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Egyik jelölt mögött sincsen többség, június végén újból összeülnek

Három parlamenti frakció és 28 ország kívánságait kell összehangolni
egy megfelelő emberben az Európai Bizottság élére.

Hiába nyúlt éjszakába az uniós állam-
és kormányfők csütörtöki csúcstalálko-
zója, nem tudták eldönteni, kik vegyék
át a következő hónapokban megürese-
dett  vezetői  posztokat.  Teljes  körűen
konzultáltak,de  nem volt  egyetlen  je-
lölt mögött sem többség, ezért több idő-
re van szükség, mondta a találkozót le-
vezető  Donald  Tusk.  Hangsúlyozta:
csomagban kezelik a tisztségeket, azaz
együtt döntenek majd mind az öt kérdé-
ses  pozícióról,  és  kitérő  választ  adott,
amikor arról kérdezték, sikerült-e szű-
kíteni a neveket.  Jean-Claude Juncker
bizottsági elnök szerint a június 28-29-i
G20  találkozót  is  felhasználhatják  az
egyeztetésekre.  „Örömmel, élvezettel,
elégedettséggel, és igen, egy kicsi bol-
dogsággal  vettem  tudomásul,  hogy
nem könnyű  lecserélni  engem” – vic-
celt az éjjel 2-kor tartott sajtótájékozta-
tóra  láthatóan  elfáradt  politikus.   A
csúcstalálkozó  közben  gyorsan  elter-
jedt  az  interneten  egy  fénykép  arról,
hogy Donald Tusk, az Európai Tanács
elnöke  Angela  Merkel  német  kancel-
lárral,  Emmanuel  Macron  francia  el-
nökkel  és  Pedro Sanchez spanyol  mi-
niszterelnökkel  nyolcszemközt  tár-
gyal. A brüsszeli tudósítók nagy jelen-
tőséget tulajdonítottak ennek a lencse-
végre  kapott  privát  összejövetelnek,
ugyanis már előtte is az a hír járta, hogy
pontosan a francia, a német és a spanyol
vezetőkön  múlik  elsősorban,  hogy
sikerül-e  megegyezni  az  új  bizottsági
elnök személyéről.  Ugyanis:  azon túl,
hogy mind a hárman népes és erős uniós
országokat irányítanak, Angela Merkel
egyúttal az Európai Néppárt legmegha-
tározóbb politikusa, Macron a liberális
pártcsalád  vezető  alakja,  Sanchez  pe-

dig az európai szocialista párt erős em-
bere.  Ez  az  a  három  pártszövetség,
amelynek az európai parlamenti frakci-
ói meg kell, hogy egyezzenek egymás-
sal ahhoz, hogy sikerüljön stabil több-
séget létrehozni az EU jogalkotásában.
A  huszonnégy  európai  kormányfő  és
négy államfő megállapodott, hogy jövő
vasárnap,  június  30-án  újból  összeül-
nek. Addig Donald Tusk folytatja a tár-
gyalásokat a parlamenti frakciókkal és
az uniós országok vezetőivel. Ezeknek
az egyeztetéseknek a fényében a hónap
végén már szavazhatnak konkrét jelöl-
tekről.  Az Európai  Parlament  a  július
2-4-i ülésén már szeretné megválaszta-
ni az EP elnökét,  erre azonban ideális
esetben csak akkor kerülhet sor, ha már
tudják, hogy a másik négy intézmény:
az  Európai  Bizottság,  az  Európai  Ta-
nács, az Európai Központi Bank és az
Európai  Külügyi  Szolgálat  élére  mi-
lyen nemzetiségű, milyen nemű és mi-
lyen  pártállású  jelölteket,  és  elsősor-
ban:  kiket  szánnak az  állami  vezetők.
Ezekre a döntésekre kerül majd sor vár-
hatóan  június  30-án.  Megerősítette,
hogy az államfők és kormányfők köré-
ben nem tartottak szavazást egyik szó-
ba jöhető jelöltről sem. Mint fogalma-
zott:  megbíztak Donald Tusk helyzet-
értékelésében,  hogy  fölösleges  lenne
szavazásra bocsátani a neveket, hiszen
az Európai Parlamentben egyelőre esé-
lye sem látszódik annak,  hogy a most
szóban  forgó  nevek  közül  bármelyik
mögött többség tudna felállni. Megkér-
dezték tőle: mi lesz annak a következ-
ménye, hogy a szociáldemokrata és a li-
berális  frakciók  egyértelműen  meg-
vonták a támogatásukat a német, népp-
árti jelölttől, Manfred Webertől. 

Juncker: Örömmel látom, hogy nem olyan könnyű engem lecserélni!

India két hadihajót
küldött az Ománi-
öbölbe
Két  hadihajót  vezényelt  az  Ománi-
öbölbe  az  indiai  haditengerészet,
hogy biztosítsa a szabad áthaladást az
indiai  felségjelzésű  hajóknak,  jelen-
tette be az indiai védelmi minisztéri-
um.  Májusban  a  Hormuzi-szoroson
túl,  az  Ománi-öbölben  négy  tankha-
jón, múlt csütörtökön pedig már köz-
vetlenül a szorosban újabb két  tank-
hajón történt  robbanás,  melyekért  az
Egyesült Államok egyértelműen Iránt
tette  felelőssé.  A  teheráni  kormány
visszautasította a vádat.

