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Gasztronómia

Karácsonyi ízek La Maison des Gouts módra!
Ha nem tudja, mivel dobhatn· fel az idei ¸nnepi vacsor·t, mivel
k·pr·ztathatn· el ˙jra Ès ˙jra vendÈgeit, lapozzon a GasztronÛmia rovat oldalaira. ¡ldott, bÈkÈs ¸nnepeket kÌv·nunk!
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Aktuális

Az aj·ndÈkoz·s szÈp gesztus szeretet¸nk
kifejezÈsÈre, ismeretlennek aj·ndÈkozni
ˆnzetlensÈget is jelent.
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Közösség

Hiba lenne azt gondolni, hogy attÛl jobban fog boldogulni a gyerek, ha a sz¸lı
rom·n nyelv˚ oszt·lyba Ìratja.
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Civil

A nyelvi jogok kÈrdÈskˆre ·llandÛan meg˙julÛ tÈma Kolozsv·ron. Civil kezdemÈnyezÈsre most al·Ìr·sgy˚jtÈs folyik, hogy
bebizonyosodjon: a tˆrvÈny ·ltal biztosÌtott jogot a lakoss·gi akarat is al·t·masztja.

9

Egészség

Bach vir·gter·pia ñ gyengesÈgeink, betegsÈgeink lek¸zdÈse ÈrdekÈben a belsı
¸zenetet kell ˙jrafogalmazni!

16

Bethlendi Tamás felvétele

Divat

A nıiessÈg: magabiztos lazas·g ñ vallj·k a
Delikates menyasszonyi Ès alkalmi ruh·k
meg·lmodÛi.
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aktuális

Cipõsdobozba
rejtett szeretet
Kˆzeledik a kar·csony, amit legtˆbben a
szeretet, a csal·d Ès a harmÛnia ¸nnepÈnek neveznek. Ez az idıszak, amikor az
otthon melegÈben, a kar·csonyfa fÈnyÈben bÈke honol. Ilyenkor aj·ndÈkokkal
lepj¸k meg egym·st, ¸nnepi Èteleket fogyasztunk, Ès kˆzben ˆrvend¸nk, hogy
egy¸tt lehet¸nk a sokszor t·vol levı csal·dtagjainkkal. Nem mindenki sz·m·ra
szÛl errıl a kar·csony. Vannak olyanok
is, akiknek nem adatik meg a dÌszekben
pomp·zÛ kar·csonyfa, az ¸nnepi asztalon a bejgli, sıt egyeseknek az otthon
melege Ès a csal·di meghittsÈg sem. A
cipısdoboz-akciÛ azoknak a nehÈz sors˙
gyerekeknek (Ès nem csak) kÌv·n mosolyt csalni az arc·ra, akik sz·m·ra sz¸rke a kar·csony.
A cipısdoboz-akciÛ (Shoebox) Angli·bÛl indulva terjedt el szerte a nagyvil·gban. A tˆrtÈnet szerint egy angol nagymama, aki ñ l·tva a vil·gÈgÈs (elsı vil·gh·bor˙) ut·ni ·llapotokat ñ megsajn·lta a borzalmakat ·tÈlı gyermekeket: cipısdobozba csomagolt nÈh·ny aj·ndÈkot, hogy egy
szegÈny gyermeknek k¸ldhesse. Egyszer˚
Ès nemes tettÈt azÛta milliÛk kˆvetik, Ìgy a
cipısdoboznyi aj·ndÈk m·ra hat·rokat ·tÌvelı mozgalomm· nıtt.
Az ¸nnepek kˆzeledtÈvel az egyh·zak, a
Baptista szeretetszolg·lat Ès tˆbb szoci·lis
tevÈkenysÈg˚ civilszervezet is gy˚jtÈseket
szerveznek, hogy az aj·ndÈkozni v·gyÛk
egy cipısdoboznyi szeretetben rÈszesÌthessÈk az arra r·szorulÛ embereket. Kolozsv·ron Ès kˆrnyÈkÈn a Blythswood
KaritatÌv Egyes¸let valÛsÌtja meg a legl·tv·nyosabban ñ tˆbb ifj˙s·gi Ès civilszervezetet, valamint gazdas·gi egysÈget bevonva ñ a cipısdoboz-akciÛt.
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ÑA cipısdoboz-akciÛ cÈlja, hogy kar·csony alkalm·val minÈl tˆbb nehÈz sors˙
embert·rsunk arc·ra mosolyt csaljunk.
A helyi kˆzˆssÈg ·ltal elkÈsz¸lt cipısdoboz-aj·ndÈkok a legtˆbb esetben a helyi kˆzˆssÈgben ker¸lnek szÈtoszt·sra.
Aj·ndÈkozni jÛ dolog, fıleg ha egy nemes
cÈlt is kÈpvisel¸nk ezzel ñ Ìgy mindenkit
arra buzdÌtok, aki csak teheti, hogy egy cipısdobozzal vigyen ˆrˆmet egy embert·rsa ÈletÈbeî ñ biztat CsiszÈr Bal·zs, a
Blythswood KaritatÌv Egyes¸let vezetıje.

Hogyan készíthetek
cipõsdoboz-ajándékot?
1. Keressen egy jÛ ·llapotban lÈvı, ¸res cipısdobozt!
2. Dˆntse el, hogy h·ny Èv kˆr¸li fi˙nak
vagy l·nynak sz·nja aj·ndÈk·t!
3. A cipısdobozt tˆltse meg aj·ndÈkokkal az al·bbi szempontok szerint: j·tÈkok
(kisautÛk, labd·k, bab·k, pl¸ss·llatok
stb.), iskolai eszkˆzˆk (tollak, ceruz·k,
sz·molÛgÈpek, kifestık, jegyzettˆmbˆk
stb.), higiÈniai eszkˆzˆk (fogkefe, fogkrÈm, szappan, fÈs˚ stb.), egyÈb (cukork·k, nyalÛk·k, r·gÛ, pÛlÛk, hajgumik, Ûra,
kis kÈpeskˆnyv, tˆrˆlkˆzı, zokni stb.)
A dobozba NE TEGYEN: agresszivit·sra
kÈsztetı kÈpeket, j·tÈkokat (j·tÈk pisztoly, kÈs, pc-j·tÈk), konzervet, romlandÛ Èteleket, gy¸mˆlcsˆt, folyÈkony
dolgokat (sampont, test·polÛt ñ vagy
gondosan csomagolja be z·rhatÛ tasakba,

hogy sÈr¸lÈs, sziv·rg·s esetÈn se tegye
tˆnkre a doboz tartalm·t), gyÛgyszereket, tˆrÈkeny t·rgyat (t¸krˆt, porcel·nbab·t).
4. Az elkÈsz¸lt aj·ndÈkcsomagot vonja be
szÌnes csomagolÛpapÌrral (lehetıleg k¸lˆn a tetejÈt Ès k¸lˆn az alj·t), majd ragaszsza le ·tl·tszÛ cellux ragasztÛszalaggal,
vagy kˆsse ·t zsineggel! A dobozra jÛl l·thatÛan Ìrja fel, hogy milyen koroszt·ly˙
l·nynak/fi˙nak sz·nja aj·ndÈk·t (pl. Ìgy:
Ñfi˙ 12î vagy Ñl·ny 8î).
5. Az elkÈsz¸lt aj·ndÈkcsomagot legkÈsıbb december 15-ig juttassa el a cipısdobozokat begy˚jtı helyek valamelyikÈbe. Kolozsv·r: Blythswood Turk·lÛ ñ
UniÛ/Memorandumului utca 23/2. sz·m
Ès a KOFFER kˆnyves k·vÈzÛ ñ Kossuth
Lajos/21 decembrie 1989 utca 46. sz·m
vagy Sz·szfenes: Blythswood Turk·lÛ ñ
Eroilor utca 14. sz·m Ès Blythswood iroda
ñ Avram Iancu utca 397. sz·m
Az aj·ndÈkoz·s ˆrˆmteli pillanat, egy
gesztus, amellyel ˆrˆmet okozhatunk szeretteinknek. A cipısdobozba rejtett aj·ndÈk tˆbb egy gesztusn·l, tˆbb az odafigyelÈsnÈl. A cipısdoboz-akciÛ tˆrıdÈst Ès
ˆnzetlensÈget is jelent. ¡ltalunk hÈtkˆznapinak vÈlt t·rgyak m·sok sz·m·ra valÛdi csod·nak sz·mÌthatnak. Ezt a csod·t, a
valÛdi kar·csonyi csod·t kell mindazok
is ·tÈljÈk, akik sz·m·ra ez nem mag·rÛl
Èrtetıdı. …rt¸k van a cipısdoboz-akciÛ.
ï Szénás Szabolcs
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„Két nyelv két embert jelent” (1.)
Vegyes h·zass·gban Èlı sz¸lık esetÈben felmer¸l a kÈrdÈs, hogy milyen anyanyelv˚ bˆlcsıdÈbe, Ûvod·ba, kÈsıbb
iskol·ba Ìrass·k a gyereket. Legtˆbb esetben a sz¸lık rom·n nyelv˚ tanintÈzmÈny mellett dˆntenek, gondolva,
hogy Ìgy a gyerek jobban megtanulja a rom·n nyelvet, Ès kˆnnyebben boldogul. Papp Adriana Ès Csaba kÈt
l·nyukat a legjobb bel·t·suk szerint kezdetektıl fogva magyar oktat·si intÈzmÈnybe Ìratt·k. KÌv·ncsiak voltunk,
hogy ezt a dˆntÈs¸ket milyen szempontok szerint hozt·k meg. Elsı Ìzben Csab·t, a l·nyok Èdesapj·t kÈrdezt¸k.
ñ Milyen nyelven folyik a kommunik·ciÛ a csal·dban?
ñ Ez attÛl f¸gg, hogy ki kivel beszÈl. …n
a felesÈgemmel rom·nul, a gyerekekkel magyarul beszÈlek, a felesÈgem pedig a gyerekekkel rom·nul. Legtˆbb
esetben, mikor ¸l¸nk az asztaln·l,
egyik percrıl a m·sikra nyelvet tudunk
v·ltani attÛl f¸ggıen, hogy ki kivel
kommunik·l.
ñ A felesÈge is tud magyarul?
ñ Minim·lis szinten beszÈli a nyelvet, viszont azt megÈrti, hogy mirıl folyik egy
diskurzus.
ñ A gyerekek milyen szinten beszÈlik
a magyar, illetve a rom·n nyelvet?
ñ TˆkÈletesen beszÈlik mindkettıt. Sz¸letÈs¸ktıl kezdve ˙gy vannak nevelve,
hogy velem magyarul, a felesÈgemmel
pedig rom·nul beszÈljenek, teh·t mondhatni gyakorlatilag a magyar Ès a rom·n

nyelv is anyanyelvkÈnt van jelen mindkettej¸k ÈletÈben.
ñ KÈpezte-e vita t·rgy·t a dˆntÈs, hogy
magyar anyanyelv˚ iskol·ba Ìratj·k a
gyermeket?
ñ Nem mondhatom azt, hogy vita t·rgy·t
kÈpezte. MegbeszÈlt¸k, hogy amennyiben magyar nyelv˚ oszt·lyba mennek,
akkor az otthoni oktat·si segÌtsÈg nagy rÈszÈt tılem kapj·k.
ñ Felmer¸lt-e hogy rom·n nyelv˚ oktat·sban rÈszes¸ljenek? Melyek voltak az okok, ami miatt ˙gy dˆntˆttek,
hogy magyar iskol·ba Ìratj·k a gyermek¸ket?
ñ Nem, egy·ltal·n. Kezdetektıl fogva
azÈrt szerettem volna, hogy a rom·n mellett tˆkÈletesen megtanulj·k a magyar
nyelvet is, ugyanis kÈt nyelv kÈt embert
jelent. Tov·bb· elıny az is, hogy kÈt kult˙r·t ismernek. Ennek kˆszˆnhetıen ma-

gyar bˆlcsıdÈbe, magyar Ûvod·ba j·rtak.
Ezek ut·n m·r fel sem tevıdˆtt a kÈrdÈs,
hogy rom·n iskol·ba menjenek.
ñ Volt-e ellenvetÈs a felesÈge rÈszÈrıl?
ñ Nem volt. Teljes mÈrtÈkben t·mogatta,
ugyanis ı is tiszt·ban volt vele, hogy ebbıl
a l·nyoknak csakis elıny¸k sz·rmazhat.
ñ A rom·n nyelv˚ bar·tok hogyan viszonyultak a dˆntÈs¸khˆz?
ñ PozitÌvan viszonyultak hozz·, egyfajta
csod·latot fejeztek ki. SzerencsÈre nincs a
kˆrnyezet¸nkben olyan, aki elÌtÈlt volna
ezÈrt. MiÈrt is tette volna? TermÈszetesen
felmer¸ltek kÈrdÈsek, hogy hogyan boldogulnak a l·nyok a kÈsıbbiekben. Viszont tÈny, hogy mindkÈt nyelvet ismerik
Ès haszn·lj·k, Ìgy biztos vagyok benne,
hogy ez nem lehet kÈsıbb az Èletben valÛ boldogul·sukat g·tlÛ tÈnyezı.
ñ Mit aj·nl hasonlÛ helyzetben levı Ès
dˆntÈs elıtt ·llÛ csal·doknak?
ñ SzemÈly szerint Èn a gyerek szemszˆgÈbıl nÈzem a dolgokat. A gyereknek
nyeresÈg, ugyanis a magyar iskol·ban a
nyelv mellett megismeri a kult˙r·t is,
ugyanakkor kˆtelezıen a rom·n nyelvet
is megtanulja. A nagyobbik l·nyomn·l
tapasztalom, hogy a magyar iskol·kban
is magas szinten tˆrtÈnik a rom·n oktat·s, ami ugyancsak elısegÌti a fejlıdÈst
magyar oszt·lyban is. A dˆntÈshez termÈszetesen az sz¸ksÈges, hogy a sz¸lık ne akkor Èbredjenek fel, mikor a
gyerek ˆt-hatÈves, Ès iskol·ba kell,
hogy menjen. A gyerekkel m·r kicsi
kor·tÛl kezdve magyarul is kell beszÈlni,
illetve magyarul is kell tanÌtani, hogy kÈsıbb magyar nyelv˚ iskol·ba lehessen
vinni. ï Szénás Szabolcs (folytatjuk)
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Humoros kétnyelvûség
Az elm˙lt (jÛ)nÈh·ny sz·z esztendı sor·n sokak sz·m·ra bebizonyosodott,
hogy Kolozsv·r szerethetı v·ros. A helyi
lakosok mellett a kˆzel 100 ezer egyetemista szeretete Ès az idel·togatÛ turist·k
kÌv·ncsis·ga is pezsgÈssel tˆlti fel a v·rost. RÈgen sem volt ez m·skÈpp: nÈpek
v·ndoroltak, kereskedtek, ·tutaztak a
v·roson, Ès voltak olyanok is, akik olyannyira szerelmesek lettek belÈ, hogy
vÈgleg letelepedtek. Ennek a folyamatos
mozg·snak kˆszˆnheti a mai Kolozsv·r
sokszÌn˚sÈgÈt, multikulturalit·s·t. Kincses v·rosunk utc·in j·rva-kelve a sokszÌn˚sÈg kiv·lÛan ÈrzÈkelhetı, azonban
a v·ros multikulturalit·sa a legtˆbb esetben kirakat marad, vonzÛ szlogen csup·n. Ahhoz, hogy a multikulturalit·s fogalma ne csak verb·lis szinten legyen jelen a mindennapokban, hanem l·thatÛv·
is v·ljon, sokat kell dolgozni. Ehhez az
¸gyhˆz, ah·nyan vagyunk, annyifÈlekÈppen tudunk hozz·j·rulni, Ès tessz¸k
is nap mint nap. Jakab-Benke N·ndor a
rendelkezÈsÈre ·llÛ eszkˆzˆkkel ñ humorral Ès grafikus program segÌtsÈgÈvel
ñ a multikulturalit·s fÈnyÈben vil·gÌtott
meg nÈh·ny kolozsv·ri utcanevet.
Megtekintve az egyedi fordÌt·sokat, tˆbb
Ìzben is jÛÌz˚en felnevett¸nk, Ès ˆr¸lt¸nk,

hogy vicces figyelemfelkeltı akciÛk is sz¸letnek olyan komoly ¸gy kapcs·n, mint a
tˆbbnyelv˚ utcanÈvt·bl·k hi·nya.
ÑA v·ros utc·it szeltem, mikor az egyik
t·bl·n szereplı nÈvrıl beugrott egy poÈnos magyar fÈlrefordÌt·s. LefÈnykÈpeztem, kiviteleztem, Ès feltettem a kˆzˆssÈgi
oldalamra, ahol nagy sikere lett, Ìgy kÈszÌtettem egy egÈsz sorozatot, amelyet a ol-

dalon osztottam meg a nagyvil·ggalî ñ
mesÈli Jakab-Benke N·ndor a t·bl·k elkÈszÌtÈsÈnek Ès ÑkihelyezÈsÈnekî tˆrtÈnetÈt.
Noha sok embert megnevettetnÈnek
ezek a t·bl·k, szinte biztos, nem fognak
kiker¸lni az utcabej·ratokra. Arra viszont
Ìgy is igen alkalmasak, hogy a v·ros l·thatatlan nyelvi sokszÌn˚sÈgÈre felhÌvj·k a figyelmet. ï Szénás Szabolcs

