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Illyés Gyulára emlékeztek
Egy újabb kiemelkező esemény színhelye volt a váradi Kis Stúdió színházterme. Illyés Gyulára 
emlékeztek, a költő születésének 110. évfordulóján. A „pinceszínház” megtelt érdeklődőkkel. 
Dérer Ferenc

Jó érzés volt újra a Kis Stú-
dió Színház legújabb bemuta-
tóján részt venni. Az ember 
azt hiszi, hogy sok mindent 
tud magyar írókról, költőkről, 
azonban amikor egy-egy ilyen 
előadásra elmegy, csak akkor 
jön rá, hogy milyen nagy tu-
dáshiányban szenvedünk – leg-
alábbis ezen sorok írója. Ez 
volt az érzésem szerdán este, 
amikor a Kis Stúdió Színház 
pincetermében, Kis Törék Ildi-
kó, Varga Vilmos, Meleg Vil-
mos színművészek valamint, a 
meghívott vendég Molnár Ju-
dit magyartanár, közíró rész-
vételével a magyar irodalom 
egyik kiemelkedő személyisé-
gére Illyés Gyulára emlékeztek 
születésének 110. évfordulóján. 
Miután Kis Törék Ildikó nagy 
szeretettel üdvözölte a közön-
séget, az est főszereplőit, Me-

leg Vilmos, a Szigligeti Társu-
lat színművésze a költő Illyés 
Gyula 1936-ban írt versét, Haza 
a magasban szavalta el. 

Életének mozdulatai
A továbbiakban Molnár Ju-

dit tanárnő beszélt az íróról, 

részletesen ismertette életének  
szinte minden mozdulatát, be-
szélt Illyés Gyula kiemelkedő 
műveiről, ismertetve  megje-
lenéseinek hátterét is, szólt 
arról, ami Illyés Gyulát arra 
késztette, hogy megírja a Pető-
fi című könyvét. Szóba került 

az író és József Attila közötti, 
nem éppen baráti kapcsolat 
kialakulásának háttere és még 
nagyon sok minden, amit egy 
újságcikkben szinte képtelen-
ség összefoglalni.

Közben a jelenlévő színmű-
vészek Illyés Gyula műveiből 
olvastak fel, Varga Vilmos a 
Koszorú című versét mondta 
el, de részlet hangzott el Illyés 
Gyula Puszták népe című kö-
tetéből. 

CD-ről hallgathattunk meg 
egy részletet a költő egyik 
nagy verséből Egy mondat a 
zsarnokságról címűből, me-
lyet a költő az 50-es évek ele-
jén írt.  Befejezésként Meleg 
Vilmos nagy átérzéssel, szen-
vedélyesen szavalta el a költő 
Bartók című versét. Egy újabb 
csodálatos est végén, újfent fel-
csendült a vastaps, a közönség 
felállva ünnepelte a színművé-
szeket, a meghívott vendéget.Az Illyés Gyula emlékére rendezett nagysikerű est főszereplői

Cukor és cigi.  � November 7-én 
21.20 körül a D.N 79-es országúton Inándnál 
C.A.N. 22 éves temesvári lakos gépjármű-
vében 410 kg cukrot és 77 csomag zárjegy 
nélküli cigarettát szállított, amelyekre nem 
tudta bemutatni a származási igazolást és a 
szállítási engedélyt. A sofőrt megbüntették 
1000 lejre. 

Falopás.  � November 7-én 16.30 körül 
Alsópataknál a rendőrök megállították G.G. 
54 éves pusztahollódi lakost, aki szekerén 
két ürméter gyertyánfát szállított, 150 lej 
értékben. Ugyanaznap 17.30 körül a 100-as 
községi úton elkapták B.C. illyei lakost, aki 
szekerén 0,5 köbméter tölgyfát szállított, 
62 lej értékben. Egyik esetben sem tudták 
felmutatni a szükséges iratokat, ezért a fa-
anyagot elkobozták, és 2000 lejes büntetést 
szabtak ki. 

