
kolozsv·ri M·ty·s-szoborcsoportot sokfÈlekÈppen lehet nÈzni. …n a fegyverzettˆrtÈnÈsz szemÈvel prÛb·ltam megvizsg·lni
Ès rajta kereszt¸l egy kis betekintÈst ny˙jtani egy let˚nt korszak ÈletÈbe, egy olyan
korba, ahol az emberek elektromos ·ram
Ès sz·mÌtÛgÈpek nÈlk¸l is kÈpesek voltak
csod·kat alkotni. ï Ladó Árpád-Gellért

ñ lefordÌthatatlan
kifejezÈsek
szÛszerinti fordÌt·sai:
www.facebook.com/hungarom
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Életmód
ÑTest¸nk Ès kˆrnyezete
kˆzˆtt egyik legfontosabb
kapocs minden bizonnyal
az Èlelem. Az Èlelem kÈpÈben a kˆrnyezet tÈnylegesen beker¸l test¸nkbe Ès
·tj·rja azt. A vitaminok e
kapcsolat koordin·l·s·ban kÈtsÈgkÌv¸l a legfontosabb tÈnyezık egyikÈnek sz·mÌtanak.î

Szent-Györgyi
Albert
orvos,
biokémikus

Dúlák a pozitív
szülésélményért
A d˙la tevÈkenysÈgÈnek kˆzÈppontj·ban a domin·ns sz¸lÈszeti gyakorlattal szemben nem a nıi test kontrollja ·ll: szÌvesebben l·t tudatos dˆntÈseket hozÛ, inform·lt nıket Ès p·rokat a sz¸lÈszeten. Ugyanakkor hi·nypÛtlÛan a sz¸lÈs Èrzelmi oldal·ra ir·nyÌtja a figyelmet, Ès nem viszi tov·bb azt
a hagyom·nyt, mely a sz¸lÈsre mint tipikus nıtÈm·ra tekint, kiz·rva ezzel
a fÈrfiakat. De·k ZsÛfia d˙l·t, a Tudok sz¸lni! facebookos oldal lÈtrehozÛj·t Ès szerkesztıjÈt munk·j·rÛl Ès annak jelentısÈgÈrıl kÈrdeztem.
ñ Rom·ni·ban nem leg·lis az otthonsz¸lÈs, Ìgy a kismam·k a kÛrh·zi kˆrnyezetben sz·mos sz¸lÈszeti szakemberrel Ès eszkˆzzel sz¸lnek egy¸tt. Kevesen, de egyre tˆbben d˙l·t is alkalmaznak kiegÈszÌtve ezt a szemÈlyzetet.
Ki a d˙la? Miben m·s, mint a b·ba, a
sz¸lÈsz vagy a nıvÈr, Ès miÈrt van r·
sz¸ksÈg ennyi szakember kˆzˆtt?
ñ A d˙la mindenekelıtt attÛl d˙la, hogy
hiszi, a sz¸lÈs egy termÈszetes folyamat.
Legfıbb feladata, hogy a kismama lelkÈvel, lelki·llapot·val foglalkozzon, Èrzelmi t·maszt ny˙jtson. Nem egÈszsÈg¸gyi
szemÈlyzet, nincs egÈszsÈg¸gyi kÈpesÌtÈse, azaz nem vizsg·l meg, nem mÈr vÈrnyom·st, nem v·g, nem varr. A korszer˚
tudom·nyos bizonyÌtÈkok alapj·n inform·l a v·randÛss·g kÈrdÈseirıl, vaj˙d·srÛl, szoptat·srÛl, gyermek·gyrÛl sz¸lÈs
elıtt, alatt Ès ut·n. SzemÈlyre szabottan
Ès megszakÌt·s nÈlk¸l t·masza a kismam·nak/p·rnak a sz¸lÈs sor·n. A d˙la
nem b·ba, nem (otthon)sz¸lÈst vezet, sıt
nem is vezet semmit, csak kÌsÈr. A h·ttÈr-

ben marad, de azonnal t·mogat·st ny˙jt,
ha sz¸ksÈg van r·.
ñ Kibıl lehet d˙la? A hagyom·nyos
magyar szÛ t·masztÛasszonynak nevez titeket, de ma is kiz·rÛlag csak az
asszonyokÈ ez a foglalkoz·s?
ñ Azok az Èrett, tapasztalt emberek ñ leggyakrabban nık ñ v·lhatnak d˙l·v·, akiket elvar·zsolt a sz¸lÈs, elkˆtelezettsÈget
Èreznek ez ir·nt, bÌznak a nıi erıkben, segÌteni szeretnÈnek m·soknak abban, hogy
pozitÌv sz¸lÈsÈlmÈny¸k legyen. A d˙la
ak·r fÈrfi is lehet, igaz, ez nagyon-nagyon
ritka. …n a saj·t sz¸lÈsemre kÈsz¸lve mentem el a DONA International ·ltal tartott
d˙lakÈpzıre, Ès annyira megtetszett, hogy
eldˆntˆttem, ezzel akarok foglalkozni.
Milyen szerep jut az ap·knak a felkÈsz¸lÈsben, a sz¸lÈs sor·n Ès azt kˆvetıen?
Kiemelkedıen fontos szerep, tÈr nyÌlik az
ı kÈrdÈseiknek, fÈlelmeiknek a megbeszÈlÈsÈre is. A felkÈszÌtı sor·n ık is eszkˆzˆket kapnak a kez¸kbe, ˆtleteket, hogy
hogyan tudnak majd segÌteni. Az ezeken
valÛ rÈszvÈtel akkor is fontos, ha a p·r
nem tervezi, hogy az apa ott lesz a sz¸lÈsen, mert kÈsıbb a babagondoz·sban,
szoptat·sban nagy szerepe lehet annak,
ha ı is jÛl inform·lt.
ñ M·r tudjuk, hogy nem haszn·lsz vÈrnyom·smÈrıt, g·tmetszıt vagy t˚t, Ès
nem osztogatsz utasÌt·sokat sem. Hogyan segÌtesz teh·t? Vannak speci·lis
kellÈkeid is?
ñ A sz¸lÈs elıtt segÌtek a felkÈsz¸lÈsben,
egy-kÈt kˆtetlen alkalom keretÈben elbeszÈlgetek a kismam·val a kÈrdÈseirıl,
fÈlelmeirıl, aggodalmairÛl, ezek t·rgya
˚ gyakran a f·jdalomtÛl valÛ fÈlelem.
Kˆnyveket, interneten elÈrhetı szˆvegeket aj·nlok, kitÈr¸nk olyan rÈszletekre
is, amire esetleg az orvosnak nem volt
ideje. A sz¸lÈs megindul·sa ut·n a gyerek sz¸letÈsÈt kˆvetı nÈh·ny Ûr·ig megszakÌt·s nÈlk¸l a kismama mellett vagyok. A kÛrh·zi sz¸lÈs egy ·llandÛan
v·ltozÛ kˆzeget jelent, amelyben a d˙la
egy biztos pont, t·masz, ismerıs arc a
sok ismeretlen kˆzˆtt a kismama sz·m·ra. ï folytatás a 9. oldalon
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Dúlák a pozitív szülésélményért
folytatás a 8. oldalról ï ’ az, aki a teljes
folyamatot vÈgigkÌsÈri, szemben a tˆbbi
kÛrh·zi szemÈllyel, aki csak idınkÈnt jˆn
be egy-egy vizsg·latra. Sz¸lÈs alatt t·masz
vagyok egyszer˚ fizikai tevÈkenysÈgekben, pÈld·ul odany˙jtok egy vizet, vaj˙d·skor segÌtek megtal·lni a helyes pozÌciÛt, stb. Mi, d˙l·k, sz·mos termÈszetes f·jdalomcsillapÌtÛ technik·t ismer¸nk: bizonyos testhelyzetek, massz·zs, akupressz˙r·s pontok, m·gikus szavak, illÛolajok, hideg-meleg borogat·s Ès Ìgy tov·bb.
D˙lakÈnt azt l·tom, hogy nagyon kevÈs a
hiteles inform·ciÛ az any·k, p·rok kezÈ-

ben, pedig maguk Ès gyermek¸k szempontj·bÛl is sz·mos kiemelt fontoss·g˙
dˆntÈst kell meghozniuk a sz¸lÈs idıszak·ban. A d˙la feladata, hogy inform·lja lehetısÈgeikrıl a kismam·kat, p·rokat,
hogy lehetısÈg¸k legyen tudatosan dˆnteni olyan kÈrdÈsekben, mint pÈld·ul a f·jdalomcsillapÌtÛ haszn·lata sz¸lÈs sor·n
(melynek komoly kˆvetkezmÈnyei lehetnek a kÈsıbbiekben), a kˆldˆkzsinÛr elv·g·s·nak legmegfelelıbb idıpontja Ès
mÈg sok m·s. TevÈkenysÈg¸nk alapja a
rugalmass·g, ugyanakkor a kismam·kat is
erre kÈszÌtj¸k, hiszen a dˆntÈst kˆvetıen
ak·r azzal is szembe kell tudni nÈzni, el
kell tudni fogadni, hogy ha a sz¸lÈs sor·n
valami m·shogyan alakul, mint ahogy az
anya vagy a p·r eltervezte. A d˙la kompetenciakˆrÈbe beletartozik a kismam·k
egyÈni felkÈszÌtÈse, de szeptemberben indÌtok csoportos sz¸lÈsfelkÈszÌtıt is, amelyre Magyarorsz·gon egy fÈlÈves kÈpzÈs keretÈben saj·tÌtottam el a megfelelı mÛdszereket, technik·kat.
ñ Milyen pluszt ny˙jt a csoportos felkÈsz¸lÈs a m·r bemutatott egyÈnihez
kÈpest?
ñ Sok gyakorlati feladat segÌti a kismam·kat, trÈninghelyzetek, mÛdszerek, melyek
lÈnyege, hogy testÈlmÈnyt is kapjanak, ne

csak inform·ciÛkat. Gyakorlatban prÛb·lom megmutatni, hogy mit kezdhetnek
majd a vaj˙d·s helyzetÈvel. Szoptat·si pozÌciÛkat prÛb·lhatnak ki, ˆltˆztetÈst, bab·t
kapnak a kez¸kbe. A cÈl, hogy a saj·t magukba vetett hit¸ket erısÌtsem, hogy elhiggyÈk, az ·ltal·nos elterjedt rÈmtˆrtÈnetekkel szemben a sz¸lÈs szÈp ÈlmÈny lehet. ï Abrudbányai Melinda
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gasztronómia

Zmínka-tippek a mindennapokra
A csokiforg·csokhoz sz¸ksÈg van egy
nagy t·bla ÈtbevonÛra Ès egy nagy kÈsre. A kÈs tompa oldal·t a csokit·bl·ra
helyezz¸k, kissÈ meggˆrbÌtj¸k, Ès magunk felÈ h˙zzuk, Ìgy keletkeznek a kisebb-nagyobb forg·csok, amelyek nagyon mutatÛsak a torta tetejÈn vagy oldal·n. ï Kozma Kati (Zmínka)
folytatás a következõ lapszámunkban