Nyolc évig vaknak
tettette magát egy
dél-koreai férfi
A dél-koreai rendőrség szerint 118 mil-
lió won (közel 29 millió forint) járadé-
kot  vett  fel  egy magát  nyolc  éven ke-
resztül vaknak tettető csaló – írja aSky-
News. Az álvakot az egyik szomszédja
buktatta le, aki látta a férfit vezetni.  A
40 év körüli férfit a nyugdíj- és fogyaté-
kossági törvény megszegésével vádol-
ja a rendőrség. A férfi 2010 óta súlyo-
san látássérültnek vallotta magát. Mint
kiderült, korábban volt szembetegsége,
ami miatt szemüveget kellett hordania,
de az nem okozott teljes vakságot.

Forróság közelít
Európa felé
Afrikából
A jövő héten néhány napon keresztül
nagy forróság uralkodhat Nyugat- és
Közép-Európa  egyes  országaiban  –
számolt be az Országos Meteorológiai
Szolgálat  a  Facebookján.  Jelenlegi
modellfutásaik  alapján  leginkább
Spanyolországot,  Franciaországot,
Németországot  és  Lengyelország
egyes  részeit  is  érintheti  a  tikkasztó
hőség. A nagyjából 1500 méteres ma-
gasságra előrejelzett hőmérsékleti tér-
képen piros színnel kirajzolódik a va-
lószínűsíthetően legmelegebb terület. 

Szétrobbant egy
olajfinomító
Philadelphiában
Pusztító  robbanás  történt  péntekre
virradóra  egy  energetikai  cégnél
Philadelphiában  (Philadelphia
Energy  Solutions).  Nem  kellett  a
környékbelieket  kitelepíteni,  sérülé-
seket sem jelentettek, de a robbanás
erejére jellemző,  hogy több gépjár-
mű is felrobbant és a felcsapó lán-
gok szinte nappali fénnyel világítot-
ták be a hajnali égboltot. A finomító
a keleti part legnagyobb ilyen jelle-
gű  cége,  naponta  335  ezer  hordó
olajat dolgoznak fel.
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Libanon ragaszkodik az
Izrael által elfoglalt
területeihez
Bejrút  elfogadhatatlannak tartja  a
Golán-fennsík  státuszáról  hozott
washingtoni döntést,  és ragaszko-
dik ahhoz, hogy visszakapja az Iz-
rael által elfoglalt libanoni terüle-
teket is - írja az MTI. Michel Ao-
un  libanoni  elnök  egy  amerikai
küldöttségnek  beszélt  arról,  hogy
Bejrút  továbbra  sem  fogadja  el
Donald  Trump  amerikai  elnök
márciusi bejelentését, miszerint az
Egyesült  Államok  elismeri  Izrael
szuverenitását a Golán-fennsík fe-
lett.  Az elnök szerint Libanonnak
joga  van  visszaszerezni  azokat  a
földeket,  amelyeket  Izrael  1981-
ben  szállt  meg.  Bejrút  régóta
igyekszik napirenden tartani a Li-
banon és  Szíria  közötti  beszögel-
lésben  levő  Sebaa-farmok  ügyét,
illetve  a  mellette  lévő  Kfar  Súba
nevű  faluét,  amely az Izrael  által
1967-ben megszállt Golán-fennsík
tövében  húzódik.  A  zsidó  állam
2000-ben  vonult  ki  Dél-
Libanonból, a farmokat és környé-
két azonban továbbra is ellenőrzé-
se  alatt  tartja,  arra  hivatkozva,
hogy  azok  a  Golán  részei.  Da-
maszkusz és Bejrút szerint a vita-
tott területek libanoniak.

Megint román nacionalista
feliratokat firkáltak a bukaresti
magyar líceum kerítésére
Újból  román  nacionalista  feliratok
jelentek meg a hétvégén a bukaresti,
magyar tannyelvű Ady Endre Lícium
kerítésén, amelyet - az "aláírás" sze-
rint - a Dinamo sportklub szurkolói
fújhattak fel festékszóróval. Az inci-
densről  elsőként  aMaszol.rohírportál
számolt be. A lap által közölt fotó-
kon az "Erdely egy roman fold", és
a  "Noi  suntem romani,  noi  suntem
aici pe veci stapani" (Románok va-
gyunk,  e  föld  urai  mindörökké  mi
vagyunk) felirat  olvasható.  Az MTI
telefonos megkeresésére Trif Olga, a
tanintézet igazgatója elmondta, hogy
feljelentést  tett  a  rendőrségen,  de  a
helyszínelés után az iskola egyik al-
kalmazottja és az önkormányzat már
hétfő délelőtt eltüntette a feliratokat.
A magyaroknak "üzenő" feliratokon
kívül az elkövetők náci horogkeresz-
tet és a Dinamo jelét és felfestették a
kerítésre.  Az  igazgató  úgy  véleke-
dett:  nem  lehet  véletlen,  hogy  a  -
magyar-román mérkőzésnek tekintett
-  Sepsi  OSK-Dinamo  futballmérkő-
zés  után  egy  héttel  történt  újabb
ilyen incidens. Mint mondta, decem-
berben is  a  Dinamo egy szurkolója
festette  fel  az  iskola  kerítésére  a
"Gyűlöljük a bozgorokat" feliratot; a
rendőrség azóta azonosította és meg-
bírságolta a tettest.

