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Nem csak négyen vannak...

Röviden

Péntek este a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében mutattak be a Kaláka
(első) 40 éve című kötetet. Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkész beszélgetett a művészekkel.
Ciucur Losonczi Antonius

Versekhez dallamot
A zenekart egyébként Mikó
István színművész találta ki,
s a megszokott sorrendtől el-

térően ők a versekhez igazították a dallamokat. Könnyű
volt ismertté válni, hiszen
azoknak, akik az akkor működő egyetlen televízióban
szerepeltek, szinte garantált
volt a siker. Az idők folyamán
aztán jó viszonyokat alakítottak ki számos költővel (Weöres
Sándor, Tamkó Sírató Károly,
Kányádi Sándor, Lackfi János
stb.), akik szívesen vették, sőt
kifejezetten örültek annak,
hogy megzenésítették a verseiket, „csak a jogutódok tudnak néha borzasztóak lenni”.
És hogy miben rejlik a Kaláka együttes sikerének titka?
Talán abban, hogy a számaik
valamennyi korosztályhoz, réteghez szólnak, és ahogyan az
egyik tisztelőjük megfogalmazta: nem csupán négyen vannak a színpadon, hanem mindig érezni Isten jelenlétét is.
Ugyanakkor érzik a közönség

Tüntetés Patriciáért

Veres-Kovács Attila tiszteletes
feléjük áradó szeretetét, ami
olyan felelősségérzetet biztosít
a számukra, amivel nem élnek
vissza. A péntek esti összejövetel dedikálással zárult.

A szerző felvételei

A népszerű Kaláka együttest
a Kiss Stúdió Színház hívta
meg Nagyváradra, azonban a
körülmények úgy alakultak,
hogy Kiss Törék Ildikó és
Varga Vilmos egy másik városban bemutatott előadásuk
miatt, nem lehettek jelen az
eseményen. Gryllus Dániellel,
Radványi Balázzsal és Becze
Gáborral így Veres-Kovács Attila várad-olaszi tiszteletes beszélgetett, akit szintén régi barátság fűz a zenekar tagjaihoz.
A jó hangulatú könyvbemutatón sok minden szóba került,
a prózai részeket énekszámok
(sokan nem bánták volna, ha
több is lett volna ezekből...) és
filmbejátszások tarkították.
Többek közt megtudtuk: az
1969-ben alakult együttes első
külföldi útja a kor szokásainak megfelelően Moszkvába

vezetett (1971), majd Berlin,
Csehszlovákia és Finnország
következett a sorban. Idén
nyáron már a 36. országban
(Mongólia) léptek fel, de megfordultak Dél-Amerikában is,
Japánban pedig hét alkalommal jártak. Érdekes módon
Romániában először Bukarestben koncerteztek (1980-ban
egy színházi csereprogramnak
köszönhetően), Erdélybe csak
egy évvel később jutottak el.
Ekkor ismerkedtek meg a színészházaspárral is, és fejlődött
tovább a barátság. Szép fogadtatásban részesültek 1981-ben,
további turnékat is terveztek,
de a nyolcvanas években lehetetlennek bizonyult ezt kivitelezni.

Gryllus Dániel, Radványi Balázs és Becze Gábor, a Kalákások

Nagyszámú érdeklődő volt jelen a péntek esti dedikáláson

Frontális ütközés volt

SEBEK KEZELÉSE

visszérfekély - cukorbetegség okozta sebek - nyílt sebek

a vizsgálatra

y
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Két személyautó ütközött frontálisan Bisztraterebes közelében a Nagyvárad–Margitta
úton. A helyszínelők és a
szenvedő alanyok nyilatkozata szerint a balesetet az úthibák okozták. Ezen a szakaszon
épp most kátyúzzák az utat és
helyenként az egész út szélességében árokszerűen kimarták
az aszfaltot. Egy ilyen előtt fékezett hirtelen egy autó, mely
után haladt a balesetet okozó
Fiat személygépkocsi.

viszonylag kicsi volt, így csak
könnyebb személyi sérülések
keletkeztek. Az anyagi kár
viszont elég jelentős. Megjegyzendő, hogy az utat átszelő mélyedésre semmilyen figyelmeztető táblát nem helyeztek el.

A szembe jövő

Nagyvárad: 0259/420 333
A sebek kezelésében komoly szakmai tapasztalattal rendelkező orvosok.
HIRDEtés 1584 352790

Megkérdeztük: Hogy

Kis Bernadett (11),
tanuló: „Szeretek itt
lenni, sok koncertet
szerveznek általában,
például most a Kaláka
tetszett, de a kézműves-foglalkozások is
érdekelnek, szeretek
festeni, agyagozni.”
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A szülők tüntetést szerveznek

BN-recepttár
Így néztek ki a kocsik az ütközés után

érzed magad a gyerekfesztiválon?

