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1848 március 15 időszerűsége
Az embernek szabadságában áll választani

Nekünk ünnepnap, bárhol 
is éljünk, bármilyen meszsze 
is egymástól, ugyanarra gon-
dolunk ezen a napon, és ez a 
közös gondolat teszi ünnep-
pé március 15-ét. Ezt a napot 
Petőfi Sándor és társai válasz-
tották ki nekünk, ők jelölték 
meg a naptárban, talán vé-
letlenül, hiszen mindaz, ami 
akkor elindult, kezdődhetett 
volna egy nappal hamarabb 
vagy később. Dönthettek vol-
na másképp is a márciusi if-
jak, mondhatták volna, hogy 
kora tavasz van még, ki tudja 
mit hoz az idő, jobb lenne 
várni még, csendben meghú-
zódva valahol. 

Mert nem igaz, hogy a 
pillanat választ ki minket, 
nem igaz, hogy a történelem 
választja ki a napot, az órát 
és az embert. Az embernek 
szabadságában áll választani. 
Szabadon választ, hogy hallgat-e tovább vagy az összegyűlt 
tömeg előtt elszavalja a Nemzeti dalt. 

Mi ma nem a történelmet ünnepeljük, hanem ezt a sza-
badságot, a döntés bátorságát. A választás bátorságát. A 
gondolat bátorságát, ami akkor válik a tett bátorságává, 
amikor arra szükség van. Azokat az embereket ünnepeljük, 
azokra az emberekre emlékezünk, akik választani tudtak 
jó és rossz között, akikben volt erő megszólalni, amikor 
hallgatni könnyebb lett volna. Hiszen hallgatni mindig 
könnyebb. Nem a pillanat választotta ki magának Petőfi 
Sándort, hanem Petőfi Sándor választotta ki magának a he-
lyet és időt. Lehetett volna más is a sorsa, mint ahogy lehe-
tett volna más a sorsuk a kivégzett vértanúknak is, leélhet-
ték volna életüket a könyvtárszoba termékeny csendjében 
vagy a békésen sarjadó vetést figyelve kint a birtokon. 

A tragikus halált nem kívánhatták maguknak, ez a 
zsarnokság bűne, de a kockázatát mindennek ők vállalták, 
szabadon. 

Szabadon a szabadságért. Minden magyar szabadságá-
ért. És minden nemzet szabadságáért!

Ma, amikor a szabadság, az egyenlőség, a testvériség 
eszméjét ünnepeljük, amikor azokra emlékezünk, akik ezt 
a napot ünnepnappá tették, gondoljunk saját döntéseinkre 
is. Gondoljunk arra, hogy nekünk is választanunk kell nap 

mint nap. Nem úgy, ahogy 
eleinknek, hiszen a történe-
lem sohasem ismétlődik. De 
valami mégis változatlan: az, 
hogy szabadságunkban áll 
nekünk is dönteni. Szólunk-e 
avagy hallgatunk?

Mi úgy döntöttünk, hogy 
ragaszkodunk hagyománya-
inkhoz, ragaszkodunk múl-
tunkhoz, mert csak így sze-
rezhetünk jogot a jövőhöz. 
Ragaszkodunk a nemzeti ös-
szetartozás szimbólumaihoz, 
amelyeket nem mások ellen, 
hanem a magunk önazonos-
ságának megőrzéséért muta-
tunk föl újra és újra. 

Mert, aki saját nemzetét 
tiszteli, csak az tisztelheti 
igazán a másikat. És aki a 
másik nemzet értékeit nem 
becsüli, az a saját nemzetét 
is hamisan szereti. Mi egy 
nemzet vagyunk, egy nyelv, 

egy kultúra, egy hagyomány és az köt össze minket, hogy 
egyformán ejtjük a szót és ugyanazt jelenti nekünk Petőfi 
Sándor. Másoknak szabadságában áll mást gondolni erről, 
mi ezt a szabadságot korlátozni nem akarjuk, de a mi gon-
dolataink szabadságát nem korlátozhatja senki. Szabad 
egyének szabad közösségévé akarjuk tenni itt Erdélyben a 
magyarokat, elismere ugyanakkor az együttélés történelmi 
tényét és kötelességét, mert nem csak magunknak akarjuk 
a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget. Akik azt hiszik, 
hogy van külön román szabadság vagy külön magyar sza-
badság és hogy ezt egymás nélkül meg sem lehet valósíta-
ni, nagyot tévednek. 

Még egyszer mondom: választanunk kell, naponta. 
Az anyanyelvet meg lehet tartani, vagy el lehet felejte-
ni. Ragaszkodni lehet hozzá, vagy le lehet mondani róla. 
Kinek-kinek szabadságában áll ezt megtenni közülünk. 
Gyermekeinknek is választhatunk jövőt. De az elfelejtett 
anyanyelv helyett nem lesz már sohasem más anyanyel-
vünk, az elhagyott szülőföld helyett nem lesz más szülő-
földünk. Itt ma nem mindig könnyű magyarnak lenni. Nem 
könnyű a nacionalista hisztériát elviselni, nem könnyű sok-
szor felajzott idegekkel élni, nem könnyű hosszú évek ered-
ménytelennek látszó politikai küzdelmét folytatni. 