Jóváhagyta a Miatyánk
új szövegét Ferenc pápa
Ferenc pápa átírná a Miatyánkot

Jóváhagyta a Miatyánk szövegének megváltoztatását Ferenc pápa,
aki  már két  éve  jelezte,  hogy átírnáa legfontosabb katolikus  ima
szövegét - számolt be a Hvg.hua Sky News alapján.

A "és  ne  vígyʼ  minket  kísértésbe"
sor helyett "ne engedd, hogy kísér-
tésbe essünk" lesz. A legkorábbi írá-
sos formája görögül van meg az ima
szövegének, Jézus szájából arámiul
hangozhatott  el.  A  nyugati  keresz-
ténységben  a  latin  fordítás  volt  a
legelterjedtebb.  A  kérdéses  rész  –
„et ne nos inducas in tentationem” –
ebben  is  így  hangzik,  ahogyan  a

többi  nyelvre  készített  fordításban
is.  Azért  döntött  Ferenc  pápa  az
imádság  megváltoztatása  mellett,
mert  teológiailag  szerinte  nem  he-
lyes, hogy Isten kísértésbe vinne, hi-
szen a sátán viszi az embereket kí-
sértésbe,  Isten  soha.  A  módosítás
egyelőre csak az olasz nyelvű  imát
érinti,  a helyi változatokról majd a
nemzeti egyházak határoznak.

Spanyolországban 2 hónap szabadság jár az

apáknak a gyerekük megszületése után

Spanyolországban  az  eddigi  ötről
nyolc  hétre  emelték  a  férfiaknak  a
gyerekük megszületése után járó sza-
badság  időtartamát,  írja  az  MTI.  A
rendelkezésről  március  elsején  hatá-
rozott a szocialista spanyol kormány,
azzal  a  céllal,  hogy  fokozatosan
egyenlővé tegye a két szülőt megille-
tő szabadság idejét. A jogszabály áp-
rilis  elsején  lépett  hatályba.  Az  első
két  hetet  közvetlenül  a  gyerek meg-
születése  után  kell  kivennie  az  apá-
nak.A fennmaradó hat hetet a gyerek
egy éves koráig felhasználhatja  akár
megszakításokkal  is.Az  apasági  sza-
badság nem ruházható át az anyára.A
mintegy  két  hónapnyi  szabadság
örökbefogadás  esetén  is  megilleti  a
szülőt.Az  apasági  szabadság  2020-
ban  12  hétre  emelkedik,  és  2021-re
éri el az anyáknak most járó 16 hetet.
Az intézkedés ebben az évben az ál-
lamnak 226 millió eurós, a munkálta-
tóknak pedig 53 millió eurós költsé-
get jelent. A spanyol állami közlöny-
ben most megjelent és ezzel életbe lé-
pett jogszabálynak harminc napon be-
lül meg kell kapnia a parlament jóvá-
hagyását is, különben semmissé válik.
A négy hét múlva esedékes előreho-
zott  parlamenti  választások  miatt  a
törvényhozást  már  feloszlatták,  ezért
a  feladatkörét  ilyenkor  ellátó  hatvan
fős  testület  szavaz  majd  a  rendelke-
zésről,  várhatóan  még ezen  a  héten.
Spanyolországban az apasági szabad-
ságot  legutóbb  tavaly  módosították,
az  akkori  konzervatív  néppárti  kor-
mány növelte négyről öt hétre.

Mindkét
ügyvédjétől
megvált a
hajóbaleset
okozásával
gyanúsított ukrán
kapitány
Élő Gábort leváltotta és új ügyvéd vé-
di  a  Viking  Sigyn  ukrán  kapitányát,
akit  halálos  tömegszerencsétlenség
okozásával gyanúsít a rendőrség – írja
a Pestisracok.hu. A lapnak Élő nyilat-
kozott, de arról nem mondott semmit,
hogy miért szűnt meg a megbízatása.
Az  ukrán  másik  ügyvédje,  M.  Tóth
Balázs  sem  dolgozik  már  együtt  a
gyanúsítottal.  A videófelvételek és a
nyomozás  adatai  szerint  a  Hableány
városnéző hajót az ukrán kapitány ál-

tal vezetett szállodahajó beforgatta és
pillanatok alatt  elsüllyesztette a múlt
szerdán a Margit híd pilléreinél. A ha-
jót azóta sem sikerült a felszínre hoz-
ni, és több holttestet még mindig ke-
resnek. Azóta az is kiderült, hogy az
ukrán  kapitány  másodkapitányként
szolgált azon a holland városnéző ha-
jón, amely április elsejénnekiment és
tankernek  Hollandiában,  abban  az
ügyben is gyanúsított az ukrán kapi-
tány.

