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REKLÁM

Az udvarhelyi adventi vásár az egymásra figyelésről szólt

A találkozás öröme

Meghalt Johnny Hallyday francia rocksztár
Életének 74. évében, kedd éjjel 
elhunyt Johnny Hallyday (port-
rénkon) francia énekes és szí-
nész, akit „a francia Elvisként” is 
emlegettek, s akinek világszer-
te több mint 100 millió lemezét 
adták el. 1943. június 15-én szü-
letett Párizsban Jean-Philippe 
Smet néven. Kisgyermekként 
került a művészvilágba: miu-
tán belga származású apja el-
hagyta a családot, pár hónapo-
san egyik anyai nagynénjéhez 
került, akinek lányai táncosnők 
voltak. A kisfiú minden turnéjuk-
ra elkísérte a lányokat, akik kö-
zül az egyik amerikai férje, Lee 
Hallyday kezdte Johnnynak be-
cézni. Jean-Philippe felcsepe-
redve a férfi családnevéből és sa-
ját becenevéből alkotta meg mű-
vésznevét – közölte az MTI. Ta-
nult klasszikus táncot, hegedült 
és gitározott, kilencévesen már 
színpadon énekelt, tizenegy éve-
sen Henri-Georges Clouzot híres 

lélektani krimijében, az Ördön-
gösökben statisztált. 1957-ben 
látta a moziban Elvis Presley 
Loving You című filmjét, és az oly 
mély hatást gyakorolt rá, hogy el-
döntötte: ő is a rock and roll „ör-
döge” lesz. Népszerűsége hazá-
jában öt évtizedig volt töretlen, 
csaknem minden évben jelent 
meg lemeze, stúdióalbuma vagy 
koncertválogatása, ezek közül 
18 platinalemez lett, s 182 turnét 
énekelt végig, még 2005-ben is 
vezette a legjobban kereső fran-

cia énekesek listáját. Filmeket is 
készített – forgatott olasz wes-
ternt és bűnügyi történeteket, 
2011-ben színpadon is debütált, 
egy kevéssé ismert Tennessee 
Williams-darab főszerepét ját-
szotta egy párizsi színházban. 
Magánéletét is nagy figyelem 
övezte. Ötször nősült, első fe-
lesége a szintén ünnepelt éne-
kesnő, Sylvie Vartan volt, akitől 
fia született, harmadik nejétől, 
a színésznő Nathalie Baye-től 
pedig egy lánya. Utolsó felesé-
gével több mint két évtizede élt 
együtt, és két vietnami kislányt 
fogadtak örökbe 2004-ben, illet-
ve 2008-ban. 2009-ben vastag-
bélrákkal kezelték, idén tavasz-
szal több közösségi médiumon 
közölte, hogy ismét daganatos 
betegségben szenved. A francia-
országi Marnes-la-Coquette-ben 
halt meg.

 
BEDE LAURA

Első alkalommal tartottak adventi vásárt a fogyatékkal élők Székelyudvar-

helyen, ahol a fiatalok megmutathatták tehetségüket, és a résztvevőkkel 

közösen hangolódtak az ünnepre.

Kézműves tárgyak sokasága 
fogadta kedden a fogyaték-
kal élők adventi jótékonysá-

gi vásárára látogatókat, amelyet 
a Tegyünk Egymásért Egyesület 
szervezett. Székelyudvarhelyen 
első alkalommal tartottak ilyen 
jellegű rendezvényt, amelynek 
az egymással való találkozás, 
ismerkedés volt a legfőbb cél-
ja. A sétatéri rendezvényen tíz 
Hargita és Maros megyei szer-
vezet tagjai mutatkoztak be, 
kézzel készített díszek, gyer-
tyák, karkötők, sapkák, zoknik, 
adventi koszorúk, festett ládi-
kók és egyéb ajándéktárgyak 
kínálták magukat a közönség-
nek. „A fogyatékkal élők szer-
ves részei a társadalomnak, s 
noha segítségre igen, de sajná-
latra nincs szükségük, hiszen 
joguk van emberi méltóságuk 
megőrzéséhez. Az adventi idő-
szak lehetőséget biztosít az el-
csendesedésre, a várakozásra. 