Koffer – Kolozsvár elsõ könyves kávézója

HIRDETÉS

A Kofferben minden benne van, amire egy izgalmas utazáshoz szükségünk lehet: jó könyvek, finom kávé, kellemes hangulat.
A Kolozsvár belvárosában (Kossuth Lajos utca) megnyitott kávézókönyvesboltba lépve elõször a hely otthonossága lepi meg az érdeklõdõt: a nappali jellegû térben kényelmes kanapék, játéktáblák-

kal díszített asztalok és hangulatos fények várják az olvasni/kávézni érkezõket. A Koffer második/belsõ szobája gyerek(b)irodalom –
az egyik elsõ kisvendég szerint igazi cirkusz.
A Koffert megálmodók célja, ahogyan azt Zágoni Balázstól, a
Koinónia Kiadó igazgatójától megtudhattuk, olyan tér létrehozása
volt, amely megváltoztatja a könyvvásárlás
élményét: az ideges és zavart álldogálást –
talán éppen téli nagykabátban, csomaggal –
a Koffer kínálata kényelmessé, és felfrissítõvé teszi.
A kávézó könyvkínálatának 90%-át a magyar nyelvû könyvek alkotják, ugyanakkor a
kávézó ajtaja minden érdeklõdõ elõtt nyitva
áll, s ezt bizonyítják a román, illetve az angol
nyelvû könyvek külön polcai is. A könyvesbolt kávékínálatáról a Koffer baristái gondoskodnak, akik a kávéfõzés forradalmasításán nagy szakértelemmel dolgoznak, és
vallják: „az ízlésrõl nem lehet vitatkozni”, viszont mindent meg lehet tenni a minõség, a
frissesség és a leggazdagabb kávéélmény
eléréséért.
Az ünnepi idõszakban önmagukat vagy ismerõseiket, kedveseiket meglepni vágyók jól
teszik, ha karácsonyig felkeresik a Koffert, hiszen ebben az idõszakban minden könyvet
15%-os kedvezménnyel vásárolhatnak meg.
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Bekattantunk a középiskolásokkal
figyelmet a tˆbbnyelv˚sÈg Ès a tudatos
anyanyelvhaszn·lat szerepÈre, illetve ezen
tÈm·k ˙js·gÌrÛi felhaszn·l·s·ra.
A kÈpzÈs elsı alkalma a hangulatteremtÈs terepe volt, legfıbb cÈlja pedig a figyelemfelkeltÈs. A kˆzvetlen hangulat megteremtÈse ÈrdekÈben a Campus Ès a PerspektÌva egyetemista di·klapok szerkesztıit hÌvtuk meg, hogy bemutatkozzanak, illetve hogy kiscsoportos m˚helymunk·k
kialakÌt·s·val a szakmai kÈpzÈs lÈgkˆrÈt is
megteremtsÈk. A m·sodik alkalmon egy
kˆzˆs blog szerkesztÈsÈt indÌtjuk ˙tnak,
amely a harmadik kÈpzÈsÈn is folytatÛdni
fog ˙gy, hogy a rÈsztvevık kˆzben tapasztalatot szerezhessenek a nyomtatott Ès
az internetes sajtÛ m˚fajbeli k¸lˆnbsÈgeirıl, a videÛ-˙js·gÌr·srÛl, Ès a blog szerkesztÈse szempontj·bÛl fontos tartalomA kolozsv·ri kˆzÈpiskol·soknak szerve- hogy a kÈpzÈs eredmÈnyekÈppen tapasz- rÛl, a videÛ kÈszÌtÈsÈrıl.
zett ˙js·gÌrÛkÈpzÈst Ès alkotÛkˆrt az Igen, taltabban, ˙j ismereteket elsaj·tÌtva folytatA kÈpzÈs eredmÈnyekÈppen az alkotÛtessÈk! mozgalom. A BekattanÛ cÌmet vi- hass·k vagy kezdjÈk meg di·klapjuk szer- m˚helyben sz¸letett cikkek kˆz¸l ñ a
selı projekt egy h·rom alkalombÛl ·llÛ kesztÈsÈt. A kÈpzÈs megszervezÈsÈnek rÈsztvevık kˆzˆs megegyezÈse alapj·n ñ
kÈpzÈssorozat, amely a di·klapok szer- kettıs cÈlja van: egyrÈszt a kolozsv·ri di- kiv·lasztjuk azokat az Ìr·sokat, amelyek
kesztÈsÈben ny˙jt szakmai segÌtsÈget a ·k˙js·gÌrÛk szakmai t·mogat·sa, kˆzˆs majd az Igen, tessÈk! Kolozsv·r oldalain is
rÈszvevı di·koknak.
blog indÌt·sa ñ amely f¸ggetlen, Ès napra- olvashatÛak lesznek.
A kÈpzÈsre Kolozsv·r ˆsszes magyar tan- kÈsz forr·s lehet a kolozsv·ri kˆzÈpiskoA rendezvÈnyt a Bethlen G·bor Alap Ès a
nyelv˚ iskol·j·bÛl Èrkeztek rÈsztvevık, l·sok sz·m·ra; m·srÈszt, hogy felhÌvjuk a Communitas AlapÌtv·ny t·mogatta. ï

Példaértékû vállalkozások
Az európai szellemiség tükre: többnyelvûség
A kolozsv·ri kˆzponttal, a rom·niai Ès a pek, valamint ipari porszÌvÛk ÈrtÈkesÌtÈmagyarorsz·gi piacot egyar·nt lefedı, sÈvel Ès szervizelÈsÈvel folytat gazdas·gi
Tenrom Cleaning Solution takarÌtÛgÈ- tevÈkenysÈget.
ÑA tˆbbnyelv˚sÈg n·lunk v·llalati kˆvetelmÈnykÈnt van jelen. Nem sok olyan cÈg van,
mint a Tenrom, amelyik erdÈlyi
v·llalatkÈnt magyarorsz·gi le·nyv·llalatot hozott lÈtre. Erre
nagyon b¸szkÈk vagyunk,
ugyanis ez a folyamat ·ltal·ban
fordÌtva szokott tˆrtÈnni. Mivel
a Tenrom kolozsv·ri kˆzponttal
mind a kÈt orsz·g piac·t lefedi,
az alkalmazottaink kiv·laszt·s·ban is az egyik legfontosabb
szempont, hogy mind a kÈt orsz·g nyelvÈt ismerjÈkî ñ ismertette a cÈg nyelvpolitik·j·t Gorbai Attila, a Tenrom Cleaning
Solution vezÈrigazgatÛja.
A v·llalat mindennapi tevÈkenysÈgÈben a magyar, a rom·n Ès az angol nyelv is jelen
van, ez jÛl l·tszik a szÈkhely ajtajaira kihelyezett h·romnyelv˚
t·bl·kon is, amelyek pozitÌv

meglepetÈst okoznak a partnerek sz·m·ra. A visszajelzÈsek alapj·n legtˆbben
hangs˙lyozt·k, a v·llalat tˆbbnyelv˚
kommunik·ciÛja dicsÈretes, valamint eurÛpais·g·t is kiemeli. ï
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20 éves az Igen, tessék! ötlete
Szil·gyi N. S·ndor nyelvÈsz 20 Èvvel
ezelıtt mutatta be elıszˆr azt a tˆrvÈnytervezetet, mely mag·ban foglalta az Igen, tessÈk! mozgalom alapgondolat·t. A tˆrvÈnytervezetet ·tadta az RMDSZ akkori vezetısÈgÈnek, illetve hazai Ès k¸lfˆldi szakembereknek, 1992-ben egy kor·bbi v·ltozat·t a Korunkban is megjelentette, a rÈszletes indokl·sokkal ell·tott
1994-es v·ltozatot 2003-ban Miegym·s cÌm˚ kˆnyvÈben tette kˆzzÈ.
(Ez a szˆveg az interneten is elÈrhetı: http://adatbank.transindex.ro/
html/alcim_pdf449.pdf.) A magyar
nyelv ismeretÈt jelzı feliratok kihelyezÈsÈt javaslÛ rÈszhez f˚zˆtt komment·rj·ban azt Ìrta, hogy Ña feliratok kif¸ggesztÈsÈt m·ris meg lehetne oldani, hiszen ezt sem tiltja semmifÈle tˆrvÈny, Ès pÈnzbe sem ke- ben. Fontos-e mÈg ilyen szempontbÛl
r¸lneî. A Ñm·risbÛlî pedig nem ke- is a magyar nyelvhaszn·lat jelzÈse?
ñ Ez akkor mÈg nagyon fontos volt, mert
vesebb, mint 16 Èv lett.
ha nem is lÈpten-nyomon, de a mostanin·l
ñ Mit gondol, miÈrt kellett erre ilyen mindenkÈppen gyakrabban fordult elı,
sokat v·rni?
hogy a magyar el·rusÌtÛ azÈrt nem akart
ñ Azt gondolom, nem elÈg, ha megvan magyarul beszÈlni a magyar vevıvel, mert
az ˆtlet, az el kell jusson olyan emberek- attÛl fÈlt, hogy a rom·n v·s·rlÛk mit foghez, akik fontosnak tartj·k, Ès meg is sze- nak ahhoz szÛlni. …s h·t vil·gos: ha van
retnÈk valÛsÌtani. Ez 94-ben lehet, hogy egy ilyen nyilv·nos jelzÈs, m·r az is szokÈrdekes ˆtletnek t˚nt, pedig igaz·bÛl tatja az embereket ahhoz (Ès nemcsak a
nem volt benne semmi rendkÌv¸li, hi- rom·nokat, hanem a magyarokat is!),
szen elÈg sok minta volt m·r arra, hogy a hogy ÑtessÈk termÈszetesnek venni, hogy
szolg·ltat·st ny˙jtÛk a kliens tudom·s·ra a magyarok magyarul beszÈlnek egym·shozz·k, hogy az ı nyelv¸kˆn is Èrtenek. salî. Ebbıl a szempontbÛl a magyar nyelSok helyt kicsi z·szlÛkkal jeleztÈk, hogy v˚ kiszolg·l·s jelzÈsÈnek akkoriban tÈnyott nÈmet¸l vagy angolul is beszÈlnek. …s leg nagyobb jelentısÈge lett volna a mosakkor mi k¸lˆnˆs lehetne abban, ha az is tanin·l. De azÈrt lenne itt mÈg feladat elÈg:
megjelenik l·thatÛ form·ban, hogy ma- az akkori fÈlelem ñ vagy mondjuk t·n Ûvagyarul is tudnak? …n ezt a tˆrvÈnyterve- toss·gnak ñ mÈg nem ¸lt el teljesen, Ès
zetben termÈszetesen csak aj·nlatkÈnt ja- vannak magyar el·rusÌtÛk, akik ink·bb
vasolhattam ñ b·r am˙gy a nyelvhaszn·- nem ragasztj·k ki az ÑIgen, tessÈk!î matrilat nagyon sok rÈszletÈre kitÈrtem ott, c·t, mÈg ha tudnak is rÛla, pedig a rom·olyasmikre is, amikre m·s tervezetek nok felıl ezt ma m·r nyugodtan megtehetnem, tal·n esz¸kbe sem jutott, mert csak nÈk. …s ha minÈl tˆbben kiragasztan·k, az
elveket nÈztek, Ès nem az embereket. …n a kˆzhangulat norm·lis ir·ny˙ alakul·s·azt nÈztem, hogy mi az, amire az embe- nak is fontos tÈnyezıje lehetne.
reknek sz¸ksÈg¸k lenne. EgyÈrtelm˚, ñ ÷n mint az Igen, tessÈk! mozgalom
hogy erre sz¸ksÈg¸k van, mert h·t ne le- tal·n elsı meg·lmodÛja mennyire
gyen m·r az, hogy egy v·s·rlÛ beszÈlget van megelÈgedve a mozgalom jelenleˆt percig az eladÛval rom·nul, Ès a vÈ- gi halad·si ir·ny·val? …rezte-e m·r
gÈn kis¸l, hogy mind a ketten magyarok. ˙gy, hogy tÈv˙tra tÈrt a mozgalom, Ès
EzÈrt is ˆr¸ltem, hogy kÈsıbb az Igen, cÈlt tÈvesztett? Illetve okozott-e ÷nnek
tessÈk! ezt tÈnyleg elkezdte. Nagyon is kellemes meglepetÈst?
rendjÈn valÛ dolog.
ñ Kezdjem ott, hogy az t˙lz·s, hogy Èn
ñ Azt is Ìrta ott, hogy a magyar nyelv mint egy mozgalom meg·lmodÛja. Nem
haszn·lat·nak nyilv·nos jelzÈse jÛ ha- gondoltam Èn semmifÈle mozgalomra,
t·s˙ lehetne olyan a szitu·ciÛkban is, ˆsszesen csak annyit Ìrtam, hogy az ˆnmikor valaki kifog·solja, ha az ember korm·nyzatok szorgalmazhatj·k azt, hogy
magyarul beszÈl. Ma lÈnyegesen m·s a ahol erre lehetısÈg van, tegyÈk l·thatÛv·,
kˆzhangulat Kolozsv·ron, mint 1994- hogy ott lehet magyarul beszÈlni. Mikor

azt·n megjelent az Igen, tessÈk!, nagyon
ˆr¸ltem, hogy mozgalmi form·ban jelent
meg, Ès mÈg jobban annak, hogy civil
mozgalom form·j·ban jelent meg, Ès nem
valami p·rt propagandaintÈzkedÈsekÈnt,
mert az is nagyon fontos, hogy nem kell
mindent valamilyen p·rttÛl v·rni, van egy
csomÛ minden, amit mi, civilek, civil szervezıdÈssel elÈrhet¸nk. Ami mondjuk elbizonytalanÌtott engem idınkÈnt, az volt,
hogy ˙gy l·ttam, van egy mozgalom, ami
nem mozog elÈggÈ. Valahogy mintha
meg·llapodott volna egy bizonyos helyen.
Ez nekem furcsa dolog, hogy ·llÛ mozgalom, mert a mozgalom pont azÈrt mozgalom, mert mozgalmas.
ñ Az interj˙ vÈgszavakÈnt mit ¸zen az
Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi
havilap olvasÛinak?
ñ Azt ¸zenem, hogy vegyenek rÈszt ebben minÈl tˆbben, hiszen ez ˙gy tud igaz·n mozgalomm· v·lni, ha sokan csin·lj·k egy¸tt, Ès folytonosan tˆrtÈnik valami
jÛ. …s ebben b·rki rÈszt vehet: a mozgalom nem tags·got, ˆsszejˆveteleket, gy˚lÈseket, ilyesmit jelent, ahov· vagy van az
embernek ideje elj·rni, vagy nincs. Hanem olyan egyszer˚ dolgokat, mint pÈld·ul az, hogy ha valaki tud valahol valakit, aki magyarul is tud b·rmilyen szolg·ltat·st ny˙jtani magyaroknak, de mÈg
nem ragasztotta ki az ÑIgen, tessÈk!î matric·j·t, akkor szÛljon neki, hogy van ilyen
matrica, Ès mondja meg neki, hogy ahhoz
hogyan lehet hozz·jutni. Hiszen lehet,
hogy csak azÈrt nincs mÈg ott a jelzÈs,
mert az illetıhˆz ez a hÌr mÈg nem jutott
el. …s ha ilyen mÛdon elkezdenek szaporodni a matric·k, akkor az lend¸letet adhat ennek a kit˚nı kezdemÈnyezÈsnek.
ï Bethlendi András

kultúra
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Kultúra kicsiknek és nagyoknak
Könyv
Christopher White ñ Kar·csonyi v·rakoz·s
(2005)
TizenkÈt nappal kar·csony elıtt elindul
a visszasz·ml·l·s, Ès kezdetÈt veszi a
nagy ¸nnepi hajr·. Kar·csonyfa-keresÈs,
aj·ndÈkkÈszÌtÈs, bev·s·rl·s, templomi
dÌszÌtÈs, kÛrusprÛba ñ minden, ami ezt
az idıszakot szÈppÈ, ugyanakkor nehÈzzÈ is teszi. A nem kevÈs humorral Ès kellemes hangulattal ·titatott lapok egy
olyan csal·d mindennapjaiba engednek

betekintÈst, akinek tagjai az ¸nnepi felfordul·s mellett a kar·csony igazi jelentısÈgÈt Ès csod·j·t is megtapasztalj·k.