Az Emírségek háborús
bűnösöknek vásárol be
a fegyverpiacon
Az  Amnesty  International  jogvédő
szervezet szerdán azzal vádolta meg az
nemzetközileg  elismert  jemeni  kor-
mány  oldalán  harcoló  Egyesült  Arab
Emírségeket, hogy nyugati fegyverek-

kel látott el kétes hátterű jemeni milíci-
ákat, és könnyen lehet, hogy  tömegével
kerültek  korszerű  nyugati  fegyverek
háborús  bűnöket  elkövető  harcosok,
sőt, az al-Káida kezébe. Az Emírségek
nem csak a stadionépítéseknél végezte-
ti  a  piszkos munkát  külföldiekkel.  Az
Amnesty International MTI által össze-
foglalt beszámolója szerint az Emírsé-
gektől  páncélozott  járművek,  aknave-
tők, puskák és gépfegyverek kerültek a
milíciák  birtokába,  amelyeket  egyéb-
ként  háborús  bűncselekmények  elkö-
vetésével és titkos börtönök üzemelte-
tésével  vádolnak.  Az  Egyesült  Arab
Emírségek  2015  márciusa  óta  harcol
Szaúd-Arábia oldalán a síita húszi láza-
dók ellen, és ő adja a szárazföldi inter-
venciós erők derékhadát - elsősorbana
világ minden részéről felfogadott zsol-
dosokonés általa pénzelt helyi hadura-
kon keresztül. Patrick Wilcken, az Am-
nesty  egyik  kutatója  szerint  Jemen az
emírségek  támogatta  milíciák  biztos
menedékévé válik.
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Európában és az USA-ban is be-
jegyzett magyar szabadalom

LEVITAL A személyre szabott
kényelem

"A Levital matrac család a második
világháború óta az első olyan magyar
fejlesztés  és  technológiai  újítás,
amely szabadalmi védettséget kapott
az Amerikai Egyesült Államokban és
az  Európai  Unió  területén  ebben  a
szegmensben. A 2014 augusztusában
beadott  kérelemre 3 évig tartó vizs-
gálat után kaptuk meg az uniós sza-
badalmat,  míg  ez  a  folyamat  az
USA-ban  rendhagyóan  gyorsan,
mindössze 2 év alatt  zajlott  le.  Mi-
nek köszönheti ezt a sikert? Miben
különbözik  a  Levital  a  piacon  lévő
matracokkal összehasonlítva? Talán a
legfontosabb,  hogy  a  több  rétegű
habrugós  rendszernek,  a  hűsítő  me-
mória habgélnek és a különböző ke-
ménységű  alapanyagoknak,  valamint
az  egyedi  vágás  technológiának  kö-
szönhetően alkalmazkodik a testsúly-
hoz!  Amennyiben  például  egy  180
cm  X  200  cm-es  matracon  egy  55
kg-os hölgy és egy 100 kg feletti fér-
fi  fekszik,  a Levital  matracok képe-
sek  ugyanazt  az  alátámasztást  és

komfortot nyújtani, ezáltal szükségte-
len  a  pároknak  kompromisszumot
kötni.  Nem  számít,  hogy  milyen
magas az illető vagy milyen pózban
alszik!  Más  típusú  alátámasztásra
van  szüksége  egy  alacsony  és  egy
magas  embernek,  egy  soványnak
vagy teltebbnek, akár egy háton alvó
és egy oldalt fekvőnek is. A Levital
System matracok  nem rendelkeznek
előre  kialakított  komfortzónákkal,
meghatározott,  statikus alátámasztás-
sal, mely vagy az egyik, vagy a má-
sik típusnak kedveznek csak. A Lev-
ital  System  pont  attól  különleges,
hogy  minden  testmagassághoz,  test-
súlyhoz  és  alvási  pózhoz  ugyanúgy
alkalmazkodik.  A testsúlyhoz igazo-
dó belső szerkezet és a kiválasztható
felső kényelmi réteg kombinálása az
igazi  szabadságát hozza el  a matrac
választásnak,  ezzel  a  Levital  matrac
család valóban mindenkinek megfele-
lő  megoldást  kínál.  Higiénikus!  A
Levital  System  matracok  a  kiváló
szellőzésnek  köszönhetően  szárazon

tartják a mikroklímát. A komfort ér-
zetet  még tovább fokozza az antial-
lergén huzat is. Fenti előnyök mellett
a prémium kategóriás Levital matrac
megfizethető, hosszú távú beruházás.
A 10 év garancián túl a 30 napos ár
visszafizetés  is  növeli  az  értékét.  A
rendezvényen  lehetősége  lesz  kipró-
bálni a jelenleg legnagyobb technikai
fejlettséget  reprezentáló  XSENSOR
tanácsadási  rendszert,  ami  az  alvási
szokását figyelembe véve monitoron
is megmutatja az 1664 érzékeny nyo-
máspont  segítségével,  hogy  Önnek
mi a legmegfelelőbb matrac. A világ
legnagyobb szenzoros érzékelő rend-
szereket  gyártó  vállalat  eredményeit
többek  között  a  NASA,  a  BMW,
Boeing, Ford stb. is használja." Bő-
vebb  felvilágosítás:  Dóczi  Péter  /
Ügyvezető  (Mobil:
00-36-20-335-7077,  E-mail:  doczi-
pr@gmail.com)  Pálinkás  László  /
Ügyvezető  (Mobil:
00-36-30-684-9540,  E-mail:  barki-
maslaszlo@gmail.com)

Merkel nem megy Brüsszelbe, teljesen visszavonul a politikától
Angela Merkel német kancellár csütörtökön ismét megerősítette, hogy kormányfői megbízatásának lejárta után nem vállal
újabb tisztséget, hanem visszavonul a politikából. Az MTI tudósítása szerint a kancellár Berlinben Mark Rutte holland mi-
niszterelnökkel folytatott megbeszélése után, sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nem vállal európai
uniós tisztséget sem a német szövetségi kormány vezetőjeként folytatott munkája után. Mint mondta, továbbra is érvényes az
a döntése, hogy a 2021-ig tartó törvényhozási ciklus után visszavonul, és nem áll rendelkezésre semmilyen politikai tisztség-
re, függetlenül attól, hogy hol, így Európában sem. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusát egy csütörtöki lapinter-
júval kapcsolatban kérdezték, amelyben elmondta, hogy ő is aggódik Európáért, és ez az aggodalom tovább erősíti benne a fe-
lelősségérzetet, amely arra készteti, hogy másokkal együttműködve Európa sorsával törődjön.