Legalább ilyenkor próbáljunk 
meg több időt fordítani az em-
beri kapcsolatokra, legyünk tü-
relmesek, forduljunk megértés-
sel embertársainkhoz, hiszen ez 
az ünnep lényege ” – fogalmazott 
Csányi Attila, az egyesület elnö-
ke. Hozzátette, ez a vásár nem a 
pénzről szól, hanem az egymás-
ra figyelésről, a szeretetről, mert 
ahol szeretet van, ott a szegény-
ség is elviselhetőbbé válik. Mint 
kifejtette, a vásár egyben a ta-
lálkozás ünnepe is, a jelenlévők 
pedig egy családként élik meg. 
Elekes Zoltán, a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság vezetője szerint hi-
ánypótló rendezvényről van szó. 
Főleg azért, mert intézményük 
anyagi gondokkal küzdött, így 
idén Csíkszeredában nem tud-
ták megszervezni a fogyatékkal 
élők munkáit bemutató vásárt. 
Hozzátette, mostanra viszony-
lag rendeződtek a problémáik, 

így reméli, hogy karácsonykor, 
ha megkésve is, de sor kerülhet 
az eseményre. „Az ilyen jelle-
gű vásárok azért is hasznosak, 
mert a fogyatékkal élő fiatalok 
megmutathatják tehetségüket és 
azt, hogy fontos tagjai a társada-
lomnak, valamint a közösség is 
megismerheti őket. Fontos, hogy 
az egészséges emberek elfogad-
ják őket, és úgy tekintsenek rá-
juk, mint bármely más társukra, 
ne sajnálkozva vagy éppen ódz-
kodva viszonyuljanak hozzá-
juk. Nem kell megkülönböztet-
ni őket, hanem észre kell venni 
jelenlétük pozitív oldalát” – ma-
gyarázta Elekes Zoltán. A vásárt 
alapítványok és cégek is támogat-
ták: ennek köszönhetően a szer-
vezők mindenkit megkínálhat-
tak zsíros kenyérrel és forró teá-
val, az eseményt pedig több fellé-
pő produkciója tette színesebbé.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Székelyföldi harsonaturné
Adventi harsonamuzsika című 
koncertjével turnézik Székelyföl-
dön december 6–10. között a bu-
dapesti Four Bones Quartet. A fel-
lépéssorozat a tegnapi baróti fel-
lépéssel kezdődött, ahol a ter-
vek szerint helyi kórusok is köz-
reműködtek. December 8-án a 
tusnádfürdői közösségi házban 
a Balassi Intézet által szerve-
zett Mikrokozmosz – Beveze-
tés Bartók Béla világába című 
kiállítás keretében szólalnak 
meg a harsonák, majd advent 
második vasárnapján a maros-
vásárhelyi Vártemplomban 17 
órától istentisztelettel egybe-
kötött koncertet ad a magyar-
országi formáció. A fellépése-
ken kívül Székelyudvarhelyen, 
Brassóban, Kézdivásárhelyen 
és Baróton tartanak rendkívü-
li zeneórákat, a bemutató kon-
certeken az ismert klassziku-
sokkal és a könnyed dallamok-
kal is megismertetik a fiatalo-

kat. A harsonakvartett világ-
szerte kuriózumnak számít, kü-
lönleges és egyedi zenei élményt 
nyújt, amikor egynemű hang-
szerek, ez esetben négy harso-
na szólal meg egy formációban. 
A Four Bones Quartet 2003-ban 
alakult, sokoldalúságát széles 
repertoárjuk tükrözi, a korai re-
neszánsztól ismert klassziku-
sokat, kortárs zenét is megszó-
laltatnak, könnyedebb népszerű 
dallamokat, valamint a dzsessz 
világában is otthonosan mozog-
nak. A Four Bones Quartet leg-
utóbb idén áprilisban koncerte-
zett Erdélyben. A Szent György 
Napok kulturális hetén mutatták 
be a Cinematic Bones előadást, 
amelyet a közönség nagyon jól fo-
gadott. Nyitott, befogadó közön-
ség volt, érezhető az energiák 
áramlása – fogalmaztak a kvar-
tett tagjai.

 
BÍRÓ BLANKA

Vizsgálat a megsebesített rendőr ügyében

Továbbra is válságos az állapota annak a rendőrnek, aki egy bű-
nözőcsoport leleplezése ügyében házkutatást végzett egy radóci 
(Rădăuţi) házban, és akit az egyik gyanúsított karddal megsebesített 
– közölte az Agerpres. Az orvosok visszafogottak a túlélési esélyeit il-
letően. Tudor Ciuhodaru, a iaşi-i idegsebészeti kórház orvosa elmond-
ta, kedden megműtötték a sérült rendőrt, az éjszakát az intenzív osz-
tályon töltötte, mesterségesen lélegeztetik. Rendőrségi források sze-
rint a sérült kollégái közül többen is vért adtak. Carmen Dan belügy-
miniszter kedd este közölte, vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, 
hogy miként szervezték meg a házkutatást, és miért nem viselt vé-
dősisakot a rendőr. A miniszter szerint ha lett volna sisak a fején, nem 
lennének ilyen súlyos sérülései. Carmen Dan szerint emberi mulasz-
tás történt, de meg kell várni a vizsgálat eredményét. 

Nézőpont. A fogyatékkal élők adventi jótékonysági vásárán gazdag kínálattal várták a résztvevőket
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