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REKLÁM

Folytonosság jellemzi a hatvanadik születésnapját ünneplő, Kolozsváron szerkesztett Napsugár folyóiratot

Gyermeklap „szemben az árral”
Jubileumi rendezvény-

nyel köszöntötték a 60. 

születésnapját ünneplő 

Napsugár gyermeklapot 

a hétvégén Kolozsváron.

Hatvanadik születésnap-
ját ünnepelte a hétvégén a 
Kolozsváron szerkesztett 

Napsugár gyermeklap, amely ha-
vonta 12 500 gyerekhez jut el Er-
délyben és kisebb példányszám-
ban Magyarországra és Nyu-
gat-Európába is. A kincses vá-
rosbeli rendezvényre számos er-
délyi megyéből érkeztek kisdi-
ákok és tanítók, többek között 
Máramaros, Szilágy, Szatmár, 
Bihar, Hargita megyéből. Zsig-
mond Emese, a Napsugár főszer-
kesztője a Krónikának elmondta, 
szombaton a Báthory István El-
méleti Líceum dísztermében ösz-
szegyűlt népes közönség előtt 
értékelték ki a gyermeklap hat-
van évét. „A Napsugár nemcsak 
hogy nevet nem változtatott a 
60 év alatt, hanem alapvetően 
a szerkesztési elvein, a céljain 
sem kellett módosítania, hiszen 

elődeink is ugyanazokkal a ne-
mes gondolatokkal hozták lét-
re a lapot a zordabb, kommunis-
ta időkben, mint amilyennel mi 
most készítjük. Egészen megvál-
toztak a körülmények, mert ak-
kor az volt a gond, hogy a cen-
zúra nem engedte szabadon írni 
a szerzőinket, most pedig rész-
ben anyagi gondokkal küzdünk, 
részben pedig a mostani képer-
nyőőrületnek vagyunk mi is az 
áldozatai” – részletezte a főszer-
kesztő. Hozzátette, egyre keve-
sebb gyerek olvas, egyre keveseb-
ben teszik le az okostelefonjukat, 
hogy kinyissanak egy mesés-
könyvet vagy egy gyermeklapot. 
„Az árral szembe úszva is büsz-
kén mondhatjuk, hogy a Napsu-
garat nagyon sok gyerek olvas-
sa, hiszen rengetegen írnak ne-
künk, sokan válaszolnak felhí-
vásainkra, bekapcsolódnak játé-
kainkba” – fogalmazott a főszer-
kesztő. A jubileumi ünnepség el-
ső napján a Napsugárban közlő 
írók és költők közül jelen volt töb-
bek között Jancsik Pál, Markó Bé-
la, Egyed Emese, László Noémi, 
Balázs Imre József, akik mesé-
ket, verseket olvastak fel. Szom-
baton Bertóti Johanna gitározott 
a hallgatóságnak, Fóris Ferenczi 

Rita a Napsugárról született ta-
nulmányából mondott el egy rész-
letet, Murádin Lovász Noémi pe-
dig a gyermeklap grafikai érté-
keiről tartott egy rövid előadást. 
A tegnapi gálaműsoron fellépett 
a mérai Cifra néptánccsoport, a 
székelyszenterzsébeti Cickom 
népdalénekes-csoport, a kolozs-

vári zeneiskola elemistáinak ki-
lencvenfős kórusa énekelt, to-
borzót adtak elő a szamosújvári 
gyerekek, a monostori Octavian 
Goga-iskola diákjai pedig rene-
szánsz táncukkal lepték meg a 
közönséget. A Napsugárban pub-
likáló grafikusok munkáiból teg-
nap kiállítás nyílt, a tárlat a gyere-

keknek és a felnőtteknek készült 
műveket is felsorakoztatja. A Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház 
nagytermében a Karaván együt-
tes koncertje zárta az ünnepsé-
get, a zenészek a Napsugár köl-
tőinek verseit zenésítették meg. 