Megjelent a Trianon DVD + CD
Háromlemezes, reprezentatív album formájában, emlékkönyvvel kiegészítve megjelent a tavaly, a Hősök terén be-
mutatott nagy sikerű Trianon című zenés történelmi játék hangzó - és képi anyaga.
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Ahol a gyönyörű bőr
valóban sima ügy
WAX&GO 1125 Ráth György utca 1. A Délinél!

Ez teljesen más érzés. Valóban. A Wax&Go szalonban a szőrtelenítés
egy egészen más dimenzióját fogod megtapasztalni. Sok-sok vendégünk
ámul el azon, hogy a Wax&Go szőrtelenítés mennyire más, mint az,
amivel más szalonokban szembesültek.

A szőrtelenítés a Wax&Go-nál gyors,
tartós  és  fájdalommentes.  Ez  legna-
gyobb  részben  ügyeskezű  waxing
specialistáinknak  köszönhető.  Vala-
mennyi specialistánk több éve gyako-
rolja a waxing "művészetét" és tekinti
a  waxingot  hivatásának.  Ugyanis
csakis a jól begyakorolt és gyors moz-
dulatok összhangja  garantálhatja  azt,
hogy a szőrtelenítés valóban kellemes
élmény legyen. Tökéletesen tisztában
vagyunk vele, hogy a szőrtelenítés na-
gyon  intim  dolog.  Ezért  különösen
ügyeltünk arra, hogy a szalonunkban
tökéletes  nyugalom,  makulátlan tisz-

taság  és  prémium  körülmények  fo-
gadjanak.  Mindezt  igazán  elérhető
árakon.  Semmi  szükség  rá,  hogy  a
foglalással  vesződj.  Beugrasz,  gyan-
táztatsz,  elrobogsz.  Nálunk  ugyan
nincs  bejelentkezés,  de  Facebook-
oldalunkon  készséggel  válaszolunk
meg  bármely,  a  szőrtelenítést  érintő
kérdésedet, vagy érdeklődhetsz speci-
alistáink  beosztása  felől.  Szeretettel
vár  a  WAX&GO  profi  csapata!  :)
Nyitva  tartás  hétfőtől  szombatig:
08-20.00, bejelentkezés nélkül! Sze-
retettel vár Judit, Amarillisz és Kl-
audia waxing specialisták!

Fuss ott, ahonnan a
repülőgépek startolnak: a
hetedik repülőtéri futóverseny
indul augusztus végén
Mára  már  hagyománynak  számít
az az Európában egyedülálló futó-
verseny,  amelyet  a  Budapest  Air-
port szervez meg évente a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér I. futó-
pályáján. A különleges futáshoz egy
rövid időre lezárják a repülőtér I.
futópályáját  a  légiforgalom  elől,
hogy a betont a futók vehessék bir-
tokba. Az esemény zártkörű, azon-
ban  hatvan  szerencsés  bejuthat  a
nem mindennapi rendezvényre idén
augusztus  31-én,  szombaton;  rá-
adásul a nevezési díjakkal jótékony
célt támogatnak a résztvevők.

Tom Jones Papp László Budapest

Sportaréna június 22.

Abban  bizonyára  mindenki  egyet-
ért,  hogy  vannak  legendás  éneke-
sek, akiket akár 30-40 év elmúltával
is szívesen hallgatunk. Ilyen legen-
da Tom Jones is.

Már palackozva is kapható az igazi PI-
víz
Megjelent  a  piacon  az  Elixina,  az
első  palackozott,  kiskereskedelem-
ben is kapható magyar PI-víz.

Alapja  egy  kiváló  minőségű,  nemzet-
közi  szinten is  elismert,  díjnyertes ás-
ványvíz, amely a Dr. Fülöp László által
kifejlesztett BCS PI-technológia segít-
ségével  válik  különlegesen  egészsé-
gessé. A bemutatóra impozáns környe-
zetben került sor ismert személyek je-
lenlétében:  Dr.  Fülöp  Lászlóval,  Hor-
váth Gábor olimpiai bajnokkal, Ignácz
Attilával,  a  2004-es  Athéni  Olimpiai
Játékokon bajnoki címet szerzett kajak
négyes erőnléti edzőjével és Szujó Zol-
tánnal.  Június  5-én  a  Hotel  Moments
dísztermében mutatták be a sajtó képvi-

selőinek az első palackozott PI-vizet. A
rendezvényen jelen volt  a technológia
feltalálója,  Dr.  Fülöp  László  vala-
mint  Horváth  Gábor,  olimpiai  bajnok
és  Ignácz  Attila,  a  2004-es  Athéni
Olimpiai Játékokon bajnoki címet szer-
zett kajak négyes erőnléti edzője. A ren-
dezvény moderátora Szujó Zoltán volt.
A  PI-víz  kedvező  hatásait  felmérések
igazolják,  és  százezrek  fogyasztják
évek óta, ám a kiskereskedelemben ed-
dig nem volt kapható. Az Elixina meg-
jelenésével  már bárki  számára elérhe-
tővé válik,  megfizethető  áron.  Sokkal
egészségesebb mint más vizek, mert se-
gíteni tud a szervezetnek a méregtelení-
tésben,  sejtregenerációban,  lúgosítás-
ban és az energetizálódásban.