Folytatás a 2. oldalon
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Nem könnyű a habozó Európa fi gyelmét követelni, 
nem könnyű céljainkat megmagyarázni, tisztességes szán-
dékainkat megértetni, nem könnyű a párbeszédhez part-
nerre lelni. 

De vajon lemondhatunk-e arról, amire mások rátették 
az életüket? És értünk is cselekedtek, nemcsak önmagun-
kért, mint ahogy mi sem csak magunkért tesszük, hanem 
az utánunk jövőkért is. Szabadnak lenni, egyenlőnek lenni, 
testvérként élni. Mi ezt az üzenetet nemcsak önmagunknak 
mondjuk, mi ezt a kéznyújtás szándékával üzenjük azoknak 
is, akik ma még nem hallják vagy nem akarják meghallani. 

Mert nem lehet szabad az az ember, aki a másikat sza-
badságától megfosztja, nem lehet szabad az a nemzet, 
amely a másik nemzet jogát ugyanahhoz a szabadsághoz el 
nem ismeri. 

Petőfi  tudta ezt. Számára a magyar szabadság és a világ-
szabadság ugyanazt az eszmét jelentette. Minden nemze-
déknek újból és újból meg kell tanulnia ezt az eszmét. Mert 
a szabadságot nem lehet egyszer s mindenkorra kivívni, 
nap mint nap élni kell vele, nap mint nap szólni kell érte. 
Nap mint nap meg kell küzdenünk érte önmagunkkal is, le 
kell gyűrni a hallgatás, a lankadás, az önfeladás kísértését. 

Emlékezzünk a márciusi ifjakra, adózzunk tisztelettel 
azok előtt, akik vállalták az igazság nehéz szolgálatát. 

Kedves szilágyságiak, sarmaságiak! Az idei Március 15-
e legyen a bizakodás és az előretekintés ünnepe, a megvál-
tozott körülmények ellenére is. 

Ennek a szellemében kívánok mindannyiunknak szép 
és emelkedett ünneplést közösségünkben, családunkban és 
főleg lélekben is!                   Horváth József

Kinevezték Szilágy 
megye prefektusát

RMDSZ-es prefektusokat is kinevezett a kormány a 
szerda reggeli kormányülésen. A Szövetség megyei szer-
vezetei az elmúlt he tekben döntöttek arról, hogy kit ne-
vesítenek prefektusnak és al prefektusnak a megyé jükben, 
így a koalíciós megállapo dá sok, a nevesítések és a mai ki-
nevezés eredményeként a következő megyékben prefektu-
sok lesznek: Arad megyében Tóth Csaba, Kolozs megyében 
Tasnádi István Szilárd, Szatmár megyében prefektusként 
folytatja a munkát Altfatter Tamás-Ferenc, Szilágy me-
gyében Dari Tamás.

Dari Tamás 
Szilágy megyei 
fő  tan felügyelő-he-
lyet tes 1972-ben 
szü   letett Szilágy-
som lyón, a Zilahi 
Ma  tematika-Fizi ka 
Lí ceumban érett sé-
gi zett, majd 1996-
ban a Kolozsvári 
Mű sza ki Egyetemen 
diplo má  zott. 

Mér nök ként dolgozott 1998-ig, amikor tanári diplomát 
szerzett, ezt követően a tanügyben helyezkedett el. 1998- 
2007 között tanára, majd 2000-től 2007-ig igazgató he-
lyettese, 2007-től 2017-ig igazgatója a Sarmasági 1. Számú 
Szakképző Líceumnak. 2017-2021 között a Szilágy megyei 
főtanfelügyelő-helyettesi funkciót töltötte be.

Tapasztalattal rendelkezik a közigazgatás terén,  ötödik 
megyei tanácsosi mandátumát tölti be a Szilágy Megyei 
Tanácsnál. Jelenleg az oktatás, egészségügy, szociális, kul-
turális, sport és ifjúságért felelős bizottság elnöke.

Tagja több szakmai és kulturális egyesületnek: a Pro 
Alma Mater Egyesület alapító tagja, az SOS Sarmaság 
Alapítvány alelnöke, jelenleg a Szilágy Megyei Állandó 
Tanács tagja.

Átvett tartalom: Szilágyság

Március 15, kicsit 
másképp 

Ha azt mondjuk Március 15, minden magyar szíve egy-
szerre dobban. Nem véletlenül, hiszen több mint 170 évvel 
ezelőtt ezen a napon őseink fellázadtak az elnyomók ellen. 
Talán akkor nem is sejtették, hogy tettükkel nem csak a sa-
ját, de a jövő nemzedékének életét is meghatározzák. 