A kˆvetkezıkben olyan szakmai titkokat
fogok el·rulni, amelyeket az oberstdorfi
cukr·szinaskod·som alatt lestem el. Amikor elkezdtem itt dolgozni, azt hittem,
hogy egy cukr·szd·ban a k¸lˆnbnÈl k¸lˆnb recepteken van a hangs˙ly, de ebben
m·r az elejÈn kellemesen csalÛdtam. P·r
nap alatt ugyanis r·jˆttem, hogy recept ide
vagy oda, ha olyan tort·t akarok s¸tni, ami
nem csak finom, hanem ˙gy is nÈz ki, mint
egy igazi torta, a megfelelı helyzetben
mindig a megfelelı eszkˆzt kell haszn·lnom, legyen az egy kiskan·l vagy egy
tÈsztany˙jtÛ gÈpezet, egy habverı vagy
csak egy s¸tıpapÌrbÛl kÈsz¸lt, dÌszÌtÈsre
alkalmas habzs·k. Miut·n r·jˆttem, hogy
receptkollekciÛm nemigen fog bıv¸lni, a
mibıl mennyitrıl a mit hogyanra ker¸lt a
hangs˙ly. ⁄gy dˆntˆttem, az olvasÛkkal is
megosztok nÈh·ny praktikus, otthon is
kˆnnyen megvalÛsÌthatÛ tr¸kkˆt, amelyek
gyakorlatba ¸ltetÈsÈvel a h·zi kÈszÌtÈs˚
tort·k ugyanolyan finomak maradnak, ·m
mutatÛsabb·, stabilabb· v·lnak.
Kˆvetkezzen egy kis bevezetÈs a tortaˆssze·llÌt·s m˚vÈszetÈbe, avagy Èljen az
a hÌres nÈmet pontoss·g. Nem v·gok egybıl a kˆzepÈbe, ugyanis a stabil torta titka
az alapj·tÛl f¸gg, erre Èp¸l kÈsıbb a s¸temÈny. Egy torta ˆssze·llÌt·s·hoz sz¸ksÈg¸nk van egy vÈkony (kb. 2,5 mm), omlÛs
tÈszt·bÛl kÈsz¸lt alapra. A liszt, a vaj Ès a
cukor 3-2-1 ar·nyban van jelen az ˆsszegy˙randÛ massz·ban, pl. 250 g cukrot habosra ver¸nk 500 g vajjal vagy margarinnal
Ès egy toj·ssal, majd hozz·gy˙rjuk a 750 g
lisztet. …n ezt ilyen nagy adagban szoktam
kÈszÌteni, kiveszem, amennyire Èppen
sz¸ksÈgem van az aktu·lis tort·hoz, a tˆbbit feldarabolva lefagyasztom, de h˚tıben
is sok·ig el·ll. Miut·n ˆsszegy˙rtam, egy
Ûr·ra a h˚tıbe teszem, hogy jÛl lehessen

ny˙jtani, majd lisztezett fel¸leten kiny˙jtom, a tortagy˚r˚vel megfelelı mÈretre
v·gom, vill·val lyukakat sz˙rok bele, majd
mehet is a s¸tıbe, ahol vil·gosbarn·ra s¸tˆm. SÛval, vanÌli·val, esetleg citromhÈjjal
ÌzesÌtem. A tÈszt·t gy¸mˆlcsˆs vagy t˙rÛs
pitÈk, tarte-ok kÈszÌtÈsÈre is fel lehet haszn·lni.
AmÌg a massza megkemÈnyedik vagy
s¸l, elkÈszÌtj¸k a tortalapot (Èn ·ltal·ban
sima piskÛtatÈszt·t s¸tˆk), ha van otthon
mandula vagy mogyorÛ, azt is tehet¸nk
bele. Amint kÈsz van, kÈt vagy h·rom
rÈszre v·gjuk, majd hagyjuk kih˚lni. ElkÈszÌtj¸k a krÈmet, pl. a m˙lt hÛnapi sz·mban megjelent m·kos baracktorta krÈmjÈt
vagy annak vari·ciÛit. Ha kih˚lt az omlÛs
lap, illetve a piskÛta, az elıbbit Ûvatosan
egy vÈkonyabb lapÌtÛra helyezz¸k, majd
megkenj¸k gy¸mˆlcszselÈvel/mÈzzel/olvasztott csokival, hozz·ragasztjuk az egyik
piskÛtalapot Ès jÛl r·nyomkodjuk. Tortagy˚r˚t helyez¸nk kˆrÈ, majd a piskÛt·t ·titathatjuk gy¸mˆlcslÈvel vagy valamilyen
sziruppal, likırrel, megszÛrhatjuk gy¸mˆlcsˆkkel, majd egy spatula vagy egy
paletta segÌtsÈgÈvel elsimÌtjuk rajta a krÈm
felÈt. Ezt kˆvetıen r·tessz¸k a m·sik piskÛtalapot, azt is ·titatjuk, r·kenj¸k a maradÈk krÈmet, Ès a h˚tıbe helyezz¸k kemÈnyedni. P·r Ûra m˙lva kivessz¸k, Ûvatosan
elt·volÌtjuk a tortagy˚r˚t, majd a tort·t bevonjuk tejszÌnnel vagy csokival, habrÛzs·kkal, gy¸mˆlcsˆkkel, csokiforg·csokkal vagy macaronokkal dÌszÌthetj¸k. A szil·rd alapnak kˆszˆnhetıen a vÈkony v·gÛdeszk·rÛl egy tortaemelı segÌtsÈgÈvel
kˆnnyen ·ttehetı a torta egy m·sik t·lc·ra, amin t·lalhatjuk. Ha azt akarjuk, hogy a
gy¸mˆlcsˆk fÈnyesebbek legyenek, kenj¸k be ıket tortazselÈvel, ez tartÛsÌtja is
ıket, nem fognak megbarnulni.

gazdaság
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Szabadság vállalkozóként?
Mindenkinek j·r a pihenÈs, ·m nem mindenki tud elszakadni huzamosabb idıre
v·llalkoz·s·tÛl vagy folyamatban levı
projektjeitıl, hogy ·tadja mag·t a vak·ciÛz·snak, az ˆnfeledt kikapcsolÛd·snak. Az
al·bbiakban nÈh·ny jÛ tan·ccsal szolg·lunk, amire mindenkÈpp oda kell figyelni
azoknak, akik a nyaral·s ideje alatt is kÈptelenek elszakadni a munk·juktÛl.

Csinálja azt, amit megtehet
Sok v·llalkozÛ csak akkor v·llalja be a szabads·got, ha kÈt-h·rom hÈtre el tud menni, t·volabbi ˙ti cÈlt t˚zhet maga elÈ, ·m
erre nyilv·nvalÛan soha vagy legal·bbis
az esetek legnagyobb h·nyad·ban nem
ker¸l sor. A tan·cs az, hogy menjen csak
egy hÈtre szabads·gra, Ès dÈlelıttˆnkÈnt
nÈzzen r· 1-2 Ûr·t az ¸zletre, projektre Ìgy

a dÈlut·njai szabadon maradnak. A teljes
kikapcsolÛd·s fontos, Ìgy ha nÈgynapos
pihenÈsre is sz·nja mag·t, az is jobb, mint
ha sehova se menne.

Készüljön fel a szabadságra
KÈszÌtse elı alaposan a szabads·g·t. Fizesse be a sz·ml·kat, fejezze be a t·rgyal·sokat, halassza el a nagyobb projekteket, Ès igazÌtsa el a munkav·llalÛit, hogy
mit csin·ljanak, amÌg nincs jelen. Az elıkÈsz¸let nÈmi plusz munk·t jelent, de
megÈri, mert Ìgy a szabads·g alatt nyugodtan pihenhet.

Nevezze ki a helyettesét
Minden v·llalkoz·snak megvan(nak) a
kulcsembere(i). Ha szabads·gra megy,
nevezze ki azt az embert helyettesÈnek,
aki a legmegbÌzhatÛbb Ès tapasztalt is. Ez
jÛ lehetısÈg, hogy tesztelje az illetıt, kÈpes-e vÈgrehajtani a betervezett feladatokat, illetve megfelelı-e ahhoz, hogy a nem
v·rt problÈm·kat is kezelni tudja.

Tervezze meg a visszatérést
KÈszÌtsen egy list·t arrÛl, hogy milyen dolgokat csin·ljon meg azonnal, ha visszajˆtt
a szabads·grÛl. ⁄jra munk·ba ·llni nem
annyira kellemes dolog, de legal·bb tudni
fogja, hogy milyen feladatokkal kell szembenÈzni. ï forrás: hvg.hu

A Promedical Center évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelõzõ orvosi vizsgálatokra. Eddigi tapasztalataink azt mutatják,
hogy az emberek mindaddig nem mennek orvoshoz, amíg valamilyen csillapíthatatlan tünet nem jelentkezik. A legtöbb krónikus, súlyos betegség (pl. daganatos betegségek) hosszú
ideig nem okoz tüneteket, idõben felfedezve viszont eredményesen kezelhetõ.
Ezen a nyáron a Promedical Center a Iulius Mall támogatásával
14–18 éves, hátrányos helyzetû gyerekeknek indított egészségügyi szûrõprogramot. Elõzetes eredményeink azt mutatják,
hogy a vizsgált gyerekek több mint felének streptococcus torokfertõzése van. Az iskolában ez a fertõzés könnyen terjed, és
a kezelés hiányában rontja a gyerekek teljesítményét is. Nagyon sok olyan szívrendellenességet is kiszûrtünk a vizsgált
gyerekeknél az ultrahangos vizsgálatokkal, amelyeket folyamatosan követni kell. Az állami egészségügyi rendszer sajnos
alkalmatlan ilyen szûrések lebonyolítására. Fõ célunk, hogy

tudatosítsuk a lakosságban, hogy látszólag egészségesen is
érdemes rendszeresen orvoshoz menni. Tanácsadásra mindenkit szeretettel várunk a klinikánkon (Iulius Mall), illetve a
Magyar Napok alatt a Promedical Center egészségügyi sátrában (Farkas utca), ahol többféle ingyenes vizsgálatot biztosítunk augusztus 20–24. között.

HIRDETÉS

Elõzzük meg a bajt!

NYELVI JOGOK ROMANIÁBAN… HOGY IS VOLT?

2.

Románia az európai integrációval, tehát az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozással elõfeltételként kötelezettségeket vállalt arra, hogy nyelvi jogokat biztosít az õshonos magyar ajkú lakosság számára. Így Románia 1996-ban Temesváron aláírta a román–magyar alapszerzõdést, és már 1995-ben a strasbourgi keretegyezményt. Késõbb a
román alkotmányba foglalta az anyanyelv-használati kötelezettséget (lásd 120. cikk), és
kidolgozta ezeket a kötelezettségeket a 2001/215-ös közigazgatási törvényben.
A nyelvi jogok tehát olyan törvények, amelyek kötelezõvé teszik a magyar nyelv
használatát társhivatalos nyelvként a közigazgatásban, és szavatolják annak mindenkori szabad használatát. Ez azt jelenti, hogy egy állami intézménynek magyarul kell
írásban és szóban válaszolnia, illetve minden hivatalos információnak meg kell jelenni magyar nyelven is. A nyelvi jogok dekoncentrált intézményekre vonatkoznak, például polgármesteri hivatal, rendõrség, megyei kórház, megyei múzeum, adóhivatal,
megyei reptér, város, megyei vízmû stb.
NYELVI JOGOK 20 SZÁZALÉKOS ETNIKAI ARÁNY FÖLÖTT
Kötelezõ a magyar nyelv használata a dekoncentrált intézményekben, minden információnak minden formában meg kell jelennie magyar nyelven is. Tehát táblák, weboldal, pecsétek, nyomtatványok, tájékoztatók, reklám, szóval minden kommunikáció,
közlemény. A szerzõdések aláírásakor az 1992-es népszámlálási adatok voltak érvényben, viszont többnyire azzal a jogilag vitatható helyzettel találkozom, hogy a
2001-es törvény alkalmazása esetében a 2002-es statisztikákra hivatkoznak.

