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Röviden

Ifjúsági Világnap.  � Április 1-jén, 
virágvasárnap, az Ifjúsági Világnap alkalmá-
ból a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
Vár-Lak Ifjúsági Központja Ünnepelj velünk! 
mottóval a következő rendezvényekre in-
vitálja a fiatalokat: 10 órától szentmise a 
Székesegyházban, majd 12 órától játékok a 
Bunyitay-ligetben.   

NMD-rendezvények
2012. március 26–30. között a következő 
rendezvényekre kerül sor a Nagyváradi Ma-
gyar Diákszövetség szervezésében: Március 
28-án – 10 órától Bihar Megyei Felvételi Tá-
jékoztató Körút Nagykágyán; 11 órától Bihar 
Megyei Felvételi Tájékoztató Körút Székely-
hídon; 17 órától társasági tánckör (középis-
kolás haladó), 19 órától egyetemista kezdő a 
Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium II. emeletén; 
19 órától Turisztika szakosztály gyűlés a 
Batyus Klubban; 22 órától NMD-táncest a 
Moszkva kávézóban. Március 29-én Manga 
könyvtár nyitva tartás 17–19 óra között az 
Ifi Központban; 18.30-tól Yu-Gi-Oh! az Ifi 
Központ – számítógépes termében; 19 órától 
társasági tánckör (egyetemista haladó) a 
Lorántffy gimnáziumban. Március 30-án 17 
órától Anivár Meet – NMD Anima-manga 
szakosztály gyűlés a Batyus Klubban. 

Erdélyi Gyopár
Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb  
lapszáma. Tartalmából:
Túraajánlók áprilisra és májusra.
Kétszeres évfordulót ünnepel az EKE Három-
széki Osztálya.
Vándortáborba csalogató.
Erőss Zsolt az Annapurnára indult.
Évszázados tölgyek Keresztényfalván.
Történelem: Múlt és jelen, Historikum.
Legjobb beérkezett fogalmazás a 
Barangoljunk!-pályázatra.
Barlangászat, vízi világ.
Gombák és gyógynövények.
Nyelvápolás.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület természetjárás-
ról, honismeretről és környezetvédelemről 
szóló kiadványát keresse az EKE helyi szer-
vezeténél!

Megjelent az Erdélyi Gyopár

PaP István

A nagykorúvá vált Kiss 
Stúdió Színház ünnepségso-
rozatának első rendezvényé-

re hétfőn 
d é l u t án 
került 

s o r 
a z 

intézmény székhelyén, ahol 
a két alapító, Kiss Törék Il-
dikó és Varga Vilmos szín-
művészek idézték fel a szín-
ház múltját, és beszélgettek 

el Pilhál G y ö r g y 
magyar- országi 

új- ságíró-
v a l . 
K i s s 
Törék 
Ildikó 
az es-

ten felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy március 27-én van 
a Színház Világnapja, majd 
felolvasta John Malkovich 
világhírű színész színház 
világnapi üzenetét. Ezt köve-
tően a Kiss Stúdió Színház 
eddigi megvalósításairól be-
szélt a művésznő. Megtud-
tuk, hogy a Kiss Stúdió Szín-
háznak az elmúlt tizennyolc 
évben 138 bemutatója volt, 
összesen 1700 előadást illetve 
pódiumbeszélgetést tartott, 
felléptek itthon, Magyaror-
szágon és külföldön, többek 
között Ausztriában, Svédor-
szágban, Svájcban, Német-
országban, Szlovákiában. A 
legsikeresebb előadásuknak 

az egyik Wass Albert-mű-
soruk bizonyult, melyet 210 
alkalommal játszottak el. 
A művésznő elárulta, hogy 
a Kiss Stúdió Színház az 
ünnep jegyében alakítja ki 
rendezvénysorozatát, mely 
szeptemberig tart.

Újságíró vendég
A múlt felelevenítése 

után Kiss Törék Ildikó 
színpadra szólította Pilhál 
György újságírót, akivel 
két-három évvel ezelőtt egy 
csömöri előadásuk után 
ismerkedtek meg. Pilhál 
György, a Magyar Nemzet 
munkatársa a pódiumbe-
szélgetésen Kiss Törék Il-

dikó kérdéseire válaszolva 
mesélt életéről, munkájáról, 
politikai meggyőződéséről, 
majd a megjelentek kérdé-
seire válaszolt. Megtudtuk: 
fiatalkorában öttusázó volt, 
de már sportoló korában 
érdeklődéssel fordult az új-
ságírás felé. Új szakmáját a 
Népsportnál kezdte sportúj-
ságíróként, innen a Magyar 
Hírlaphoz került, majd a 
rendszerváltás után, több 
lapváltást követően 2000-
ben a Magyar Nemzet című 
újsághoz került, melynek 
azóta is munkatársa. Mint 
elárulta az újságírói munka 
kötetlensége miatt válasz-
totta ezt a szakmát, illetve 