Bátorság, elszántság, a haza iránti szeretet, társadalmi 
felelősségvállalás, ezek a jelzők tükrözik őseink magatar-
tását. A jelenkor nemzedéke büszkén tekinthet ezekre a 
hősökre, akik már nincsenek, valahol a csatamezőn pihen-
nek, mégis velünk vannak és emlékeztetnek arra, hogy éle-
tünkkel nem csak saját magunknak tartozunk. Tartozunk 
az őseinknek, tartozunk a jelenkori önmagunknak, csalá-
dunknak és közösségünknek, a magyar közösségnek. 

Mindezek mellett megmutatták számunkra, hogy bár-
milyen nehézséggel is kell megküzdenünk, ne engedjünk 
ezeknek az erőknek és küzdjünk meg velük! A társadalmi 
felelősségvállalás életünk része nem csak akkor, de most is! 

Ennek jegyében Sarmaságon is (sajnos) szűkös kere-
tek között egy-egy koszorú elhelyezésével tisztelegtünk a 
szabadságharc hősei előtt! Már második alkalommal nem 
tarthattuk meg a hagyományos ünnepi műsorunkat, de 
közösségünk érdekében ezt az áldozatot is meghoztuk! 
Bízunk benne, hogy hamarosan újra teljes közösségi életet 
élhetünk. Tisztelet a hősöknek, tisztelet a bátraknak! 

Székely Anetta

1848 március 15 időszerűsége
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Számukra ez nem csak egy megélhetési forma, hanem, 
őket idézve „Minőséget szeretnénk nyújtani vásárlóink szá-
mára, értéket közvetíteni számukra.” 

Nemrégiben volt szerencsém beszélgetni a Bona 
Planta megálmodóival, Katona Jánossal és feleségével, 
Erikával. 

Kérlek mutatkozzatok be, meséljetek kicsit 
ma ga  tokról. 

Erika: Székelyföldön, egy kisvárosban, Baróton szü-
lettem, ott jártam iskolába, ott érettségiztem. Az iskola 
után Kolozsváron tanítóképzőt végeztem. Bár szeret-
tem az egyetemet, a tanítást, végül nem lettem pedagó-
gus. Egyetemistaként megszerettem Kolozsvárt, sokáig 
itt éltünk a férjemmel és kisfi únkkal, de mivel egyikünk 
sem kolozsvári volt, nem szerettünk volna itt leteleped-
ni. Gondolkodtunk külföldre költözésen is, de szerintem 
valahogy egyikünk sem vágyott a végleges külföldi letele-
pedésre. Így esett a választás Zilahra, ahol János szilágy-
sági lévén amúgy is itthon volt már, nekem pedig könnyen 
ment a beilleszkedés. Hatodik éve élünk itt, mondhatom, 
hogy mára már teljesen otthon érzem magam. Az embe-
rek kedvesek, barátságosak, nem nehéz egy ilyen környe-
zetbe beilleszkedni!  Persze van bennem egy egészséges 
honvágy, de gyakran hazalátogatunk, és az otthoniak is el-
jönnek hozzánk, így minden egyensúlyban van.

János: Szilágy megyei, konkrétabban sarmasági szüle-
tésű vagyok, ahol tanulmányaimat is elkezdtem és felne-
velkedtem, 8. osztályig a helyi iskolába jártam, míg a líceumot 
Szilágysomlyón végeztem. Én is kolozsvári egyetemista vol-
tam (ahol megismertem a feleségem), történelem-régészetet 
végeztem. Én néhány évig dolgoztam a szakmámban, ám ma 
már nem, mégis nagyon sokat köszönhetek úgy az egyetemi 
időszaknak, mint a szakmában töltött éveimnek. 

Az egészséges életmód mennyire játszik szerepet a 
mindennapjaitokban?

Erika: Ki tudná megfogalmazni, hogy pontosan mit je-
lent az egészséges életmód?  Inkább azt mondanám, hogy 
igyekszünk tisztán, vegyszermentesen táplálkozni. János pár 
éve úgy döntött, hogy főként egészségügyi megfontolásból 
vegán lesz (rendszeresen sportol, így ez is sokat segít ezen a 
területen), én pedig támogattam benne, hiszen számomra is 
nagyon vonzó ez a fajta táplálkozás. Én vegetáriánus vagyok, 
egyáltalán nem eszem húst, ritkán tejterméket vagy tojást. 
Sok új dolgot megismertünk a gasztronómiáról, alapanyagok-
ról, egészségről, és a listát hosszan lehetne még sorolni. 

János: Tehát, a feleségemet kiegészítve, a kérdésre vála-
szolva fogalmazhatunk úgy is, hogy igen, az egészséges élet-
mód nagy szerepet játszik a mindennapjainkban is, nemcsak 
a cégügyekben.  

Van egy vállalkozásotok, a Bona-Planta. Pontosan mivel 
is foglalkoztok, honnan jött az ötlet, mi inspirálta?