Adócsalás.  � A Bihar Megyei Rend-
őrség csalásokat vizsgáló osztálya eljárást 
indított P.L. 50 éves olasz állampolgár ellen 
adócsalás vádjával. P.L-t azzal gyanúsítják, 
hogy 2007 januárja és májusa között egy 
margittai székhelyű cég vezetőjeként egy 
váradi céggel kereskedelmi tevékenységet 
folytatott 282.549 lej értékben, amelyet nem 
vezetett be a cég könyvelésébe, ezzel 98.892 
lejes kárt okozva az államkasszába. 

Cigaretta.  � November 5-én a Bihar 
Megyei Rendőrség csalásokat vizsgáló osz-
tálya eljárást indítottak M.G. 61 éves Maros 
megyei lakos ellen. A férfit még áprilisban 
kapták el, mikor a borsi határátkelőnél ha-
tárátlépéskor egy busz utasaként négy uta-
zótáskában 2000 csomag ukrán bélyegzésű 
cigarettát szállított a jövedéki adó befizetése 
nélkül, ezzel 20.000 lejes kárt okozva az ál-
lamkasszába.

Csendőrségi akciók
A Bihar Megyei Csendőrség november 7-én 
eljárást indított G.L. 24 éves váradi illetőségű 
személy ellen minősített lopás vádjával. A 
gyanúsított egy váradi üzletből egy 260 lej 
értékű csőkulcskészletet akart ellopni a ruhá-
ja alatt. A kárt megtérítették. 
Továbbá a csendőrség tíz esetben szabott ki 
büntetést 2800 lej értékben: két figyelmezte-
tés az árak kifüggesztésének elmulasztásáért, 
egy 1000 lej értékű büntetést szabtak ki egy 
váradi ellen, aki származási igazolás nélkaül 
árult különböző termékeket, négy váradi nő 
ellen prostitúció miatt, egy bályoki férfi ellen 
sértegetés miatt 200 lejes büntetést szabtak 
ki, míg egy kardói személyt 500 lejre bün-
tettek, mivel felügyelet nélkül hagyott állata 
kárt tett egy veteményesben. 

Illegális határátlépők
November 8-án 0.30 körül a borsi határren-
dészet munkatársai elkaptak és őrizetbe vet-
tek négy férfit, akik illegálisan akartak átjutni 
Magyarországra. A személyeket körülbelül 
200 méterre kapták el a határvonaltól. A 
nyomozás során kiderült, hogy három algériai 
és egy tunéziai 23 és 29 év közötti állampol-
gárokról van szó. Eljárást indítottak ellenük 
illegális határátlépési kísérlet vádjával.

Töltényeket csempészett
November 7-én 20 óra körül a borsi határ-
rendészet munkatársai ellenőrzéseket hajtot-
tak végre a fegyver és töltény csempészet 
megelőzéséért. Az akció során tüzetesen 
átvizsgálták V.M. 35 éves román állampolgár 
tulajdonában levő gépjárművet, amelyet I.P. 
43 éves jászvásári illetőségű személy veze-
tett. Az ellenőrzés során a határrendészek 
egy táskában 208 darab különböző típusú és 
kaliberű vadásztöltényt találtak. A sofőr nem 
rendelkezett az országba való behozáshoz 
szükséges engedélyekkel. I.P. elmondta, hogy 
a töltények az autó tulajdonosaié, aki meg-
kérte, hogy vigye a járművet Jászvásárba. 
Mindkét személy ellen eljárás indult. 

KéK híreK

Elkobozták a vadásztöltényeket

December 2-án hetedik alka-
lommal kerül megrendezésre 
a Kárpát-medencei imanap, 
melynek idei programját a 
Királyhágómelléki Nőszövet-
ség készítette elő – derül ki 
Bogya Kis Mária címoldalon 
olvasható cikkéből. A lap ve-
zércikkét ezúttal Fábián Tibor 
főszerkesztő jegyzi. Írásának 
címe: Minőségi különbség. 