3A.

3B.

4.

20 SZÁZALÉK ALATTI ETNIKAI ARÁNY ESETÉN IS ADOTTAK LEHETÕSÉGEK
A magyar nyelv használatát ebben az esetben nem kell biztosítania az intézménynek, és
praktikus gondok miatt, például pénzügyi problémákra hivatkozva megtagadhatja a
nyelvi jogok biztosítását. Viszont amennyiben egy érdekvédelmi csoport elhárítja a
praktikus akadályokat, például saját forrásokból szerelteti fel a táblákat és saját maga
fordíttatja le a dokumentumokat, ebben az esetben az illetõ intézmény nem utasíthatja
vissza ezt arra hivatkozva hogy a magyarok etnikai aránya 20 százalék alatt van, sõt ebben az esetben kötelezõ az intézmény számára a magyar nyelvhasználata társhivatalos
nyelvként. 20 százalék alatt sosem tilos a nyelvhasználat, ez egy tévhit és a törvény
rosszhiszemû értelmezése! A közigazgatási intézményeken kívül, az igazságügyben és
az egészségügyben a szabad anyanyelvhasználat nincs etnikai korláthoz kötve.

1. NATO-LOGÓ
A strasbourgi keretegyezmény be nem tártasa véleményünk szerint a NATO-val szembeni kötelezettségszegés.
2. EU-CSATLAKOZÁST MEGELÕZÕEN FORDÍTOTT NYELVI JOGOK KOLOZSVÁRON
Tábla Kolozsvár bejáratánál 2005-ben. Forrás: http://www.visitcluj.eu
3A. NEGATÍV PÉLDA 52 SZÁZALÉK FÖLÖTTI MAGYAR ETNIKAI ARÁNY ESETÉN
ÉS 3B. POZITÍV PÉLDA 16 SZÁZALÉKOS ARÁNYNÁL TORDASZENTLÁSZLÓN
Tordaszentlászló egyik helységnévtáblája egynyelvû, a falu hivatalos weboldalán
(www.primariasavadisla.ro) még annyi sincs feltüntetve, hogy „Üdvözölünk Tordaszentlászlón!”, ami törvényellenes (alkotmány 120. cikkelye). Pozitív példa a kolozsvári megyei kórház (Kolozs megye lakosságának 16 százaléka magyar). Az alapítvány fizette ki a táblát.
4. NAGYFALUSI RENDÕRSÉG TÁBLÁJA
A rendõrségre dekoncentrált intézményként is érvényesek a nyelvi törvények.
5A-5B. FRÍZ NYELVI JOGOK HOLLANDIÁBAN
A fríz nyelv és a fríz zászló szabadon használható Ljouwertben. Ljouwert lesz Európa
kulturális fõvarosa 2018-ban. A fríz zászló a McDonald’s éttermein lobog, és a McDonald’s a fríz nyelvet népszerûsíti marketingkampányokban.

AZ EURÓPAI UNIÓ KISZÉLESÍTI ÉS KIBÕVÍTI A MEGLÉVÕ JOGOKAT
A magyar nyelv az Európai Unió egyik hivatalos nyelve, és ezáltal a közigazgatásban
vagy kereskedelemben is újabb nyelvhasználati lehetõségeket biztosít. Ezenkívül Románia a meglevõ törvények mellett 2008-ban ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, amely a meglevõ jogokat kiszélesíti, és amely Romániát arra kötelezi, hogy bátorítsa a regionális nyelv használatát. Franciaország a
regionális nyelvi chartát azért nem ratifikálta, mert a legfelsõbb bíróság kimondta,
hogy a charta veszélyezteti a francia hivatalos nyelvi státuszát. Hollandia a chartában foglaltak szerint biztosítja autonóm fríz kisebbségének a nyelvi jogait. Európai
polgárként a szabad fogyasztói jogainak érvényesítésekor megvan az a lehetõsége,
hogy az anyanyelvû szolgáltatásokat részesítse elõnyben.

6.

HASZNOS INFORMACIÓ A NYELVI JOGOKRÓL. KÉRJE SZÁMON JOGAIT!
Alapítványunk az elmúlt évben több tájékoztató jellegû cikket jelentett meg a nyelvi
jogokkal kapcsolatosan. A weboldalunkról (www.language-rights.eu) törvényeket,
mintaleveleket és meglevõ ügyeket lehet letölteni. Minden cikket megtálalhat weboldalunkon. Szóban és írásban kérjen magyar nyelvû ügyfélszolgálati munkatársat.
Megtagadás esetén iktasson be egy panaszt. Amennyiben nem lett megoldva az ügy,
a bukaresti diszkriminációellenes tanácshoz fordulhat, amely kivizsgálja az esetet,
és elmarasztalja az intézményt. A közigazgatási bírósághoz is fordulhat, ahol 50
lejért kérhet perbehívási kérelmet. Az ilyen típusú ügyek lefutási ideje általában három hónap. Alapítványunk birtokában már több döntés és bírósági végzés is van
különbözõ ügyekben. Sajnos a diszkriminációellenes tanácshoz és a bíróságokhoz
csak románul lehet fordulni. A hargitai megyei bíróság magyar nyelvû beadványainkat elfogadta, viszont románul válaszolt.

7.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a nyelvi jogok kérdése nem politikai, hanem emberi
jogi ügy. Alapítványunk holland adófizetõk támogatásából jótékonysági intézményként tevékenykedik.
Drs. G. Landman

8.

elnök, European Language Rights Amsterdam

6. SCHENGENBEN TERMÉSZETES A KÉTNYELVÛSÉG
Románia schengeni övezethez való csatlakozása 2011 óta nem történt meg, mivel a
holland kormány szerint nem felel meg a jogállamiság kritériumainak az átláthatóság
hiányossága miatt. Hollandia Romániához hasonlóan ratifikálta a regionális nyelvek
chartáját és a strasbourgi keretegyezményt.
7. SZABAD NYELV- ÉS A NEMZETI SZIMBÓLUM HASZNÁLATA MAGYARORSZÁGON
A román õshonos kisebbség Magyarországon olyan jogokat élvez, amit Romániában
a gyakorlatban megtagadnak a magyar õshonos kisebbségtõl.
8. ROMÁN NYELVI JOGOK EURÓPÁBAN
A nem õshonos, 3 százalékos román kisebbség Európában, a hollandiai Zundertben –
ahol a lakosságnak meg az 1 százalékát sem teszik ki – szabadon használja a román
nyelvet. Egynyelvû feliratok, román zászlók, holland vagy fríz feliratok nélkül.
9. AZ EURÓPA TANÁCS ELMARASZTALTA ROMÁNIÁT RASSZIZMUSÉRT
Az Európa Tanács elmarasztalta Romániát a regionális szimbólumok szabad használatának megtagadásáért, és sérelmezte a hajpántos ügyet. A magyarok alulreprezentáltsága az állami szerveknél kielégíti az apartheid (nemzetiségi alapú szegregáció)
fogalmat. Románia már 2012-tõl adós egy jelentéssel arról, hogy hogyan tartotta be a
regionális nyelvek chartáját.

9.

5A.
5A

5B.
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hirdetés

Észak-Alföld – Utazás az ország gyógyító régiójában
Garantáltan egyedi élmények részesei lehetnek azok, akik ellátogatnak az észak-alföldi régióba. Egyedi élményfürdõk, izgalmas kalandparkok, állatparkok, családi, zenei, kulturális és gasztronómiai rendezvények közül válogathat minden korosztály kedvére.
A régióban közel félszáz termálvizes fürdõ található, amelyekben
gondoskodhat egészsége megõrzésérõl, helyreállíthatja jó közérzetét, oldhatja a felhalmozódott stresszt, kipróbálhatja a kiváló
wellness lehetõségek bármelyikét, vagy az élményfürdõkben tölthet el kellemes órákat aktív szórakozással.
Dél-Alföld – mindig több!
Izgalmas kalandra hívjuk Önt a Dél-Alföldre! Oda, ahol a sík vidék
ellenére megannyi élmény várja. A magyaros vendégszeretethez
bõségesen megrakott asztal is dukál: kóstolják meg a vendéglátók
által készített kapusznyikát, sajtot, pálinkát, pörköltet, halászlevet!
A kulináris élvezetek derûs pillanatait a gasztronómiai, bor- és pálinkafesztiválok során tovább fokozhatják, ha pedig haza is szeretnének vinni a finomságokból, vásároljanak helyi terméket közvetlenül a termelõktõl! Bizalom, barátság és történetek járnak hozzá!
Budapest és környéke
A „Duna gyöngye” gyönyörû földrazi fekvésével, 2000 éves fürdõkultúrájával és több mint 130 termálkútjával nem csak Európában ,
de az egész világon ritkaságnak számít. Pezsgõ kulturális élet, érdekes programok s fesztiválok, építészeti remekek, történelmi
gyógyfürdõk és modern aquaparkok várják a látogatókat.
A hosszú séták, izgalmas kalandok és fürdõzés után kóstolják
meg a hagyományos és modern magyar konyha remekeit, koccintsanak egészségükre a világhírû magyar borokkal, majd élvezzék az
éjszakai szórakozóhelyek, pubok és jazzkocsmák hangulatát.
Fedezzék fel Budapestet, valamint a fõváros változatos programokra és túrákra invitáló környékét a nyári hónapokban is, amikor
könnyedén választhatunk a strandolás és a kultúra, valamint a
jobbnál jobb fesztiválélmények között.
Budapest minden évszakban és minden korosztálynak felejthetetlen élményt nyújt.
...és mindez egy lépésre!
Észak-Magyarország
Magyarország hegyvidéki régiója az ország esszenciája, mert minden együtt van itt, amit ez a kelet-közép-európai ország nyújtani tud
látogatóinak. A páratlan és sok helyen érintetlen természet, hegyekkel, erdõkkel, folyókkal, tavakkal, tágas mezõkkel nyújt számos le-