Erika: Igen. Az egész vállalkozás ötlete onnan jött, hogy 

szerettünk volna létrehozni valamit, ami csak a miénk, ami 
valami olyasmi, amivel mindketten örömmel foglal koznánk. 
Pontosabban a tavalyi, „nagy” karantén-időszak alatt pattant 
ki a konkrét ötlet a fejünkből, akkor körvonalazódtak meg 
bennünk a jelenlegi vállalkozásunk kezdetleges elképzelései. 
Hozzám mindig is közel állt a kertészkedés, a növények sze-
retete, és ahogyan korábban is írtam, az egészséges ételek, 
egészséges életmód is szívügyünk, így valahogyan kiformá-
lódott az egész, hogy mi is legyen cégünk fő profi lja. Jelenleg 
gyümölcsök és zöldségek aszalásával foglalkozunk, a zöldsé-
gekből rendszerint ételízesítőt készítünk, de van, aki elősze-
retettel vásárol külön is aszalt zöldségeket. 

János: Új termékek pedig folyamatosan jelennek meg a 
kínálatunkban, így érdemes követni bennünket.  

A vállalkozásotokat ketten vezetitek. Ki melyik részével 
foglalkozik?

Erika: Mivel közös ötlet volt, közösek a tulajdonjogok is. 
 Én inkább a termékek előállításán dolgozom, csomago-
lok, recepteket írok a közösségi oldalainkra, termékfotózom. 
Igyekszünk valamennyi alapanyagot mi magunk megtermel-
ni, a kerti munkák nehézségi szint szerint eloszlanak. János az 
adminisztratív, menedzseri ügyek intézője, ő a reklámszakem-
ber, a kapcsolattartó, csomagkézbesítő és még sorolhatnám. 
Viszont remekül kiegészítjük egymást, tehát simán sok esetben 
a szerepek cserélődhetnek. Néha nem ugyanúgy látjuk a dolgo-
kat, ezeket igyekszünk kiküszöbölni egy arany középúttal.

János: Csak egyetérteni tudok. 

Egészség Bona Planta módra
A Bona Planta egy új, feltörekvőben lévő vállalkozás, adalékmentes ételízesítőket, 
nassolnivalókat forgalmaznak, jó hír, hogy kínálatuk egyre csak bővül! 



4 | 19. évfolyam | 3. szám 
Közéleti, közművelődési havilapKözéleti, közművelődési havilap

Folytatás a 3. oldalról 
Milyen kezdeti nehézségekbe ütköztetek? Hogyan sike-

rült ezeket megoldanotok?
Erika: Maga a kezdet, ha nem is nehéz, de nagyon új volt. 

Nem voltunk tapasztaltak egy vállalkozás elindításában, de azt 
tudtuk, hogy teljesen hivatalosan szeretnénk működni. Nehéz 
volt eldönteni a nevünket is, sok ötlet volt, végül a Bona Planta 
megnevezés volt az, ami mindkettőnk tetszését elnyerte. Mivel 
élelmiszert állítunk elő, van egy műhelyünk is Sarmaságon, 
amely szintén rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, itt ké-
szülnek a termékeink. 

Szerencsére most már jobban átlátjuk a dolgok üzleti ol-
dalát is, illetve családtagjainktól, barátoktól sok segítséget ka-
punk, ami sokat jelent számunkra.

János: Mindig nehezek az első lépések, de hát bátraké a 
szerencse! Az elején valóban nem sokat tudtunk az egészről, vi-
szont az út során rengeteget tanultunk és tanulunk, hogy egyre 
inkább elsajátítsuk egy teljesen új világ szabályait és részleteit. 
Sok múlik a szerencsén, viszont véleményem szerint a tervezé-
sen, rendszerszintű-gondolkodáson még több, így a folyamatos 
tanulás és a haladás a kor aktuális kéréseivel elengedhetetlen.

Nem féltetek egy világjárvány kellős közepén egy új 
vállalkozást indítani? A koronavírus mennyire nehezíti 
meg a mindennapjaitokat?

Erika: Szerencsénk van, mert minket egyelőre elkerült 
a járvány. Igyekszünk betartani a hatóságok felhívásait, vi-
szont nem érezzük azt, hogy a járvány miatt ne tudnánk vé-
gezni a munkánkat. 

János: Olyan területen dolgozunk, illetve olyan uta-
kat választva valósítjuk meg az üzleti terveinket, amelyek 
ebben a nagyon nehéz időszakban is életképesek tudnak 
ma radni, sőt, folyamatosan fejlődni is tudunk. Már javában 
zajlott a pandémia, amikor megalakítottuk a cégünket, így 
ehhez igazodva haladunk az utunkon. Ez egy olyan ki nem 
kerülhető részlet, amely itt van, ha elfogadjuk, ha nem, így 
azon a véleményen vagyunk, hogy az aktuális gazdasági 
és világpolitikai történéseket fi gyelemmel követve járjuk 
az utunkat, hiszen nem lehet egyetlen kőbe vésett modellt 
erőltetni, mivel a világ dolgai sincsenek kőbe vésve, amint 
azt láthattuk az elmúlt időszakban is. Mi pedig vagy ezek-
hez képest változunk és változtatjuk üzleti dolgainkat, vagy 
fi gyelmen kívül hagyjuk mindezt, és úgy járunk, ahogy a 
2020 előtti világ, tehát életképtelenné válunk.

