naprakész

12

2012. december 6., csütörtök

„Nem bírt szívük a sorssal”

Röviden

Ezzel a címmel szervezett irodalmi estet a Kiss Stúdió Színház. József Attila halálának 75. évfordulójára emlékeztek, valamint a Juhász Gyulával kialakult baráti kapcsolat is terítékre került.
Dérer Ferenc

Saját sorsát
Ezt követően Molnár Judit
az elhangzott költemény szöve-

géből azt a mondatott emelte
ki: „Éltem – és ebbe más is
belehalt már”, mellyel szinte
megjósolta saját sorsát, párhuzamot vonva közte és Petőfi
között, aki ugyanezt tette halála előtt.
Beszélt a költő nehézségekkel teli életéről, gyerekkoráról,
arról, hogy már 3 éves korában
elvesztette apját. Szólt arról a
kapcsolatról, mely lánytestvéreivel, Jolánnal és Etelkával
kialakult, mindarról, ami ezeket a kapcsolatokat jellemezte, arról, hogy József Attila
többször is megpróbálkozott
öngyilkos lenni. Az első találkozójáról Juhász Gyulával, a
kettőjük között kialakult kapcsolatról, arról, hogy mindkét

poéta ugyanabban a betegségben szenvedett. Sok mindenről
beszélt még a tanárnő, amit
szinte lehetetlen egy rövid cikkben visszaadni. Ezért érdemes
ezeken a rendezvényeken részt
venni, mivel az ember sok új
ismeretre tesz szert, melyre ebben a rohanó, internetes világban nem nagyon van máshol
alkalma.
Közben a két színművésznő
több verset is elszavalt, mely egy
igazi élményt jelentett azoknak,
akik kedd este a Kiss Stúdió
Színházban töltöttek el mintegy
másfél órát. Az egész rendezvényről, és mindarról, amit az
utóbbi időben a „pinceszínházban” láttam, csak a legnagyobb
elismeréssel tudok beszélni.

A szerző felvételei

A stúdió színházban kedden
este is szép számban összegyűltek mindazok, akiket érdekelt a
mindössze 32 éves korában elhunyt József Attila tragikus sorsa, valamint az a kapcsolat, mely
az évek folyamán kialakult közte
és a szinte egy emberöltővel idősebb Juhász Gyula között.
Az est meghívottja ezúttal is
Molnár Judit közíró, magyartanár volt, aki – mint teszi
azt minden alkalommal – egy
reális képet mutatott a hallgatóságnak a két költő életéről,
mindarról, ami őket jellemezte,
a sok hasonlóságról. És arról
is, hogy a kezdetben Juhász
Gyula mit tett annak érdeké-

ben, hogy József Attila elismert
költővé váljon. Az előadóművészek ezúttal F. Bathó Ida és a
házigazda szerepét betöltő Kiss
Törék Ildikó voltak.
Miután a házigazda színművésznő nagy szeretettel üdvözölt mindenkit, a meghívott
vendégeit, arról beszélt: december 3-án volt 75 éve, hogy
József Attila máig is vitatott
körülmények között Balatonszárszón elhunyt. Ezt követően F. Bathó Ida szavalta el a
költő 1936 végén, egy évvel a
halála előtt írt versét, a Kész
a leltárt.

 Élesd. Az élesdi Castrum Alapítvány
szervezésében mutatják be a Homonnai Gábor – Józsa Ferenc – Ciavoiné Létai Andrea
Hajnalka által írt könyvet, melynek címe: Az
élesdi szőlészet – múlt, jelen, jövő. Helyszín:
REKKO, december 7, péntek 17 óra.
 Adventi koncert. Advent második vasárnapján, a nagyszalontai református
templomban, a délelőtt 10 órakor kezdődő
istentiszteletet követően kerül sor az Arany
János Elméleti Líceum diákjainak adventi koncertjére.
 Bihardiószeg. A Máltai Segélyszolgálat nagyváradi filiáléjának tagjai 2012.
december 6-án ajándékcsomagokat adnak
át Bihardiószegen a rászoruló gyerekeknek.
Ezeket a segélyszervezet gyűjtötte az eddigi
akcióik során, valamint átadják a Mikulásnapi meglepetéscsomagokat.
 Szalontai koncert. December
7-én a nagyszalontai római katolikus templomban, a 17 órakor kezdődő szentmisét követően adventi koncerttel ajándékozza meg
Nagyszalonta népét Szemerédi Bernadett
énekesnő. Az alkalom során összegyűlt adományokat a bélfenyéri gyermekotthon javára
ajánlják fel a szervezők.