hetõséget a teljes kikapcsolódásra, az aktív idõtöltésre, sõt az extrém sportokra is. Vadak kaphatók puskavégre, halak foghatók, háziállatok nézhetõk, ritka állat- és növényfajok fotózhatók. Az emberi civilizáció az õskortól ismeri ezt a területet, és azóta számtalan,
Európa- és világszerte híressé vált értékeket hozott létre, templomokat, várakat, kastélyokat, lakóépületeket, kincseket és mûvészeti alkotásokat. Szerte e vidéken a föld mélyérõl feltörõ termálforrások nyújtanak enyhülést testnek és léleknek. Szõlõmûvelésre kiváló földje és klímája, valamint hozzáértõ borászok keze munkája adja az ország leghíresebb borait, az egri bikavért és a tokaji aszút.
A Magyar Turizmus Sátorban különbözõ turisztikai információkkal,
kiadványokkal, üdülési ajánlatokkal segítik a látogatókat a turisztikai rengetegben való eligazodásban. A „Magyarország-élményt”
ezen kívül számos attrakció teszi még különlegesebbé: mézeskalács-díszítésen vehetnek részt az érdeklõdõk. Kicsik és nagyok a
szegedi Palotás Erzsébet, a mézeskalácskészítés és -díszítés mestere irányításával próbálhatják ki ügyességüket.
Az érdeklõdõket turisztikai kincseink mellett minden nap a Rubik
Stúdió képviselõi beavatják a Rubik-kocka „rejtelmeibe” is, naponta többször tartanak majd bûvöskocka-bemutatót.
A látogatók magyarországi ínyencségeket is megkóstolhatnak:
orosházi kolbászt, Békés megyei pálinkát és a kézzel készített
szanki konyakmeggyet.
2014. augusztus 24-én, vasárnap bemutatófõzést és kóstolót tart
a debreceni Barabás Étterem, Barabás Zoltán mesterszakács, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Debrecen és Környéke
Régiójának elnöke részvételével (szürkemarhapörkölt hortobágyi tarhonyával).
A Barabás Étterem nevéhez hosszú évek óta számos hagyományteremtõ esemény és rendezvény kapcsolódik. Debrecenben mára elmaradhatatlan programmá vált a Pulykanapok, a Töltött Ételek Hétvégéje, a Márton-nap és a Kis Riói Karnevál, de hónapról hónapra
nagy sikere van a Vacsoraszínháznak, a Borvacsorának vagy a Francia Estnek is. A Barabás Étterem elismerések tucatjával büszkélkedhet a kultúráért, a hagyományok és a gasztronómiai különlegességek népszerûsítéséért végzett munkájáért.
Üdülési ajánlatokkal várják Önöket partnereink:
ACHAT Premium Hotel**** Budapest,
Atlantis Medical Wellness & Conference Hotel****superior, Hajdúszoboszló
Békés Megye
Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület
Eger
Family Wellness Hotel Gyula****superior
Glorius Hotel, Makó
Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel****, Kecskemét
Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület, Egerszalók
Gyula
Hagymatikum Gyógyfürdõ, Makó
Hungarospa Thermal Hotel***superior, Hajdúszoboszló
Hunguest Hotel Erkel****/***, Gyula
Orosháza
Munkácsi Hotel****, Békéscsaba
Szeged
A Paprika és a Kolozsvári Rádió nyereményjátékai keretében 2 fõre
szóló magyarországi wellnesshétvégéket is nyerhetnek a hallgatók.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Kolozsvári Magyar Napok rendezvényen Magyarország turisztikai kínálata külön sátorban kap bemutatkozási lehetõséget a
Magyar Turizmus Zrt. szervezésében.
A Magyar Turizmus Sátorban, a Fesztivál Utcában 2014. augusztus 21–24. között a teljes magyarországi turisztikai kínálatot megismerhetik majd a látogatók, látványos attrakciókból és hungarikumokból is kóstolót kaphatnak majd.
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Biztonság és védelem
A szÈlvÈdı az autÛ nagyon fontos alkatrÈsze, kÈnyelmi Ès biztons·gi szempontokbÛl egyar·nt. Hozz·j·rul a karosszÈria megfelelı merevÌtÈsÈhez, megvÈdi a gÈpj·rm˚ben utazÛkat az idıj·r·s
viszontags·gaitÛl, Ès biztosÌtja a megfelelı kil·t·st.
De hogyan kell r· vigy·zni, esetlegesen sÈr¸lÈs esetÈn mi a teendı? Megfelelı karbantart·st Ès odafigyelÈst kell sz·nni erre az
alkatrÈszre is, ak·rcsak az autÛ b·rmely m·s rÈszÈre. A legfontosabb, hogy mindig legyen tiszta. Ez vonatkozik az oldalsÛ Ès a
h·tsÛ ablakokra is, Ès a biztons·gos l·thatÛs·g miatt fontos.
A megfelelı l·t·sviszonyok megteremtÈsÈnek hasznos eszkˆze
lehet az ablaktisztÌtÛ lap·t, amely az elsı frontvonalat kÈpviseli
az esıvel Ès hÛval vÌvott harcban. Fontos, hogy amint Èszreveszsz¸k, hogy nem tisztÌtj·k megfelelıen, netal·n m·r karcolj·k az
ablak¸veget a tisztÌtÛ lap·tok, feltÈtlen¸l ki kell cserÈlni ezeket.
Ellenkezı esetben nem csak a pillanatnyi l·t·sviszonyok romlanak, de a szÈlvÈdı megkarcolÛdik, Ès kevÈsbÈ lesz ellen·llÛ a
k¸lsı viszontags·goknak.
SzÈlvÈdınket Ès ezzel a gÈpj·rm˚ben utazÛkat is vÈdhetj¸k, ha
teljesen ·ttetszı UV fÛli·val vonjuk be az ablak¸veget. Ez egyrÈszt az ¸veg tˆrÈse esetÈn megakad·lyozza ennek szil·nkosod·s·t, m·srÈszt az utasokat is vÈdi a k·ros napsugaraktÛl, harmadrÈszt hıelszÌvÛ tulajdons·ggal is rendelkezik.

A nagyobb gond akkor van, mikor szÈlvÈdınk k·rosul. Ez a
legtˆbb esetben elker¸lhetetlen, hisz b·rmennyire is vigy·zunk
r·, egy felpattanÛ kavics is megrepesztheti az ¸veget. A friss
szÈlvÈdısÈr¸lÈs ÈszrevÈtelekor azonnal le kell ragasztani a tˆrÈst, repedÈst, hogy minÈl kevesebb szennyezıdÈs, nedvessÈg
ker¸ljˆn bele. Erre a legegyszer˚bb megold·s a legjobb: cellux
vagy valamilyen ragasztÛszalag. Ezt a lÈpÈst kˆveti a szerviz.
SzerencsÈre aprÛ fel¸leti hib·kat, kisebb repedÈseket javÌt·s ˙tj·n is helyre lehet hozni. Ez egyrÈszt azÈrt elınyˆs, hiszen rˆvid
idın bel¸l elkÈsz¸l, m·srÈszt kˆltsÈgkÌmÈlı megold·s. Ha a sÈr¸lÈs a l·tÛviszonyokat korl·tozza vagy ·tmÈrıje meghaladja a 15 mm-t, esetleg
tˆbb hiba is Èszlelhetı a szÈlvÈdın, azonnali cserÈre van sz¸ksÈg. ï
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A 20 ÉVES BRONTO
EGY ÚJABB CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
TERMÉKRENDSZERREL BÕVÍTI
TERMÉKSKÁLÁJÁT
A már 20 év piaci tapasztalattal rendelkezõ Bronto
Kft. egy újabb modern technológiát alkalmazó partnerrel szerzõdött, a távol-keleti Dél-Koreából. A modern technológiák fejlesztésérõl híres országban a
szakmabeli leghatékonyabb technológiát alkalmazzák a fóliasátrak gyártásában is.
A duplafalu fóliasátor jelentõsen megnöveli a zöldségek vagy növények termesztésének hatékonyságát. A két külön szerkezettel rendelkezõ „fal” közrezár egy intermediális levegõfüggönyt, mely átmeneti rétegként hat a külsõ levegõ és a belsõ légtér között, ezzel is megnövelve a futórendszer hatékonyságát, valamint csökkenti a hõveszteséget.
A tradicionális fóliasátrakhoz viszonyítva újabb berendezések állnak a felhasználó rendelkezésére. Automatikus vezérléssel irányított futópaplannal, valamint teljesen önállósított futó- és levegõztetõrendszerrel láthatóak el. A Bronto széles termékskálájának köszönhetõen vásárlóinak biztosítani tud teljes

irigációs rendszereket, valamint olyan szerszámokat, gépeket, melyek szükségesek a fóliasátrakban a
hatékony munka elvégzéséhez, mint például: kapagépek, motoros és kézi permetezõk, kézi szerszámok, növénytartó es árnyékoló hálókat, valamint a
fóliasátrak automatrendszerének mûködéséhez
szükséges generátorokat es vízszivattyúkat.
Vásárlóink igénybe vehetik kiképzett fóliasátor-építõ csapatunkat, valamint technikai mérnökeinket,
kik személyre szabva moduláris fóliasátrakat építenek, ezzel lehetõvé téve a méretek változtatását és
egy- vagy duplafalú fóliasátor megépítését.
A fent említett újdonságnak számító termékkörön kívül természetesen vásárlóink továbbra is megtalálják üzlethelyiségeinkben tradicionális termékeinket.

szakértõ válaszol
A követeléseink polgári eljárás keretén
belül történõ érvényesítésérõl
Tartoznak Önnek vagy cégének?
Jelentõs kintlévõségei vannak? Amennyiben az adós
nem akar fizetni vagy esetleg körbetartozás áldozata
lenne, a következõ lehetõségekkel élhet:
A polgári perrendtartás 194.
cikkelye a hitelezõnek lehetõséget biztosít egy közjog Kovács Noémi
szerinti bírósági eljárás elügyvéd
indítására, ahol a felperesnek a bíróság elõtt kell bizonyítania, hogy a követelése milyen jogcímen és milyen összegben áll
fenn. Az eljárás elõnyei: a felperes az okiratokon
kívül más bizonyítékok elrendelését is indítványozhatja (szakértõi vélemény, alperes személyes
meghallgatása, tanúk kihallgatása). Hátránya: érték szerint megállapított, viszonylag magas bélyegilleték, melynek kifizetésére a felperes a kere-

setlevél benyújtásakor köteles, és sokszor hoszszadalmas az eljárás is.
Az adós ellen a hitelezõ fizetési meghagyásos eljárással is élhet, amelyre a P.p. 1013-1024. cikkelyei
irányadóak.
Fizetési meghagyás útján érvényesíthetõ a kizárólag
pénz fizetésére irányuló olyan biztos, esedékes és
behajtható követelés, amely egy polgári szerzõdésbõl származik, és amelyet okirat szentesít vagy a felek által elfogadott statútum, szabályzat vagy más
okirat állapít meg.
Az eljárást késlelteti a hitelezõ azon kötelezettsége,
hogy még a keresetlevél benyújtását megelõzõen
az adóst fel kell szólítania, hogy a fizetési kötelezettségének tegyen eleget egy 15 napos határidõn
belül. Elõnye: a csupán 200 lejes bélyegilleték, az
eljárás rövidebb idõtartama. Hátránya, hogy a bíróság a felek rendelkezésére álló okiratok, magyarázatok alapján dönt, és ha az alperes ellenzi a követelést vagy más bizonyítékok elrendelésének lenne
helye, akkor a bíróság elutasítja a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló keresetet (lehetõség
van a bíróság közjog szerinti eljárás útján történõ
megkeresésére).