ijesztıvel, aki egy fura figur·kkal teli
kˆzˆssÈg tagja. A tˆrtÈnet alatt a nÈzık
megismerkedhetnek az eleg·ns RÛk·val, a Mogorva ÷regemberrel, a BoszorBábszínház
k·val, a csupa szÌv Mad·rijesztıvel, a
EljˆhetnÈl hozz·m (Kolozsv·ri Puck B·b- b·jos Alexandr·val Ès a tˆrÈkeny lelk˚
szÌnh·z, december 13.,11 Ûra, Kov·cs Ildi- HÛemberrel.
kÛ rendezÈsÈt fel˙jÌtotta Varga Ibolya)
A J. Lawson regÈnye nyom·n szÌnpadra Ìrt tˆrtÈnet egy ·rva kisfi˙rÛl szÛl, akit
a Vadnyugatra sodort a sz¸rke folyÛ.
A hazautat keresve tal·lkozik Mad·r-

Film
Kar·csonyi vak·ciÛ, 1989 ñ rendezte:
Jeremiah S. Chechik
Az ¸nnepek nem csak a meghittsÈgrıl
Ès bÈkÈrıl szÛlnak, hanem a nagy s¸rgÈs-forg·srÛl, kÈsz¸lıdÈsrıl Ès a v·s·rl·si l·zrÛl is. A kar·csonyi kalandokban
gazdag film a Griswold csal·d kˆr¸li
nagy felfordul·st mutatja be, Ès ha ık
megjelennek, akkor semmi Ès senki
nincs biztons·gban. ï
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A kolozsvári rangadó (2.)
(folytatás elõzõ lapszámunkból) ï 1957-ben az
U ismÈt m·sodoszt·lyba
ker¸lt, ekkor jÛval erısebb csapat volt a vasutasokn·l, mindkÈt mÈrkızÈst fˆlÈnyesen nyertÈk
(3ñ0, 6ñ0). Az U edzıje
Kov·cs Istv·n volt, aki egy
Èvtizeddel kor·bban j·tÈkoskÈnt a CFR szÌneiben
szerzett gyıztes gÛlt az U
ellen. A bajnoks·gon az U
elsı helyen, mÌg a CFR
utolsÛ helyen vÈgzett,
utÛbbi ezzel visszaesett a
harmadoszt·lyba. Hi·ba a
kÈtoszt·lynyi v·lasztÛvonal a kÈt csapat kˆzˆtt,
1959. m·rcius 8-·n ˙jra tal·lkoztak, ez˙ttal a Rom·n
NÈpkˆzt·rsas·g Kup·j·n.
A papÌron is jÛval esÈlyesebb U sima gyızelmet
aratott 4ñ2-re.
A 60-as Èvek vÈgÈig ˙jra sz¸neteltek a
v·rosi derbik. Az U ebben az idıben Èlte igazi aranykor·t: 1965-ben megnyerte
egyetlen trÛfe·j·t, a Rom·n Kup·t, a
CFR pedig alsÛbb oszt·lyokban szerepelt. A 1968/1969-es bajnoks·gra kor·bban az U csapat·ban j·tszÛ futballist·kkal erısˆdˆtt meg a CFR, ekkor
Constantin R„dulescu orvos edzısÈge
alatt az elsı oszt·lyig siker¸lt feljutniuk.
TÌz Èv ut·n, 1969. oktÛber 18-·n ˙jra a
legmagasabb rom·niai lig·ban tal·lkoztak az U-val, Ès a rangadÛ tˆrtÈnetÈnek
egyik legunalmasabb j·tÈk·t hozt·k. Ez
0ñ0-val vÈgzıdˆtt. 12 ezer kolozsv·ri
vett rÈszt a Ñdeszt·liniz·ltî v·rosi stadionban megrendezett mÈrkızÈsen (idıkˆzben elhagyt·k a volt kommunista vezetı nevÈt a stadion nevÈbıl).
A visszav·gÛt a mexikÛi vil·gbajnoks·g miatt 1970. j˙nius 28-·n tartott·k,
ez pontosan az egyetemi vizsgaidıszak
vÈgÈre esett, ami jelentısen megnehezÌtette az U egyetemista j·tÈkosainak
a dolg·t. A CFR 1ñ0-ra nyert. Ebben a
korszakban a kolozsv·ri szurkolÛkˆzˆnsÈg nem volt a mostanihoz hasonlÛan megosztott, a kˆzˆnsÈg mindkÈt
csapatot biztatta. Õgy tˆrtÈnt 1970. oktÛber 25-Èn is, amikor szintÈn a CFR
gyızˆtt (2ñ1). A kˆzˆnsÈg hozz··ll·sa
megv·ltozott a visszav·gÛn, hiszen az
1ñ1-es dˆntetlen ut·n az U szurkolÛi
bund·val v·dolt·k a j·tÈkosokat, a CFR
ugyanis ismÈt a kiesÈs ellen k¸zdˆtt Ès
nagy sz¸ksÈge volt a pontokra.

A CFR ebben az idıszakban rendre a kiesÈs elker¸lÈsÈÈrt harcolt, az U 1971/72ben a harmadik helyen vÈgzett a bajnoks·gban (az oszt·lyrendszerben a mai napig a legjobb eredmÈny a csapat tˆrtÈnetÈben), mindkÈt meccset 1ñ0-ra nyerte.
1972/73-ban teljesen megfordult a kocka.
Az elsı meccset a CFR 2ñ1-re nyerte, a
visszav·gÛ 2ñ2 volt, a CFR ˆtˆdik helyen
vÈgzett (Èvtizedekig a csapat legjobb teljesÌtmÈnye), az U utolsÛ lett, Ès csup·n a
csapatlÈtsz·m nˆvelÈse miatt nem esett
ki. A kˆvetkezı kÈt szezonban m·r nem
tartoztak az erısebbik mezınyhˆz a kolozsv·ri csapatok, nÈgy dˆntetlen kˆvette
egym·st (2ñ2, 3ñ3, 0ñ0, 0ñ0), 1976-ban
Ñv·llvetveî a m·sodoszt·lyba ker¸ltek. A
sok·ig utolsÛnak sz·mÌtÛ elsı lig·s mecscset 1976. ·prilis 25-Èn rendeztÈk meg a
sÈtatÈri stadionban (ekkor m·r csak az U
otthona volt, 1973-tıl a CFR a m·r GÈpÈsz utcai stadionban j·tszott), amely a
CFR 1ñ0-s gyızelmÈvel z·rult. Az 1970-es
Èvek kˆzepÈn a kÈt csapat addigi Ñaranykorszakaî lez·rult, a CFR Èvtizedekig
nem j·tszott az elsı lig·ban, az U pedig,
b·r stabilabb elsı lig·s rÈsztvevı volt, kor·bbi sikereit nem tudta megismÈtelni.
Az U edzıjÈvÈ az utÛbbi Èvek Ñvasutas
sikerkov·cs·tî Constantin R„dulescut
neveztÈk ki, azonban mindkÈt szezonbeli meccsÈt elveszÌtette volt csapat·val
szemben (1ñ0, 2ñ0), a m·sodikat Èpp
abban a stadionban, mely jelenleg rÛla
van elnevezve. Kiemelkedı teljesÌtmÈnyt nem ny˙jtottak a csapatok, az U a

9., a CFR a 11. helyen vÈgzett. A kˆvetkezı szezon a kÈt egy¸ttest a feljut·sÈrt
vÌvott harcban kˆzvetlen riv·lisokkÈnt
tal·lta, a CFR gyızelmi szÈri·ja folytatÛdott (2ñ0). A visszav·gÛn a kommunista
p·rt megyei szervezete a CFR feljut·s·t
t·mogatta, azonban a 0ñ0-s dˆntetlen
egyik csapaton sem segÌtett, 2. Ès 3. helyen vÈgeztek, a m·sodoszt·lyban ragadva. Ezut·n megv·ltozott a helyzet, a
megyei p·rtszervezet ugyanis az U-t t·mogatta, s Ìgy mindkÈt meccset az U stadionj·ban rendezhettÈk meg. A vasutas
j·tÈkosok tiltakoz·skÈppen megtagadt·k a rÈszvÈtelt, azonban 2 ezer lejes
bÛnuszt kaptak csak azÈrt, hogy p·ly·ra
lÈpjenek. Ez 1979-ben tˆrtÈnt, Ès mindkÈt meccset az U nyerte (2ñ1, 4ñ1). A vasutas csapat innen kezdve ˙jra problÈm·kkal k¸zdˆtt, ami hosszabb ideig
nem ker¸lt orvosl·sra: 1982-ben lecs˙sztak a harmadoszt·lyba, a csapatot ·tszerveztÈk, ˆsszeolvasztott·k a hadsereg helyi csapat·val Ès egÈszen a rendszerv·lt·sig Steaua CFR nÈven m˚kˆdtettÈk. Az 1983/84-es kiÌr·sban a csapatok mÈg kÈtszer tal·lkoztak a m·sodoszt·lyban, mindkÈt meccset az U nyerte
(1ñ0, 1ñ0). ï Szabó Csongor (folytatjuk)
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Bach virágterápia
– a lét harmóniája
A Bach vir·gter·pia megkˆzelÌtıleg az
1930-as Èvekben dr. Edward Bach
(1886ñ1936) ·ltal felfedezett olyan ˆngyÛgyÌtÛ mÛdszer, amely teljes emberkÈppel
dolgozik. A 37 erdei vagy mezei vir·gbÛl,
f·kbÛl, bokrokbÛl Ès nˆvÈnyekbıl (+egy
esszencia, a Forr·svÌz) ·llÛ ter·pia a fizikai
sÌkon ·t a valÛdi, lelki problÈm·kat kutatja Ès kezeli, teh·t a betegsÈgek helyett mag·ra az emberre koncentr·l. Elengedhetet-

len tov·bb· azt is kifejten¸nk, hogy Bach
doktor leÌr·sai alapj·n a betegsÈg kÈt alaphiba kˆvetkezmÈnye: az egyik, amikor a
valÛs Èn Ès a szemÈlyisÈg kˆzˆtt valami
folyt·n szakad·s jˆn lÈtre, a m·sik, amikor
az ember m·sokkal nem megfelelı mÛ-

don viselkedik, Ès ezzel
mag·t az egysÈget szakÌtja
meg. A betegsÈg teh·t
nem m·s, mint a test, a
szellem Ès a lÈlek kˆzˆtti
konfliktus, Èletfeladatunk,
a sz·munkra kijelˆlt ˆsvÈny megtagad·sa. Az
esszenci·k Ìgy nem ˆnmagukban hatnak, hanem
segÌtenek a problÈm·k, az
alapvetı hib·k (b¸szkesÈg, gonoszs·g, ˆnzÈs
stb.) felismerÈsÈben. Ès az ˆnerısÌtı gondolatokat, a gyengesÈgeinkkel ellentÈtes
erÈnyek fejlesztÈsÈt t·mogatj·k, majd ennek kˆvetkezmÈnyekÈnt hozz·j·rulnak az
EG…SZ-sÈg ·llapot·nak ˙jrateremtÈsÈhez.
Bach legfıbb tevÈkenysÈge rˆvid Èlete
sor·n a vir·gok gy˚jtˆgetÈse, valamint
ezek hat·s·val Ès az esszenci·k elkÈszÌtÈsi mÛdj·val valÛ kÌsÈrletezÈs volt. A
termÈszet adta lehetısÈggel gyÛgyÌtÛ orvos kÈsıbb ˙gy gondolta, a k¸lˆnbˆzı
lelki·llapotokhoz t·rsÌthatÛ 38 esszencia
elegendı lesz arra, hogy ·tfogja az emberi szenvedÈst okozÛ ˆsszes t¸netet. A
vir·gokat hÈt nagyobb csoportba osztotta, az ·ltala kialakÌtott feloszt·st ma is
haszn·lj·k:
• FÈlelem (bohÛcvir·g, vˆrˆs vadgesztenye, rezgıny·r, napvir·g Ès cseresznyeszilva);
• Bizonytalans·g (szik·rka, rozsnok, kÈkgyˆkÈr, gyerty·n, t·rnics Ès s¸lzanÛt);
• A jelen tˆrtÈnÈsei ir·nti ÈrdektelensÈg
(iszalag, jerikÛi lonc, fehÈr vadgesztenye,
vadgesztenyer¸gy, olajfa, vadrepce Ès
vadrÛzsa);
• Mag·nyoss·g (bÈkaliliom, neb·ncsvir·g
Ès hangaf˚);
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„A gyógyulásnak belolünk
kell fa´´
kadnia, hibáink felismerésébol
´´ és kijavításából, az isteni tervvel való harmóniából.”
Edward Bach

