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Rencz csaba

A már vasárnap megtartott 
mellett január 22-re is ju-
tott rendezvény a Magyra 
Kultúra Napja alkalmából 
Érmihályfalván: helyi fafara-
gók alkotásaiból nyílt kiállítás 
a Máté Imre Városi Könyvtár-
ban. A rendezvény stílszerűen 
a Himnusszal kezdődött, majd 
Nyakó József polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
örömét fejezve ki, hogy a vá-
rosban élnek a fafaragáshoz is 
értő, abban tehetségüket kama-

toztatni tudó alkotók, akiket a 
város vezetése lehetőségeihez 
mérten ezután is támogatni 
fog. Házigazdai minőségében 
Szalai Ilona könyvtáros – a 
Himnuszra, illetve annak „szü-
letésnapjára” utalva – kifejtet-
te, hogy az abban megfogalma-
zott fohász megértésre talált, 
hiszen a magyarság nagyon 
sok tehetséges személyiséggel 
büszkélkedhet.

Dísz- és használati tárgyak
Ezek közé soroljuk, ha csak 

szűkebb körben ismertek is, 

a helyi Marcsó József Kép-
zőművészeti Kör kötelékébe 
tartozó fafaragókat, kiknek 
régebbi és újabb dísz- és hasz-
nálati tárgyait állították ki. 
Sajnos vannak olyan alkotók, 
akik esetében már csak „ré-
gi” tárgyakról beszélhetünk, 
hiszen Tusa Lajos tanár a 
’80-as évek közepén elhunyt, 
illetve Medvésy Barnabás, 
aki 2011 őszén vesztette éle-
tét tragikus körülmények kö-
zött. Rajtuk kívül még Kiss 
György, Farkas Ferenc, Tusa 
Zoltán és Kovács József állí-

tott ki – Szalai Ilona mind-
egyiküket, illetve alkotásai-
kat is bemutatta. Az esemé-
nyen verses-zenés műsorral 
közreműködött a GGG Iro-
dalmi Stúdió. A könyvtár ki-
állítótermében a hajdúnánási 
fotósok és a helyi fafaragók 
kiállítása február 5-ig párhu-
zamosan megtekinthető, utób-
bi alkotások aztán tovább is, 
február 22-ig.

Margitta.  � Margitta megyei jogú vá-
ros RMDSZ-szervezete szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját, hogy tisztelje meg 
jelenlétével az immár hagyományossá vált 
Farsangi bált, mely 2013. február 1-jén 
(pénteken) este 20 órai kezdettel kerül meg-
rendezésre a városi strand bejárata mellett 
nemrégiben elkészült rendezvényteremben. 
Feliratkozás és bővebb információk az 
RMDSZ-székházban, vagy a 0745–617–250 
telefonszámon. Részvételi díj 80 lej/fő.

Magyar kincsek,  
emberi értékek  
A temesvári Kohézió Egyesület és a nagyvá-
radi Szent László Egyesület szervezésében, a 
Bethlen Gábor Alap támogatásával Magyar 
kincsek, emberi értékek címmel előadással 
egybekötött könyvbemutatóra kerül sor több 
Bihar megyei helyszínen. „Minden közösséget 
hosszú távon csak a belső bizalom tart meg. 
Ennek alapja az igaz önismereten alapuló 
helyes és közös értékrend és erkölcs lehet” 
– vallják a közösségépítés céljával 2009-ben 
létrehozott Kohézió Egyesület alapítói. Az 
előadás keretén belül Vetési Zoltán, az egye-
sület egyik alapítója a közösségek szerves 
működésrendjét vázolja fel. Az előadás célja 
a közösségi bizalom építése és az összetar-
tás erősítése. Ehhez a hagyományos magyar 
erkölcs lényegét kívánja felvázolni, annak 
közösséget megtartó erejére mutat rá. Szo-
rosan kapcsolódik az előadáshoz a Magyar 
kincsek, egyetemes értékek című könyv be-
mutatása, melynek szerzője Vetési Zoltán és 
kiadója a Kohézió Egyesület. A Bihar megyei 
előadások helyszínei: Érmihályfalva, január 
27., vasárnap, 17 óra, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács irodája, Állomás/Republicii 
u. 40. szám. Nagyvárad, január 28., hétfő, 
17 óra, Góbé Csárda, Malom/Avântului u. 
4. szám. Margitta, január 29., kedd, 16 óra, 
Karitász nagyterme, Csendőrsikátor/Crişan u. 
5. szám. Nagyszalonta, január 30., szerda, 17 
óra, Zilahy Lajos Művelődési Ház, Széles/Iuliu 
Maniu u. 10. szám.

