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TÁPLÁLKOZÁS-SZAKÉRTŐ ÉS GYÓGYTORNÁSZ A HELYES ÉLETMÓDRÓL

Nagy has, fájó hát: 
közvetetten is árt a járvány

A közel egy éve tartó világjárvány egészségre gyakorolt negatív hatásait nem 
csak az érzi, aki átesett a koronavíruson. A bezártság, a kijárási korlátozások, 
a lakásban töltött hetek, hónapok mindenkinek ártottak valamilyen módon. 
Szilágyi Karola táplálkozás-szakértőt, dietetikust és Oláh Réka gyógytornászt, 
mozgásterapeutát faggattuk a járványhelyzet „közvetett” hátulütőiről. A szak-
emberek egyetértenek abban, hogy ebben a nehéz időszakban még inkább 
felértékelődik a helyes étkezés és a rendszeres mozgás az egészség megőrzése 
érdekében. Fontos, hogy a szülők kiemelten fi gyeljenek gyermekükre is. 4.»

Otthonosan mozogni. Bármilyen gyakorlat segíthet a test „karbantartásában”, még a négy fal között is

Ki a takarosabb 
gazda Biharban?
Az RMDSZ mind a 21 Bihar megyei 
polgármestere megóvta a megyei 
tanács azon határozatát, mely 
előírja: a település határain belül 
nekik kell takarítani valamennyi – 
helyi, megyei vagy országos besoro-
lású – út szélét, az ezek mentén 
található árkokat. A közigazgatási 
bírósághoz is benyújtott óvásban a 
szövetség elöljárói azt sérelmezik, 
hogy Ilie Bolojan tanácselnök alá-
rendeltként kezeli őket.  3.»

Várják az oltásra
vágyókat
Immár az AstraZeneca vakcinájá-
val való oltásra is lehet időpontot 
foglalni tegnaptól, miután elindult 
az előjegyzés az oltási időpontok-
ra abban a 180 oltóközpontban, 
ahol ezt az oltást adják majd be a 
jelentkezőknek. Az újonnan meg-
nyíló oltópontokon hétfőn kezdik 
a jelentkezők immunizálását. Mint 
ismeretes, a vakcinával a 18 és 55 
év közötti korosztályhoz tartozókat 
oltják be.  5.»

Új tervek a szatmári
teátrumnál
Több előadást is előkészített 
Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata annak 
ellenére, hogy hosszú ideig nem 
játszhattak közönség előtt. A tár-
sulat tervei szerint a közeljövőben 
Radnóti-esttel, a Lélegezz! című 
stúdió-előadással, A gát című pro-
dukcióval lép a nézők elé. 9.»

Betűtervező segít
fi gyelemzavarosoknak
Vatány Szabolcs erdélyi szárma-
zású grafi kus és betűtervező olyan 
digitális böngészőbővítményt 
tervezett, amely a különböző fi gye-
lemzavarokkal küzdő személyek-
nek nyújt segítséget az olvasásban. 
Az egyedi fejlesztés alapvetően az 
ADHD-val (fi gyelemhiányos hipe-
raktivitás-zavarral) élők igényeit 
fi gyelembe véve készült.  12.»

 » Ha megpró-
báljuk elengedni 
a félelmeinket, 
tudatosítani test 
és lélek össz-
hangját, akkor 
sokkal jobb köz-
érzettel vészel-
hetjük át ezt az 
időszakot.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Tovább bűzlik Marosvásárhelyen 
a szemétmizéria  2.»

Alaposan visszafogja 
a kiadásokat a román kormány  7.»
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Húsz borvidék magyar termelői adták
össze az Összetartozás borát 1., 4.
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