• M·sok elkÈpzelÈsei Ès k¸lsı hat·sok
ir·nti t˙lÈrzÈkenysÈg (aprÛbojtorj·n, kisezerjÛf˚, diÛ Ès magyal);
• KÈtsÈgbeesÈs (vˆrˆsfenyı, erdeifenyı,
szilfa, szelÌdgesztenye, ernyıs mad·rtej,
f˚zfa, tˆlgyfa Ès vadalma);
• M·sok boldogul·sa miatti t˙lzott aggÛd·s (kat·ngkÛrÛ, vasf˚, szılı, b¸kkfa Ès
forr·svÌz).
A felsoroltakon kÌv¸l lÈtezik egy elsısegÈlycsepp is, amelyet Bach kifejezetten
vÈszhelyzetekre, erıs stressz- vagy p·nikhelyzetekre dolgozott ki (ˆt esszenci·t tartalmaz), tov·bb· hirtelen Èrkezı traum·k,
nagy lelki vagy testi f·jdalom kezelÈsÈre
aj·nlj·k. Ez utÛbbi szer vissza·llÌtja az
egyens˙lyt, Ès nyugalmat, belsı bÈkÈt biztosÌt.
A teljessÈg igÈnye nÈlk¸l bemutatott
mÛdszer Ès a felsorolt ·ld·sos esszenci·k
fıkÈnt a nyugati orsz·gokban hÛdÌtanak,
de egyre tˆbb csal·d otthoni patik·j·ban
megtal·lhatÛk. Haszn·latuk semmilyen
mellÈkhat·ssal nem j·r, t˙ladagol·suk lehetetlen, azonban a kevÈs vÌzben feloldott
napi h·romszor nÈgy csepp eszencia m·r
hatÈkony lehet (erısebb hat·sÈrt kˆzvetlen¸l a nyelv¸nkre is csepegtethetj¸k). •
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gasztronómia

Karácsonyi ízek La Maison des Gouts módra
Elızı lapsz·munkban olvasÛinknak receptekkel kedveskedt¸nk a La Maison des
Gouts (Õzek H·za) tarsoly·bÛl. A ™tefana
Dunca Ès Szˆrcsey ¡gnes alkotta csapat
ez˙ttal ¸nnepi hangulatot teremt a GasztronÛmia rovat oldalain. A vÈgeredmÈny ñ
az alkotÛp·ros elmond·sa szerint ñ olyannyira k¸lˆnleges, hogy a kar·csonyi asztal biztosan elk·pr·ztatja majd a hozz·nk
kˆzel·llÛkat. A receptek alapanyagait a tÈli idıszakban is kˆnnyen beszerezhetj¸k.

rÈszre jusson (melleh˙sa, h·t,
combok, sz·rny). Ezt kˆvetıen
a csirkÈt kÌv¸lrıl sÛval, borssal
Ès rozmaringgal f˚szerezz¸k,
Ès s¸tıt·lba helyezz¸k. A paradicsomokat fÈlbev·gjuk, az
egyik citrom levÈt kifacsarjuk, a
m·sikat kˆzepes szeletekre karik·zzuk. Az olÌvabogyÛkat
szintÈn karik·kra szeletelj¸k,
majd a paradicsommal Ès a citrommal egy¸tt eloszlatjuk a
csirkÈn.
Citromos, olívabogyós csirkesült
Hozz·valÛk: Egy nagyobb egÈsz csirke,
A rozmaringgal ÌzlÈs szerint kell b·nni,
bırrel egy¸tt, 125 g vaj, egy fej fokhagy- a zˆldsÈgekre is lehet szÛrni belıle. Miuma, kÈt citrom, fÈl kg cherry paradicsom, t·n mindent elhelyezt¸nk a t·lban, lefed0,3 kg fekete olÌvabogyÛ (lehetıleg ma- j¸k alufÛli·val, Ès a 180 fokra elımelegÌgok nÈlk¸l), sÛ, bors, rozmaring
tett s¸tıbe rakjuk.
ElkÈszÌtÈs: A csirkÈt vÌzsug·r alatt alaA csirkÈt ñ nagys·g·tÛl f¸ggıen ñ addig
posan ·tmossuk. A vajat Ès a fokhagyma- s¸tj¸k, amÌg a csirkeh˙s a sz˙rÛprÛba sotˆrıvel ˆsszetˆrt fokhagym·t egysÈges r·n elÈg puh·nak nem bizonyul (ez ·ltal·massz·v· keverj¸k, majd a csirke bıre ban 50 percet vesz igÈnybe), majd elt·voal· tˆmj¸k Ûvatosan ˙gy, hogy minden lÌtjuk az alufÛli·t, Ès mÈg 15-20 percen ke-

reszt¸l aranybarn·ra pirÌtjuk a csirkeh˙st.
Kiv·lÛan tal·l kˆmÈnyes lilak·poszta-fızelÈkkel, illetve enyhÈn ropogÛs karfiollal.
Ha szeretj¸k az egyszer˚bb kombin·ciÛkat, a krumplip¸rÈ is tˆkÈletes v·laszt·s.
T·lal·sn·l az Ìzletes fokhagym·s-vajas
szÛszbÛl mindenkÈpp ˆnts¸nk a h˙sra.

Almás rétes
Hozz·valÛk: 400 g rÈtestÈszta, ˆt nagy
alma, 100 g cukor (ha savanyk·s az alma, adjunk tˆbb cukrot hozz·), egy kiskan·l fahÈj, fÈl citrom leve, 100 g sajtkrÈm (lehet mascarpone, Philadelphia, ricotta stb.), egy toj·s, kÈt kan·l
barnacukor
ElkÈszÌtÈs: Ennek a receptnek egyetlen
titka van: az egyszer˚sÈg. F¸ggetlen¸l attÛl, hogy az ¸nnepek kˆr¸l, a sok kÈsz¸lıdÈstıl f·radtan, vagy Èpp egy ·tlagos nap
ut·n kÈszÌtj¸k el, az alm·s rÈtes soha nem
hagy cserben.

gasztronómia
Sonrisa

fordÌtjuk a tepsit, hogy a rÈtes mindkÈt fele
ugyanolyan barn·ra piruljon. A tepsit s¸tÈs
elıtt s¸tıpapÌrral bÈlelj¸k ki. A tÈszt·t melegen, de ak·r hidegen is t·lalhatjuk. ï

Exotikus ritmusok, energia és jó
hangulat vár kicsiket és nagyokat
egyaránt az új kolozsvári Sonrisa
Tánc Központban. A Sonrisa számos
nemzetközi sikerrel büszkélkedõ,
több mint tíz év tapasztalattal rendelkezõ fiatal, szenvedéllyel teli tanárai sok szeretettel várnak mindenkit, párban vagy pár nélkül a január
5-én induló kezdõ latin-amerikai
salsa-, bachata-, kizomba- és társaságitánc-kurzusokra. A tánc lehet
számodra mûvészet, lehet sport
vagy csak egyszerûen hasznos önfejlesztõ szórakozás, lehet kellemes
minõségi idõtöltés a pároddal vagy
barátokkal. De mindenképpen formában tart, relaxál és jókedvre derít. Csörögj ránk vagy küldj egy üzenetet, ha máris táncra perdülnél,
hogy további információkat adhassunk neked a táncórákról. Elérsz
minket a www.sonrisadancecenter.ro weboldalon, a sonrisadancecenter@yahoo.com e-mail címen,
valamint a 0745-491587-es vagy a
0743-773122-es telefonszámon. Külön csoportos képzést is tartunk 5 és
12 év közötti gyerekeknek, a fõ
hangsúlyt a mozgásra, a figyelemre
és a csapatmunkára helyezzük. Mindenkit szeretettel várunk az élet jókedvû táncos oldalán!

HIRDETÉS

A s¸tıt 170 fokra, a g·zt˚zhelyt
kˆzepes fokozat˙ra melegÌtj¸k
elı. A 400 g rÈtestÈszt·t (a vajas
v·ltozat nagyon Ìzletes) kiterÌtj¸k a sodrÛdeszk·ra, amit elızıleg megszÛrunk liszttel. A rÈtestÈszt·t a belisztezett sodrÛf·val
Ûvatosan ny˙jtani kezdj¸k minden oldalra. Az Ìgy kapott tÈglalapot szÈltÈben az elsı harmad·n·l, illetve a harmadik harmad·n·l 2-3 cm-s csÌkokra v·gjuk a
mellÈkelt kÈp alapj·n.
Az ˆt alm·t kˆzben megh·mozzuk, majd kock·kra v·gjuk, hozz·adjuk a cukrot, a fahÈjat, illetve
a citromlevet. Arra az egyharmadra, amit nem csÌkoztunk fel, vÈkony rÈtegben sajtkrÈmet ken¸nk, majd erre a rÈtegre rakjuk
r· az alm·t. Nem kell megijedni,
ha az almarÈteg t˙l magasnak t˚nik, ugyanis a s¸tÈs sor·n elÈggÈ
ˆsszekoppan. A tÈszta felsı vÈgÈtıl elkezdj¸k ˆsszefonni a felv·gott csÌkokat, a vÈgeket letapasztjuk, hogy ne folyjon ki a tˆltelÈk.
Ezut·n felver¸nk egy egÈsz toj·st, amivel
bekenj¸k a rÈtes tetejÈt, majd megszÛrjuk
barnacukorral, Ès a s¸tıbe helyezz¸k, ahol
35-40 percet s¸tj¸k. A fÈlidı leteltÈvel meg-
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város

Kétnyelvû helységnévtáblákat Kolozsvárnak!

A kÈtnyelv˚ t·bl·k kÈrdÈskˆre valamilyen
form·ban mindig terÌtÈkre ker¸l Kolozsv·ron. Az ezek kihelyezÈsÈt szorgalmazÛ
megmozdul·s jelenleg is folyamatban van:
november elejÈn a KˆzÈp-EurÛpai Magyar
Emberjogi AlapÌtv·ny (European Committee Human Rights Hungarians Central
Europe) al·Ìr·sgy˚jtÈst indÌtott a tˆbbnyelv˚ t·bl·k kihelyezÈsÈÈrt.
A civil kezdemÈnyezÈs˚ megmozdul·s
egy hosszabb folyamat rÈsze. J˙nius vÈgÈn a KˆzÈp-EurÛpai Magyar Emberjogi
AlapÌtv·ny Ès Szıcs Izabella ñ harmadÈves
joghallgatÛ, az alapÌtv·ny jogtan·csosa ñ a
kolozsv·ri v·rosi tan·cs Ès polg·rmesteri
hivatal ellen indÌtottak bÌrÛs·gi elj·r·st kÈrelmezve kÈtnyelv˚ t·bl·k kihelyezÈsÈt.
J˙lius kˆzepÈn megsz¸letett a dˆntÈs,
amely ÈrtelmÈben a kolozsv·ri tˆrvÈnyszÈk kˆzigazgat·si bÌrÛs·g·nak hat·rozata
arra kˆtelezi a polg·rmesteri hivatalt, hogy
kÈtnyelv˚ t·bl·kat helyezzen el a v·ros
bej·rataihoz.
A per kezdemÈnyezıi azt is alaposan
megvizsg·lt·k, hogy ha 20% alatt van egy
kisebbsÈg sz·mar·nya egy telep¸lÈsen
(20% feletti kisebbsÈg esetÈn az adott telep¸lÈs ˆnkorm·nyzata a 2001/215-es helyi
kˆzigazgat·si tˆrvÈny alapj·n kˆteles kihelyezni a tˆbbnyelv˚ helysÈgnÈvt·bl·t),
akkor milyen tˆrvÈnyek alkalmazhatÛak.
Jelen esetben a strasbourgi kisebbsÈgvÈdelmi keretegyezmÈnyre lehetett hivatkozni, ugyanis a dokumentum elıÌr egy
sÈm·t, amelyet akkor lehet sikeresen alkalmazni, ha h·rom feltÈtel teljes¸l: a telep¸lÈsen jelentıs sz·mban Èl az illetı kisebbsÈg, ıshonos kisebbsÈgrıl van szÛ, Ès
a kˆzˆssÈg kifejezi a kÈtnyelv˚ v·rosnÈvt·bla kihelyezÈsÈnek igÈnyÈt.
Az elsı fok˙ bÌrÛs·gi dˆntÈst a kolozsv·ri polg·rmesteri hivatal azzal Èrvelve

t·madta meg, hogy a kolozsv·ri magyarok nem szeretnÈnek kÈtnyelv˚ helysÈgnÈvt·bl·kat. Ñnem szeretnÈnk egy tˆrvÈnycikk ÈrtelmezÈsÈre bÌzni az ¸gy kimenetelÈt, ezÈrt ˙gy gondoljuk, hogy hat·sosabb, ha a bÌrÛs·gnak is felmutatjuk a kˆzˆssÈgi akaratot, ezÈrt az al·Ìr·s mellett dˆntˆtt¸nk. A polg·rmesteri
hivatal ·ltal megt·madott bÌrÛs·gi dˆntÈs ÈrvÈt 5000 al·Ìr·ssal c·foln·nk
megî ñ jelentette ki Szıcs Izabella, az
alapÌtv·ny jogi tan·csosa ñ majd hozz·tette, azÈrt t˚ztÈk ki cÈlul az 5000 al·Ìr·s ˆsszegy˚jtÈsÈt, mert 50 ezer magyar
Èl Kolozsv·ron, Ès abban bÌznak, ha
10%-uk al·Ìrja a petÌciÛt, az reprezentatÌvnak minıs¸l.
ÑRom·ni·ban a kisebbsÈgek sz·m·ra
nagyon sok tˆrvÈny biztosÌtja a magyar

nyelv szabad haszn·lat·t. A legnagyobb
problÈma akkor van, mikor egy-egy telep¸lÈs kˆzˆssÈge nem harcol az ıt megilletı jogokÈrt, holott az fehÈren-feketÈn le
van Ìrva, Ès b·rmikor sz·mon kÈrhetı.
Ennek az oka az, hogy az emberek nincsenek tiszt·ban jogaikkal, ugyanis a kellı szint˚ t·jÈkoztat·s elmaradt. Kolozsv·r
esetÈben ñ ahol jelentıs sz·m˙ magyar kisebbsÈg Èl ñ a kÈtnyelv˚ helysÈgnÈvt·bla
abszol˙t a minimum, ami j·rna a helyi
magyar kˆzˆssÈgnekî ñ fejtette ki Landman G·bor, az European Language Rights
AlapÌtv·ny elnˆke.
Ehhez az al·Ìr·sgy˚jtÈshez csatlakozott
az Igen, tessÈk! mozgalom is, Ìgy a szervezet szÈkhelyÈn (Petıfi S·ndor/Avram
Iancu utca 21. sz·m) is lehet csatlakozni az
¸gyet t·mogatÛk sor·ba. ï

város
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Úton a nyelvi sokszínûség irányába
Landman G·borral, a European Language Rights AlapÌtv·ny elnˆkÈvel
beszÈlgett¸nk, aki tˆbb Ève harcol a nyelvi jogok betart·s·Èrt. TevÈkenysÈge sor·n tˆbbszˆr tal·lkozott negatÌv ÈlmÈnyekkel, de voltak esetek,
amikor munk·ja meghozta a kÌv·nt eredmÈnyt is.