Tanja Dusy: Finomságok a deszkán
Smörgås

Manapság  iskolát  teremett  a  skandi-
náv módja annak, hogyan érezzük jól

magunkat.  Egyre  ismertebbé  vált
a hygge,  a dán életérzés,  valamint a
figyelő  tekintetek  Svédország  felé
fordultak, ahol a lagom szó fedi le a
nem túl extrém, inkább relax életvitelt
és a pillanat megélését. Ami az étke-
zést  illeti,  a  svédeknek  különleges
szertartásaik  vannak.  Naponta  több-
ször is engedélyeznek maguknak ká-
vészünetet  (fika),  aminek  mindig
mindenkor stabil tartozéka egy szend-
vics,  a  smörgås.  A szakácskönyvben
található  100  receptet  az  olasz,  spa-
nyol, görög, francia, skandináv és ke-
leti kultúrák, valamint az évszakok je-
gyében  összeállított  össze  Tanja
Dusy.  Tervezett  megjelenés dátuma:
2019.05.20. Kiadó: Partvonal
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Barnängen Lagom-ház -
Karnyújtásnyira a svéd életérzés
A Barnängen Lagom-ház promócióról bővebb információ: barnan-
gen.hu

A Barnängen által végzett online kérdőíves felmérésből kiderül, a
nők több mint háromnegyedének nincs napi fél órája önmagára, így
a mindennapos hajtásban egyre távolabb kerülnek a harmonikus
egyensúly állapotától. A svéd bőrápolási márka legújabb vegán ter-
mékcsaládja a lagom életérzés mellett szuperhatóanyagokat hív se-
gítségül a maximális hidratáltság és a teljes relaxáció biztosításához.

Mindemellett  a  cég  magyarországi
képviselete  megalkotta  a  Lagom-
házat, amely lehetőséget biztosít ar-
ra, hogy bárki újra rálelhessen testi
és lelki egyensúlyára, feltöltődjön a
márka által képviselt „pont jó” érzé-
sével. A mindennapok gyakran mo-
notonok, ugyanakkor kihívásokat is
tartogatnak  a  számunkra,  ezért  fe-
szültek vagyunk, az énidő minimali-
zálásával pedig egyre stresszesebbé
válunk. A lagom életérzés azonban
segít,  hogy  új  alapokra  fektessük
életünket azáltal, hogy megkeressük
a természetes egyensúlyt a munka, a
magánélet  és  a  kikapcsolódás  kö-
zött.  A  Barnängen  termékeiben

megtalálható  mindaz,  amit  várha-
tunk a lagomtól: tiszta, természetes
összetevők, 100 százalék vegán ki-
vitel,  valamint  szilikonmentes  for-
mula..  A  Barnängen  létrehozta  a
Lagom-házat  a  fővároshoz  közel,
ám  a  nyüzsgéstől  mégis  távol  eső
helyen, a Budakeszi Arborétum me-
sés területén. A svéd életérzés hazai
megtestesítője nem túl sok, nem túl
kevés, hanem pont jó.  Júliustól az
összes  termék megújul  és  a  jól  is-
mert 100% vegán- és szilikon tartal-
mú összetevők mellett a környezet-
tudatosság jegyében a teljes flakon a
zárókupakokkal  együtt  100  száza-
lékban újrahasznosítható lesz

Kottázd le ismét a város moraját – idén sportosan! Add a
ritmust, mi hozzuk a mozgást!
A  Fővárosi  Önkormányzat  idén  is
keresi Budapest Dalát. Most viszont
Európa  Sportfővárosaként  igazán
dinamikus  szerzeményeket  vár
majd a zsűri. Ismert és még felfede-
zés  előtt  álló  zenészek  és  énekesek
március 22-ig küldhetik el saját stí-
lusukban  íródó,  repertoárjukba  il-
leszkedő  szerzeményeiket.  Hat  is-
mert előadó kapott felkérést, mellet-
tük másik öt helyre várják olyanok
jelentkezését,  akik  úgy  gondolják,
dalban  mondják  el  azt,  amit  szá-

mukra idén  a  sportos  Budapest  je-
lent. A megmérettetést idén is szakma-
ilag  elismert,  független  szakértőkből
álló zsűri (Joós István - a Magneoton
Zrt. vezérigazgatója mellett Rózsa Ist-
ván - Rózsa Records, Rakonczai Vik-
tor  -  Artisjus  díjas  zeneszerző,  zenei
producer,  Nagyné  Varga  Melinda
-  Fővárosi  Önkormányzat  Kulturális
főosztályvezető  és  Szűts  László
– MAHASZ) értékeli, illetve a közön-
séggel közösen döntenek majd a 2019-
es év Budapest Daláról. 