A gyermek és a trauma
Traumatikus élmények esetén hajlandók vagyunk az
idõ múlására hagyni ezek negatív következményeit. Nem egyszer hallottam azt a megoldási lehetõséget, hogy idõvel elmúlik, elfelejti a gyermek,
ami történt. Sokan úgy vélik, hogy ezzel szinte
meg is oldották a problémát. Megoldották, mert
elszaladtak elõle.
Tisztában kell lenni azzal, hogy gyermekkorban,
életkortól függetlenül minden megrázó esemény
rossz hatással van a fejlõdésre.
A megrázó események hatását kezeljék figyeJuhos Lenke
lemmel, hogy tényleges megléte ne okozzon
pszichológus
gondot a gyermekük számára. Gondolják át,
hogy milyen negatív eseményekkel szembesült a kis lélek. Így felfedezhetik a lehetséges poszttraumás stressz kezelésének kiinduló pontját.
Melyek lehetnek azok a rövid lejáratú vagy tartósabb életképek,
melyek megalapozzák az említett zavart? A gyermek elszenvedõként vagy szemtanúként élhet át természeti katasztrófákat, közlekedési balesetet, égési sérülést, súlyos betegséget vagy halálesetet, fizikai vagy szexuális bántalmazást, családon belüli vagy azon kívüli
erõszakot. Ezek hatását esetenként megerõsíthetik egyéb problémák, mint szorongás, depresszió, agresszió, kapcsolati problémák
vagy alacsony önbecsülés.
Mi jelzi a trauma létét a gyermek életében? Ha állandó félelemben él,
újra és újra átéli a szörnyû pillanatot beszélgetés, alvás, játék, rajzolás
közben vagy épp szociális kapcsolataiban is. Az átélt szorongás folytonosan emészti.
Segítség szülõi kézzel a poszttraumás stresszben szenvedõ gyermeküknek:
• Vegyék tudomásul a gyermekük félelmeit, és beszéljenek róluk. Nem
baj, ha nincs minden kérdésre válasz. Próbáljanak az õ nyelvén beszélni. A gyermek érezni fogja azt, hogy valaki törõdik vele, komolyan veszi
õt, meghallgatja, tehát nincs egyedül a problémával.
• A beszélgetések során próbáljanak a torz elképzelésekre (minden
piros autó felborul) világosságot vetni. Figyeljenek fel a hiedelmei
mögötti logikára (semmi sem valóságos), így rávezetik, hogy túlértékeli a valóságot.
• Ha a gyermek nem akar beszélni a traumáról, beszéljenek a saját félelmeikrõl. Ezzel ösztönzik a gyermeket arra, hogy õ is megossza félelmeit, és ne raktározza el õket. Rájön, hogyan birkózhat meg õ is félelmeivel, hiszen a szülõi példa ösztönzi a másolásra.
• Elõre mérlegeljék a traumatikus élmények súlyát a gyermek életében.
Óvják, amitõl óvni lehet, és ne hagyják híradót vagy erõszakos mûsorokat, filmeket nézni.
• A poszttraumás idõszakban a gyermeknek nagy szüksége van szüleire, érezze szeretetüket, hogy van, aki megvigasztalja õt, és biztonságban van.
• A gyengéd szavak és a közvetlen szülõi jelenlét könnyíti a gyermek
munkáját félelmeinek feldolgozásában.
Sokszor nem könnyû feladat az okok és a megfelelõ gyógyuló technikák kinyomozása, ilyen esetben szakértõ segítségére hagyatkozzanak.
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Újdonság a kis értékû követelések eljárása (10251032. cikkely): abban az esetben vehetõ igénybe, ha
a keresetlevél beiktatásakor a követelés értéke nem
haladja meg a 10 000 lejt.
Ezen eljárás nem terjed ki az 1025. cikkely 2. és 3.
bekezdéseiben felsorolt tárgyakra, mint például
adó-, vám- és közigazgatási ügyek; természetes személyek cselekvõképessége; házassági vagyonjogon
és öröklésen alapuló jogok; csõdeljárás, munkajog;
ingatlan bérlete stb.
Elõnye: alacsony bélyegilleték – 50 lej a 2000 lejnél
alacsonyabb követelések esetében és 200 lej a 2000
lejnél magasabb követeléseknél, amely lényegesen
kisebb a közönséges eljárás alapján benyújtott keresetekhez képest.
Ez utóbbi egy kifejezetten formanyomtatvány alapján történõ írásbeli eljárás, itt a felek ügyvéd általi
képviselete nem kötelezõ. Idõtakarékos eljárás, hiszen a bíróság a tárgyalástól / az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi információ beérkezésétõl számított 30 napon belül hozza meg az ítéletet. A
meghozott ítélet végrehajtható, ezzel szemben fellebbezésnek van helye, amelyet az ítélet közlésétõl
számított 30 napon belül kell benyújtani.

Szakértõinknek Ön is feltehet kérdést, ha azt augusztus 22-ig
megírja a szakertovalaszol@igentessek.ro e-mail címre.
A válaszokat a következõ lapszámunkban közöljük.

A strandolás és a fürdõzés veszélyei
Bár nem onkológusi témakör, mégis érdemes pár szót ejteni a
strandolás és a fürdõzés veszélyeirõl, ami így nyár táján nagyon aktuális témakör.
Sokunk számára a nyár egyenlõ a nyaralással, vízzel, fürdõzéssel akár természetes vízben, akár medencében: fürdõzés
azonban nem teljesen veszélytelen. Egy medence vizében
bõrünk rengeteg kórokozónak van kitéve (állítólag minden
egyes ember 10 a kilencediken kórokozót visz be a vízbe),
ezért fontos, hogy mielõtt bemennénk a medencébe, valamint
fürdõzés után zuhanyozzunk le (természetesen ott, ahol
van erre lehetõség).
dr. Pályi-Kiss
A leggyakoribb problémákat a fertõzések jelentik, ame- Emõke onkológus
lyeknek legjobban a gyerekek, terhes nõk és gyengült imszakorvos
munrendszerû személyek vannak kitéve. A víz fertõzése
történhet a nem megfelelõ fertõtlenítés, de akár a túlzott fertõtlenítõszer használata
miatt is (a klórnak lehet irritáló hatása a bõrre vagy szemre, viszketegséget vagy ekcémát okozhat). A víz akkor is fertõzött lehet, ha nem cserélik elég gyakran a vizet,
vagy ha ürülékkel szennyezett. A leggyakrabban elõforduló problémák a hasmenés,
a légúti, fül-, szem- és bõrfertõzések. A kontaminált (fertõzött) víz lenyelése az egyik
fertõzési mód, de szemen, bõrön vagy fülön keresztül is bejuthatnak szervezetünkbe
a kórokozók. Nyílt seb esetén még nagyobb a fertõzésveszély (akinek nyílt sebe van,
kerülje a medence vizét).
A fürdõk, zuhanyzók, öltözõk padlózata tele van fertõzõ gombákkal, amik más beteg
lábakról kerültek a környezetbe. A lábgomba ellen a legjobb védekezés a papucs
vagy úszócipõ használata. De ugyanúgy fontos a mindennapi lábápolás, mivel az izzadt láb segíti a gombák szaporodását.
Másik gyakori probléma a kötõhártya-gyulladás, ami legtöbbször vírusos eredetû,
és ami vörös szemmel, viszketegséggel és könnyezéssel jár.
A középfülgyulladás lehet vírusos vagy gombás eredetû, okozója a fülbe került víz
vagy a túlzott fültisztítás (például fülpálcikával).
Ne feledkezzünk meg a hüvelyi fertõzésekrõl sem, amik nem csak nemi úton terjednek, a medencékben is össze lehet szedni õket (leggyakoribb kórokozók a Candida
albicans és a Trichomonas vaginalis). Leginkább a nõket érinti ez a veszély, jellemzõjük a viszketés, pirosság vagy a hüvelyi folyás.
A legnagyobb veszélyforrás a gyermekmedence, mely vize eleve melegebb, így kedvezve a kórokozók szaporodásának. A kicsi gyerekek, koruknál fogva, több testnedvet eresztenek a vízbe, ezért ajánlott úszópelenkát használni, és az is, hogy ne felejtsük el õket is lezuhanyoztatni.
Érdemes megemlíteni a napszúrást is: ez fejfájással, szédüléssel, hányingerrel járhat. A nagy melegben sohase feledkezzünk meg a kellõ folyadékbevitelrõl. Legjobb
folyadék a víz; kerüljük a túlzott alkohol- és kávéfogyasztást, ami szívdobogást és alvászavart okozhat.
Ha bármilyen problémát észlelünk, legjobb orvoshoz fordulni a mielõbbi kezelés
végett.
Használjuk ki a nyár hátralevõ napjait egészségben!
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lazíts!

Mit tartogatnak a csillagok?
Kos

Oroszlán

Nyilas

Az elm˙lt idıben rengeteget tanult hib·ibÛl, ez·ltal eredmÈnyesebbÈ form·lta a
mindennapokat, Ès a kˆzeli kapcsolataiban is jobban meg·llja a helyÈt. A ny·r
utolsÛ hava meghozza a rÈgÛta ·hÌtott elırelÈpÈst Ès a fokozatos fejlıdÈs ˆrˆmÈt.

Valami egyÈrtelm˚en kÈsz¸lıdik, Ès tal·n
ott v·r ˆnre a sarok mˆgˆtt. Ne cs¸ggedjen, ha nem Èrkezik azonnal, ink·bb dıljˆn h·tra Ès Èlvezze a v·ltoz·s szelÈt. A
hÛnap elsı felÈben prÛb·lja ˆrˆmÈt lelni
a szakmai kihÌv·sokban, augusztus vÈgÈn
azonban ·ldozzon idıt a pihenÈsre is.

MÈrhetetlen¸l kitartÛ Ès t¸relmes, legjobban tennÈ azonban, ha kissÈ letennÈ az
ig·t, Ès nÈh·ny hÈtig maga mˆgˆtt felejtenÈ munkahelyÈt. Ne v·rjon szeptemberig,
hiszen akkor lemarad a ny·r jav·rÛl, ink·bb csomagoljon, Ès ha teheti, m·r holnap induljon nyaralni.

Az augusztus eleje fesz¸ltsÈget hordoz a
bika jegy sz¸lˆttei sz·m·ra, azonban a
hÛnap kˆzepÈn egy csap·sra megsz˚nik
minden kellemetlensÈg, Ès bekˆszˆnt egy
ˆrˆmtelibb idıszak. A legjobb lesz, ha
makacss·g·t fÈlreteszi, Ès igyekszik m·sok megl·t·sait is figyelembe venni.

Szûz

Bak

…rdekes fordulatok kˆvetik egym·st a
ny·r utolsÛ hÛnapja alatt, Ìgy igaz·bÛl
csak ˆnˆn m˙lik, hogy a felt·rulkozÛ lehetısÈgekbıl mennyivel mer Èlni. B·rhogy dˆntene adott helyzetekben, mindig
jÛl megfontolt Ès ıszinte lÈptek vezÈreljÈk.

Az elm˙lt idıben mintha f·radtabbnak, levertebbnek ÈreznÈ mag·t, de jÛ hÌrrel szolg·lunk: augusztus kˆzepÈn energialˆkettel lesz meg·ldva Ès sikerrel j·r elkÈpzelÈseinek megvalÛsÌt·s·ban. A befektetett energia Ès idı nem vesz k·rba, mind megtÈr¸l.

Ikrek

Mérleg

Vízöntõ

Bika

ï

ï

ï

ï

ï

ï

Kalandv·gya jelentısen fokozÛdik,
˙jabb Ès ˙jabb dolgokra v·gyik, amelyeket most kˆnny˚szerrel meg is kaphat. A
szerencse biztos alapot ny˙jt minden tevÈkenysÈgÈhez, Ìgy most m·r csak anynyira van sz¸ksÈge, hogy rugalmatlans·g·t lek¸zdje.

Ez az Èv legjobb idıszaka, egym·st kˆvetik a sikerek, a szeretetteljes pillanatok, elismerÈsek, aprÛ ˆrˆmˆk. TartalÈkoljon
belıl¸k az Èv fennmaradÛ rÈszÈre is,
ugyanis megeshet, hogy hasonlÛ bÈkÈs
periÛdusra sokat kell majd v·rnia. …pÌtsen
˙j kapcsolatokat!

Vegyes hÛnap v·r a vÌzˆntıkre, igencsak
mozgalmas, ugyanakkor csendes, egyed¸l
eltˆltˆtt napok is bekˆszˆnthetnek. Ez
utÛbbi alkalmakat kihaszn·lva figyeljen
minÈl ink·bb egÈszsÈgÈre Ès arra, hogy
bar·taival megejtse az elmulasztott tal·lkoz·sokat. Nem fogja megb·nni.

Rák

Skorpió

Halak

ï

ï

ï

Ideje kivennie fejÈt a homokbÛl Ès a realit·s talaj·rÛl szemlÈlnie mindazt, ami kˆr¸lveszi. Ha nem tart attÛl, hogy mit tal·lhat maga kˆr¸l, m·r nem is t˚nik olyan
vÈszesnek a helyzet. Ha valami nem felel
meg, v·ltoztasson rajta, ha pedig valamit
szeretne elÈrni, lÈpjen Èrte!

