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A székelyudvarhelyi Szent 
Ferenc Egyesület gondozta sé-
rült gyermekek javára rendez 
december 20-án jótékonysági 
vacsorát Varga István. A ma-
gyarországi mesterszakács 
karácsonyi szellemben nyers 
vegán fogásokkal várja majd 
azokat, akik támogatnák a 
civil szervezet tevékenységét.

 » KRÓNIKA

A Nyers Séfk ént elhíresült Var-
ga István ebben a hónapban 
visszatér Székelyudvarhely-

re, miután idén ősszel nagy sikerű 
workshopot tartott a nyers vegán 
életmódról, táplálkozásról. Az erdé-
lyi turné során különleges együtt-
működés is létrejött, a Szent Ferenc 
Egyesület képviselői segítséget kér-
tek a magyarországi séft ől, hogy a 
gondozásukban lévő gyermekek 
étrendjébe beépíthessék a tisztán 
növényi alapú ételeket. Több ta-
nulmány igazolja ugyanis, hogy a 
nyers vegán táplálkozásnak pozitív 
hatásai lehetnek az autizmussal 
élők fejlődésére. Varga István akkor 
meglátogatta az egyesület gyerme-
keit, így fogalmazódott meg benne 
a jótékonysági vacsora ötlete.

A legutóbbi látogatás alkalmával 
a séf kezdőknek tartott tanfolyamot  
Székelyudvarhelyen. A részvevőknek 
olyan enzim- és vitamindús, nyers 
ételkülönlegességek elkészítését mu-
tatta be, amelyek nemcsak az étrend 
követőinek, hanem mindenkinek hasz-
nosak lehetnek. Egyébként a bemu-
tatón a töltött káposzta nyers, vegán 
változatát is elkészítették, de készült 
még mákos guba és csokitorta is. 
„Hatalmas sikert aratott a nyers ve-
gán töltött káposzta, de tulajdonkép-

A NYERS VEGÁN ÉLETMÓDOT MUTATJA BE SZÉKELYUDVARHELYEN VARGA ISTVÁN MESTERSZAKÁCS

Jótékonysági est ételkülönlegességekkel

Új ízek. Varga István szerint Székelyudvarhelyen nagy szükség van a vegánközösség kialakítására

 » „A work-
shopom nem 
arról szól, hogy 
bárkire ráeről-
tessünk egyfajta 
szemléletmódot, 
hanem egysze-
rűen szeretném 
megmutatni a 
mindenmentes 
nyers vegán táp-
lálkozás lehető-
ségét.”

pen nem volt olyan menüpont, amit 
ne fogadtak volna lelkesedéssel, és 
rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, 
ami mindig örömmel tölt el” – mondta 
Varga István. A workshop üzenete az 
volt, hogy merjünk változtatni táp-
lálkozásunkon és ezáltal életünkön. 
A séf arról is beszámolt, hogy a turné 
iránt rendkívül változatos közönség 
érdeklődött, az időseken és a közép-
korúakon kívül sok gyerek is elment 
a foglalkozásokra, illetve vegánok, 
vegetáriánusok és vegyes táplálkozá-
súak szinte egyenlő arányban vettek 
részt a rendezvényeken. „A works-
hopom nem arról szól, hogy bárkire 
ráerőltessünk egyfajta szemléletmódot, 
hanem egyszerűen szeretném megmu-
tatni a mindenmentes, nyers vegán táp-
lálkozás lehetőségét, illetve azt, hogy 
ezt milyen szépen és egyszerűen lehet 
beiktatni a hétköznapokba” – magya-
rázta a mesterszakács. Varga István a 
helyi vegánközösség kialakításában is 
segített, ugyanis azt tapasztalta, hogy 

nagy szükség van erre a tevékenységre 
egy olyan hagyománytisztelő közeg-
ben, amelyben legtöbben el sem tud-
ják képzelni az életet húsevés nélkül.

Ebben a hónapban ismét erdélyi 
turnéra indul a magyarországi séf: 
18-án Székelyudvarhelyen lesz ve-
gánklub, 19-én Csíkszeredában egy 
ételkóstolóval egybekötött beszél-
getést szerveznek, 20-án 18 órától 
pedig a jótékonysági estet tartják 
meg székelyudvarhelyi Márton 
Áron Ifj úsági Házban. Az esemény-
re egyszemélyes (96 lejes), illetve 
páros (150 lejes) belépőt lehet válta-
ni, amely természetesen tartalmaz-
za a vacsorát. A részvételi szándé-
kot az egyesület vezetőinél, Nagy 
Sándornál vagy Katalinnál lehet 
jelezni a 0740-022407-es telefonszá-
mon, illetve a szentferencegyesulet@
gmail.com e-mail-címen. A turné 
december 21-én a marosvásárhelyi 
Freshpointban tartandó vegánest-
tel zárul.
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 » INNEN-ONNAN