ja a rom·n tˆrvÈnyeket. Ennek kˆszˆnhetıen eddig az alapÌtv·nnyal tˆbb
¸gyet is siker¸lt megnyern¸nk.
ñ Mi a problÈma forr·sa n·lunk, Rom·ni·ban, Ès hogyan lehet ezen v·lñ MiÈrt kezdtÈl nyelvi jogokkal fogtoztatni?
ñ Tapasztalataim szerint m·s eurÛpai ·llalkozni?
lamokhoz kÈpest Rom·ni·ban gyenge a
ñ Tolm·cskÈnt tevÈkenykedem, Ès tˆbb
Ìzben egy¸tt dolgoztam a holland rendırcivil mentalit·s. A legtˆbb magyar ajsÈggel. Ennek kˆszˆnhetıen alaposabk˙ ember negatÌvan ·ll a magyar nyelv
ban megismertem a nyelvi jogszab·lyohaszn·lat·hoz a kˆzigazgat·sban, Ès sajnos nincsenek tiszt·ban a saj·t jogaikkal
z·st, Ès elkezdtem ezen a ter¸leten is tesem. A legfontosabb az lenne, hogy az
vÈkenysÈget folytatni. L·ttam, hogy EurÛpa-szerte tˆbb ·llam, kˆzt¸k Rom·nia is
emberek felismerjÈk a szabad nyelvgyengÈn teljesÌt a nyelvi jogok betart·sa
haszn·lat ny˙jtotta lehetısÈgeket Ès elıtÈren. A legfıbb motiv·ciÛm a mai napig,
nyˆket. Az emberek mentalit·s·ban tudatosulnia kell annak a tÈnynek, hogy
hogy az emberekkel megismertessem, a
ha valaki tˆbb nyelvet ismer, az
hatÛs·gokkal pedig valamilyen form·ban
betartassam a nyelvi jogokat.
haszn·ra v·lik, abbÛl gazdas·gi elınye is sz·rmazik.
ñ Mit Ìr elı a tˆrvÈny a nyelvi jogokñ Melyek azok a kˆzˆssÈgek, amera nÈzve Rom·ni·ban?
lyek a nyelvi jogok betart·s·val pÈlñ Azokon a telep¸lÈseken, ahol a kisebbdaÈrtÈk˚nek nevezhetıek?
sÈgi (jelen esetben magyar) lakoss·g ar·ñ Az egyik legjobb pÈlda erre Belgium.
nya meghaladja a 20%-ot, a magyar
Az orsz·gon bel¸l holland, francia Ès nÈnyelvet egyenrang˙ t·rsnyelvkÈnt
kell kezelni a tˆbbsÈgi rom·n nyelvvel. ñ Sajnos azt kell mondanom, hogy na- met nyelvter¸let is van, tˆkÈletesen beEz gyakorlatba ¸ltetve azt jelenti, hogy a gyon sok negatÌv eset van. Engem pÈl- tartva a nyelvi jogokat mindh·rom nyelv
helyi ˆnkorm·nyzatoknak biztosÌtani d·ul a marosv·s·rhelyi rendırsÈg meg- egyenrang˙ az ·llamban. A belga Èletkell, tˆbbek kˆzˆtt, a magyar nyelv˚ for- vert, amikor egy holland ˙js·gÌrÛnak tol- szÌnvonalat nÈzve jÛl l·tszik, hogy a nyimanyomtatv·nyokat, a magyar nyelv˚ m·csoltam. Ezzel a megnyilv·nul·ssal totts·g Ès a tˆbbnyelv˚sÈg gazdas·gi
¸gyfÈlszolg·latot, a kÈtnyelv˚ pecsÈtet, a nem csak a nyelvi tˆrvÈnyeket sÈrtettÈk elınyˆkkel is j·r. Belgium mellett terkÈtnyelv˚ feliratokat.
meg, hanem az eurÛpai szabad munka mÈszetesen pozitÌv pÈldakÈnt emelnÈm
ñ Mit jelent, ha egy ˆnkorm·nyzat bÌ- Ès szolg·ltat·sok ·raml·s·rÛl szÛlÛ alap- ki a finnorsz·gi svÈdeket, a holland frÌz
rÛi felszÛlÌt·sra sem tesz eleget a tˆr- jogot sem tartott·k tiszteletben. Egy m·- kˆzˆssÈget, valamint az Èszak-olaszorsik negatÌv pÈlda Tordaszentl·szlÛ, sz·gi DÈl-Tirolt is. Ugyanakkor azt is
vÈnynek?
ñ Azt jelzi, hogy a helyi vezetÈsnek, egy- ugyanis itt sem siker¸lt elÈrni, hogy tel- meg kell emlÌteni, hogy Nyugat-EurÛp·ben Rom·ni·nak is, nagyon rossz hozz·- jesen kÈtnyelv˚ weboldal m˚kˆdjˆn, ban tˆbb milliÛ rom·n ·llampolg·r Èl,
·ll·sa van a nemzetkˆzi tˆrvÈnyes kˆte- mint ahogy azt sem, hogy minden hat·- akiknek a polg·ri jogait a hatÛs·gok
lezettsÈgeihez, amelyeket v·llalt. Mi rozat ugyanabban az idıben jelenjen ugyan˙gy tiszteletben tartj·k, mint a
mindezeket a negatÌv ir·ny˙ folyamato- meg magyar Ès rom·n nyelven is, holott helybÈliekÈt. Sajnos Èn tˆbbszˆr a saj·t
kat dokument·ljuk, Ès a megfelelı nem- ez kˆtelessÈge lenne a helyi ˆnkor- bırˆmˆn tapasztaltam, hogy Rom·ni·zetkˆzi fÛrumokon jelentÈst tesz¸nk m·nyzatnak. Sajnos mindkÈt ¸gy esetÈ- ban eurÛpai polg·rkÈnt a rom·n ·llam
ezekrıl.
ben pereskednem kell. Tapasztalataim nem biztosÌtja ugyanazokat a jogokat,
ñ Nyelvi jogok terÈn milyen negatÌv, szerint, amit nagyon pozitÌvan Èltem amelyeket egy rom·n ·llampolg·r k¸lmeg, a bÌrÛs·g valÛban tiszteletben tart- fˆldˆn Èlvez. ï Szénás Szabolcs
illetve pozitÌv pÈld·t emelnÈl ki?

Látogasson el a www.language-rights.eu honlapra, ahol olvashatja az Igen, tessék!-ben
eddig megjelent cikkeinket, valamint ahol tájékozódhat a jogérvényesítési lehetõségekrõl,
így például letöltheti a nyelvi jogi törvényeket is.
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otthon

Idén legyen más az ünnep!
A kar·csony az Èv egyik legvar·zslatosabb idıszaka, amelyet saj·t kez˚leg kÈszÌtett aj·ndÈkaink, dekor·ciÛink mÈg
k¸lˆnlegesebbÈ tehetnek. Az ¸zletekben, pl·z·kban valÛ fejvesztett rohang·sz·s helyett a kar·csony szellemÈt az alkot·s ˆrˆmÈvel idÈzhetj¸k otthonunkba,
Ìgy ezt kˆvetıen m·r nem is lesz m·s
dolgunk, mint szeretteink kˆrÈben bÈkÈsen megÈlni az ¸nnepet. Aj·ndÈkot
sz·mtalan mÛdon kÈszÌthet¸nk, az alapanyagok t·rh·za is kiapadhatatlan (hogy
csak egy p·rat emlÌts¸nk belıle: toboz,
parafa dugÛ, horgolt vagy filcanyag,
gyˆngy, ˆrˆkzˆld stb.), mi azonban ˆszsze·llÌt·sunkban nÈh·ny kevÈs idıt
igÈnylı, egyszer˚ Ès egyben mutatÛs darabot kÌn·lunk.

Karácsonyfadísz gyurmából
A sÛ-liszt gyurma az Ûvod·bÛl feltehetıen
sokak sz·m·ra ismert mÛdszer, azt azon-

ban biztosan kevesebben sejtettÈk, hogy
milyen csod·latos kar·csonyfadÌsz kÈszÌthetı belıle. Az alaprecept egyszer˚, csup·n fÈl poh·r sÛ, fÈl poh·r vÌz, egy poh·r
liszt Ès 1-2 kan·l olÌvaolaj vagy glicerin
kell hozz·, amelyeket robotgÈppel kˆnynyedÈn ˆssze lehet keverni. Az Ìgy lÈtrejˆtt
tÈszt·t kiny˙jtjuk, majd egy igencsak kÈzenfekvı eszkˆzzel, kar·csonyi form·kat
idÈzı tÈsztaszaggatÛval kiv·gjuk a form·kat. A dÌszeket kisz·rad·sukig a s¸tıben
melegÌtj¸k, kilyukaszt·sukrÛl azonban ñ
ha a f·ra sz·njuk azokat ñ ne feledkezz¸nk meg elıre gondoskodni. A sÛ-liszt
gyurmaform·kat kÈsıbb ÌzlÈs szerint szÌ- kÈszÌthet¸nk belıle. A k¸lˆnbˆzı alakzanezhetj¸k, dÌszÌthetj¸k, kellı alapoz·ssal tokat kˆzvetlen¸l megrajzolhatjuk az
anyagra, ezt kˆvetıen kiv·gjuk, majd
mÈg csill·mporral is behinthetj¸k.
hÌmzıfonallal kˆrbevarrjuk a form·t. EseVarrjunk filcanyagból díszeket!
tenkÈnt ki is tˆmhetj¸k az adott dÌszt, attÛl
Az ¸nnepekre hangolÛdva a filcanyag m·r-m·r Èletre kelhet. A form·t gombokrendkÌv¸l ·ld·sos lehet, hiszen kezelÈse kal, flitterekkel, gyˆngyˆkkel is feldobkˆnny˚ Ès rendkÌv¸l sokfÈle dekor·ciÛt hatjuk, tov·bb· hÌmzÈssel mÈg szebbÈ tehetj¸k. A filcanyagbÛl kÈsz¸lt dekor·ciÛk
b·rmilyen kar·csonyfadÌsz helyett meg·llj·k a hely¸ket, Ès jÛval olcsÛbb megold·st jelentenek.

Variációk tobozra
A tobozok a kar·csonyi dekor·ciÛ egyik
legfıbb alapanyagai, amelyeket m·r a kÈsı ny·r folyam·n is beszerezhet¸nk. Ezek
m·r ˆnmagukban is gyˆnyˆr˚ kellÈkek lehetnek az ¸nnepi dÌszÌtÈsben, felhaszn·l·suknak azonban csak a kÈpzelet szab hat·rt. A tobozokat leggyakrabban aranyvagy ez¸stszÌn˚re festik, de termÈszetes
szÌn¸kben is pomp·zatosnak hatnak, amikor a feldÌszÌtett kar·csonyf·ra ñ ak·r girland form·j·ban ñ felf˚zz¸k ıket. ï

HIRDETÉS

Hét aranyszabály:
így terítsük meg a tökéletes
ünnepi asztalt
A karácsony és újév az ajándékozásról
és a családban vagy a baráti körben töltött tartalmas kikapcsolódásról szól.
Az ünnepi alkalmak fénypontja a terített
asztal. Fordítsunk rá plusz figyelmet otthon, a hétvégi házban vagy bárhol. Az
ebéd vagy vacsora tálalásához elég néhány apróság, ami kiemeli a jeles nap
fontosságát. Szerény holmival is ízléses
asztalt varázsolhatunk, ha a színek és
stílusok összhangjára figyeljünk. A legelõkelõbb a fehér, az ezüst és az arany, de népszerû a rusztikus, natúr
fa-piros-zöld kombináció is. Idén a skandináv díszítõelemek divatosak,
a legmerészebb divatõrültek pedig türkiz karácsonyt tervezhetnek.
1. Terítsünk új, vasalt abroszt. Választáskor vegyük figyelembe, hogy
találjon az ebédlõben található textíliákhoz, függönyökhöz, kárpithoz, díszpárnákhoz.

2. Gondoskodjunk a hangulatos világításról. Gyújtsunk gyertyát. Válasszunk
ezüstös vagy aranyozott gyertyatartót.
3. Helyezzünk el az asztalon néhány
apró, alkalomhoz illõ díszt
4. Ünnepi alkalmakra vásároljunk elegáns, fehér vagy diszkrét mintás, finom porcelán tányérkészletet.
5. Az evõeszközöket és poharakat fényesítsük ki.
6. A szalvétákat is passzoltassuk a teríték többi eleméhez. A legegyszerûbb
terítéket is feldobja egy szépen hajtogatott szalvéta. Használjunk szalvétagyûrût.
7. A felszeletelt kenyeret textilkosárkába helyezzük. Ez is találjon az
asztal többi díszítõelemével.

A Nobila Casa dekorációs üzletlánc 15 éve
a legmegbízhatóbb partner, ha tálalásra kerül sor.
Várjuk szeretettel üzleteinkbe!

utazás
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Határokat átívelõ ünneplés

A szeretet ¸nnepÈn a tÈli taizÈs tal·lkozÛ
nagyon jÛ lehetısÈg arra, hogy mindenki
r·tal·ljon a lelki bÈkÈre Ès csendessÈgre.
Ez a kir·ndul·s tal·n az egyik legismertebb nemzetkˆzi tal·lkozÛ, ahol a vil·g
minden orsz·g·bÛl ˆsszegy˚lnek az emberek, hogy egy¸tt im·dkozzanak, Ènekeljenek Ès rÈszt vegyenek a k¸lˆnbˆzı
kˆzˆssÈgi rendezvÈnyeken. Az Èvente
megszervezett t·borokat a taizÈi ˆkumenikus szerzeteskˆzˆssÈg kezdemÈnyezi,
Ès cÈlja a fiatalok kˆzˆssÈgi integr·ciÛja,
akik vall·si hovatartoz·suktÛl f¸ggetlen¸l
rÈszt vehetnek a kˆzˆs ·hÌtatokon, elıad·sokon. A franciaorsz·gi szerzeteskˆzˆssÈg az Èv nagy rÈszÈben TaizÈben fogadja a l·togatÛkat, az ¸nnepek alkalm·val viszont Èvrıl Èvre m·s helyszÌneken
rendezik meg a hagyom·nyoss· v·lt tÈli
tal·lkozÛt. IdÈn is egy eurÛpai nagyv·rosban, ez˙ttal Pr·g·ban ker¸l sor erre. A k¸lˆnbˆzı kultur·lis identit·ssal rendelkezı
emberek 2014. december 29. Ès 2015. janu·r 2. kˆzˆtt egy¸tt b˙cs˙ztathatj·k az
ÛÈvet, Ès kˆszˆnthetik az ˙jat. A tal·lkozÛ
sor·n ˙j bar·tokra tehet¸nk szert, megismerhet¸nk m·s kult˙r·kat, Ès megtapasztalhatjuk az ¸nnep kˆzˆssÈgi erejÈt is.
A csoportos beszÈlgetÈsek Ès lelkigyakorlatok alkalm·val mindenki nyÌltan v·llalhatja ˆnmag·t.
Az ˙jÈvi tal·lkozÛ mellett emlÌtÈsre mÈltÛak a hÌres kar·csonyi v·s·rok is, melyekre szintÈn Èrdemes ell·togatni. Az
egyik leghÌresebb Ès egyben legrÈgebbi
¸nnepi v·s·rt BÈcsben rendezik a
Rathausplatzon, ahol kicsik Ès nagyok
egyar·nt jÛl szÛrakozhatnak. Ilyenkor a
kˆrnyÈk teljes pomp·j·ban dÌszeleg, Ès

az ide l·togatÛk tˆbbek kˆzˆtt a hagyom·nyos fa- Ès b·dogj·tÈkokbÛl, szalm·bÛl, ¸vegbıl Ès filcbıl kÈsz¸lt kar·csonyfadÌszek, illetve a kÈzzel kÈszÌtett ker·mi·k Ès gyerty·k kˆzˆtt is v·logathatnak.