SZÉTTÉPVE Zenés szembenézés

Szabó Kimmel Tamással

“Vajon  miért  választja  az  ember  az
élet helyett az élet villanásnyi illúzió-
ját? Mi az, amiért az olykor biztonsá-
gos családi hátteret, a tiszta jövőt egy
koszos gyorséttermi WC-re váltja? Mi
az a pillanat ahol megszületik a dön-
tés, hogy fejjel csússzunk lefelé a lej-
tőn?  A  függőség  mindenki  életében
megtalálható,  hol  észrevehetetlenül,
hol  látványosan.  Előadásunk  az  em-
bert boncolgatja a döntést vizsgálja és
igyekszik bemutatni, hogy az élet, né-
ha tényleg csak egy pillanaton múlik!
Igaz történetek, zene, fény és sötét. A
döntés  a  miénk,  de  talán  létezik  ki-
út...” Az előadást 14 éven felülieknek
ajánljuk.

Hazai termékek a dm
polcain! Lezárult a
dmStart! pályázat

A dm termékpályázatot írt ki dm-
Start!  néven.  A  pályázat  célja,
hogy felkarolja az újonnan induló
magyar  vállalkozásokat,  és  még
több  izgalmas,  innovatív,  fenn-
tartható terméket kínáljon polca-
in a vásárlóknak. A pályázat ered-
ményeként 2019. májusától foko-
zatosan 14 hazai vállalat termékei
válnak elérhetővé a drogériában.
A termékek bevezetése  folyama-
tos, legtöbbjük már elérhető a dm
üzletekben és  az  online  shopban
is.  A márkák a  www.dm.hu/dm-
start oldalon részletesen is bemu-
tatkoznak. A felhívásra 2019. janu-
ár végéig lehetett jelentkezni. A cé-
gek három termékkategóriában pá-
lyázhattak:  bio  és  konvencionális
élelmiszerek,  kozmetikumok  és
háztartási-vegyi  áru.  Összesen  83
pályázat  érkezett.  A  pályázat  két
fordulóból állt: a benyújtott anyago-
kat szakmai zsűri bírálta el, majd az
általuk kiválasztott  cégeknek lehe-
tőségük volt egy személyes találko-
zón is bemutatni termékeiket. Az el-
bírálásnál  figyelembe vették  a  ter-
mék  innovatív  jellegét,  a  dm-
vásárlók igényeit, a termékek piac-
képességét  és  a  fenntarthatósági
szempontokat.

Kultúra

Nemek és
igenek
ősbemutató a
Centrál
színházban
INDULATOKAT KAVARÓ ELŐ-
ADÁS PARÁDÉS SZEREPOSZ-
TÁSSAL

Egy hónap múlva, március 2-án
lesz Nina Raine fiatal angol drá-
maírónő  Nemek és igenek című
darabjának  magyarországi  ős-
bemutatója  a  Centrál  Színház-
ban. E húsbavágóan friss darab
szerte a világon indulatokat ka-
vart,  hisz  kendőzetlen  őszinte-
séggel,  ugyanakkor mély empá-
tiával mesél nőkről és férfiakról,
szexről és hatalomról, nemekről
és igenekről. Puskás Tamás ren-
dezésében  olyan  fantasztikus
művészeket láthat a közönség a
színpadon, mint Bata Éva, Len-
gyel Tamás, Pálfi Kata, Schmied
Zoltán,  Kovács  Patrícia,  B-
ereczki  Zoltán  és  Pokorny  Lia.
Nina Raine fiatal angol drámaíró-
nő Nemek és igenek (Consent) cí-
mű darabja Baráthy György fordí-
tásában, Puskás Tamás rendezésé-
ben 2019. március 2-ától lesz lát-
ható a Centrál  Színház színpadán
Bata  Éva,  Lengyel  Tamás,  Pálfi
Kata,  Schmied  Zoltán,  Kovács
Patrícia,  Bereczki  Zoltán  és  Po-
korny Lia főszereplésével. A dísz-
leteket  Bagossy  Levente,  a  lát-
ványt  Pallós  Nelli,  a  jelmezeket
Kárpáti  Enikő  tervezte.
https://www.facebook.com/Szin-
haz.Central/
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Neymar vallomást
tett nemierőszak-
ügyben

Neymar bement egy Rio de Janeiró-i
rendőrőrsre  vallomást  tenni,  miután
nemi erőszakkal vádolta meg egy bra-
zil  nő,  írja a BBC a futballista ügy-
védjére hivatkozva. A PSG és a brazil
játékosa  sérülése  miatt  mankókon
ment  be a  rendőrségre.  A futballista
tagadta,  hogy  megerőszakolta  volna
Najila  Trindade-et  egy párizsi  hotel-
szobában.  Neymar  aztán  köszönetet
mondota rendőrőrsnél várakozó szur-
kóknak is, hogy támogatják. Trindade
múlt  pénteken  beszélt  arról,  hogy
Neymarral  az  Instagramon  ismerke-
dett meg, majd május 15-én találkoz-
tak is. A hotelben az ittas futballista
erőszakosan  viselkedett  és  szexre
kényszerítette állítása szerint.