Jaczkó Tímea (10),
tanuló: „Azért érzem
itt jól magam, mert
színes, érdekes programok közül lehet válogatni, vannak koncertek és kézműves-foglalkozások. A gyöngyfűzés
különösen tetszik.”
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Úgy próbálta meg elkerülni
az ütközést az előtte haladóval, hogy áttért az úttest bal
oldalára, ahol viszont frontálisan ütközött a szembe jövő
Wolksvagen személygépkocsival. Szerencsére, az utak rossz
minősége miatt, sebességük
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Bátori Boglárka (11),
tanuló: „Többször voltam már ilyen fesztiválon és mindig jól éreztem magam. Szeretem
a kézműves -foglalkozásokat, különösen a
gyöngyfűzés érdekel,
szívesen csinálom.”
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Kneip Anna (16), tanuló: „Szép, jól szervezett fesztivál, szerintem
a gyerekeknek nagyon
jó, hogy itt kellemesen
és hasznosan töltik az
idejüket, s nem otthon
ülnek a tévé vagy a
számítógép előtt.”
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Tiltakozó megmozdulásra készülnek annak a
kislánynak a szülei, aki nemrég életét vesztette Nagyváradon. A kis Patricia tragikus
esetéről lapunkban is olvashattak: az ötéves
kislányt többedmagával utalták be a nagyváradi járványkórházba május folyamán.
A család több tagja is rosszul lett, miután
házitojásból készült krémest fogyasztott.
Kezdetben úgy tűnt, hogy a gyermek állapota
javul, de rövid időn belül rosszul lett, felszökött a láza. Amikor átutalták a gyermekkórházba, már nem volt eszméleténél, s rövidesen életét vesztette. Utóbb kiderült, hogy a
tojás szalmonellával volt megfertőzve.
A szülők azzal vádolják a járványkórházat, hogy nem adták meg gyermeküknek a
szükséges kezelést (információink szerint
amikor rosszabbodott az állapota, csak egy
fél algocalmin tablettát kapott), és túl későn
utalták át a gyermekkórházba. Több napon
keresztül semmilyen laboratóriumi vizsgálatot nem végeztek el, s a kezelésként kapott
legtöbb gyógyszert a szülők kellett megvásárolják.
Egészen mostanáig senkit nem vontak felelősségre az ügy miatt. A szülők október
12-én tiltakozási akciót akarnak szervezni,
melyre várják mindazokat, akik elégedetlenek az egészségügyi ellátással, vagy akiknek
hozzátartozói orvosok gondatlanságából
vesztették el életüket. Akik részt szeretnének
venni, felvehetik a kapcsolatot a szülőkkel a
0756/965–724 telefonszámon.

Fotó: Szőke Ferenc

VARICOLINE: 13 éve Romániában és 25 éve a világon

 Sztrájk. A kormány megszorító
intézkedései miatt nagyszabású tiltakozó
megmozdulás-sorozatot szervez a Cartel Alfa
országos szakszervezet. Ma 10–18 órák között az ország összes megyéjében tiltakozó
akciókat szerveznek. Ennek keretében 13–15
óra között a Bihar megyei Prefektúra épülete
előtt is összegyűlnek majd az elégedetlenkedők. Szeptember 22–27. között a különböző
szakágak szakszervezeti tagjai a kormány
épülete előtt fejezik majd ki tiltakozásukat:
22-én az egészségügyisek, 23-án az oktatásügyben dolgozók, 24-én a gazdasági szektor
tagjai és a rendvédelmi szervek képviselői,
27-én pedig a közigazgatásban dolgozók tiltakoznak.

Gábor Dóra (14), tanuló: „Jó, hogy vannak
ilyen rendezvények a
gyerekek számára, a
Kaláka együttes koncertje különösen jó volt,
szerintem mindenki,
aki eljött, kellemesen
tölti itt az idejét.”
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Francia sajtleves
Hozzávalók: 30 dkg camembert sajt, 40 dkg
zöldség, sárgarépa, kisebb zeller, karalábé, 4
dl húsleves, fokhagyma, petrezselyem, 5 szelet barna kenyér, vaj, liszt, bors, só.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk,
felkockázzuk, majd egy serpenyőben a
forró vajon hirtelen megpirítjuk, közben
sózzuk, és borsozzuk, és liszttel meghintjük.
Majd az előre elkészített húslevest, amelyet
akár kockából is elkészíthetünk, ráöntjük a
zöldségekre. A sajt kemény részét eltávolítjuk, és a többi részt a forró levesben folyamatos kevergetés mellett felolvasztjuk.
Hozzáadjuk az összetört fokhagymát, és a
végén a finomra vágott petrezselyemzöldet.
A végén pirított kenyérkockákkal díszítjük.
Tálalhatjuk nagyobb cipóban is, a belsejét
kivágva, beletöltjük a levest, és reszelt
sajttal díszítjük.

Nem kegyelmez!
Pyrostop-

A
rendszer
megvásárolható vagy bérelhető.
Tűz- és betörésvédelem éjjel-nappal.
További részletek:
413–440 vagy a 427–788
telefonszámon. 031 678956
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