azért, mert volt mondaniva-
lója. Elmondta azt is, hogy 
Magyarországon kétfélekép-
pen lehetett újságíró valaki: 
vagy egy befolyásos személy 
beprotezsálta valahová, 
vagy úgymond bekülsőzte 
magát egy szerkesztőségbe; 
ő ez utóbbi módon került be 
a sajtóba. Elmondta, hogy 
a kommunista rendszerben 
semmit sem lehetett tudni 
a határon túli magyarság-
ról, ez egy tiltott téma volt 
akkoriban. A jó hangulatú 
beszélgetés végén Pilhál 
György megjegezte: a ma-
gyarországi magyarok nem 
kérhetnek elégszer bocsána-
tot 2004. december 5. miatt. 

Tizennyolc évét töltötte be a nagyváradi Kiss Stúdió Színház  
Több hónapos rendezvénysorozattal ünnepli tizennyolcéves fennállását a nagyváradi Kiss Stúdió Színház. A Kiss Stúdió Színház  
az ünnep jegyében alakítja ki ünnepi rendezvénysorozatát, mely szeptemberig tart. Hétfőn volt az első emlékeztető rendezvény.

Az esten Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos olvastak fel Pilhál 
György újságban megjelent, kötetbe gyűjtött jegyzeteiből

nagy noémI

A Volt Titkosszolgálat Le-
véltárát Átvizsgáló Országos 
Bizottság (CNSAS) által ösz-
szeállított kiállítási anyag a 
könyvtár előterében tekinthe-
tő meg. A több mint negyven 
fotóból és archív anyagból 
álló tárlat az 1945. november 
8-i antikommunista megmoz-
dulás eseményeit mutatja be 
lépésről lépésre. A kiállítás 
megnyitóján több szakem-
ber, egyházi személy is jelen 
volt. Ligia-Antonia Mirişan, a 
könyvtár igazgatója köszön-

tötte az egybegyűlteket, majd 
elmondta: a történelmet nem 
szabad elfelejteni, majd örö-
mét fejezte ki, hogy a fotókat 
épp a könyvtárban helyezték 
el, ahol az egyetemisták is 
könnyebben hozzáférhetnek.

Lucian Silaghi, a Volt Po-
litikai Foglyok Romániai 
Egyesületének (AFDP) megyei 
szervezetének elnöke közölte, 
hogy a kiállítás ötlete már 
régen megfogalmazódott az 
egyesület tagjaiban, a CNSAS 
segítségével pedig most meg-
valósíthatták. Hozzátette: az 
esemény célja, hogy a fia-

talok is megismerhessék az 
első antikommunista meg-
mozdulás eseményeit. Vége-
zetül egy nyolcvanéves férfi 
üzenetét olvasta fel, aki jelen 
volt az említett eseményeken. 
Dr. Sorin Şipoş, a váradi 
egyetem Történelem kará-
nak dékánhelyettese kifejtet-
te, hogy a történelem fontos 
momentumait fel kell eleve-
níteni, hogy ne merüljenek 
feledésbe.

Kiállítás
A beszédek végén Oana 

Demetriade a kiállítás kuráto-

ra, a CNSAS kutatója képről-
képre mesélte el az eseménye-
ket. Elmondta, hogy a képeket 
a titkosszolgálat emberei, az 
újságírók, a megmozdulók, 
valamint a külföldi tisztek ké-
szítették. 

A rendezvényen jelen volt 
a Volt Politikai Foglyok Ro-
mániai Egyesületének elnöke 
is, Octav Bjoza. A megnyitót 
egy kerekasztal-beszélgetés kö-
vetett, amelyen a résztvevők a 
jelen levő szakértőktől kérdez-
hettek. A kiállítás április 26-
ig megtekinthető a könyvtár 
előterében.

Antikommunista megmozdulás 
Az első antikommunista megmozdulás Romániában – Bukarest, 1945. november 8. címmel 
nyílt kiállítás a Bihar Megyei Gheorghe Şincai Könyvtárban március 26-án délután.
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Az első antikommunista megmozdulást bemutató képekből nyílt kiállítás a megyei könyvtárban, sok érdeklődő résztvételével

Világnap.  � Április 
1-jén, virágvasárnap, az 
Ifjúsági Világnap alkalmá-
ból a Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség Vár-
Lak Ifjúsági Központja Ün-
nepelj velünk! mottóval a 
következő rendezvényekre 
invitálja a fiatalokat: 10 
órától szentmise a Székes-
egyházban, majd 12 órától 
játékok a Bunyitay-ligetben.  