Tal·n a vil·g egyik legk¸lˆnlegesebb
v·s·ra a koppenh·gai kar·csonyi v·s·r.
Nem vÈletlen¸l szeretik, hiszen egy vid·mpark, a Tivoli Gardens ad neki otthont. Ilyenkor m·r szinte biztos, hogy
hÛval is tal·lkozunk D·ni·ban, s ekkor a
Tivoli Kert igazi mesevil·gg· v·ltozik.
Tˆbb sz·z feldÌszÌtett kar·csonyfa Ès tˆbb
mint fÈlmilliÛ Ègı teszi mÈg var·zslatosabb· a kˆrnyÈket.
EurÛpa Ñfıv·rosaî, Br¸sszel is kiv·lÛ ˙ti
cÈl lehet kar·csony elıtt. A European
Christmas Market az egyik legnagyobb
¸nnepi v·s·r a kontinensen. A St. Chaterine tÈren megrendezett v·s·rt folyamatosan v·ndorartist·k j·rj·k, kÛrusok Ènekelnek kar·csonyi dalokat, rÈzf˙vÛs zenekarok menetelnek a j·rÛkelık kˆzˆtt.
A hozz·nk kˆzelebb esı Budapesten
tartott v·s·rt a tÌz legjobb kar·csonyi v·s·r kˆzÈ sorolj·k EurÛp·ban. A Vˆrˆsmarty tÈren felÈpÌtett v·lyogkemencÈben kenyÈrl·ngost s¸tnek, ezenkÌv¸l
sokfÈle hagyom·nyos magyar nÈpi Ètel,
k¸rtıskal·cs, tˆbbfÈle rÈtes, pecsenye,
valamint forralt bor v·rja a vendÈgeket.
ï Vadas Henrietta
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divat

Delikates – Nõiesség: magabiztos lazaság
Gyˆrgy Eszter Ès Sz·sz
Emıke diz·jner tervezÈsÈben menyasszonyi Ès
alkalmi ruh·k, ˆv- Ès laptopt·sk·k, szÌnh·zi jelmezek Ès kiegÈszÌtık kÈsz¸lnek a Delikates m˚helyben. A v·llalkoz·s kezdeteirıl, az egyedi menyaszszonyi ruh·k kÌn·lat·rÛl,
valamint a kifinomult, nıies ˆltˆzkˆdÈsben rejlı
titkokrÛl Gyˆrgy Eszterrel beszÈlgett¸nk.
ñ Mikor Ès hogyan indult
a v·llalkoz·s?
ñ Amikor elvÈgeztem az
egyetemet, Ès CsÌkszered·ba
kˆltˆztem, elıszˆr ˆvt·sk·kat kÈszÌtettem ñ b·r ezt a
sz·lat mÈg nem neveznÈm a v·llalkoz·snak. KevÈs idı elteltÈvel ebben a kisv·rosban tal·lkoztunk ˙jra EmıkÈvel (oszt·lyt·rsak voltunk, de m·s-m·s v·rosban
vÈgezt¸k az egyetemet), Ès eldˆntˆtt¸k,
hogy egy¸tt szeretnÈnk belev·gni egy
v·llalkoz·sba. Akkor mÈg nem tiszt·zÛdott le benn¸nk teljesen, hogy mit fogunk csin·lni, de azt m·r tudtuk, hogy
egy¸tt fogunk dolgozni rajta. Az elejÈn
tˆbb ruh·s projekttel is prÛb·lkoztunk,
majd fÈl Èv ut·n elkÈszÌtett¸k az elsı
menyasszonyi ruh·t. Ekkor kˆrvonalazÛdott benn¸nk, hogy menyasszonyi Ès al-

kalmi ruh·kkal fogunk foglalkozni. Ennek m·r ˆt Ève.
ñ H·ny szemÈlyes most a csapat?
ñ Jelenleg h·rom varrÛnıvel, egy tervezıasszisztenssel Ès egy marketingÈrt, adminisztr·ciÛÈrt Ès elıkˆnyvelÈsÈrt felelı
munkat·rssal dolgozunk. NemrÈg kˆltˆzt¸nk egy nagyobb m˚helybe, Ès egyelıre
nem szeretnÈnk sem lÈtsz·mot nˆvelni,
sem terjeszkedni. ⁄gy gondoljuk, hogy
minÈl nagyobb egy ilyen tÌpus˙ v·llalkoz·s, ann·l felszÌnesebb lesz a viszony a
megrendelıvel.
ñ Jelenleg h·ny ruha ·ll a menyaszszonyok rendelkezÈsÈre?
ñ ÷sszesen hatvan bÈrelhetı menyaszszonyi ruh·nk van, ezen kÌv¸l h·rom
k¸lˆnbˆzı tÌpus˙ felnıtt koszor˙sl·nyruha Ès kÈt k¸lˆnbˆzı tÌpus˙ gyerek
koszor˙sl·nyruha, tov·bb· rengeteg kiegÈszÌtı (kab·tka, bolerÛ, fejdÌsz, t·ska,
f·tyol stb.) szerepel a kÌn·latunkban.
Folyamatosan kÈszÌt¸nk ˙j darabokat ñ

ak·r megrendelÈsre is ñ,
emellett sok olyan meglÈvı
ruh·t ·talakÌtottunk, ˙jraszabtunk, amely az eredeti
form·j·ban m·r nem kÈpviselt minket. A menyasszonyi
ruhaszezon m·rciustÛl szeptemberig tart, ez idı alatt ·tlagban sz·molva minden
hÈtvÈgÈn legal·bb egy
menyasszonyi ruh·nkat viselik. Nagyon sok helyi, gyergyÛszentmiklÛsi, szÈkelyudvarhelyi, sepsiszentgyˆrgyi,
marosv·s·rhelyi kliens¸nk
van, de voltak m·r Kolozsv·rrÛl, Szatm·rrÛl Ès BrassÛbÛl is.
ñ Hogyan l·tod, az elm˙lt
Èvekhez kÈpest milyen
ir·nyba halad az egyedisÈgre, a kreativit·sra valÛ tˆrekvÈs a fogyasztÛk rÈszÈrıl?
ñ Minket egy bizonyos tÌpus˙ Ès kategÛri·j˙ ember keres, akinek fontos az anyagv·laszt·s, a rÈszletgazdags·g, akinek fontos az is, hogy ruh·ja szemÈlyre- Ès
testreszabott legyen. Egyre tˆbb emberhez
jutunk el, de nem jelenthetem ki azt, hogy
egyre tˆbb ilyen ember van.
ñ Szerinted miben rejlik a kifinomult,
a nıies ˆltˆzkˆdÈs titka?
ñ A mi filozÛfi·nk az ñ Ès a menyasszonyokat is ebbe az ir·nyba prÛb·ljuk vezetni ñ,
hogy ne a ruha domin·lja a szemÈlyisÈget,
hanem fordÌtva. Hogy ne a menyasszonyi
ruh·t l·ss·k meg elıszˆr az emberek, hanem ink·bb a menyasszonyt. A ruha elsısorban legyen kÈnyelmes, hiszen a nıiessÈg is egyfajta magabiztos lazas·gban rejlik. …n nem hiszek a 15 cm sark˙, j·rhatatlan cipıkben, sem az ultrasz˚k, kˆldˆkig
nyitott dekolt·zsokbanÖ A ruha szolg·lja
a viselıjÈt, Ès ne fordÌtva. ï Kocsis Kitty

szakértõ válaszol
Gyakorlati útmutató a korlátolt felelõsségû társaságok alapításához
A létesítõ okiratnak tartalmaznia kell: a
A korlátolt felelõsségû társaság (rövidítve és
tagok nevét és személyes adatait, a tára köznyelvben kft.) olyan jogi személlyel
saság formáját, elnevezését, székherendelkezõ kereskedelmi társaság, amelylyét, a tevékenységi köröket, a fõ teben a társult tagok felelõssége korlátovékenység megnevezését, a jegyzett
zott, hiszen a társasági kötelmekért a tatõkét és a tagok hozzájárulását (törzsgok csakis a törzstõkéhez való hozzájárubetét), az üzletrészek számát és névérlásuk mértékéig felelnek.
tékét, valamennyi tag üzletrésze számát,
A kis- és középvállalkozások kedvelt társaaz ügyvezetõ nevét és adatait, a nyeresági formája, inkább jellegû társaság,
alapja a társtulajdonosok közötti bizalmi Kovács Noémi ség és a veszteség tagok közötti megoszlását, esetleges másodlagos székviszony. A társaságot legalább egy, legügyvéd
helyeket, a társaság mûködési idõtartöbb 50 tag alapíthatja, a társtulajdonotamát és a társaság feloszlatásának és felszámosok pedig lehetnek magán- vagy jogi személyek.
Az 1990. évi 31-es sz. kereskedelmi társaságokról lásának a módját.
szóló törvény 14. cikkelyének értelmében ugyan- A gazdasági társaság alapítását a társasági szerzõazon természetes vagy jogi személy csak egyetlen dés aláírásától számított 15 napon belül – bejegyzés
és közzététel végett – be kell jelenteni a székhely szekft.-ben lehet egyedüli tag.
Formailag az alapító okirat magánokirat, de kivéte- rint illetékes megyei (fõvárosi) cégbíróságnál. A cégles esetben, ha a törzstõkébe jegyzett javak között bejegyzésre irányuló kérelemhez a következõ iratoingatlan található, akkor közokiratként, hiteles for- kat kell csatolni:
– a társasági szerzõdést és alapszabályzatot (alapító
mában kell megkötni.

A gyermek kérdez,
Ön hogyan felel?
Kerülje a spontán válaszadást
Ha hirtelen érkezik a gyermek felõl
egy váratlan kérdés, és úgy érzi, nem
tud vagy épp nehezére esik válaszolni, van kiút. Ne kerülje a témát, esélytelen a gyermek elõl ezzel szabadulni. Neki egy érdekeltsége van, megtudni azt, amit nem ért, ami érdekli,
ami egyértelmûen hatalmas méretû
kíváncsiságot vált ki belõle. Tanácsos meggondolni a választ,
hogy torzítás nélkül eleget
tegyen az elvárásnak. Gyermeknyelven lehet az igazság fele közelíteni. Jelezzék a gyereknek, hogy elgondolkodnak a válaszon,
és minél elõbb együtt megbeszélik.

A szülõ mimikája többet elárul, mint
amit szavakkal akarna elmondani.
A negatív érzelmek – zokogó sírás,
csapkodás, fejütés, hajtépés, ide-oda
járás – szoborrá váltja a kicsi gyermekszívet és határtalan remegést
kelt benne. Õ kire hagyja magát, ha a
szülõ bizonytalanságot mutat a válaszadás pillanatában? Ezért is tanácsos a hír átadása elõtt megnyugodni
és a gyermeknek így válaszolni.

Kerülje a magyarázkodást
A gyermekeknek nagyon bejön a
mese-, filmszereplõkkel való
példázás. Ezek megkönnyítik a válasz megértését, hiszen a gyermekek együtt
éreznek az állatokkal és a
mesebeli lényekkel. Ha
tragikus hírrõl kell beszámolni, a magyarázkodás még
inkább akadályozza a
Juhos Lenke
Legyen rövid
megértést, elfogadást. A
pszichológus legfontosabb az, hogy a
és tárgyilagos
0748-342180 gyermek a gondok mellett
Válasszon egyszerû szavakat, rövid mondatokba foglalva. A is gyerek maradhasson, aki számára
válaszadás legyen leíró jellegû „tu- a család a biztonság. A szeretet, a medod, nem akart bántani”. Kerülje a fé- legség, a természetes, apró vidámság
lelmet keltõ mondatokat „borzalmas ne hiányozzon a gyermek napjaiból.
a fogorvosnál”, „vigyázz, a kutya ha- Fájdalmas lehet és ezért vigyázni kell
rap”. Az ilyen jellegû megnyilvánulá- arra a pillanatra, amikor felszínre kesok emocionális érzékenységet, bi- rül a téli ajándékozással kapcsolatos
zonytalanságot, téves képet mélyíte- igazság. Álom ez, hagyni kell, hogy átnek el a gyermek elméjében. Ha vala- éljék. Idõvel, ha a gyerek maga fedezi
mi változást kell magyaráznia, jó el- fel, könnyebben elfogadja, mint ha
mondani, mi az, ami megmarad a ha- egy eddig hitt igazságot a szülõ csak
gyományos napirendben, és mi az, úgy egybõl lerombol. Kerülje a követami megváltozik vagy új a gyermek kezõ jellegû megfogalmazásokat:
számára. Ne tévedjen el a bonyolult „nem létezik az angyal, a Mikulás!”,
válaszadásban.
„már nagy vagy ehhez”. Ezek a szavak nem választ adnak, hanem összeNe érzékenyüljön el
törnek. Nagyon fájdalmas sok gyerA félénk, reszketõ hangot fékezni mekszív számára az igazság, ezért
kell. Ha sírás remegteti a válaszadás ügyelni kell, mikor, hol és hogyan beközben, jó megállni, szünetet venni, szélnek errõl. Ha lehet, ne az ünnepek
mély lélegzet után folytatni, ha lehet. elõtt tudassák a kicsikkel.
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okirat), egyszemélyes kft. esetén csak az alapszabályzatot;
– a cégnév leellenõrzésére és lefoglalására vonatkozó bizonylatot;
– a törzstõke befizetését igazoló banki igazolást (minimum 200 lej);
– a székhelyül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot (bérleti/haszonbérleti szerzõdés);
– külföldi cég tagsága esetén a külföldi cég cégkivonatát és annak román nyelvû hiteles fordítását, valamint a romániai cég alapításáról szóló taggyûlési határozatot és hiteles fordítását;
– az ügyvezetõ aláírási címpéldányát;
– a tagok és az ügyvezetõ közjegyzõi nyilatkozatát
arról, hogy teljesítik az említett tisztségek betöltéséhez szükséges törvény által elõírt feltételeket;
– a jogszabályban meghatározott mértékû illeték és
közzétételi díj kifizetésének igazolását.
A törvény által elõírt követelmények teljesítése esetén a kirendelt bíró 5 napon belül engedélyezi a kft.
létrehozását és elrendeli a társaság cégjegyzékbe való bejegyzését. A kft. a cégjegyzékbe való bejegyzés
idõpontjától rendelkezik jogi személlyel.

Hodgkin és non-Hodgkin limfóma
Augusztusban volt a limfóma világnapja, egy olyan kóré,
amirõl szerintem igen keveset tud az átlagember, ezért is
érdemes pár szót váltani róla. A limfóma a nyirokszövet
daganatos megbetegedése, a nyirokszövet sejtjeinek, a
limfocitáknak a rosszindulatú elszaporodása, ami a normális mûködésû sejtek elnyomásához vezet.
Alapvetõen kétféle típusú limfóma létezik: Hodgkin
limfóma, amelyet felfedezõjérõl, sir Thomas Hodgkinról neveztek el, és a non-Hodgkin limfóma. Hodgkin limdr. Pályi-Kiss
fómában az ún. Sternberg-Reed sejtek alkotják a sejt- Emõke onkológus
szaporulatot, non-Hodgkin-limfómában a szervezet
szakorvos
egészében, vagy a nyirokcsomókban felszaporodó
0744-551769
kóros limfociták képezik a tumort (a limfociták olyan
fehérvérsejtek, amelyek a nyirokrendszerhez tartoznak, és a szervezet fertõzés
elleni védekezésében vesznek részt).
A betegség leggyakoribb tünetei lehetnek a tartós vagy visszatérõ láz, erõs éjszakai izzadás, nem szándékos, ám jelentõs fogyás, fáradékonyság, étvágytalanság és a nyirokcsomók megnagyobbodása. De a beteg lehet teljesen panaszmentes is, ami késleltetheti a diagnózist. Maga a betegség sikeresen kezelhetõ, ha
modern, célzott immunterápiában részesülnek a betegek, onkológiai vagy hematológiai központokban. Ha a beteg elõrehaladott stádiumban, késõn kerül szakorvoshoz, a gyógyulási esélyek jelentõsen csökkennek.
Hodgkin limfóma – elsõsorban fiatalokat érintõ betegség, 20-40 év közötti férfiaknál gyakoribb, de jelentkezhet gyermekkorban is. A rosszindulatú limfóma a
legjobban kezelhetõ hematológiai betegségek egyike. Fõ tünetei a fájdalmatlan
nyirokcsomó-duzzanat (nyaki, hónalji, ágyéki, hasi, mellkasi), fáradékonyság, teljesítõképesség-csökkenés, viszketés, máj- és lépduzzanat. Áttéteket képezhet a
csontrendszerben, idegrendszerben, tüdõben vagy más szervben, jelentkezhet
vérszegénység.
Non-Hodgkin limfóma – bármely korosztályt érintheti, a tünetek hasonlóak a
Hodgkin limfómáéihoz: izzadás, visszatérõ láz, nem múló nyirokcsomó-duzzanat,
fogyás. Nagyon sok altípusa létezik, ezért maga a kezelés is egyénre szabott. Lehet kemoterápia, sugárterápia vagy immunterápia. Létezik indolens, lassú lefolyású non-Hodgkin limfóma, illetve lehetnek agresszív daganatok, ahol a túlélés hetekben vagy hónapokban számolható kezelés nélkül.
A betegség kimenetelét sok tényezõ
befolyásolja, többek között a szövettani
típus, klinikai stádium, beteg életkora,
általános állapot, illetve bizonyos tünetek jelenléte vagy hiánya (megmagyarázhatatlan láz, izzadás, fogyás).
Nagyon fontos mihamarabb orvoshoz
fordulni, hogy felállítva a diagnózist növelhessük a gyógyulás esélyét.
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lazíts!

