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Februári lapszámunkban Oláh 
Emese, Kolozsvár magyar al-
polgármesterének gardróbjából 
inspirálódtunk. Mutatunk egy kis 
ízelítőt!

A vagány alpolgármester

Motoron – sisakban, bőrkabátban 
és szakadt farmerben – érkezik 

a sok száz fi atal közé a diáknapokon, 
magyaros hímzéssel ellátott ruhát 
hord nyilvános megjelenésein. Sosem 
marad észrevétlen Oláh Emese, Ko-
lozsvár magyar alpolgármestere.

Megváltozott a stílusa azóta, hogy 
közéleti személyiség lett. A korábban 
hordott merészebb cuccokat szolid 
vonalra cserélte. Már ügyvédként is a 
fekete-fehér kombinációt szerette, de 
úgy, hogy mindig megtoldotta azt va-
lamilyen kis plusszal, fi gyelemfelkeltő 
elemmel.

Gyakran jár sportterembe, munkája 
miatt a hosszú órarenddel működő, 
plázákban található tornatermekbe, 
ahol rengeteg a ruhabolt is. Így össze 
lehet kötni a kellemest a hasznossal. 
„Régen sokszor terápiajellegűek vol-
tak ezek a vásárlások, és volt, hogy 
túlzásba is vittem, de ma már kevés 
időm marad vásárlásra. Most nagyjá-
ból félévente egyszer megyek bevásá-
rolni” – meséli.

Olvassa el a teljes cikket a Nőileg 
magazin februári lapszámában. Keres-
se a lapárusoknál vagy a nőileg web-
áruházában: noileg.ro/elofi zetes.

Egy részlet a februári Nőileg magazin 
korszakos mellékletéből, amelyben 
az 1910–1920-as évekbe kalauzoljuk 
olvasóinkat.

Film, színház, muzsika

K ikért rajongott a 20. század második 
évtizedében Budapest? Hogyan indult 

világhódító útjára Kodály és Bartók? Mit 
köszönhet a magyar színház és fi lmgyártás 
Janovics Jenőnek? E havi Deszkánkon hoz-
zájuk repülünk vissza az időben.

Elindulnak az első magyar fi lmgyárak

Janovics Jenő (1872–1945) nemcsak szí-
nész, rendező, színházigazgató és a 

magyar fi lmgyártás egyik úttörője volt, de 
mozitulajdonos, producer és a romániai 
magyar szellemi élet serkentője is. Ko-
lozsvári színigazgatóként fontos szerepet 
játszott a Hunyadi téri színház építésében, 
illetve a nyári színkör kőszínházzá ala-
kításában is. Az 1909–1910 között emelt 
építmény zömében saját pénzén készült, 
s benne mozgóképszínházat és fi lmstú-
diót hozott létre. Producerként 1913–1920 
között hatvanöt fi lmet forgatott, ebből 
harmincegynek ő írta a forgatókönyvét, 
és hármat ő rendezett. Játékfi lmjeinek 
témáját a magyar irodalomból merítette. 
Első fi lmje – a Pathé-fi lmgyárral közösen 
készített Sárga csikó – világsikert aratott. 
Ugyanakkor az 1911–14 között rendezett 
drámaciklusai kiemelkedő jelentőségűek 
a magyar színház történetében. Igazgatása 
alatt a kolozsvári színház – gyakran Buda-

pestet is megelőzve – a magyar színházi 
élet úttörőjévé lett erős közönségnevelő 
törekvéseivel.

Olvassa el a teljes cikket a Nőileg maga-
zin februári lapszámában. Keresse a lap-
árusoknál vagy a nőileg webáruházában: 
noileg.ro/elofi zetes.