Robben és Ribéry
kupagyőzelemmel
búcsúzott a
Bayerntől

A  Bayern  München  3-0-ra  legyőzte
az  RB  Leipziget  a  Német  Kupa-
döntőjében,  ezzel  19.  alkalommal
nyerte  meg a  Német  Kupát.  A klub
történetének ez volt a 12. duplázása,
amikor egy szezonban a bajnoki cím
mellett  a  kupát  is  megnyerte.  A
Bayern  legendái,  Arjen  Robben  és
Franck Ribéry utoljára húzta magára
a csapat  mezét.  A lipcseiek két  ma-
gyar válogatott játékosa, Gulácsi Pé-
ter és Orban Willi is kezdőben kapott
helyet. A berlini Olimpiai Stadionban
75 ezer néző előtt rendezték a 76. Né-
met  Kupa-döntőt.  A két  résztvevő  a
Bayern München, és a története során
először  döntős  RB  Leipzig  volt.  A
Bayern  kapujában  egy  hónap  kiha-
gyás után, újra Manuel Neuer állt, aki
a szezon utolsó mérkőzésére épült fel
izomsérüléséből.

Budapest
rendezi az első
World Urban
Gamest
Budapest  rendezi  szeptember
13.  és  15.  között  az  első  World
Urban  Games  új  generációs
multisport-eseményt  -  jelentette
be  hétfőn  a  Nemzetközi  Sport-
szövetségek Szövetsége (GAISF).
A World Urban Games még csak
nem  is  az  olimpia  kisöccse,  7
sportágat sem sikerült Budapestre
hozni. A szervezet közölte továb-
bá, hogy az esemény szervezésé-
ért csaknem 50 város érdeklődött
- például Budapest mellett Barce-
lona, Los Angeles és Tokió -, a
pályázati  folyamat  végére  pedig
az  egyesült  államokbeli  nagyvá-
ros, illetve a magyar főváros ma-
radt versenyben.
A  GAISF  tavaly  novemberben
kezdte megaz egyeztetéseket Los
Angelesszelaz  első,  idei  rendez-
vényről, de aztán hosszas mérle-
gelés után arra az álláspontra ju-
tott,  hogy "a  Budapest  által  kí-
nált program jobban illeszkedik a
GAISF és a World Urban Games
jövőképéhez".
A szervezet azt is közölte, hogy a
2021-es esemény megrendezését is
felajánlották Budapestnek. "Buda-
pest Európa egyik legfőbb sportfő-
városa lett, és többször bizonyította
már, hogy alkalmas otthont adni ki-
váló  rendezvényeknek"  -  írta
közleményében a GAISF.

Kyrgios megint összeszedett
egy ötmillió forintos büntetést
Az ausztrál teniszezőnek tavalyi tornája is emlékezetes lett

Nick Kyrgios megint nem bírt magával, az ausztrál játékost sport-
szerűtlen viselkedése miatt 13 766 fontra (ötmillió forint) büntették
a queensi tenisztornán,írja a BBC. 

Kyrgios két meccsen is átlépte a hatá-
rokat. Az elsőn sportszerűtlennek ne-
vezte a vonalbírót és gúnyolta a szék-
bírót,  a  másodikon  pedig  kivágott
egy  teniszlabdát  a  stadionból.  Az
ausztrál az első fordulóban a spanyol
Roberto Carbellas Baenával játszott,
szettlabdája volt, de ellenfele hárítot-
ta. Kyrgios úgy vélte, a spanyol má-
sodik szervája out  volt,  ezért  kettős
hibáért neki járt volna a pont, a szék-
bíró azonban bent látta a labdát. Oda
is  szólt  Fergus  Murphynek.  „Ennél
messzebb már nem is mehetett volna.

Mit csinálsz?" „Nem fogok száz szá-
zalékot  beleadni,  ha  a  vonalbíró  el-
csalja a meccset. Nem akarok így ját-
szani" – mondta később.  Krygios a
térfélcserénél is csinálta a műsort, a
kerítésen át Kevin Anderson és Gil-
les  Simon meccsét  figyelte,  közben
próbált egyet öklözni az egyik vonal-
bíróval, Murphynek pedig a sapkája
miatt szólt be.  A második fordulóban
Kyrgios  kikapott  a  kanadai  Felix
Auger-Aliassimétől, amit nem viselt
túl jól, a meccs végén kihajította a né-
zők közé az ütőjét.

Visszavonult Fernando Torres
Bejelentette  visszavonulását  Fer-
nando Torres,  világbajnok spanyol
futballklasszis.
Torres  1995-ben  igazolt  az  Atlético
Madridhoz,  az  első  csapatban  a
2000/2001-es  szezonban,  16  évesen
mutatkozott be, utána hat idényen át
volt kulcsember. A szurkolóktól a Kö-
lyök  becenevet  kapta.  Az  Atletiből
Angliába,  a  Liverpoolhoz  igazolt,
ahol  óriási  kedvenc  lett,  mégis  a
Chelsea-hez szerződött 2011 januárjá-
ban, ami kettétörte karrierjét. Árnyéka
volt  önmagának,  a  Milanban kereste
tovább  az  útját  –  sikertelenül,  majd

2015 visszatért az Atléticóhoz, de már
ott  sem tudott  meghatározó  emberré
válni. Tavaly nyáron lejárt a szerződé-
se,  és  a  japán  élvonalban  szereplő
Szagan Toszu játékosa lett. Az Euró-
pa Ligát kétszer, a Bajnokok Ligáját
egyszer nyerte meg, utóbbiban 2016-
ban döntős volt. A válogatottal 2008-
ban Európa-bajnoki címet szerzett,  a
németek elleni, bécsi döntőben ő lőtte
az egyetlen gólt. Két évvel később vi-
lágbajnok is lett, majd 2012-ben meg-
védte Eb-címét a spanyolokkal. A vá-
logatottban 110-szer lépett pályára, 38
gólt szerzett.