Milyen termékek találhatók meg a listátokon? 
Hogyan készülnek ezek? 

Erika: Termékkínálatunk változó, hiszen az idény-zöld-
ségektől és -gyümölcsöktől függ. Jelenleg gyümölcsök kö-
zül körtét és almát aszalunk vásárlóinknak, a zöldségekből 
kétféle ételízesítőt készítünk: hagyományos és cékla ízűt. 
Ételízesítőinket darálóban is forgalmazzuk, ez esetben a 
zöldségek nem aprítva, hanem nagyobb darabokban kerül-
nek az üvegeinkbe. Amit még fontos tudni rólunk, hogy az 
egyedüli alapanyag, amivel dolgozunk, az a zöldség vagy a 
gyümölcs. Nem használunk sót, cukrot vagy másféle adalé-
kot. A természet színei csodálatosak, nincs szükség színe-
zékekre és adalékokra ahhoz, hogy egy minőségi terméket 
tudjunk előállítani. 

János: Sőt, épp ettől lesz minőségi és egészséges.

Mi a célotok ezzel a vállalkozással? 
Erika: Minőséget szeretnénk nyújtani vásárlóink szá-

mára, értéket közvetíteni számukra. Termékeink egészsé-
gesek, természetesek, aki bennünket választ, nem kell az 
összetevők hosszú listáját olvasnia. A közösségi oldalainkon 
a termékeink mellett receptekkel, zöldségek, gyümölcsök 
bemutatásával várjuk a látogatóinkat. 

János: Nemcsak a konkrét termékeinket szeretnénk 
éjjel-nappal lenyomni az ügyfeleink torkán, hiszen nem ez 
a küldetésünk, hanem az, hogy értéket közvetítsünk szá-
mukra. Épp ezért rengeteg fi nom étel receptjével is jelent-
kezünk, ahogy az aktuálisan érő zöldségek-gyümölcsökről 
is igyekszünk hasznos és lényeges információkat közölni, 
például ezek vitamin- és ásványi anyag tartalmával, vagy 
az egészségre gyakorolt hatásukkal kapcsolatban. Mi nem 
feltétlenül egy adó-vevő kapcsolatot szeretnénk kiala-
kítani, hanem inkább egy közösséget, akik számára 
fontos az egészséges táplálkozás, a természet szeretete. 
Mindennek csupán egy szelete maga az eladási folyamat.

Gondolom a későbbiekben szeretnétek bővíteni a 
kínálatot, milyen termékeket szeretnétek még forgal-
mazni, előállítani?

Erika: Igen, folyamatosan gondolkodunk új ötleteken. 
Még nagyon az elején vagyunk, de a legnagyobb célunk a fo-
lyamatos fejlődés. Most egy kísérleti időszakban vagyunk, új 
termékeken gondolkodunk. Ami jól sikerül, piacra dobjuk, 
ami meg nem működik, azt elengedjük.  Tervben van az 
aszalt gyümölcsök kínálatának a bővítése, fűszernövények és 
teafüvek termesztése, szárítása is a nem túl távoli jövőben.

János: Ahogy a termelési kapacitásunk folyamatos fej-
lesztése is fontos szempont számunkra, ám ezt a kereslet is 
befolyásolja természetesen.

Hogyan látjátok magatokat és a vállalkozásotokat 
pár év múlva?

Erika: Pozitívak vagyunk. Azért dolgozunk, hogy fejlőd-
jünk. Idővel szeretnénk bővülni a termelésben, termékek-
ben. Úgy gondoljuk, hogy mindig van egy következő lépcső-
fok, ezért nem állunk meg! 

János: Konkrét terveink is vannak a következő évekre 
vetítve természetesen, próbáljuk magunkat ehhez tartani, 
próbálunk ezeket szem előtt tartva haladni nap, mint nap, 
viszont emellett nagyon szeretjük mindazt, amint csiná-
lunk útközben. A célunk nemcsak az, hogy bizonyos nagy 
határköveket elérhessünk, hanem az is rendkívül fontos 
számunkra, hogy az effelé vezető utat élvezzük, szeressük, 
amit csinálunk, és örömmel vehessünk részt minden egyes 
nap ebben a hihetetlenül érdekes és értékes folyamatban. 

János: Köszönjük szépen a megkeresést! 
Aki szeretne, megtalálhat bennünket a közösségi olda-

lakon is (Bona Planta – magyar nyelvű oldal – Facebook, 
bonaplanta1 – Instagram, e-mail: contact@bonaplanta.
ro, tel: 0771 123 658) 

További sok sikert és aszalásban gazdag éveket kívánok 
a Bona Planta csapatának! 