Szeretne nÈmi v·ltoztat·st, de nem tudja
merre tov·bb? BÌzzon mag·ban, hiszen a
csillagok ·ll·sa szerint most ak·rmibe
kezdene, az csak a jav·t szolg·ln·. LÈpjen
h·t a tettek mezejÈre, Ès ha ˙gy Èrzi, hogy
valamelyik kapcsolata h·tr·ltatja a fejlıdÈsben, z·rja le.

PozitÌv idıszakra sz·mÌthat, jÛkedve nemcsak ˆnt kÈszteti nagyobb aktivit·sra, de
kˆrnyezetÈt is feltˆlti, harmoniz·lja. Ezen
hozz··ll·s olyan kapukat nyit meg ˆn
elıtt, amelyekre azelıtt soha nem volt lehetısÈg, de ne ijedjen meg, ink·bb cselekedjen ˆsztˆnˆsen!

Humor

ñ MÛricka, ha apuk·d 40 Èves, anyuk·d
meg 35, mennyi ˆsszesen a kettı?
ñ 70 ñ v·laszolja MÛricka.
ñ M·r miÈrt lenne 70? ñ kÈrdi a tan·r.
ñ Mert anyu mindig letagad ˆt Èvet.

ñ Az Egri csillagokat.
A robot erre odamegy a gyerekhez Ès akkora pofont ad neki, hogy leesik a szÈkrıl.
ñ SzÛval, mit nÈztetek?
ñ Az Avatart, amit Pisti az internetrıl letˆltˆtt.
ñ L·tod fiam, Èn a te korodban soha nem
hazudtam az ap·mnak.
A robot erre odamegy az ap·hoz Ès akkora pofont ad neki, hogy leesik a szÈkrıl.
ñ Na, l·tod. A te fiad ñ szÛlal meg a felesÈg.
A robot erre odamegy az asszonyhoz Ès
akkora pofont ad neki, hogy leesik a
szÈkrıl.

A rendırˆk a bevetÈs elıtt idıt egyeztetnek.
ñ Na, emberek, a pontos idı 11.48. Akiknek digit·lis Ûr·juk van, azoknak: vonal,
vonal, kisszÈk, hÛember.

ï

Egyszer egy angol elment kir·ndulni SkÛci·ba. Mivel olvasott skÛt vicceket, meg
akarta tudni, hogy az itt lakÛk tÈnyleg
zsugoriak-e, ezÈrt bekopogott egy h·zba Ès
egy poh·r vizet kÈrt. Erre egy hˆlgy gyˆnyˆr˚ bˆgrÈben tejet hoz neki. Az angol
jÛiz˚en megissza, majd Ìgy szÛl:
ñ A skÛt viccek nem is igazak, Èn egy poh·r
vizet kÈrtem, mÈgis egy bˆgre tejet kaptam.
ñ ¡h, kedveskÈm ezt m·r ˙gysem itta volna meg senki, hisz belem·szott Ès megfulladt benne egy patk·ny.
Az angol kezÈben megremeg a bˆgre Ès elejti. Erre a hˆlgy felh·borodva:
ñ HÈ, ember, h·t maga mit csin·l? Eltˆrte
a nagyi bilijÈt!

ï

A tan·r matekÛr·n megkÈrdezi MÛrick·tÛl:

ï

KÈt kˆzg·z elıtt posztolÛ rendır beszÈlget:
ñ Te, BÈla! M·r hat Ève minden nap itt vagyunk, ennyi idı alatt ak·r el is vÈgezhett¸k volna az egyetemet.
ñ De hiszen te mÈg Ìrni meg olvasni sem
tudsz!
ñ Nem is levelezın gondoltam!

ï

A fÈrj v·s·rol egy robotot, ami tˆkÈletesen
tudja detekt·lni a hazugs·got. Alig v·rja,
hogy hazajˆjjˆn a gyerek Ès kiprÛb·lhassa. Megjˆn a fia, Ès kÈrdıre is vonja:
ñ Hol volt·l?
ñ Benn voltunk a kˆnyvt·rban tanulni.
A robot erre odamegy a gyerekhez Ès akkora pofont ad neki, hogy leesik a szÈkrıl.
ñ Na, fiam ez egy hazugs·gdetektor robot,
˙gyhogy ne hazudj tˆbbet. Hol volt·l?
ñ Elment¸nk PistiÈkhez filmet nÈzni.
ñ Mit nÈztetek?

ï

Az ·llatok viccmesÈlı versenyt rendeznek
az erdıben. Aki rossz viccet mond, azt a
tˆbbiek megeszik. A nyuszika kezdi, a
viccÈn mindenki nevet, csak a zsir·f
nem. EzÈrt a nyuszit megeszik. A kˆvetkezı a farkas, akinek a viccÈn mindenki
rˆhˆg, csak a zsir·f nem. ’t is megeszik.
A medve viccÈn senki sem nevet, csak a
zsir·f. MegkÈrdezik tıle, hogy mit nevet,
erre azt mondja:
ñ Milyen jÛ viccet mondott a nyuszika!
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Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Neptunusnak, a vizek Ès tengerek istenÈnek.
A helyes megfejtık kˆz¸l Bangur Anna (Kolozsv·r, Monostor negyed) Ès BÛdis K·roly (Kolozsv·r, DÛn·t negyed)
a Culina Nostra Bistro egy-egy kÈtszemÈlyes fogyaszt·si utalv·ny·t nyertÈk el.
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A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2014. augusztus 27-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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apróhirdetés

Autó

• Eladó megkímélt állapotban lévõ Volkswagen Golf
4, automata sebváltós, 1,6-os benzines, 83 000 kmben, 2002-es évjárat. & 0745-568876

Bérbe ad

• Kolozsváron kiadó garázs Aleea Micus 2. szám alatt.
Egy évre bérelhetõ, ára 100 lej/hó. Érdeklõdni lehet a
következõ telefonszámon: & 0741-031934

Ingatlan

• Vásárolnék 1000–2000 m2-es telket/gyümölcsöst/kaszálót Györgyfalván, Magyarfenesen vagy
Tordaszentlászlón, csendes helyen. & 0723-480813
• Eladó különbejáratú kétszobás, bútorozott, ötödik
emeleti lakás a Monostor negyedben, Mehedinþi
utcában, 42 m2. Irányár 44 500 euró. & 0742-627585
• Eladó kétszobás (átjáró) lakás a Grigorescu negyedben. Érdeklõdni lehet a 0753-609857-es telefonszámon.

Különféle

• Százéves masszív szõlõprés eladó. & 0741-513402
• Eladó Ileana pedálos, szekrénybe süllyeszthetõ varrógép, jó állapotban, 250 lejért. & 0264-446319
• Eladó hordozható elektromos írógép tökéletes
állapotban (német betûi is vannak). Ára 180 lej.
& 0264-446319
• Eladóak természetes környezetben nevelkedett, levágásra és szaporításra is alkalmas mangalicák.
Elõfoglalásra (ebben az esetben felneveljük és csak
levágás elõtt viszik el) is van lehetõség. További információk: & 0740-935028

Szolgáltatás
Síremlékek készítését vállaljuk. Sírkeret,
fedlapok, sírkövek készítése Kolozsváron és
környékén. & 0746-575817
• Engedéllyel rendelkezõ magánszemély vagyok és
vállalok kinti és benti munkát (gipszelés, festés,
csempelerakás, parkettcsiszolás és -lakkozás, vízgázszerelés). & 0740-083014
• Ötéves szakmai tapasztalattal rendelkezõ közgazdász vállal teljes körû könyvelést (bérszámfejtés,
havi jelentések, mérleg stb.). & 0758-061622
• Autószállítás platformon (vagy mezõgazdasági,
építõipari, építési anyagok stb. szállítása) kedvezõ
áron. & 0723-684492

• Személyszállítás bel- és külföldön, elõnyös áron, 5+1
férõhellyel. & 0723-684492
• Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Vállaljuk
lakások, irodák, raktárak teljes körû költöztetését, a
bútorok szakszerû szétszerelésétõl az alapos csomagolásig! Épületen belüli átrendezést és szerelési
feladatokat is végzünk! Ha megunta régi bútorát,
keressen fel minket. Cégünk vállalja a lomok eltávolítását (padlástól a pincéig), hivatalos szemétlerakó helyekre! Gyors és precíz munkával és
legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére
a hét minden napján! Autószállítást is vállalunk!
www.napoca-mutari.ro & 0741-653334
• Színes tévék, LCD-k, monitorok, mikrohullámsütõk
javítása egyéves garanciával. TLF TV SERVICE, Pápai
Páriz Ferenc 5. szám. & 0744-576329
• Beauty Studio Buongiorno. Manikûr, pedikûr géllakk, kozmetika, szépségápolás. Király utca/I. C. Brãtianu utca 6. szám. Programálás telefonon: & 0741167683
• Román–magyar hivatalos fordítás, tolmácsolás, fordításhitelesítés, apostille. Megbízhatóság, versenyképes árak. www.traducere-romana-maghiara.com
& 0720-366046
• Szeretnél magyar állampolgár lenni? Csapatunk
készséggel áll rendelkezésre a szükséges iratok hivatalos (román–magyar) fordításának elkészítésében.
& 0720-366046
• Kozmetika, manikûr, pedikûr a kliens otthonában is,
idõpontegyeztetés a 0746-200310-es telefonszámon,
Estetica Venus szalon.
• Vincze Z., huszonöt éves tapasztalattal rendelkezõ
autóvezetõ-oktató vezetni vágyó ügyfelek jelentkezését várja. & 0744-814461
• Tapasztalt szakember lakásfelújítást vállal.
& 0744-458436
• Komoly nyugdíjas nõ elfoglalt szülõk kisiskolás gyermekét felügyelné szeptembertõl. & 0741-744382
• Minden típusú cipõjavítást vállalok: talpalás,
sarkalás, meleg ragasztás, nyújtás, tágítás, bõr talpbetétek, sarokcsere, csatok, cipzárak, cipõfestés.
Fõtér 23. szám. & 0744-869834
• Sofõriskolai oktatás Kolozsváron magyar nyelven is,
B kategóriára, flexibilis munkaprogrammal. Fizetési
lehetõség részletben is. & 0744-840182.
• Táska, hátizsák, bõrdíszmû-javítás, varrások,
cipzárcsere, pántok, táskazárak, fogantyúk, bélések,
patentok, szegecsek, karikák, bõröndkerekek a Fõtér
23. szám alatt. & 0744-869834

Az Igen, tessék! Kolozsvár ingyenesen terjesztett közösségi havilapot
18 000 magyar háztartásba juttatjuk
el Kolozsváron és a megyeszékhelyet
körülvevõ agglomerációs övezet
községeiben (Apahida, Erdõfelek,
Gyalu, Kajántó, Kisbács, Magyargorbó, Magyarkapus, Nemeszsuk,
Szászfenes és Tordaszentlászló).

Hogyan juthat el lapunk Önhöz, barátaihoz, ismerõseihez is?
Legegyszerûbb, ha ellátogat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag),
ahol újságunkat igényelheti. A honlapunk mellett hétköznaponként 9 és
15 óra között az ingyenesen hívható Igen, tessék!-telefonos tudakozón
(031-226 3100) keresztül is kérheti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit és rejtvénymegoldását?
A városban több gyûjtõponttal rendelkezünk. A gyûjtõpontok – ahol apróhirdetési szelvény is található – a következõk: Agapé Étterem: Szentegyház
(Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tér (Május 1. tér) 4-5. sz.; Kolozsvári Magyar Diákszövetség: Petõfi Sándor (Avram Iancu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyógyszertár: Unió (Memorandumului) u. 22. sz. Postacímünk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsvár, Petõfi Sándor (Avram Iancu) u. 21. sz. Ellátogathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozzáférhetõvé teheti apróhirdetését.
Rejtvénymegoldását az ujsag@igentessek.ro e-mail címre is elküldheti.