Boros József Attilára, a ré-
vi gyülekezet közelmúltban el-
hunyt lelkipásztorára emléke-
zik Visky István, az Élő emlé-
kezet rovatban. Sárközújlaktól 
Koltóig világi és egyházi örök-
ségünk nyomába eredtek azok 
a kirándulók, akiknek útjá-
ról Bereczki András számol 
be olvasmányos riportban, a 
Hit és kultúra rovatban. Kár-
olyi Gáspár személye és nagy 
munkája: a Vizsolyi Biblia 
elválaszthatatlanul egybeforrt 
az évszázadok során. Komádi 

Sándor kétrészes sorozatban 
emlékezik a bibliafordítóra. Az 
egyházközségi választások vé-
géhez érkezve, a Presbiter ro-
vat gyülekezeti elöljárók 18. és 
19. századi esküszövegeit adja 
közre, Oroszi Kálmán gyűjté-
séből.  A Mozaik oldal kedvelt 
rovataiból ezúttal a Derűs per-
cek jelentkezik, Makay Botond 
anekdotájával, az Olvasólámpa, 
melyben Tóth-Máthé Miklós 
könyvét ajánlja Csohány Já-
nos, valamint Adorjáni László 
Firka rovata. 

A Harangszó Arany János, 
Reményik Sándor, valamint 
Müller Dezső egy-egy versét 
közli.  A lap gazdag hírrovat-
tal számol be a református 
egyház életéről.  A Harangszó 
megrendelhető és megvásárol-
ható a református lelkészi hi-
vatalokban, internetes kiadása 
pedig a harangszo.blogspot.
com címen olvasható.

Megjelent a Harangszó
Annak érdekében, hogy 
megsegítse azokat az édes-
anyákat, akik egyedül ne-
velik maximum 6 éves 
gyermekeiket, a Lotus Cen-
ter együttműködve a Pro 
Valoare Alapítvánnyal ismét 
megszervezi „Egyedül nevel 
engem” elnevezésű kampá-
nyát, melynek keretében 
az anyukáknak különböző 
ajándékokat és pénzösszege-
ket lehet felajánlani annak 
érdekében, hogy túllendül-
jenek a nehézségeiken és 
boldogabb legyen a saját, 
illetve a gyermekeik ünne-
pe. Az akció november 12-
én indul, a feliratkozással, 
mely november 25-ig tart. 
Ezen időszakban az érintett 
kategóriába tartozó anyukák 
jelentkezhetnek a Lotus Cen-
ter információs irodájánál, 

8–12 óra között, ahol meg 
kell adják személyes adatai-
kat. Ezt követően november 
30-án, este 19 órától fogják 
megszervezni az alapgyűjtő 
árverést számukra, a léte-
sítmény dísztermében. Az 
érintettek a következő kö-
vetelményeknek kell eleget 
tegyenek: váradi lakhelyük 
legyen, vigyék magukkal a 
személyi igazolványuk má-
solatát, a gyermekük szüle-
tési bizonyítványának má-
solatát, egy igazolást arról, 
hogy bölcsődébe vagy óvodá-
ba jár, és egy olyan iratot, 
mely bizonyítja az anyuka 
családi állapotát. Adakoz-
ni november 30-ig lehet a 
0259/436–022 telefonszámon, 
a marketing@lotus-center.ro 
e-mail címen vagy az infor-
mációs irodánál.

Egyedülálló anyák

Lomtalanítás 
A váradi önkormányzat tu-
datja, hogy november 9-ig 
meghosszabbította azt a ha-
táridőt, ameddig a használt 
háztartási tárgyakat (egye-
beket mint az elektronikus 
berendezések, valamint 
építkezési törmelék) elszál-
líttatja az őszi nagytakarítá-
si program keretében.

A váradi önkormányzat a hi-
deg idő beálltával leállította 
a közutak és parkolóhelyek 
mosását. 

Mint ismeretes, amíg az 
utcatakarítási időszak tart, 
keddenként és csütörtökön-
ként 18–21 órák között a vá-
ros főbb utcáin nem szabad 
parkolni azért, hogy a köz-
tisztasági vállalat járművei 
elvégezhessék a mosást. 