Az interjút készítette: Székely Anetta

Egészség Bona Planta módra
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Mérget vennék rá, hogy mindannyiunkban ott van va-
lami, amiben tehetségesek vagyunk. Arra kérlek kedves 
olvasó, hogy gondolkozz el egy kicsit, nézz magadba, és 
csak úgy, a saját gondolataidba merülve, nevezz meg kér-
lek egy-két dolgot, amiben úgy gondolod, hogy tehetséges 
vagy. Nem! Nincs olyan, hogy te semmiben sem vagy tehet-
séges! Gondolkozz! 

A tehetség nem feltétlenül azt jelenti, hogy olyan do-
logban vagy jó, amelyet más ember nem tud. Valószínűleg 
azok a dolgok, amelyekben jó vagy, még rengeteg más em-
berre jellemzőek lehetnek, de egy fontos dologban mégis 
különbözhetnek ezek: van aki időt szán a tehetsége kibon-
takoztatására, van aki nem használja ki a természet nyúj-
totta lehetőségeket. 

Bár hogyis legyen, véleményem szerint azzal nem te-
szünk rosszat, ha megpróbáljuk fejleszteni a képességein-
ket, akár autodidakta módon, akár különböző segítségeket 
igénybe véve. 

Ennek fényében faggattam Kovács Krisztiánt, aki amel-
lett, hogy vérbeli rocker, a gitár mellett nem fél néha ecse-
tet is a kezébe venni.

Mutatkozz be kérlek és mesélj kicsit magadról.
K.K.: Kovács Krisztián Tibor vagyok, Szilágyság gyer-

meke, Sarmaság szülötte. Kávé pörkölőként dolgozom a 
BriN Caffé cégnél. Civilben pörkölő vagyok, aztán amikor 
épp nem a megélhetést keresem, a hobbijaimnak hódolok. 
Zenélés, festés.

Mikor kezdtél el zenélni? Mikor volt az a pont, ami-
kor elhatároztad, hogy te igenis a zenével szeretnél fog-
lalkozni? Hogyan esett a választás a gitárra?

K.K.: Sajnos vagy nem, de viszonylag későn kezdtem el 
a zenéléssel foglalkozni, 17-18 éves korom körül érkezett 
ez a dolog az életembe, váratlanul oldalba talált engem is 
a rock and roll szele, ahogy ezt mondani szokás ezzel a kli-
sés és közhelyes mondattal.

Túl sokat igazság szerint sosem gondoltam bele a ze-
nélésbe, csak egyszerűen hallgatva a nagy kedvenceimet, 
úgy éreztem ezt én is akarom, s talán tudnám is művelni.. 
A gitár.., hát az tűnt a legkézenfekvőbbnek, akkoriban úgy 
éreztem, hogy a gitárból jön a rock and roll. Viccet félreté-
ve, szerelmes lettem a gitárba, mint hangszerbe.

Aztán 18-20 évesen még elhiszi az ember, hogy lehet ő 
a rockstar és még vágyik is rá, azóta ez picit megváltozott.. 
mások a prioritásaim és mára már tényleg átalakult telje-
sen hobbivá, egy fal néha, ami mögé jó elbújni, és néha pe-
dig maximális szabadságérzetet tud nyújtani.

Mi vagy ki motivált abban, hogy a zenélés ne csak 
egy kósza hobbi legyen, hanem az életed egyik fontos 
része? Vannak-e zenész példaképeid, akik inspirálnak? 

K.K.: Igazából mindig hobbiként kezeltem, de ahogy 
korábban is említettem, fi atalon az ember másként éli meg, 
máshogy tekint a jövőbe, belefér arról álmodozni, hogy eb-
ből lehet valami komolyabb is. Viszont azt is hozzátenném, 
nagyon sok mindent adott nekem a zenélés, rengeteg szép 
és kedves élményt, barátokat... és igen, néhány álmomat is 
valóra váltotta. 

Motiválni mindig én motiváltam saját magam, a fejlő-
dés, az hogy megmutassam magam ugye, és a zene szere-
tete nem utolsó sorban... Példaképeim állandóan változtak 
az évek során, mai napig vannak, ugye a zene egy nagyon 
sokszínű dolog, mindig más és más van rám hatással, a 
személyemből adódóan minden héten kb. mást szeretek.

Folytatás a 6. oldalon

Gitártól az ecsetig
Szilágy megyében nagyon sok tehetséges ember él, akikről talán nem is tudunk. A 
tehetség bármiben megmutatkozhat, valaki szépen rajzol vagy fest esetleg, van aki szépen 
énekel, hangszeren játszik, szépen szaval, különböző trükköket tud a bringáján, ügyes 
kőműves, jó matematikus, jól főz vagy süt és még sorolhatnánk napestig. 
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Melyik stílus áll hozzád közelebb és miért?
Itt akkor folytathatom az előző zárógondolatommal, 

hogy sok hatás ér, állandóan változnak a stílushatások, a 
metál zenétől egészen a klasszikusokig, sok zenét hallga-
tok. De ugye ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a metál 
zene az, ami igazán lázba hoz! Lázadó, szókimondó is akár, 
gyors... feszültséglevezetőként is tökéletes!