Adománygyűjtés!

Az est főszereplői: Kiss Törék Ildikó, Molnár Judit és F. Bathó Ida

A Kiss Stúdió Színház közönsége a keddi sikeres előadáson

Adventre készülve, néptánccal

Szilveszteri
mulatság

A Nagyvárad Táncegyüttes szombaton este az érmihályfalvi kultúrházban mutatta be Adventi játék című előadását. Biró Rozália is jelen volt.

Töltse velünk az év utolsó estéjét a hegyközpályi
Papp étteremben, ahol a
számos finomság mellett
a kitűnő hangulatról a
Koktél zenekar gondoskodik. A menü ára 165 lej.
Érdeklődni, asztalt foglalni december 15-ig a 0726–
396–501 és a 0733–050–430
telefonszámon. Mindenkit
szeretettel várunk!

Rencz Csaba
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A Nagyvárad Táncegyüttes
előadását megelőzően először
Nyakó József polgármester
köszöntötte a közönséget. Arra hívta fel a figyelmet, hogy
„egy sikertelen szavazás esetén
Érmihályfalva történelmi mély-

ségbe zuhanhat” – értve alatta,
hogy méretes adóssággal kell a
város vezetőinek megbirkózniuk, melynek törlesztésére csak
segítséggel van esély. „Illő, hogy
akinek a bizalmát kérjük, azzal
nézzünk szembe” – kezdte beszédét Biró Rozália, indokolva a
kampány során immár sokadik

Népszokásokat mutatott be a Nagyvárad Táncegyüttes szombaton

látogatását. Az emberek tudják
a szervezet által elért eredményeket, ugyanakkor aggodalom
tölti el őket a jövőt illetően, és
ennek van is alapja.

Tér- és időutazás
Hét százaléknyian lehetünk
ott a parlamentben, de annyian kellene is, hogy ott legyünk,
mert a székek nélkülünk sem
maradnak üresen – és nem
mindegy, hogy vannak-e, és
ha igen, milyen eszközeink,
amikor tenni kell a közösségünkért, fogalmazott Biró Rozália. A beszédek után került
sor az előadásra, mely advent
első vasárnapjának előestéjén
az ünnepi várakozás hangulatát
árasztotta.

Mikulás napja alkalmából az érmihályfalvi
Aegis Ephebum és Ave Miriam egyesületek
gyűjtést hirdettek a gálospetri Szentháromság Gyermekotthon lakóinak megajándékozására. Helyi ABC-kben olyan gyűjtőhelyeket
alakítottak ki a pénztáraknál, ahol pénzbeli
adományokat, illetve nem romlandó élelmiszereket és a mindennapi tisztálkodáshoz
szükséges kellékeket lehet elhelyezni. Az iskolákban és óvodákban játékokat és tanszereket gyűjtenek. Bármilyen csekély adomány
nagy segítséget jelenthet!

Meleg leves
éhes gyermekeknek
Az Érmihályfalván is létező szociális gondok
megoldásában – legalábbis egy részükben –
nagy szerepet játszhatnának az önkéntesek,
hangzott el az utóbbi hónapokban több helyi
fórumon. Az említett önkéntességre példa,
hogy az Érmihályfalváért Alapítvány támogatásával Sorbán Anikó és segítői hetente
kétszer – szerdánként és szombatonként 13
és 15 óra között – egy tányér meleg levessel
várnak (megfogalmazásuk szerint) minden
éhes gyereket, a strandhoz tartozó épületben. Az akció addig fog tartani, amíg igény
lesz rá, a következő hideg időben biztosan jól
fog esni a nélkülözőknek egy-egy tányér meleg leves, mondta Sorbán Anikó önkéntes.