Imahét Élesden
Január 27. és február 3. között szervezik 
meg Élesden az imahetet. Ennek programját 
közöljük: január 27., vasárnap, 18 óra, igehir-
dető: Dr. Horváth Levente lp. (Kolozsvár). Be-
mutató  a Református Mentő Misszió szolgá-
latairól. Január 28., hétfő, 18 óra, igehirdető: 
Szilágyi Gyöngyi lp. (Magyarkakucs). Szolgál 
az Élesdi „Hozsanna” Nőszövetség. Január 
29., kedd, 18 óra, igehirdető: Filep Ferenc lp. 
(Árpád). Szolgál az Élesdi „Hozsanna” Kó-
rus. Január 30., szerda, 18 óra, igehirdető: 
Nagy Bálint lp. (Szilágyperecseny). Szolgál a 
Szilágyperecsenyi Kórus. Január 31., csütör-
tök, 18 óra, igehirdető: Simon Attila lp. (Ta-
másváralja). Szolgál az Élesdi Ifjú Zenészek 
csapata. Február 1., péntek, 18 óra, igehirde-
tő:  Fazakas Ildikó lp. (Avasfelsőfalu). Szolgál 
az Élesdi Fiatalos Házasok csapata. Február 
2., szombat, 18 óra, igehirdető: Papp Csaba 
lp. (Rév). Szolgál a Révi Fiatalok csoportja. 
Február 3., vasárnap, 10.30 óra, igehirde-
tő: Bogya Miklós lp. (Feketeerdő). Szolgál a 
Feketeerdei Kórus.

Szentimrei borverseny 
A megyénkbeli „borversenyszezon” nyitánya-
ként Hegyközszentimrén tartják meg az első 
versenyt február 2-án, szombaton. A szerve-
zők a verseny napján 9 és 13 óra között vár-
ják a gazdák nevezéseit fehér száraz, fehér 
édes-aromás és vörös borok kategóriájában. 
A nevezéshez mintánként 1 palack bor + 30 
lej szükséges, a nevezési díj magában foglalja 
az esti vacsorát és az azt követő mulatsá-
gon való részvételt is. Az eseményre a helyi 
iskola nagytermében kerül sor, érdeklődni 
lehet a 0744–383–787 telefonszámon (Nagy 
Sándor).

Fafaragók kultúra napi kiállítása  
Helyi fafaragók alkotásaiból nyílt kiállítás az érmihályfalvi városi könyvtárban a Magyar Kultúra 
Napján, mely egy hónapig tekinthető meg. Az eseményen közreműködött a GGG Irodalmi Stúdió.

Röviden

Imahét Réven
Február 4–10. között egyete-
mes imahetet tartanak a Ré-
vi Református Egyházköz-
ségben. Igehirdetési szolgála-
tokat végeznek: 4-én, hétfőn 
Dénes István Lukács élesdi 
lelkipásztor, a KREK gene-
rális direktora; 5-én, ked-
den Váradi Sándor Károly 
lelkipásztor (Magyarkecel, 
Zilahi Egyházmegye), 6-án, 
szerdán Módi József, az 
Aradi Egyházmegye espe-
rese, ágyai lelkipásztor; 
7-én, csütörtökön Székely 
Attila kelementelki lelki-
pásztor (Maros megye); 
8-án, pénteken Gál Sándor 
gencsi lelkipásztor (Nagy-
károlyi egyházmegye); 
9-én, szombaton Mikló Ist-
ván Boldizsár lelkipásztor 
(Jákóhodos), 10-én, vasár-
nap Szigeti Ferenc nyüvedi 
lelkipásztor. Az esténként 
18 órakor kezdődő isten-
tiszteletekre mindenkit sze-
retettel hív és vár a Révi 
Egyházközség presbitériu-
ma és lelkipásztora.

Varga Vilmos rendező mű-
vésztől megtudtuk, azért vá-
lasztották ezt a formát, hogy 
minél több kis településre 
eljuthasson az előadás. A ren-
dezvényt Borzási Gyula refor-
mátus lelkipásztor nyitotta 
meg egy rövid áhítattal, mely-
ben párhuzamot vont Jób élete 
és az ember tragédiája között. 
Ezután a színművészek vará-
zsoltak színházi hangulatot a 
templomban, Istent dicsőítve 
és szolgálva ezzel. Az eredeti 
15 színből nyolcat olvastak fel 
teljes egészében, a többi tar-
talmát a narrátorok foglalták 
össze.