Eljátszotta munkatársai 
bérét egy román férfi 
Sikkasztás miatt emeltek vádat egy 
romániai férfi  ellen, aki egy ka-
szinóban eljátszotta munkatársai 
bérét, több mint 1,5 millió forintot – 
tájékoztatta a Bács-Kiskun megyei 
főügyészség tegnap az MTI-t. 
A közlemény szerint az 52 éves férfi  
nyolc társával együtt egy egyéni 
vállalkozó alkalmazottjaként épí-
tőipari munkásként dolgozott egy 
kecskeméti telepen. Hetente fi zetett 
bérüket a vállalkozó szeptember 
végén nem tudta személyesen 
Kecskemétre vinni, ezért a vád-
lottat kérte meg, hogy menjen el 
érte Budapestre. A férfi  a főnökétől 
több mint kétmillió forintot vett 
át, ebből a saját munkabére 550 
ezer forint volt. A vádlott azonban 
ezután nem a munkásszállóra 
ment, hogy kifi zesse társait, hanem 
egy játékkaszinóba, ahol 100 ezer 
forint kivételével az összes pénzt 
eljátszotta. A büntetlen előéletű, 
szabadlábon védekező férfi t a 
főügyészség sikkasztással vádolja, 
és – tárgyalás mellőzésével – a kár 
megtérítése mellett felfüggesztett 
börtönbüntetés kiszabását indít-
ványozza a bíróságnak. A vádlott 
bűnösségéről a kecskeméti járásbí-
róság dönt.

Felakasztva találtak 
egy tízéves gyereket Zajzonban
Gondatlanságból elkövetett testi 
sértés gyanújával indult bűnügyi 
kivizsgálás annak a tízéves zajzoni 
gyereknek az ügyében, aki tegnap 
reggel megpróbálta felakasztani 
magát, és akinek életét a helyszín-
re kiszállt mentősök mentették 
meg – tájékoztat Alina Maria Ivan 
felügyelőhelyettes, a Brassó megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője. 
„A nyomozás első adatai szerint a 
gyerek a nagymamájával volt ott-
hon, aki felszólította, hogy menjen 
iskolába. A gyerek ezt megtagadta, 
és miután a nagyanyja kilépett egy 
közeli élelmiszerüzletbe, a kiskorú 
a lakáshoz tartozó egyik mellék-
épületben megpróbálta felakaszta-
ni magát. A gyereket a nagyanyja 
találta meg, aki riasztotta a ható-
ságokat” – részletezte a szóvivő. 
A kiskorút kórházba szállították, 
állapota javult.

Megjelent magyarul Johnny 
Ramone önéletrajzi könyve
Commando – Johnny Ramone 
önéletrajza címmel megjelent 
magyarul a legendás New York-i 
Ramones együttes alapító gitárosá-
nak memoárja. A 2004-ben elhunyt 
zenekarvezető könyvét Dudich Ákos 
rockújságíró fordította magyarra. A 
kötet sok színes képet tartalmaz, az 
előszót az együttes első dobosa és 
producere, a magyar származású, 
2014-ben elhunyt Tommy Ramone 
(Erdélyi Tamás) írta, aki néhány éve 
emléktáblát kapott a budapesti bel-
városban. A John Cummings néven 
1948-ban született Johnny Ramone a 
New York-i Queens negyedben nőtt 
fel. A kemény utcakölyökből később 
kemény zenész lett, aki 22 évig ve-
zette vaskézzel a Ramonest, amely 
1996-os feloszlásáig 2263 koncertet 
adott, és 2002-ben beiktatták a Rock 
and Roll Hírességek Csarnokába. 
A kötet a Konkrét Könyvek Kiadó 
gondozásában jelent meg.

 » B. L. J. 

Az Alice Csodaországban című me-
sére épül a KMDSZ-gólyabál, ame-

lyet ma 18 órakor szerveznek a kolozs-
vári Florin Piersic moziban. A történet 

alapján Alice álmában belezuhan egy 
nyúlüregbe, és abszurd mesevilág-
ban ébred. Néhol megnő, néhol ösz-
szemegy, beszorul a nyuszi házába, 
hernyókkal beszélget, őrültekkel teá-
zik, és ehhez hasonló megpróbáltatá-

sokkal kell szembenéznie egy idegen, 
elvarázsolt világban. Az elsőéves egye-
temisták is hasonló csodaországban 
találják majd magukat, ahol különbö-
ző feladatok teljesítésével próbálnak 
majd kiszabadulni az álomvilágból.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség 
által rendezett gólyabálra 14 szakosz-
tály legügyesebb párja jutott tovább. 
Ezek közül tíz a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetemről került ki, egy az 
Agrártudományi és Állatorvosi Egye-
temről, egy a Műszaki Egyetemről, 
egy a Képzőművészeti és Formater-
vezői Egyetemről és egy a Sapientia 
EMTE-ről.

A jó hangulatot Miklós Roland biz-
tosítja szaxofonjával, illetve a Navarra 
Dance szórakoztatja majd a közön-
séget. A bálon való részvétel minden 
érdeklődő számára ingyenes. A di-
ákok az Aft er Eight Cocktail Cluban 
bulizhatnak tovább, ahol DJ Tőtöttcigi, 
majd Pici & Johnny lép fel. A szórako-
zóhelyre belépőt a KMDSZ-irodában 
vagy a helyszínen lehet váltani 25 le-
jért, A Kártyával ez mindössze 20 lejbe 
kerül.

Csodaországba kalauzolja a gólyákat a KMDSZ

 » A diákok fel-
adatok teljesítésé-
vel szabadulnak ki 
az álomvilágból.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség gólyabáljára 14 szakosztály legügyesebb párja jutott tovább