Jelenleg a Hellmeton zenekar tagja vagy, mesélnél 
kicsit az együttesről?

K.K.: Uhm, igen.. a Hellmeton egy Szilágykrasznai me-
tál banda, zenekar... hát inkább banda, nem tartjuk magun-
kat zenészeknek, HaHa...

Lassan 3 éve vagyok tagja, nem az alapítástól kezdve, 
de rá nem sokkal csatlakoztam én is a három krasznai 
sráchoz.

Rengeteg szép élmény köt a bandához, a zene szeretete 
mellett, nagyon örültem, amikor felkértek, hogy csatlakoz-
zak hozzájuk. Lehetőségem nyílt azt csinálni amit igazán 
szeretek, és azóta mögöttünk van már néhány koncert, na-
gyobb események is, néhány stúdió felvétel is. 

A zene mellett egy másik művészeti ág is fontos sze-
repet játszik az életedben, a festészet. Mikor kezdtél el 
érdeklődni ez iránt? Milyen technikával dolgozol?

K.K.: Oh, igen.. itt van még a festészet is. Hát igazából 
ez is egy hobbi, a másik búvóhely... Egész kicsi korom óta 
rajzolgatok, festegetek... több szakasza volt ennek az éle-
temben, ezt egy időben felváltotta a rock and roll és a ze-
nélés ami miatt volt egy bő tíz év kimaradás.

Aztán jött ez a helyzet a semmiből, mint villámcsapás 
az égből, ahogy mondani szokás, első hullám, kijárási ti-
lalom, sok szabad idő.. A zenélés ugye azóta is szünetel, 
nincsenek események, koncertek... Szóval, úgy éreztem ne-
kifogok újra festegetni, vagy legalábbis egy nap épp ahhoz 
volt kedvem, aztán úgy alakult, hogy ennek már pont egy 
éve sajnos vagy nem, de azóta ez is egy fontos része újra az 
életemnek.

Akrill festékekkel dolgozok, igazság szerint kísérletez-
getek még, tanuló fázisban van a dolog, kimaradt tíz év, 
semmit sem fejlődtem azóta, lényegében csak ösztönsze-
rűen művelem. Bár hozzátenném az elmúlt évben renge-
teg festészettel kapcsolatos videót néztem meg azon a bi-
zonyos internetes csatornán.

Azt tartják, hogy a művész a műveiben legtöbbször 
saját lelkiállapotát, személyes tapasztalatait vagy 
esetleg vágyódásának tárgyát jeleníti meg. Rád melyik 
igaz?

K.K.: Ha belegondolok, ez mind igaz lehet, de ez nem 
mindig tudatos, néha van konkrét mondanivalóm a művé-
szetemen keresztül, néha meg csak úgy festegetek ezt azt. 
De mindenképp van igazságtartalma annak a mondásnak, 
hogy a művészet a lélek tükre.

Festményeidet megnézve, elsőre az elvont szó jut 
eszembe, mennyire értesz ezzel egyet? Milyen stílust 
tartasz a legjellemzőbbnek a művészetedre? 

K.K.: Lehet benne igazság, hagyom az embereknek, 
hogy azt lássanak bele, amit szeretnének. Nem is szoktam 
elemezgetni ennyire a saját „művészetemet”. 

Nincs kifejezetten egy stílus, amit képviselnek, vagy 
hasonlítgatnám magam hozzá. Szeretek több dolgot ki-
próbálni, vegyíteni a stílusokat ha épp a szakmai tudásom, 
képességei megengedik. De általában ez csak egy ilyen au-
tomatikus folyamat, nekifogok festeni... kikapcsolom ma-
gam néhány órára és akkor csak az létezik, ösztönből tör 
a felszínre.

A legtöbb képednek van egy csíkos sapkájú központi 
fi gurája. Ki ő? Kit/mit testesít meg a szerepeltetése?

K.K.: Ez egy érdekes dolog, HaHa... Valamikor régen lát-
tam egy hasonló fi gurát egy képen, és nagyon megtetszett. 
Magamat éreztem benne egy kicsit, és most előkerült a 
festéssel együtt, előszeretettel jelenítem meg a képeimen, 
amikor egy fantáziavilágot ábrázolok.

Nevezhetjük az alteregómnak ebben a fantáziavilág-
ban, amit megjelenítek néha.

Mindezek mellett számos egyéb témájú műved is 
van, természet, magányos alakok/tárgyak, mit testesí-
tenek meg ezek? 

K.K.: Legtöbbször, ha épp nem csak unaloműzésből fes-
te getek, akkor valami mélyebb tartalma van a dolognak, 
belső vívódások, lelki problémák, amiket mint minden mű-
vész hajlamú ember próbál a saját eszközeivel megtestesí-
teni, ugyan ez van a zenémben is, mint a képeimen.