Kiállítás.  � A Nagyvá-
radi Római Katolikus Püs-
pökség keresztúti stációkból 
szervez kiállítást a püspöki 
palotában. A kiállítás meg-
nyitóját 2012. március 31-
én szombaton 19 órakor 
tartják, melyet követően 
Palestrina, Liszt, Kodály és 
más szerzők műveiből ad 
elő a temesvári római kato-
likus székesegyház Exultate 
nevű ifjúsági kórusa Bajkai 
Fábián Róbert vezényleté-
vel. Zongorán közreműkö-
dik Prof. Simona Musteţiu.  
A kiállított keresztúti stáci-
ókat Deák Árpád és Kovács 
Károly készítették a Bihar 
Megyei Tanács támogatá-
sával.

híRek

Április 1-jén virágvasárnap 
ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a 
nagyhét, amikor Urunk szenve-
désére és halálára emlékezünk. 
A nagyhét idején a váradi Szé-
kesegyházban a szertartáso-
kat és szentmiséket az adott 
időszaknak megfelelő rend és 
program szerint celebrálják.

VIRÁGVASÁRNAP, április 
1-jén délelőtt az ünnepélyes 
szertartás 10 órakor a Püspöki 
Palota előtti téren barkaszen-
teléssel kezdődik. Itt gyülekez-
nek a hívek, majd a barkák 
megáldása után az assziszten-
ciával együtt körmenetben in-
dulnak a Székesegyházba. A 
szentmisét celebrálja és barkát 
szentel Böcskei László megyés 
püspök. Az ünnepi szentmise 
keretében elhangzik Urunk 
szenvedéstörténete (passio) 
Márk evangéliuma szerint. 

A nagyhét első három nap-
ján – hétfőn, kedden és szer-
dán – a Székesegyházban a 
megszokott program szerint 
mutatják be a szentmiséket.

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, áp-
rilis 5-én a székesegyházban 
két ünnepélyes szentmisét mu-
tatnak be. 

– A krizmaszentelési mise 10 

órakor kezdődik, amelyen az 
egyházmegye papsága együtt 
misézik a főpásztorral. Az ün-
nepi liturgia két kiemelkedő 
mozzanata a papok szentelési 
fogadalmának megújítása, va-
lamint az év folyamán a szent-
ségek kiszolgáltatásához hasz-
nált olajok megszentelése. 

–  Az utolsó vacsora emlé-
kére 19 órakor celebrál szent-
misét Böcskei László megyés 
püspök, melynek keretében 
Jézus felebaráti szeretetének 
emlékére a főpásztor a váradi 
plébániák 12 képviselőjének 
megmossa a lábát. A szentmi-
sét 22 óráig tartó virrasztás 
követi.

NAGYPÉNTEKEN, április 
6-án Urunk szenvedésére és 
halálára emlékezünk. 

Délután 15 órakor a Székes-
egyház előtt közös keresztutat 
tartanak a város plébániái. A 
nagypénteki szertartás 18 óra-
kor kezdődik, majd 21 óráig a 
hívek a Szent Sírnál szentség-
imádást végeznek. 

NAGYSZOMBATON, április 
7-én 10–20 óra között szentség-
imádás lesz a Szent Sírnál. 
A váradi fiatalok félóránként 
váltva egymást őrzik majd a 

Szent Sírt. Kérik a híveket is, 
vegyenek részt minél nagyobb 
számban a nagyszombati vir-
rasztáson.

Húsvét
HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 22 óra-

kor tűzszenteléssel kezdődik a 
székesegyház előtti téren. Az 
ünnepi szentmisét Böcskei 
László megyés püspök celeb-
rálja. A szentmise után feltá-
madási körmenetet tartunk és 
megáldjuk a húsvéti ételeket.

HÚSVÉT VASÁRNAP, áp-
rilis 8-án a Székesegyházban 
ünnepi miserend lesz. A reg-
gel 8 órás szentmise előtt és 
után megáldjuk a húsvéti 
ételeket. A húsvét vasárnapi 
pontifikális szentmisét délelőtt 
10 órakor celebrálja Böcskei 
László megyés püspök. A va-
sárnapi programnak megfele-
lően 11.30 órakor és 18 órakor 
is lesznek szentmisék a Szé-
kesegyházban.

HÚSVÉT HÉTFŐN, április 
9-én a szentmiséket szintén 
vasárnapi miserend szerint 
mutatják be.

Mindenkinek kegyelemteljes 
és boldog húsvéti ünnepeket 
kívánunk. 

Szentmisék rendje a Bazilikában 
Az alábbiakban közöljük a nagyváradi római katolikus székesegyház 
istentiszteleti rendjét 2012 nagyhetében és húsvét ünnepén.