A                     februári lapszámából

Hét évig nem 
mozdult egy vakgőte

A farkos kétéltűek rendjéhez 
tartozó fajok alapvetően 

meglepően hosszú életet élnek, de 
mind közül kiemelkedik a barlangi 
vakgőte, más nevein emberhal, 
halgyík, halgőte vagy olm. 
A kutatók már régóta tudják, hogy 
ezek a barlanglakó kétéltűek akár 
száz évig is elélnek, de a tudósok 
most új ismeretekkel gazdagodtak 
az életmódjukkal kapcsolatban 
– közölte az Independent. Egy 
friss tanulmányból kiderült, hogy 
az egyes bosnyák barlangokban 
megfigyelt emberhalak több mint 
egy évtized alatt kevesebb mint tíz 
métert tettek meg. Ez alapján pedig 
a lajhárok hiperaktívnak mond-
hatóak. De még ennél is furcsább, 
hogy egy rendkívül lusta egyed hét 
teljes éven, összesen 2569 napon 
keresztül egyáltalán nem mozdult 
meg. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy ezekre az élőlényekre semmi-
lyen ragadozó sem leselkedik, elég 
jól tűrik az éhezést, és akár évekig 
elvannak élelem nélkül, vakok 
és teljes sötétségben élnek föld 
vagy víz alatt. Tulajdonképpen 
csak akkor kell megmozdulniuk, 
ha párosodnak, ami átlagosan 
12,5 évente egyszer fordul elő. Az 
állatka 30 centiméternyi testhosz-
szal, vékony hengeres testtel és 
rövid lábakkal rendelkezik. Apró 
rákokkal, halakkal és esetenként 
rovarokkal táplálkozik. Európában 
föld alatti karsztbarlangokban és 
barlangi tavakban él, Bosznia-Her-
cegovina, Horvátország, Szlovénia, 
Montenegró és Olaszország terüle-
tén. (Hírösszefoglaló)

A TUSNÁDFÜRDŐI FESZTIVÁLON NEVES HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ELŐADÓMŰVÉSZEK LÉPNEK SZÍNPADRA

Ínyencségek blueszal fűszerezve

A tusnádfürdői gasztrobluesfesztivál keretében A. G. Weinberger nagyváradi zenész is fellép

Blueskoncertekkel, étel- és 
borkóstolókkal várják az érdek-
lődőket az első alkalommal, 
március 19–21. között Tusnád-
fürdőn szervezendő gasztro-
bluesfesztiválon.

 » BEDE LAURA

E lső alkalommal rendeznek gaszt-
robluesfesztivált Tusnádfürdőn 
március 19–21. között. A szerve-

zők tájékoztatása szerint a rendezvény 
egyedi koncepció köré szerveződik, hi-
szen a fesztivál idején több hivatásos 
szakács főz 3 napon át 10 étteremben. 
Az „egykori ízek felfedezése” temati-
ka keretében a szakácsok szabadjára 
engedhetik képzeletüket, és kedvükre 
főzhetnek bármit, amit szeretnének. 
Március 19-én és 20-án bemutatják 
az ételeket, a kulináris élvezetek töké-
letesítése érdekében pedig az ínyen-
cségek mellé bort szolgálnak fel. A 
fesztivál idején a Románia és Magyar-
ország leghíresebb borvidékeiről szár-
mazó nedűket kóstolhatják meg az 
érdeklődők. Az esemény utolsó nap-
ján gasztrokiállítást szerveznek, ahol 
több mint 30 fajta ételt szolgálnak fel. 
A fesztivál legsikeresebb receptjei rá-
kerülnek a Hargita megyei fürdőváros 
éttermeinek étlapjaira a 2020-as tu-
risztikai szezonban.

Esténként a blues kapja a fősze-
repet a Tulipán Multikulturális Köz-

pont színpadán, ahol neves hazai 
és külföldi művészek lépnek fel. 
Elsőként a romániai Quo Vadis ze-
nél, amely saját szerzeményein kí-
vül játssza a Colosseum, a Led Zep-
pelin, a Mountain, Muddy Waters 
és Jimi Hendrix dalait. Az Amerikai 
Egyesült Államokból érkező Sean 
Chambers énekes, gitáros fellépése 
után közös zenélésre (jam session) 
várják a résztvevőket. Március 20-án 

szintén amerikai fellépő, a Blues-
core együttes felel a jó hangulatért, 
majd a belgiumi Catfi sh csap a hú-
rok közé. Az estét A. G. Weinberger 
nagyváradi énekes, gitáros műso-
ra, illetve jam session zárja.

A Tusnad Gastro Blues Fest 
nevű rendezvényt az Accent 
geoökológiai szervezet rendezi 
együttműködve Tusnádfürdő pol-
gármesteri hivatalával.

 » A fesztivál 
idején Románia 
és Magyarország 
leghíresebb 
borvidékeiről 
származó nedű-
ket kóstolhatnak 
meg az érdeklő-
dők.
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