Folytatás a 7. oldalon
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Varga Vivien-Petra, aki Varga Szabolcs és Varga 
Anita-Csilla lánya

Lakatos Bence-József, aki Lakatos József és 
Lakatos Kinga-Imola fi a

Balog Regina, aki Balog Ferenc-Zsolt és Balog 
Brigitta lánya

Budai Ruben-Denis, aki Budai Bogdan-Viorel és 
Maier Mihaela-Anca fi a

Chiş Ionela, aki Chiş Vasile-Ioan és Chiş Monika 
lánya

Forro Melissa-Paula, aki Forro Florin-Paul és 
Forro Krisztina lánya

Boros Sonia-Vanessa, aki Boros Vasile és Kocsis 
Eniko lánya

Varga Timotei, aki Varga Beniamin-Miklos és 
Varga Anhelita fi a

Isten éltesse az újszülötteket!

Gál Tibor-Miklós és Benţa Monica-Elisabeta
 Varga Alehandro és Náni Eszter-Zsuzsanna

Sok boldogságot!

Szabó Rozália, élt 84 évet
Németi Eszter, élt 80 évet
Balog Andrei, élt 83 évet
Katona Gyula, élt 62 évet

Gombos Sándor-Szabolcs-Attila, élt 24 évet
Pocola Ioan, élt 87 évet
Tóth Sarolta, élt 77 évet

Pădurara Éva-Eunica, élt 73 évet
Szentkirályi Vasile, élt 67 évet

Keresztes Alexandru, élt 76 évet
Király Pál, élt 57 évet

Katona Francisc, élt 85 évet
Maier Friderich-Wilhelm, élt 83 évet

Pop Vasile, élt 76 évet
Sas Terezia, élt 86 évet

Béke poraikra!

Gitártól az ecsetig
Általában melankolikus személyiség vagyok, szeretem 

a búskomor, szomorkás dolgokat, a zenében is, engem egy 
szomorú dallam jobban ösztönöz, mint egy életvidám nyá-
ri sláger, furának hathat ez, de ez az igazság.

Volt már olyan, hogy megkértek, fess valamit? Ha 
igen, mi volt a legnehezebb, esetleg legfurcsább kérés? 

K.K.: Előfordult már igen, de nem sokszor még eddig. 
Nem is igazán vittem át ezt eddig még üzleti felületre, 1-
2 képet elvállaltam már, de legtöbbször visszautasítottam. 
Erőltetve nem élvezetes, elvesz az a varázs, amit nyújt hob-
biként, és ez nálam tényleg csak hobbi egyelőre. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a munkát, a zenélést, 
a festést és a magánéletet? Mindegyik sok időt és ener-
giát emészt föl, mi a titkod?

K.K.: Nem könnyű úgy gondolom, ha valaki mást mon-
dana, hazudna. De meg kell találni az egyensúlyt, a zené-
lést és a festést egyszerre nem tudom, ha ma festek akkor 
biztos kezembe nem veszem a gitárt 2 napig, és fordítva. 
Mindkettő ugyanazt nyújtja, ugyanaz a hatás.

Munka mellett nem egyszerű, főleg zenésznek lenni, 
ezért nem is lettem sosem hivatásos zenész, egyszerűen 
nem jutott rá annyi idő, amennyit ez igényelt volna. Napi 
10 óra munka után már nehéz eljátszani a rockstart, ennek 
ellenére néha megpróbáltuk vagy próbáljuk...

Megtudtuk azt, hogy a zene terén mi az, ami inspi-
rálóan hat rád. Na de mi a helyzet a festészettel? Van-e 
olyan festőművész, akinek a munkássága motiválóan 
hat rád? 

K.K.: Igen, van néhány korábbi, de leginkább néhány 
mai, élő művész, akik a legnagyobb hatással voltak rám. 
Tim Gagnon például, egy amerikai festő. Ugyanazt csinálja, 
amit én szeretnék, csak ő egy vérprofi . Amikor rátaláltam 
és a műveire, azt éreztem, én ismerem ezt az alakot, köz-
ben meg dehogy, egyszerűen nagyon betaláltak a képei, a 
hangulat, amiket közvetítenek, és a stílus. 

Körülbelül hány festményed van? Melyik a kedven-
ced ezek közül és miért?

K.K.: Jajj, bajban vagyok. Nem tudom szám szerint, le-
het 20 képem, amiből néhány már nem az én tulajdonom. 
Nincs kedvenc, mind a gyermekeim.

Ha egy-két szóban kellene jellemezned a stílusodat, 
hogyan írnád le?

K.K.: Kísérletező, melankolikus.

Mit üzensz azoknak, akik nem tudják eldönteni, 
hogy milyen hangszert, vagy esetleg ecsetet ragadjanak 
a kezükbe?

K.K.: Hát, mindenképp azt, amihez leginkább vonzód-
nak, ne törődjenek azzal, mit gondolnak, mondanak má-
sok, és ha már elhatározták magukat, ne legyenek restek 
rengeteg munkát, időt belefektetni a sikerért cserébe!  

Székely Anetta

ELHALÁLOZTAK

SZÜLETTEK

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva 
ezzel lapunk 

fennmaradását!