Kedvezõ évre számíthatunk 2015-ben!
Kos

Oroszlán

Nyilas

A Kos jegy sz¸lˆtteinek nagy szerencsÈt
tartogat a jˆvı, Ìgy ñ annak ÈrdekÈben,
hogy ÈletÈben ˙jabb fejezetet nyithasson
ñ az elkˆvetkezı idıszakban Èrdemes
nyitott szemmel j·rnia. Lelki terheit hagyja h·tra, a problÈm·kat mÈg az ˙jÈv bekˆszˆnte elıtt rendezze.

÷nbizalommal telve ·ll a kˆvetkezı hetek elÈbe, cÈlj·tÛl mÈg a legnagyobb
nehÈzsÈgek sem tudj·k elt·ntorÌtani.
Szakmai sikereihez egy kissÈ tˆbb alkalmazkod·sra Ès rugalmass·gra van sz¸ksÈge, tart·s·t azonban prÛb·lja megırizni.

Ne felejtse, hogy az Èletben b·rmilyen
helyzet az ÷n jav·t szolg·lja, amennyiben kÈpes felelıssÈget v·llalni a tˆrtÈntekÈrt. Tavasszal elgondolkodik majd azon,
hogy eddig mi tartotta vissza a fejlıdÈstıl. Ha megvan a v·lasz, rˆgvest tegyen
Èrte.

Bika

Szûz

Bak

ï

…letÈben minden jÛra fordul, rÈgen elfeledett konfliktusait siker¸l tiszt·znia, sıt a
csillagok kedvezı ·ll·s·nak kˆszˆnhetıen mÈg pÈnz¸gyei is rendezıdnek. Arra
az egy dologra fokozottan figyeljen, hogy
ne erıltesse m·sokra vil·gnÈzetÈt, vÈlemÈnyÈt.

Ikrek

ï

ï

2015-ben legnagyobb feladat·nak a belsı ÈrtÈkek Ès a harmÛnia megtal·l·s·t tekinti, tov·bb· fontoss· v·lik az is, hogy
megÈrtse ·lmait Ès hallgasson megÈrzÈseire. Az Èv m·sodik fele jÛ hÌreket Ès v·ratlan fordulatokat is tartogat.

Mérleg

ï

2015-ben Èrzelmei ker¸lnek elıtÈrbe,
aminek mondhatni itt volt m·r az ideje,
hiszen eddig nem igaz·n engedte mag·hoz kˆzel az embereket. A ny·r kisebb
v·ls·got hozhat, mÈlyen a lelkÈbe kell
majd nÈznie, ami termÈszetesen nem a
legkˆnnyebb feladat.

PÈnz¸gyeiben nem hoz megnyugv·st a
Nagylelk˚sÈge nem ismer hat·rt, ahol 2015-ˆs Èv, ezen a ter¸leten csup·n az
tud, ott segÌt, Ès ez a magatart·s sz·mos utolsÛ hÛnapokban Èszlelhetı majd k¸ÈrtÈkes szemÈlyhez kˆzelebb viszi. Ez az lˆnˆsebb javul·s. R·jˆn arra, hogy a v·lÈv kifejezetten termÈkeny lesz munka- s·gos helyzetekben egyed¸l a becs¸lehelyÈt Ès mag·nÈletÈt tekintve egyar·nt, tessÈg jelenthet mentıˆvet, a kÈsıbbiekp·rkapcsolat·ban azonban nÈmi nehÈz- ben is ehhez tartja mag·t.
sÈgre is sz·mÌthat.
ï

Vízöntõ

Rák

Halak

ï

Tiszta lappal kezdi az Èvet, ami nagy
ˆrˆmmel Ès b¸szkesÈggel tˆlti el, hiszen
temÈrdek elintÈznivalÛja akadt az elm˙lt
hÛnapokban. Ne felejtse el, hogy kapcsolataiban az ıszintesÈg a legfontosabb, ne
seperjen semmit a szınyeg al·!

Skorpió

Ne fÈljen megmutatni a vil·gnak ˆnmag·t, ÈrtÈkeivel Ès gyengesÈgeivel egy¸tt.
Az ˙jÈv kapuj·ban ez lebegjen a szeme
elıtt, Ès tartson ˆnvizsg·latot, hiszen
mindezek a lÈpÈsek hozz·j·rulnak lelki
megerısˆdÈsÈhez. Nagy v·ltoz·sokra
munkahelyÈn sz·mÌthat.

ï

ï

A VÌzˆntık kedvezı v·ltoz·sok elıtt ·llnak, vÈgre tudatosan kez¸kbe vehetik
Èlet¸k fonal·t. Ez az Èv egyben fordulÛpontot is jelent a jegy sz¸lˆttei sz·m·ra, a
kˆvetkezı idıszakban ugyanis mind
anyagi, mind kapcsolati tıkÈj¸k megszil·rdulhat.

ï

Lelki tÈren nagy befoly·ssal lehet m·sokra, ezÈrt igyekezzen tˆbb idıt szentelni
mindazokra, akik igÈnyt tartanak kˆzelsÈgÈre. …letmÛdj·ra fordÌtson tˆbb figyelmet, a rendszeres testmozg·s ugyanis a
kiegyens˙lyozott Èlet egyik z·loga.

Humor
A professzor egy rˆntgenfelvÈtelt mutat a
medikusoknak:
ñ NÈzzÈk, uraim. Ez a beteg nagyon s·ntÌt, mert a bal l·ba kÈtsz·z millimÈterrel
rˆvidebb, mint a m·sik. Nos, kollÈga ñ
fordul az egyik hallgatÛhoz ñ ˆn mit tenne ilyen esetben?
- H·t, bizony·ra Èn is s·ntÌtanÈk...

ï

Ketten ·llnak egy sz·lloda recepciÛj·n·l,
egy fÈrfi Ès egy nı. Ahogy a fÈrfi megfordul, vÈletlen¸l bele¸tkˆzik a kˆnyˆke a
nı mellÈbe. Udvariasan, kissÈ flˆrtˆlve
megjegyzi:
ñ Hˆlgyem, ha az ˆn szÌve is olyan l·gy,
mint a keble, akkor biztos meg fog nekem
bocs·tani.
Mire a hˆlgy:
- Uram, ha a maga fÈrfiass·ga olyan kemÈny, mint a kˆnyˆke, akkor a szobasz·mom a 264-es!

ï

Az Ìr nagypapa h·bor˙s ÈlmÈnyeirıl mesÈl az unok·j·nak:

ñ Kˆr¸lvett benn¸nket az ellensÈg. …lelmiszer-tartalÈkaink teljesen kimer¸ltek.
Nem volt mit enn¸nk, Ès nem volt egyetlen csepp whiskynk sem. M·r majdnem
szomjan haltunk.
ñ …s mondd, nagyapa, vÌz nem volt a kˆzelben?
ñ Az volt, fiacsk·m, de mosakodni nem
Èrt¸nk r·!

ï

Pasi a konditeremben odamegy az edzıhˆz:
ñ Melyik gÈpet kell haszn·lnom, hogy fel
tudjam szedni azt a szıke csajt?
ñ A bankautomat·t a bej·ratn·l!

ï

Az irod·ban az egyik dolgozÛ megunja,
hogy mindenki a kopasz fejÈn Èlcelıdik.
Egyszer az egyik kollÈga megsimogatja
a fejÈt, Ès Ìgy szÛl:
ñ Pont olyan ÈrzÈs, mintha a felesÈgem
fenekÈt simogatn·m.
Mire a kopasz vÈgigsimÌt a saj·t fejÈn, Ès
az mondja:

ñ Most, hogy mondod, tÈnyleg olyan,
mint a felesÈged feneke!

ï

Szenteste ˆssze¸l a csal·d Ès az aj·ndÈkokat bontogatj·k...
Az anyÛs sÈrtıdˆtten felki·lt:
ñ Jaj, micsoda szÈgyen! Egy csomag vatt·t
kaptam!
Mire a veje:
ñ H·t nem azt mondta, kedves mama,
hogy f¸lbevalÛt kÈr?!

ï

Az ·llatok az Istenhez fordulnak kÈrdÈseikkel. Az elef·nt azt kÈrdezi:
ñ MiÈrt adt·l nekem ilyen vaskos bırt?
ñ Hogy a bˆglyˆk ne tudjanak megcsÌpni.
A zsir·f a nyak·rÛl kÈrdez:
ñ MiÈrt ilyen hossz˙?
ñ Hogy a magas f·krÛl is t·pl·lkozhass.
A ty˙k eddig t¸relmesen figyelt, majd
megszÛlalt:
ñ Figyelj! Engem nem Èrdekel a magyar·zat! Vagy a toj·st csin·ld kisebbre, vagy a
lyukat nagyobbra!
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Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Guns'n'Roses; November Rain; William Bruce Rose.
A helyes megfejtık kˆz¸l a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z elıad·saira egy-egy kÈtszemÈlyes meghÌvÛt nyertek:
BazsÛ Magyar Tam·s (Kolozsv·r, M„r„∫ti negyed), Bodoki IrÈn (Kolozsv·r, Monostor negyed)
De·k Anita (Kolozsv·r, Hajnal negyed), Tunyogi Ilona (Kolozsv·r, Gyˆrgyfalvi negyed)
A nyeremÈnyeket az Igen, tessÈk! mozgalom irod·j·ban (Kolozsv·r, Petıfi S·ndor/Avram Iancu u. 21. sz.) lehet felvenni.

Rejtvényszelvény

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2014. december 18-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

Állás

Ingatlan

• Sürgõsen keresünk takarítónõket Erbilbe, Kurdisztánba, irodák és épületek takarításához. Az
utazást és szállást a munkaltató biztosítja. Fizetés:
700–1000 dollár között. Önéletrajzokat a következõ e-mail címre várunk: recrutare.erbil@yahoo.
com, illetve érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: & 0740-530633

Keleti masszázsszalon titkárnõt alkalmaz Kolozsváron. Ha kedves, nyitott, fiatal, jó kommunikációs készséggel rendelkezõ lány/hölgy vagy, ne tétovázz.
Hívj minket bizalommal! Több információért keress a 0733-479905-ös telefonszámon vagy clujmasaj@gmail.com
e-mail címen. Szeretettel várunk.
• Hobbikertészt keresek, aki Grigorescu negyedi
gyümölcsösömet termésben részesedésért segít
gondozni (kaszálás, fanyesés, gyümölcsszedés,
pálinkafõzés). & 0740-080482
• 18-35 év körüli komoly személy kerestetik egy
újonnan nyílt gyorsétkezdeszerû kisüzletben a
Polus Center 2-es bejáratánál. Fényképes, telefonszámos CV-t a spiralopolus@gmail.com e-mail
címre küldhetik.

Fiatal, intelligens és szimpatikus lány
vagy? Szeretnél sok pénzt keresni? Válaszd a Pink Studiót, azt a helyet, ahol
nyugodt körülmények között kereshetsz
pénzt. Csapatunk megmutatja neked a
siker fele vezetõ utat.
• A Cluj city app keres értékesítõt, teljesítményalapú bérezés, kötetlen munkaprogram, nem
szükseges egyetemi végzettség. Rugalmas, dinamikus, jó beszélõkészségû, karizmatikus, elhatározott, kitartó és strapabíró emberre van szükség.
Kérek szépen önéletrajzot és motivációs levelet.
Információk a 0745-471083-as telefonszámon,
illetve a barnakovacs93@gmail.com e-mail címen.

• Eladó Nagykapus belterületén 800 m2 (20×40
m) telek. Érdeklõdni a 0733-276513-as telefonszámon.
• Kolozsváron, a Monostor negyedben, különbejáratú kétszobás tömbházlakás eladó (ötödik
emeleten, 42 m2, bútorozott). Irányár 43 500
euró. & 0742-627585

Felhívás
• Tordaszentlászlón szükség lenne egy mosógépre és meleg ruhára gyerekeknek. Két gyereket nevelek egyedül, albérletben. & 0747-697466

Különféle
• Díszíthetõ polisztirén és mûanyag gömbök, illatos filcházikók, aranyfürtös angyalkák, adventi
koszorúk, tésztaszaggatók – teremtsen bensõséges karácsonyi hangulatot Ön is! Legyen
kreatív velünk: www.kreativfun.ro, facebook.com/
kreativfun.
• Sürgõsen eladó új, mágneses ágygarnitúra:
párna, lepedõ, takaró. Segít az alvásproblémákat
megoldani. Ára megegyezés alapján. & 0264543932, 0728-247393
• Nagyon finom, egészséges, hidegen préselt biotökmagolaj kapható, valamint különbözõ ízesítésû, csokival bevont tökmag, illetve natúr tökmag. & 0742-608118
• Kézmûveskedéshez szükséges alapanyagok
széles választéka – teremts karácsonyi hangulatot
saját készítésû díszekkel, kiegészítõkkel. Nemcsak
ünnepekre: www.kreativfun.ro, facebook.com/
kreativfun. Ingyenes kiszállítás Kolozsváron;
iskoláknak, óvodáknak 10%-os kedvezmény!

Szolgáltatás
• Manikûrt és pedikûrt vállalok otthonában,
hatéves gyakorlattal. & 0744-866109

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.