Színház a templomban
A rendező Varga Vilmos Lu-

cifer megszemélyesítője. Ádám 
szerepében Miske László, a deb-
receni Csokonai Színház művé-
sze, Éva szerepében Fazakas 
Márton Erzsébet, a nagyváradi 
Szigligeti Színház tagja látha-
tó. A két narrátor Kiss Törék 

Ildikó (Kiss Stúdió) és Meleg 
Vilmos (Szigligeti Színház). 
Ők ketten játszák el az ösz-
szes többi női és férfiszerepet.  
Nemcsak a különleges egyedi 
alkalom tette csodálatossá ezt 
a délutánt, de ezzel az alkalom-
mal méltón emlékezhettünk 
Madách Imre 190. születésnapi 
évfordulójára is. Varga Vilmos 
színművész szavaival élve: „Ha 

nem magyarul íródott volna e 
remek mű, a leghíresebbek közé 
tartozott volna világszerte”. Az 
előadást követően Csernák Béla 
bihari lelkipásztor foglalta ösz-
sze röviden a színház szerepét a 
templomban. Végezetül minden-
ki tiszteletét tehette egy kézfo-
gással a színművészek előtt, elő-
adásuk érdeméért, majd közös 
vacsorával zárták az estét.

Az ember tragédiája Szalárdon 
Vasárnap a váradi Kiss Stúdió Színház bemutatta a Szalárdi Reformá-
tus Templomban Madách: Az ember tragédiája című oratórium-játékát.

Szalárdon is bemutatták Az ember tragédiáját vasárnap

A GGG Irodalmi Stúdió közreműködött az eseményen Faragványok és fotók is megtekinthetőek a kiállításon
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Ismét megrendezik a borversenyt

A kultúra napján az élesdi magyarság is ünnepelt 
Verssel és zenével ünnepelte a magyar kultúra napját az élesdi magyarság, nagyobb figyelmet 
szentelve évezredes hagyományainknak, gyökereinknek és nemzeti tudatunk erősítésének.
ciavoiné Létai andRea tanáRnő

Ady szavait idézve – „A ma-
gyarság szükség és érték az 
emberiség (…) számára!” – 
emlékeztek a Magyar Kultúra 
Napjára az élesdi Református 
Egyház gyülekezeti termében. 
A szervező Castrum Egyesület 
nevében Hübner Mária elnök 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd átadta a szót a társszer-
vező Constantin Şerban Álta-
lános Iskola képviselőjének, 
Damian Erika tanárnőnek és 
tanítványainak.

Ünnepi műsor
Az ünnepi megemlékezést 

Kajántó Judit tanárnő nagy 
átéléssel előadott gitárjátéka 
nyitotta és zárta, előadva Jó-
zsef Attila Tudod, hogy nincs 
bocsánat és Születésnapomra 
című megzenésített verseit. 

Majd vetítéssel egybekötött, 
érdekes és jól megszerkesz-
tett előadás következett, ami 
végigkövette elődeink életét, 
kiemelve értékteremtő mun-
kásságukat, magyarságukhoz 
való ragaszkodásukat, a ma-
gyar nyelv iránti tiszteletüket. 

Többek között megemlékeztek 
Kölcsey Ferencről, Kazinczyról, 
Petőfi Sándorról, Vörösmar-
tyról, Erkel Ferencről, Kodály-
ról, Bartók Béláról, Lisztről, 
Barabás Miklósról. A bemu-
tatott eseményekhez és szemé-
lyiségekhez kapcsolódva több 

diák is szavalt, nagyszerűen 
tolmácsolva Kosztolányi Ma-
gyarul, Abrány Emil Magyar 
nyelv, Petőfi A költészet, Füst 
Milán A magyarokhoz, Kodály 
A magyar népdal művészi jelen-
tősége, Kölcsey Szép Erdély cí-
mű alkotásukat. A rendezvény 
végén a közel félszáz emlékező 
elénekelte Nemzeti imánkat. 
A 190. évfordulón megjelent 
maroknyi élesdi bebizonyítot-
ta, hogy szükség és igény van 
kulturális és művészeti rendez-
vényekre városunkban azért, 
hogy szolgálják a magyar kul-
túra ápolásának és erősítésének 
ügyét. Hiszen magyar kultúra 
csak akkor létezhet, ha újra 
megtaláljuk közös értékeinket, s 
ha újra feléled az a befogadó kö-
zönség, aki eljön az effajta ren-
dezvényekre is. Remélhetőleg ez 
a rendezvény hagyományt fog 
teremteni városunkban.A Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg Élesden is
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