Dél-Bihar: kampánymaraton úton Szíjjártó Zoltán szenátorjelölt
Egész napos kampánymaratonon vett részt Szíjjártó Zoltán, az RMDSZ szenátorjelöltje. Péntek reggeltől 24 órán át tevékenykedett. A mindennapi munkába bekapcsolódva, a tennivalókkal ismerkedve járta Nagyszalonta utcáit, a választókörzet településeit.
Segített, intézkedett, bemutatott, megbeszélt, jó példát
mutatva emberségességből,
hozzáértésből, kitartásból.
Erősítve a szociális hálót Szíjjártó Zoltán, a Bihar
megyei Erdőgazdálkodási
Igazgatóság vezetője szívügyének tekinti a régió zöldövezeteit. Természetes hát,
hogy amikor az elmúlt évek
eredményeiről kellett szólni, elsőként a Nagyszalonta
határában telepítés alatt álló százhektáros erdő jutott
eszébe, részt vállalva a fásításban. A szalontai erdőből
a gyermekotthonba vezetett
a szenátorjelölt útja, ahol segített az étkeztetésben. Egyrészt jókora mennyiségű gyümölccsel ajándékozta meg a
kis lakókat, másrészt az ebéd
főzésénél-sütésénél is jelen
volt, maga is besegített a finom sütemény elkészítésébe.
S ha már ételosztás, a szenátorjelölt a városi kantinba is
betért – jó házigazdaként – s
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maga mérte a finom falatokat az ételért érkezőknek.
Szíjjártó Zoltán mindig fontosnak tartotta az elesettek
felkarolását, a nehéz helyzetbe kerülő emberek támogatását. A kampánymaraton
során időt szakított a nagyváradi Agnulli Dei Szociális
Központ meglátogatására is,
ahol az intézmény vezetőivel
az otthoni betegápolás módjáról, előnyeiről érdeklődött.

A házhoz jár
Itt nem intézményesített
betegeket gondoznak, hanem a szolgálat házhoz jár,
saját otthonukban segíti a
rászorulókat. „Ez a rendszer igen előnyös, és sokkal
gazdaságosabb, mint a betegek kórházi ellátása, ezért
mindenképp megfontolandó,
hogy esetleg Nagyszalontán
is bevezetésre kerüljön a jövőben. A házigondozói rendszerben igen sok elesett, idős
vagy beteg embert tudnánk
segíteni” – nyilatkozta a szenátorjelölt.
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A nap során vállalkozókkal is elbeszélgetett Szíjjártó
Zoltán, feljegyezve gondjaikat, hogy amint lehetősége
nyílik, megoldást találhasson rájuk. Ant határában
traktorra pattant Szíjjártó
Zoltán, és szántani indult,
hogy testközelből érezze a
mezei munkából élők mindennapjait. Emellett arra is
időt talált a szenátorjelölt,
hogy lazítson kicsit – persze
ezt is együtt a választóival.
Tenkén kártyapartira várták
a fiatalok, Tarjánban kiadós
beszélgetésre kerülhetett sor.
Nagyszalontán egy edzőterembe is benézett, s persze
ki is próbált néhány sporteszközt.
Az est leszállt, a maratoni kampánynapnak azonban
még korántsem volt vége.
Szíjjártó Zoltán előbb egy
pékségben készített kenyeret, amit később ki is osztott
választóinak. Később taxiba
ült, de nem utasként, hanem
a volán mögé, s aki péntek
éjjel rendelt gépkocsit, az
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meglepetten láthatta, hogy a
szenátorjelölt maga fuvarozza a kért címre. A szalontai
utcákat járva a legzavaróbb az áthaladó forgalom.
A hajdúváros csöndjében
folyamatosan dübörög a teherforgalom – ettől kellene
mentesíteni a települést minél hamarabb, mert a zaj, a
levegőszennyezés, a balesetveszély mind túl magas méreteket ölt a kisvárosban.

A körgyűrű
Szíjjártó Zoltán a kampánykaraván tapasztala-

tait összegezve kifejtette,
nem halogatható sokáig a
forgalomelterelő körgyűrű
megépítése, és biztosította a település lakosságát,
hogy megválasztása esetén
mindent elkövet annak érdekében, hogy végre megvalósuljon a mentesítő útszakasz.
A tartalmas, mozgalmas
nap végén Nagyváradra
utazott a szenátorjelölt,
hogy átadja a stafétát az őt
követő jelöltnek. A 24 óra
elegendő volt arra, hogy
Szíjjártó Zoltán ismételten

bebizonyítsa, nem feledkezik meg azokról az emberekről, akiket nehézségekkel terhel a sors, legyen
az szociális vagy gazdasági
kérdés, keresi a megoldást,
és segít véghezvinni azt,
fáradhatatlanul, ha kell,
éjjel-nappal dolgozik. Minden cselekedetével azt sugallta: a vasárnapi szavazáson szavazzanak rá, hisz
Dél-Biharnak szüksége van
egy olyan szenátorra, aki
szívvel-lélekkel dolgozik a
településért, a régióért, a
magyarságért!
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Patócs Júlia

A szenátorjelölt Szíjjártó Zoltán a szalontai
Toldi teremben
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„Szépen néznek ki ezek a termékek” állapítja
meg a körzeti szenátorjelölt
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