Szereted a kihívásokat?
Szereted, ha rendesen
teljesítményarányosan megfizetik
a munkádat? Szeretsz egy lendületes,
vidám csapatban dolgozni?
Szeretnél igazán sikeres lenni abban,
amit csinálsz?

Jelentkezz
értékesítõnek
az Igen, tessék! Kolozsvár havilaphoz
a marketing@igentessék.ro címen!
• My Time szépségszalon szeretettel várja vendégeit
a Wesselényi (Regele Ferdinand) utca 7. szám alatt.
Szolgáltatásaink: masszázs, kozmetika, manikûrpedikûr. Nyugdíjasoknak kedvezmény. & 0720669881
• Több év tapasztalattal rendelkezõ körömtechnikus
vagyok, vállalok klasszikus lakkzselés és zselés
manikûrt és pedikûrt, illetve gyógypedikûrt. Házhoz is
megyek. & 0741-946267
• A Házsongárdi temetõben sírok kezelését, tisztán
tartását vállalom. & 0264-536394, 0746-813225
• Szõnyegek 40,3 lej/m2-tõl, padlószõnyegek 14,26
lej/m2-tõl. Bõvebb információt a Facebookon a kétnyelvû Gargalo Covoare Cluj oldalon vagy a Monostori
út 58. szám alatt. & 0722-713122
• Matematikát tanítok egyetemi felvételizõknek
(számítógépek, építészet stb.), érettségire és kisebb
gyerekeknek is nálam vagy a diáknál. 40 lej/2 óra.
& 0740-002657

Miként juttathatja el cégének, intézményének üzenetét, reklámját
a 18 000 magyar háztartáshoz?
Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetõinknek kialakított felületet, amelyen keresztül felveheti munkatársainkkal a kapcsolatot,
vagy írjon nekünk e-mailt a marketing@igentessek.ro címünkre.
Nagyon fontos számunkra az Önök véleménye, építõ jellegû bírálataik és
esetleges javaslataik. Ezért arra bátorítjuk, hogy az Igen, tessék! Kolozsvárral kapcsolatos megjegyzéseiket küldjék a szerkesztõstábnak, hogy az Önök
segítségével lapjainkat még inkább a közösségünk értékeire, arcára formázhassuk!

Hogyan segítheti otthonról, egyetlen perc alatt
az Igen, tessék! mozgalom munkáját?
Amennyiben ismer olyan üzlethelyiséget, ahol magyar nyelven is biztosítják a kiszolgálást, és hiányzik az Igen, tessék!-matrica, kérjük, értesítse
csapatunkat. Bejelentését a 031-226 3100-as telefonos tudakozónkon
vagy a marketing@igentessek.ro címen teheti meg.
Kellemes olvasást kívánunk!
Az Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap csapata

Telefonos tudakozó:
Erdély: +40-31-226 3100
Magyarország: +36-21-252 4892
info@igentessek.ro

életmód
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Mesében rejlõ igazságok
RÈgÛta dÈdelgetett ·lma, hogy igazi
kir·lyl·nyokkal, net·n t¸ndÈrekkel vagy boszork·nyokkal tal·lkozzon? P·pes …va ÌrÛnıvel a nıi lÈt
minısÈgÈrıl, a mesÈk fontoss·g·rÛl, valamint arrÛl beszÈlgett¸nk,
hogyan ker¸lhetı el az, hogy ˙gy
j·rjunk, mint a mesÈben a kir·lyfi,
aki nincs tiszt·ban saj·t erejÈvel.

ñ Kir·lyl·nyok, t¸ndÈrek, boszork·nyok cÌm˚ kˆnyvÈben a nıi minısÈg
h·rmass·g·rÛl beszÈl. Milyen ÈrzÈs
volt ezeket elıszˆr ˆnmag·ban felfedeznie?
ñ Minden felfedezÈs szemÈlyes, ahogyan
minden szemÈlyes, ami a vil·gban tˆrtÈnik. Minden mesei utaz·som ˆnmagam felÈ valÛ utaz·s, minden felfedezÈs ˆnismeret, az a nagy kaland, ki is vagyok Èn, mi
ñ Mit jelkÈpez, milyen mˆgˆttes tartal- dolgom a vil·gban, mi dolgom a tˆbbi emmakat hordoz ÷nnek egy mese?
berrel. Egyszerre vagyok kir·lyl·ny, aki a
ñ Minden mese m·s tartalmakat hordoz, nıi lÈt esszenci·lis tud·s·t keresi ˆnmag·m·s helyzetet bont ki, de minden mese a ban, ahogyan t¸ndÈr is, aki a lÈt vÈgtelen
vil·gnak a rendjÈt Ès ˆsszef¸ggÈseit mutat- kˆnny˚sÈgÈt, szÈpsÈgÈt birtokolja, de boja be, azt a vÈgtelen erıt, ahogyan mi, em- szork·ny is, aki felfedezte a nı m·sik, sˆberek kapcsolÛdunk egym·shoz, az Èlı Ès tÈtebb, kÈrlelhetetlenebb oldal·t. T¸kˆr
Èlettelen vil·ghoz. Megmutatja, hogy a le- vagyok, ahogyan a mesei bˆlcs asszony,
hetısÈgeink sz·ma vÈgtelen, hogy mindig aki minden pillanatban felteszi a kÈrdÈst,
van ˙jj·sz¸letÈs, hogy meg lehet birkÛzni Ès a v·lasztÛl f¸gg, hogy megÈrkezik-e a
mÈg a legnagyobb erıkkel is, Ès hogy va- segÌtsÈg, hogy hozz·jutok-e azokhoz a
lÛban ott v·r minket az ˙t vÈgÈn a boldog- belsı erıforr·sokhoz, mondjuk a t·ltos
s·g. A mesei boldog vÈg nem fant·zia sz¸- parip·hoz, amivel/akivel vil·gokon ·t
lemÈnye, hanem a lehetısÈg¸nk arra, utazhatom, aki kÈpes a l·thatatlan birodalhogy teljes emberrÈ v·ljunk, ahol a nıi rÈ- m·ban is kalauzolni engem.
sz¸nk valÛdi kapcsolÛd·sba ker¸lt a fÈrfi ñ MiÈrt tartja fontosnak, hogy ezzel az
oldalunkkal, Ès valÛban uralkodhatunk a elnyomott tud·ssal, ezekkel a kÈpessaj·t kir·lys·gunkban ñ ˆnmagunk ÈletÈ- sÈgekkel tiszt·ban legyenek a nık is?
ben. Minden autentikus mesei szereplı ñ Azt hiszem, nem elnyomott tud·s ez,
egyben az egym·ssal kapcsolÛdÛ lÈlekrÈ- csak nem nevesÌtj¸k, nem kapcsoljuk ˆszszeinket is jelkÈpezi, Ìgy minden mesÈben sze a benn¸nk m˚kˆdı ˆrˆk nıiessÈget a
az a tÈt, hogyan tudjuk ezeket a nÈha na- kir·lyl·nnyal, a kˆnnyedsÈget a t¸ndÈrrel,
gyon is ellensÈges ter¸leteket ˆsszehan- a bˆlcsessÈget a boszork·nnyal. Azt hiszgolni, megtal·lni a priorit·sokat, a rendet, sz¸k, hogy ezt mi jobban tudjuk, mint elıa rend¸nket.
deink, vagy azt hissz¸k, hogy ehhez kˆz¸nk sincs, pedig minden ott van benn¸nk felfedezÈsre v·rva. Amikor csoportban dolgozunk egy mesÈvel, Ûri·si Èrzelmi ÈlmÈny ezeket az erıket ˆnmagunkban megismerni, r·ismerni arra, hogy micsoda ısi erık kˆrvonalazÛdnak benn¸nk. Ne becs¸lj¸k le magunkat, mert ˙gy
j·runk, mint a mesei kir·lyfi, aki csak a
szolg·lÛl·nnyal tal·lkozott, pedig kir·lyl·nyra v·gyott. De hogyan tal·lkozhatna
kir·lyl·nnyal, ha mÈg nincs felkÈsz¸lve r·,
ha mÈg nem alkalmas arra, hogy egy·ltal·n megismerje, hogy mivel van dolga, mit
is jelent kir·lyfinak lenni? Kishit˚sÈg, ˆnbizalomhi·ny Ès a hagyom·nnyal valÛ ambivalens viszony jellemzi a mai l·nyokat,
asszonyokat, akik nincsenek tiszt·ban az
erej¸kkel, sem azzal, hogyan lehet ezeket
az erıket aktiviz·lni. A mese segÌthet, ha
kinyitjuk r· a lelk¸nketÖ
ñ Melyik a kedvenc tˆrtÈnete, mesÈje?
ñ Amelyik mesÈvel dolgozom, az a legkedvesebb. Amikor a gyerek kiskor·ban
mindig ugyanazt a mesÈt kÈri este, akkor
abban valami nagyon fontos dolog jelenik
meg sz·m·ra, valami, ami ismerıs a lelki