BEDE LAURA

A romániai hatóságok is figyel-
mezetést adtak ki a Kék bálna el-
nevezésű internetes „játékkal” 
kapcsolatban, amely már több 
oroszországi és ukrajnai kisko-
rú halálát okozta. A rendőrség 
tájékoztató kampányt indított el, 
amelynek mottója: A virtuális 
barátságok halálosak lehetnek 
– közölte a Mediafax. A hatósá-
gok szerint ez a veszélyes jelen-
ség még nem terjedt el az ország-
ban, ennek ellenére a pénteki Iaşi 
megyei esetet többen ezzel a „já-
tékkal” hozták összefüggésbe. 
A iaşi-i Veronica Micle-iskolából 
öt, 12 és 13 éves diákot szállítot-
tak kórházba azt követően, hogy 
szünetben visszatartották a lé-
legzetüket. Egyikük azt mond-
ta, hogy egy diáklány mesélt ne-
kik erről a kihívásról, és ezért 
próbálták ki. A gyerekek rosz-
szul lettek, ezért mentővel kór-
házba szállították őket. Osztály-
társaik szerint az interneten kap-
tak felszólítást minderre – ezt a 
hatóságok még nem erősítették 
meg, jelenleg nyomozás folyik az 
ügyben. Amint arról beszámol-
tunk, a hónap elején a Brassó me-

gyei Feketehalom településen fel-
akasztotta magát egy kiskorú, 
akinek barátai szerint az áldo-
zat az öngyilkosságra buzdító in-
ternetes „játék” csapdájába esett.

A 2013-ban elindított, Kék bál-
na elnevezésű virtuális csoportot 
a Moszkva közelében élő, 21 éves 
Filipp Bugyejkin hozta létre. In-
ternetes álneve Filipp Fox volt, a 
játékot a Facebook orosz változa-
tán, a V Kontakte oldalon terjesz-
tette, az f57-es csoport gazdája-
ként. Bugyejkint tavaly november-
ben letartóztatták legalább 15 fia-
tal halálba kényszerítésének vád-
jával, akiket internetes oldalán 
vett rá az öngyilkosságra. Filipp 
Bugyejkin a bűnüldöző szervek-
nek elismerte, hogy ő a felelős a 
csoporthoz csatlakozó fiatalok 
haláláért. „Az öngyilkos fiatalok 
boldogan haltak meg, azt kínál-
tam nekik, amiben életükben so-
ha nem részesedhettek: melegsé-
get, megértést, kapcsolatot” – kö-
zölte Bugyejkin a St.Petersburg.ru 
internetes oldalon megjelent in-
terjúban. 

KRÓNIKA

Óvnak a Kék bálnátólMeghalt Chuck Berry, a rock ’n’ roll atyja
Kilencvenéves korában elhunyt 
Charles Edward Anderson Berry 
Sr., ismertebb nevén Chuck 
Berry amerikai gitáros, énekes, 
a rock ’n’ roll történetének egyik 
legfontosabb alakja – közölte 
az Index a BBC-re hivatkozva. 
„Ha a rock ’n’ rollt bárhogy más-
hogy kellene hívni, akkor Chuck 
Berrynek kellene elnevezni” – 
mondta róla John Lennon, a Beat-
les együttes tagja.

1926. október 8-án született 
Berry zűrös tinédzserkora után 
kezdett el komolyabban foglal-
kozni a zenével, főként gitáro-
zással. Eleinte csak melléksze-
rep jutott neki mások együttese-
iben, de az 1950-es évek köze-
pén már saját nevén adott ki le-
mezeket. Az 1955-ben megjelent 
Maybellene című dal már nagy 
sikert hozott, ezt követően jött 
az első saját szerzésű slágere, a 
Roll Over Beethoven, majd a mű-
faj többi klasszikus alapműve, a 
Johnny B. Goode, a Sweet Little 
Sixteen, a Rock and Roll Music 
és rengeteg más sláger. 1984-ben 
Grammy-életműdíjat kapott, és 
az elsők közt iktatták be a rock 

and roll hírességek csarnokába 
is 1986-ban. Az utána következő 
nagy nevek mind tőle tanultak, 
az ő zenéjét fejlesztették tovább. 
Jellegzetes színpadi kacsajá-
rása (duck walking) védjegyévé 
vált, de többen utánozzák, pél-
dául Angus Young, az AC/DC, 

és Keith Richards, a The Rolling 
Stones gitárosa is. Chuck Berry 
2014-ig hetente legalább egyszer 
fellépett St. Louisban, és idén, 35 
év után először új albumot jelen-
tetett meg, Chuck címmel.
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Chuck Berry a rock ’n’ roll történetének egyik legfontosabb alakja

Ragyogó tekintetek. A Napsugár gyermeklap megzenésített verseit adta elő a Karaván együttes
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