• Vállalom egy vagy két kisgyerek gondozását.
Hatéves gyakorlatom van. Megbízható vagyok.
& 0744-866109
• Többéves tapasztalattal rendelkezõ mûkörömtechnikus, kedvezõ áron vállalok klasszikus manikûrt-pedikûrt, zselés körömépítést és lakkzselés
manikûrt. & 0741-946267

Síremlékek készítését vállaljuk. Sírkeret, fedlapok, sírkövek készítése Kolozsváron és környékén. & 0746575817
• TEHERTAXI, áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás, autószállítás! 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! www.napoca-mutari.ro
& 0741-653334
• Román–magyar hivatalos fordító és tolmács
jelentõs tapasztalattal és versenyképes árakkal
áll rendelkezésére. www.traducere-romanamaghiara.com & 0720-366046
• Tapasztalt szakember lakásfelújítást vállal.
& 0744-458436
• Német–magyar fordító és tolmács szakot végzett lány német nyelvórákat tart gyerekek számára Kolozsváron. & 0741-190737
• Cipõjavítás: nõi, férfi-, gyermekcipõ-javítást vállalok minõségi anyagokkal, nyitva naponta 11–18,
pénteken 10–14 óra között. Fõtér 23. szám.
& 0744-869834
• Szakmai gyakorlattal rendelkezõ kályhás csempekályha-készítést, -átrakást, takarítást, kerti sütõk, grillezõk, kenyérsütõ kemencék készítését
vállalja. & 0744-187844

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

erotika
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Kéjes legenda vagy kényes valóság?
Az erÈnyˆv (m·s nÈven firenzei vagy velencei ˆv, VÈnusz szalagja) a szerelmi v·gyak megbilincselÈsÈnek legend·jakÈnt
egÈszen a kˆzÈpkorba, a keresztes h·bor˙k idejÈre ny˙lik vissza, ekkor jelent
meg ugyanis annak az eszkˆznek a gondolata, amely lehetıvÈ tette volna a nı
testÈnek birtokl·s·t, a h˚sÈg kikÈnyszerÌtÈsÈt. Az ˆv egyes forr·sok szerint elıbb
(a XV-XVI. sz·zad t·j·n) csup·n metafora
szintjÈn lÈtezett a kˆznyelvben, majd
kÈpzım˚vÈszeti Ès irodalmi alkot·sokon
kereszt¸l valÛs·gos mÌtossz· v·lt, Èvsz·zadokon ·t az ÈrintetlensÈg, az erkˆlcsi
tisztas·g, az ·rtatlans·g fogalm·nak legfıbb jelkÈpe volt. A szÛ a lexikonokban
Ès enciklopÈdi·kban a 18. sz·zadban jelent meg, ·m ekkor m·r mai ÈrtelemÈben
haszn·lt·k a kifejezÈst (az ˆv, amely biztosÌtja a nıi erÈnyt).
A Semmelweis Orvostudom·nyi M˙zeum 2010-ben Budapesten mutatta be a tÈm·hoz kapcsolÛdÛ t·rlat·t Az erÈnyˆv titkos tˆrtÈnetei cÌmmel. A ki·llÌt·shoz kapcsolÛdÛ ismertetÈs az eszkˆz szˆveges Ès
kÈpi megjelenÈseit kˆveti nyomon, hogy
azt·n b·tran kijelenthesse: Ñ(Ö) az
erÈnyˆv valÛdi tˆrtÈnete az elm˙lt 500 Èv
mentalit·stˆrtÈnetÈnek, szexualit·stˆrtÈnetÈnek, orvostˆrtÈnetÈnek Ès muzeolÛgi·j·nak torzÌt·sokkal, hamisÌt·sokkal
Ès viszszavetÌtÈsekkel gazdag l·ncolata,
amely sokkal ink·bb a modern korrÛl
szÛl, pontosabban arrÛl, hogy a modern
kor a felvil·gosod·s sz·zad·tÛl kezdve

hogyan akarta a kˆzÈpkor Ès a renesz·nsz kult˙r·j·t szemlÈlni.î
Azt kˆvetıen, hogy 1996-ban a British
M˙zeumban kider¸lt, hogy az ott ki·llÌtott
erÈnyˆvek egyike hamisÌtv·ny, tˆbb jelentıs eurÛpai m˙zeumban is vizsg·latot tartottak ebben az ¸gyben. Az eredmÈny
dˆbbenetes volt. Az erÈnyˆvek nÈmelyikÈrıl lehullott a lepel, hiszen azok a 19.
sz·zadbÛl sz·rmaztak, amelyeket abban
az idıben ñ legink·bb nık esetÈben ñ sikeres mÛdszerkÈnt haszn·lt·k az ˆnmegtartÛztat·s elısegÌtÈsÈben, valamint a nemi erıszak ellen. A kˆzÈpkorban megfogalmazÛdott gondolat teh·t valÛj·ban
csak ekkor ˆltˆtt testet. Ez utÛbbi darabo-

kat fıkÈnt az angol Ès a francia hˆlgyek
v·s·rolt·k, leggyakrabban a divatlapokbÛl
v·lasztott·k ki a nekik legjobban tetszı tÌpust. A legtˆbb m˙zeum az eredetinek hitt
erÈnyˆveket az 1990-es Èvek vÈgÈn viszszavonta ·llandÛ ki·llÌt·saibÛl.
A 21. sz·zadra az erÈnyˆv az Èlvezetek
korl·toz·sa helyett szexu·lis v·gyfokozÛv·, j·tÈkszerrÈ minıs¸lt ·t, a k¸lˆnbˆzı
honlapokon Ès fÛrumokon sz·mos v·ltozatukat l·thatjuk, azonban nÈmely erotikus ¸zlet polcain is fellelhetj¸k ezt a h·nyattatott sors˙, ·m ann·l ink·bb huncut
gondolatokat gerjesztı szerkezetet. Kereslet van r·, a fant·zia kulcs·t pedig ki-ki
maga ırzi. ï
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Malacperselyt karácsonyra
Az elm˙lt Èvekben a pÈnz¸gyi v·ls·g kˆvetkeztÈben vil·gszerte nagy figyelem
ˆsszpontosul a pÈnz¸gyekre. Rengeteg tan·csot lehet hallani Ès olvasni, hogy hogyan kezelj¸k pÈnz¸nket, illetve mikÈnt
ker¸lj¸k el a szemÈlyes anyagi csıdˆt.
A tan·csok lÈnyege ·ltal·ban ugyanaz: a
megtakarÌt·s, a spÛrol·s.
A problÈma ·ltal·ban ott kezdıdik,
hogy az emberek nagy rÈsze nem tudja
jÛl beosztani a kevÈs pÈnzt, amibıl gazd·lkodik. Az elm˙lt Èvekben tˆbb oktat·si kezdemÈnyezÈs is sz¸letett az Egyes¸lt
¡llamokban, amelyek hatÈkonyan tanÌtj·k a gyerekeket pÈnz¸gyeik kezelÈsÈre.
A programmal csak egyetlen problÈma
volt, hogy egy·ltal·n nem v·lt be. A programban rÈsztvevı kˆzÈpiskol·s di·kok
semmivel sem kezeltÈk jobban a pÈnz¸gyeiket, mint a tanfolyam elıtt. Ilyenkor
jogosan tevıdik fel a kÈrdÈs, hogy mit lehet a megold·s? A problÈma feltehetıen
az, hogy kˆzÈpiskol·ban kezdeni a pÈnz¸gyekkel valÛ ismerkedÈst t˙l kÈsıi idıpont. Ugyanis a gyerekek, mÈg mielıtt
Ûvod·ba ker¸lnÈnek, rengeteg indirekt

inform·ciÛt gy˚jtenek ˆssze a pÈnz vil·g·rÛl. Megfigyelik a sz¸leik viselkedÈsÈt
a bankokban, a szupermarketekben, a piacon Ès otthon is. Mindezek a tapasztalatok ñ mÈg ha rosszak is ñ rˆgz¸lnek, Ès
t˙l mÈlyen bevÈsıdnek ahhoz, hogy kˆzÈpiskol·s korban v·ltoztatni lehessen
rajtuk. A megold·s erre egyetlen dolog
lehet: sokkal kor·bban kell elkezdeni a
pÈnz¸gyi nevelÈst.
¡ltal·nos iskol·s korban, mikor a gyerekek pÈnzzel valÛ gazd·lkod·sa m·r szok·skÈnt tÈtelezıdik, az oktat·snak minim·lis esÈlye van arra, hogy ezen a berˆgz¸lt szok·son v·ltoztatni tudjon. Aki nem
tud spÛrolni, az nem tizenÈves fejjel, az
iskolapadban fogja majd megtanulni a
pÈnz beoszt·s·t. Az egyetlen nevelÈsi lehetısÈg erre az, ha a beoszt·s, takarÈkoskod·s m·r gyerekkorban (7-10 Èvesen)
ismerıs fogalomm· v·lik. A sz¸lık feladata pedig e szok·s kialakÌt·sa nevelÈssel Ès pÈldamutat·ssal.
A sz¸lınek m·r egÈszen fiatal korban
r· kell vezetnie a gyerekeket arra, hogy
havonta tegyen fÈlre valamennyit a ka-

pott zsebpÈnzbıl. Ennek a leghatÈkonyabb motiv·ciÛja, ha cÈlokat t˚znek
elÈj¸k, amiÈrt Èrdemes megtakarÌtani
pÈnz¸ket. A felmÈrÈsek szerint a gyerekek sokkal szÌvesebben Ès eredmÈnyesebben spÛrolnak, ha van, miÈrt, ha az
ˆsszegy˚jtˆtt pÈnzbıl vÈg¸l valamelyik
·lmukat valÛsÌthatj·k meg. R·ad·sul a
pÈnz beoszt·sa akkor tanulhatÛ meg
a legkˆnnyebben, ha az ember gyakorolja is, nem csak hall rÛla. A sz¸lıknek
termÈszetesen segÌtsÈget is kell ny˙jtaniuk abban, hogy a gyerek megfelelıen
tudja rangsorolni cÈljait, v·gyait, amire a pÈnzÈt fÈlreteszi. Miut·n megvan,
hogy mire spÛroljon a gyerek, jÛ motiv·ciÛ lehet egy persely beszerzÈse
is, amiben hatÈkonyan gy˚jtˆgetheti is
vagyon·t.
A tÈli ¸nnepek alkalm·val tal·n sok gyerek sz·m·ra hasznos Ès hossz˙ t·von jÛ
befektetÈs, ha malacperselyt, valamint nÈmi jÛ tan·csot kap aj·ndÈkba, ugyanis nÈh·ny Èv kˆvetkezetes nevelÈs egy egÈsz
Èletre megv·ltoztathatja a gyerek pÈnzhez
valÛ viszony·t. ï Szénás Szabolcs
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A mopedautÛk kicsi, kˆnny˚ Ès lass˙ autÛnak csak a legnagyobb jÛindulattal nevezhetı nÈgykerek˚ j·rm˚vek. Rom·ni·ban ilyen tÌpus˙ j·rm˚vel csak ritk·n lehet
tal·lkozni, arrÛl azonban biztosan felismerhetj¸k ıket, hogy rendsz·muk eltÈr a
szokv·nyostÛl, valamint mindenkit feltartanak a forgalomban, ugyanis vÈgsebessÈg¸k mindˆssze 45 km/Ûra. A mopedautÛk legnagyobb elınye, hogy haszn·latukhoz nem sz¸ksÈges gÈpj·rm˚vezetıi
engedÈly. E tÌpussal valÛ kˆzlekedÈshez
elÈgsÈges a robogÛ vezetÈsÈhez is sz¸ksÈges vizsga.
A mopedautÛk piac·nak egyik legmeghat·rozÛbb szereplıi az Aixam Ès a
Mega. A kÈt m·rka a quadjairÛl, hÛmobiljairÛl, a Victory Ès az Indian motorkerÈkp·rokrÛl ismert Polaris cÈgcsoporthoz tartoznak. Az Aixam a szemÈlysz·llÌtÛkat, mÌg a Mega a pˆttˆm teherj·rm˚veket testesÌti meg.
Az Aixam az Èvi 15 ezer elkÈszÌtett j·rm˚jÈvel a legnagyobb a mopedautÛs cÈgek
kˆz¸l. A j·rm˚ modellje tˆbb v·ltozatban
is beszerezhetı, Ìgy biztosÌtva lehetısÈget,

hogy a jogosÌtv·ny nÈlk¸li v·s·rlÛk is
megvalÛsÌthass·k autÛs ·lmaikat ñ m·r
ami a 45 km/Ûr·ba Ès a 350 kilÛs ˆssztˆmegbe belefÈr. A hagyom·nyos v·rosi
autÛk mellett CoupÈnak nevezett sportosabb modelleket is gy·rtanak. A kÌn·lat
legtrendibb v·ltozatai a Crossover Ès a
Crossline, amelyek enyhÈn nagyobb,
kombiszer˚ darabok, utÛbbi nÈmi terepj·rÛs kinÈzettel.
Az Aixam a jap·n Kubota cÈg kÈthengeres, 400 kˆbcentis dÌzelmotorjait haszn·lja, ezek teljesÌtmÈnye 4 kW (=5,5 LE).
A tˆrvÈny ennyit enged meg. A v·ltÛja fokozat nÈlk¸li, ami m˚kˆdÈsi elvÈben pont
olyan, mint a robogÛk v·ltÛi. A kocsik v·zszerkezete alumÌnium, amit hıre l·gyulÛ
m˚anyag panelekkel burkolnak. Az
Aixam mellett a piac m·sik legmeghat·ro-

zÛbb szereplıje a Ligier-Microcar p·ros,
akik Èvi 11 ezer j·rm˚vet gy·rtanak. Az
Aixam mopedautÛhoz kÈpest nagy m˚szaki eltÈrÈsek nincsenek. A v·z alumÌnium, a burkolat m˚anyag, 350 kilÛ a tˆmege Ès 5,5 lÛerı van benne, viszont ık az
olasz Lombardini kÈthengeres dÌzelmotorj·t haszn·lj·k.
Az ·tlagosan 3 liter ¸zemanyagot fogyasztÛ mopedautÛk alapfelszereltsÈge
mellÈ, hatalmas meglepetÈsre, ma m·r
blokkol·sg·tlÛ, ÈrintıkÈpernyıs multimÈdia, tolatÛkamera, sıt ak·r lÈgzs·k is
kÈrhetı.
A mopedautÛk biztons·ga a sokszor embertelen kˆzlekedÈsÈben megkÈrdıjelezhetı, ·m v·rosi kˆzlekedÈsre mÈrete, alacsony Ès kˆrnyezetbar·t fogyaszt·sa miatt
kiv·lÛan alkalmas. ï

Idõsgondozás Kolozsváron

zottaink teljes értékû életet élhetnek hasonló
korú emberek társaságában. További információkért keressék fel a www.casaambrozia.ro
honlapunkat, vagy hívjanak bizalommal a
0740-473398-as telefonszámon.

A kincses városban immár hatodik éve mûködõ Ambrózia-ház családias, 20 személyes
idõsotthon, ahol gondozás mellett teljes körû ellátást biztosítanak az
ott lakóknak. A második, teljesen új épületünkben akadálymentesített közlekedés,
kényelmes, elektromosan
állítható ágyak, modern fürdõszobák, ízlésesen berendezett társalgó- és közösségi terek minden igényt kielégítenek.
A tágas udvaron és hátsó
kertben lehetõség nyílik sétára és friss levegõn való pihenésre egyaránt.
A kedves, magyarul is beszélõ személyzet pedig minden
egyéni igényre gondosan figyel, és állandó orvosi felügyeletet biztosít, így gondo-

HIRDETÉS
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Alonso távozik, Vettel érkezik
A Ferrari az idÈnyz·rÛ Abu-dzabi NagydÌ- pozÌciÛt a nÈgyszeres vil·gbajnok Sebasjon kÈt fontos bejelentÈst is tett. Fernando tian Vettel veszi ·t.
Alonso ˆt Èv ut·n t·vozik az olasz F1-es
Alonso 11 gyızelmet aratott a Ferrarival,
ist·llÛtÛl, valamint hogy a meg¸resedett 44-szer ·llt dobogÛra, a 2010-es Ès a
2012-es szezon utolsÛ futam·n volt esÈlye a vil·gbajnoki cÌm megszerzÈsÈre, de mindkÈtszer elbukott. KarrierjÈt a McLarennÈl folytatja.
Vettel a Red Bull csapatot hagyja el a FerrariÈrt,
amellyel hat szezon alatt
114 versenyen 38 gyızelmet aratott, s nÈgy vil·gbajnoki cÌmet szerzett.
A csapat meg¸resedett
helyÈre a Red Bull az
orosz Danyiil Kvjatot iga-

zolta le. A nÈmet vil·gbajnok h·rom Èvre
Ìrt al· szerzıdÈst a Ferrarival. ÑA Formañ1-es karrierem kˆvetkezı szakasz·t
a Ferrarin·l tˆltˆm, amivel egy rÈgi ·lmomat v·ltom valÛra. Gyerekkoromban
Michael Schumacher volt a pÈldakÈpem
a piros autÛban, hatalmas megtiszteltetÈs, hogy vÈgre Èn is n·luk vezethetekî ñ
mondta Vettel. A 27 Èves pilÛt·ra m·r
2008-ban felfigyeltek a maranellÛiak,
ugyanis a Toro Rosso pilÛt·jakÈnt Monz·ban az eddigi egyetlen olyan Ferrarimotoros F1-es gyızelmet aratta, amelyet
nem a gy·ri csapat jegyzett. ï