valÛs·g·ban, amit meg fog majd Èlni, amivel dolga lesz, ha felnı. Azt·n felnı, megÈli a mesÈjÈt, majd ·tlÈp egy m·sik mesÈbe. Amikor igaz·n megÈlte azt a mesÈt, akkor kinyÌlhat egy m·sik, mÈg izgalmasabb
mese, Ès Ìgy tov·bbÖ
ñ Hogyan l·tja, van k¸lˆnbsÈg a gyerekek kˆzˆtt, akik esti mesÈken nınek
fel, Ès azok kˆzˆtt, akik a kÈpzeletnek
effajta utaz·s·ban soha nem rÈszesedtek?
ñ Sajnos van m·r ˆsszehasonlÌt·si alapunk, mert felnıtt egy nemzedÈk, akinek
soha nem mesÈltek otthon, legfeljebb a tÈvÈben nÈzett rajzfilmeket. EzÈrt azt·n, azt
is gondolja, hogy valami kaotikus harci
helyzet a vil·g, ahol a nagyobb Ès ¸gyesebb kaparintja meg a zs·km·nyt, al·zza
meg a m·sikat, vagy Èppen a kicsi furfangos ¸gyeskedi ki mag·nak a gyızelmet.
Nincs hıskÈpe, nincs fogalma arrÛl az
ˆkolÛgiai egyens˙lyrÛl, ami a mesÈkben
annyira nyilv·nvalÛ: minden ÈlılÈnynek
dolga van abban a nagy rendszerben, ahol
˙gy tudsz elırejutni, ha segÌtsÈget ny˙jtasz
a gyˆngÈbbnek. Minden pillanatban kider¸lhet, hogy ez mentette meg az Èletedet,
hogy nÈlk¸le semmit sem tudn·l beteljesÌteni, nemhogy a kir·lyl·nyt megtal·lni. Az
a hıs a mesÈben, aki ˙gy keresi a boldogs·g·t, hogy kˆzben mindenki boldogs·g·ra vigy·z, aki nem teszi a saj·t Èlete mˆgÈ a m·sikÈt, hanem egyszerre lesz a m·sik Ès ˆnmaga megmentıje. Ez tal·n idejÈt
m˙lta? Milyen vil·gban szeretnÈnk tudni a
gyerekeinket? Olyanban, ahol mindenki
·tg·zol mindenkin? Vagy olyanban, ahol
mÈlt·nyoss·g, cÈlok Ès valÛdi megmÈrettetÈsek vannak, Ès ahol az lesz a birodalom kˆvetkezı kir·lya, aki valÛban alkalmas r·?! Ha valaki azt gondolja, hogy ez
csak a mesÈben van Ìgy, kÈrdezem, miÈrt
maradtak fˆnn ezek a mesÈk annyi emberˆltın kereszt¸l? Mert ıriznek valamit,
ami nÈlk¸l az Èlet siv·r Ès kegyetlen, Ès
ami felÈ sz¸ntelen tˆrekedn¸nk kell, mert
az a mi igazi otthonunkÖ ï Kocsis Kitty
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A szerelem és a gyönyör tudománya
gyenÈrzettel fojtj·k el), addig
az Ûkori keleten a testi ˆrˆmˆk m·r Èvsz·zadok Ûta
hozz·tartoznak az ¸nneplÈs
fogalm·hoz, sıt mi tˆbb, valMÌg a nyugati kult˙r·ban a szexu·lis tevÈ- l·s szempontj·bÛl sem tekinkenysÈgeket a t·rsadalmi norm·k mÈg tik tabutÈm·nak. A keleti kulmindig tabukÈnt kezelik (a szeretkezÈs t˙r·ban bizonyos templonormalit·s·t tilt·sokkal, ÌtÈletekkel Ès szÈ- mok falain ñ a szeretkezÈs
pillanatait spiritu·lis tevÈkenysÈgkÈnt megˆrˆkÌtve ñ
kifejezetten a K·ma-sz˙tra
rÈszleteit form·zt·k meg.
Nem is csoda h·t, hogy Indi·ban sz¸letett meg a szerelem Ès a gyˆnyˆr tudom·nya, a K·ma-sz˙tra, amely
EurÛp·ba csak a 19. sz·zad
vÈgÈn robbant be. Ekkor termÈszetesen sz·mos fordÌt·sa kÈsz¸lt, Ès a mai napig
fontos tud·st ıriz. A k·ma
szÛ egyÈbkÈnt szerelmet jelent (K·madÈva a szerelem
istenekÈnt a szexu·lis v·gyat szimboliz·lja), a sz˙tra pedig egyfajta ˙tmutat·st, tanÌt·st jelˆl.
A K·ma-sz˙tr·t egyes forr·sok szerint
V·tsz·jana szerzetes, filozÛfus ·llÌtotta
ˆssze, aki igencsak j·rtas volt az emberi
kapcsolatok terÈn. A kˆnyvet eredetileg
fÈrfiaknak cÌmezte, ennek ellenÈre megtal·lhatÛak benne olyan rÈszletek is,
amelyek a nı nınek valÛ ˆrˆmszerzÈsÈt
Ìrj·k le. A gyˆnyˆr tudom·ny·nak kˆnyvÈben nagy hangs˙ly ker¸l arra a m·s
kult˙r·kban sok·ig elfedett tÈnyre is,
hogy a szex ˆrˆmteli j·tÈk lehet, mÈlyrıl
jˆvı boldogs·g Ès beteljes¸lÈs, a cs˙cs
elÈrÈse pedig minden esetben kˆzˆs feladat, amelynek alapja a felek kˆzˆtti tisztelet Ès a kˆlcsˆnˆssÈg.
A kˆnyvben kˆzˆlt pozÌciÛk messze
meghaladj·k a modern szexkult˙ra hÈtÑA nı arckifejezÈsÈbıl a fÈrfinak fel kell
ismernie hajlamait, Ès a mÛdot is, mikÈnt akarja, hogy ÈlvezzÈk a testÈt.î
(K·ma-sz˙tra)

kˆznapi ismereteit, sok esetben pedig az
emberek fizikai kondÌciÛj·t is, a K·masz˙tra nem szexu·lis jelleg˚ tan·csai (Èlet
a h·zban, kir·ndul·s, felesÈgszerzÈs stb.)
az idıbeli Ès kultur·lis t·vols·g miatt szintÈn kissÈ idegennek hathatnak. A legtˆbb
p·r hajlamos a k¸lˆnbˆzısÈgektıl azonnal visszahıkˆlni Ès megmaradni a megszokott, jÛl bev·lt mÛdszereknÈl, mÈg akkor is, ha pontosan tudja, hogy a rutin elker¸lÈsÈhez a t¸zet folyamatosan Èltetni
kell. Az indiai szexu·lis kÈzikˆnyv ·ltal
bemutatott szimpatikus testhelyzeteket
m·r csak kÌv·ncsis·gbÛl is aj·nlott kiprÛb·lni, de a mutatv·nyokhoz nem kell foggal-kˆrˆmmel ragaszkodni, hiszen a lÈnyeg ˙gyis azon van, hogy partner¸nkkel
jÛl Èrezz¸k magunkat, Ès a szerelmi gyˆnyˆr mindkÈt fÈl sz·m·ra egyform·n meghat·rozÛ ÈlmÈny legyen. ï
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Biztonságos
utazás
Az EurÛpai EgÈszsÈgbiztosÌt·si K·rtya s¸rgıssÈgi orvosi ell·t·sra jogosÌtja fel annak
tulajdonos·t b·rmely eurÛpai uniÛs tag·llamban (kivÈtelt kÈpez az illetı ·llandÛ
tartÛzkod·si orsz·ga ñ eset¸nkben Rom·nia) az adott tag·llam egÈszsÈgbiztosÌt·si
tˆrvÈnyei alapj·n ideiglenes k¸lfˆldi tartÛzkod·s sor·n. A k·rty·t a megyei egÈszsÈgbiztosÌt·si pÈnzt·rn·l (CAS) beny˙jtott
kÈrvÈny alapj·n ·llÌtj·k ki, ÈrvÈnyessÈgi
ideje 6 hÛnap. A k·rtya elvesztÈse vagy lej·rta esetÈn ˙j k·rty·t lehet igÈnyelni. Ha
k¸lfˆldˆn tartÛzkod·s kˆzben ker¸l sor a
k·rtya elvesztÈsÈre, kˆzvetlen¸l a biztosÌtÛpÈnzt·rtÛl vagy az adott orsz·g egÈszsÈgbiztosÌt·si rendszerÈn kereszt¸l igÈnyelhetı egy igazolÛ irat kibocs·t·sa,
amely egyenÈrtÈk˚ az egÈszsÈgbiztosÌt·si

HIRDETÉS

La Palat kulturális terasz és étterem
Bánffy-palota udvara,
Fõtér (Piaþa Unirii) 30. szám
A Bánffy-palota Erdély egyik legjellegzetesebb barokk stílusú épülete, amely elsõ tulajdonosának, Bánffy grófnak emlékét õrzi. A
palota udvarán egykor filmszínházat mûködtettek, jelenleg a nagy turisztikai vonzerejû
Szépmûvészeti Múzeumnak ad otthont. Belsõ udvarában, a nyár ideje alatt nyitva tartó
La Palat kávézót innovatív ötletként tartják
számon az ide látogatók.
A La Palat a palota hagyományait szeretné
megõrizni, eseményeinek megszervezéséhez
így az épület történelmébõl merít ihletet. Ennek megfelelõen a helyszínen némafilmvetítéseket, lírai operaesteket, élõzenés koncerteket, valamint divatbemutatókat, klubszínházakat, stand-up comedy esteket, társasági
táncbemutatókat és más kulturális rendezvényeket szerveznek. A kulturális terasz és étterem különleges ételkínálatával is kitûnik,
amelynek elkészítésében különleges szerepet
játszik a fogyasztók egészséges életstílusra
való ösztönzése. Az italok a felfrissülésben, a
stressz elfeledtetésében, a gondok elrejtésében és a kikapcsolódásban vállalnak szerepet.
Várjuk naponta a La Palat kulturális teraszra
és étterembe, ahol egyedi készítményekkel
és a hét minden napján megszervezett kulturális rendezvényekkel örvendeztetjük!
Weboldal: www.lapalat.ro
Facebook: www.facebook.com/lapalatcluj
Foglalások: 0733-336555

k·rty·val. A k·rtya igÈnylÈsÈre visszatÈrElérhetõség
ve: amennyiben birtokosai szeretnÈnk
Kolozs
Megyei
lenni ennek a szolg·ltat·snak, tÌpuskÈrEgészségbiztosítási
Pénztár
vÈnyt kell leadni a CAS-hoz, amelyhez
Kolozsvár, Eötvös (Constanþa) utca
csatolnunk kell a szemÈlyi igazolv·nyunk
5. szám
m·solat·t, Ès azt az iratot, amelybıl kidetelefonszám:
0264-407100,
r¸l, hogy rendelkez¸nk egÈszsÈg¸gyi bizzöld
szám:
0800-800974
tosÌt·ssal. Az adatok ellenırzÈsÈt kˆvetıe-mail cím: relatiipublice@cascluj.ro
en a hatÛs·g hÈt napon bel¸l ki·llÌtja az
Nyitvatartás hétköznaponként
egÈszsÈgbiztosÌt·si k·rty·t, amelyet postai
(hétfõ–péntek) 8.30-17.00 óra között.
˙ton kÈzbesÌtenek.
Amennyiben a k¸lfˆldre utazÛ elfelejtette idıben igÈnyelni az egÈszsÈgbiztosÌt·si egyenÈrtÈk˚ az EU-ban ÈrvÈnyes k·rty·k·rty·t, ugyancsak a CAS-n·l igÈnyelheti val. A szakhatÛs·g ezt legkÈsıbb h·rom
az ideiglenes bizonylat ki·llÌt·s·t, amely napon bel¸l ki·llÌtja. ï
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Változó erõsorrend
A brazil vb mondhatni rendesen ·tÌrta a
Nemzetkˆzi Labdar˙gÛ-szˆvetsÈg (FIFA)
vil·granglist·j·t, amelynek ˙j Èllovasa
van, mÈgpedig a friss vil·gbajnok nÈmet
csapat. A m·sodik helyre a brazil vil·g-

A legfrissebb FIFA-ranglista
(zárójelben az elõzõ helyezés)

:

torn·n ez¸stÈrmet szerzı argentinok jˆt1. (2.) NÈmetorsz·g
tek fel, mÌg a harmadik helyet a vb-n
2. (5.) ArgentÌna
ugyancsak harmadik helyet megszerzı
3. (15.) Hollandia
hollandok foglalj·k el, jelentısen javÌt4. (8.) Kolumbia
va elsı havi pozÌciÛjukon. A vb-n cÌmvÈ5. (11.) Belgium
dıkÈnt m·r a cso6. (7.) Uruguay
portkˆr ut·n b˙7. (3.) BrazÌlia
cs˙zott spanyolok
8. (1.) Spanyolorsz·g
az elsı helyrıl a
9. (6.) Sv·jc
nyolcadikra cs˙sz10. (17.) Franciaorsz·g
tak vissza.
11. (4.) Portug·lia
A soron kˆvetke12. (14.) Chile
zı, 2016-os francia13. (12.) Gˆrˆgorsz·g
orsz·gi Eb-selejte14. (9.) Olaszorsz·g
zıkˆrben egy cso15. (13.) Egyes¸lt ¡llamok
portban szereplı
magyarok Ès ro- lenc helyet javÌtva a 38., mÌg a Pi˛urc„-lem·nok is javÌtani gÈnysÈg egy pozÌciÛt javÌtva a 28. helyen
tudtak. Elıbbi ki- ·ll. ï