Tehát mostantól jövő tava-
szig az autósok minden par-
kolóhelyen szabadon parkol-
hatnak, nem kell aggódniuk 
amiatt, hogy büntetést kell 
fizessenek azért, mert rossz 
időben rossz helyen hagyták 
kocsijaikat. 

A közúttakarítást jövő ta-
vasszal kezdik meg újra, ami-
kor már nem kell attól tarta-
ni, hogy lefagynak az utak.

Felfüggesztették a parkolóhelyek mosását

Szimpózium hatalomról és politikai képzeletiségről
Negyedik alkalommal zajlik Nagyváradon olyan történelmi szimpózium, melyen a Páduai Egye-
tem képviselői is részt vesznek, emellett ezúttal franciaországi egyetem is képviselteti magát.
neumann anDrea

A Hatalom és politikai 
képzeletiség Európában című 
történelmi előadássorozat teg-
nap, a váradi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében kez-
dődött el. Dr. Sorin Şipoş, a 
Nagyváradi Egyetem nemzet-
közi kapcsolatokért felelős 
rektorhelyettese nyitotta meg 

a rendezvényt, hangsúlyozva, 
hogy az egyetem szempontjá-
ból mennyire fontos a más, 
elismert egyetemekkel történő 
kapcsolattartás, majd Mircea 
Mălan alpolgármester biztosí-
totta a jelenlévőket a polgár-
mesteri hivatal támogatása 
felől. „Nagyon fontosak azok 
a rendezvények, melyek segíte-
nek az itt betöltött helyünk és 
szerepünk meghatározásában” 
– tette hozzá.

Többéves együttműködés
A következő felszólaló dr. 

Ioan Bolovan, a kolozsvársi 
Babeş-Bolyai Tudományegye-
tem rektorhelyettese volt, aki 
Ioan-Aurel Pop rektor üdvözle-
tét közvetítette; amint a későb-
biek során kifejtette, a Nagyvá-
radi Egyetemet a második leg-
fontosabb erdélyi felsőoktatási 
tanintézetként tartják számon, 
melynek felbecsülhetetlen sze-

repe van a romániai történe-
lemoktatásban. Felszólalt mg 
dr. Nicolae Edroiu professzor, 
Kolozsvári Román Akadémia 
George Bariţiu történelmi in-
tézetének igazgatója, akit a 
mai nap folyamán díszdoktori 
címmel tüntet ki a Nagyváradi 
Egyetem. 

A Páduai Egyetem részé-
ről dr. Dan Octavian Cepraga 
professzor szólt a két egyetem 
közötti többéves együttműkö-
désről, majd dr. Ion Gumenâi, 
a Moldvai Állami Egyetem 
professzora fejtette ki, hogy 
tapasztalaatcserére van szük-
ségük ahhoz, hogy ők is ilyen 
szimpóziumokat szervezhes-
senek, köszönetet mondva 
egyúttal a váradi kollégáknak 
azért, hogy ezzel a meghívás-
sal is segítik a Moldvai Köz-
társaságot abban, hogy Eu-
rópa részévé válhasson.  Ezt 
követően Jérôme Buridant, a 

franciaországi Université de 
Picardie Jules Verne profesz-
szora, majd dr. Adriano Papo, 
az udinei egyetem professzora 
szólalt fel.

Dolgozatok
A szünet után előadásokkal 

folytatódott a rendezvény. A teg-
nap bemutatott és ma elhangzó 
dolgozatok nagy része a hata-
lom kérdésének különféle, tör-
ténelemhez kapcsolódó aspek-
tusát taglalja – szó esik többek 
között a kollektív memória és 
a hatalom közötti kapcsolatról, 
a kommunista hatalom meg-
nyilvánulásáról Cătălin Dorian 
Florescu műveiben, a császárok 
hatalmáról életükben és haláluk 
után, Constantin Brâncoveanu 
mitikus alakjáról a történel-
mi tények tükrében, vagy épp 
Anna Frank és a nagyváradi 
Heyman Éva naplója közötti 
hasonlóságokról. 
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Kétnapos történelmi szimpózium
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