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Bethlen Gábor szobrának 
megkoszorúzása után az ün-
nepség egy órával később, az 
iskola dísztermében folytató-
dott, ahol Jakó Sándor Zsig-
mond, az Érmelléki Egyház-
megye ifjúsági előadója szólt 
a fejedelem életéről. Elmond-
ta: a fejedelem több mint har-
mincszor olvasta el elejétől a 
végéig a bibliát, és hadi útja-

ira mindig szekérnyi könyvet 
vitt magával. Két fejedelmet 
is a trónra juttatott, mielőtt ő 
maga uralkodóvá vált volna, 
s „megpróbált úgy lavírozni 
a politikában, hogy Erdélyt, 
mely valóságos ék volt a 
Habsburg és a török biroda-
lom között, felvirágoztassa. 
Nem sikerült újraegyesíte-
nie a Nagy-Magyarországot, 
és tudta, hogy ha az egyik 
nagybirodalmat nem szün-

teti meg, előbb-utóbb a kettő 
felőrli Erdélyt – ám ez utób-
bi tervében sem járt sikerrel. 
Három hadjáratot vezetett 
II. Ferdinand ellen, s mint 
elhangzott, Gyulafehérváron 
építette ki a fényűző fejedel-
mi központot; gimnáziumot 
hozott létre, melyet akadé-
miai szintre emelt, külöföldi 
tanárokat hívott meg, a te-
hetséges jobbágygyerekeket 
segítette. „Nem önmagának, 

hanem utódainak építette az 
országot. Uralkodása Erdély 
aranykora volt” – hangzott 
el.

Takács Zoltán történe-
lemtanár előadása követke-
zett Lorántffy Zsuzsannáról. 
Mint elhangzott, I. Rákóczi 
György fejedelem felesége 
ugyanannyira volt erős jel-
lemű és sziklaszilárd hitű, 
mint amennyire törékeny és 
alázatos. Az előadást köve-

tően az V–VIII. osztályosok 
moldvai táncokat adtak elő 
Forgács Zsombor tánctanár 
vezetésével, majd a közép-
iskola kórusának előadása 
következett. Kozma Mária 
énektanár vezényelt, s köz-
reműködött Balogh Hanna 
XII. osztályos tanuló.

Jelenetek
Az ünnepség előadással 

folytatódott: a diákok, akiket 

János Szatmári Ildikó, De-
ák Szebeni Imola és Lugosi 
Enikő magyartanárok készí-
tettek fel, Móricz Zsigmond 
trilógiájának alapján adtak 
elő jeleneteket a fejedelem 
életéből. A narrátor többek 
között Jókainak a fejedelem-
mel kapcsolatos gondolatait, 
valamint Móricz Zsigmond-
nak a Nyugatban megjelent, 
Bethlen Gáborról szóló írá-
sát elevenítette fel.

Fejedelmi Nap a Lorántffy gimnáziumban 
Bethlen Gábor születésének 430. évfordulóját ünnepelték tegnap a váradi Lorántffy Zsuzsanna református gimnáziumban. Koszo-
rúzás és különféle programok zajlottak a Fejedelmi Napon. Többek között jeleneteket is előadtak a diákok a fejedelem életéből.

Énekkel, tánccal, jelenetekkel tették élővé az ünnepséget Az V–VIII. osztályosok moldvai népi táncokat adtak elő Nagy beleéléssel adtak elő részleteket a fejedelem életéből
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Akcióban.  � Folytatták akcióikat a köz-
lekedésiek. Egyetlen nap alatt, szerdán a me-
gyében 224 büntetést róttak ki, 30.000 lej 
összértékben. A legtöbbet gyorshajtás miatt. 

Gyorshajtó.  � Szerdán Tarjánban fog-
ták el a 28 éves H. N.-t. A járművezető 121 
km/h sebességgel hajtott. Kilenc büntetőpon-
tot kapott, jogosítványát felfüggesztették. 

Illegálisan.  � Tegnap Szalontán fogták 
el a 31 éves B. I.-t. Lejárt rendszámú autót 
vezetett. A 31 éves C. A.-t is elfogták, bevont 
jogosítvánnyal vezetett. Az eljárások megin-
dultak.

Mikulástúra.  � Az EKE’91 Nagyvá-
rad–Bihar közösen a Hajdú-Bihar Megyei és 
Debrecen Városi Természetjáró Szövetséggel 
december 4-én, szombaton Mikulás-túrát 
szervez az Ökrök-völgyébe. Utazás autóbusz-
szal. Túravezető Tiponuţ Tibor (0740–974–
952). Érdeklődni és felíratkozni a szervező-
nél, illetve kedd vagy csütörtök délutánon-
ként 18–19.30 óra között, a Sas-passzázsban 
(Szent László tér 2–4.), az első emeleti szék-
helyen. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Koszorúzás Bethlen Gábor 
szobránál
Fejedelmi Napot tartottak tegnap a Lorántffy 
Zsuzsanna gimnáziumban. Szabó Zsuzsa isko-
laigazgató vezetésével vonultak ki a végzős 
diákok Bethlen Gábor szobrához, a Petőfi-
parkba, ahol Kövendi István iskolalelkész 
szólt néhány szót az egybegyűltekhez. Móricz 
Zsigmond Erdély-trilógiájából parafrazálva 
mondta el: a fejedelem nem azt csinálta, amit 
szeretett volna, hanem azt, amit kellett, s így 
sikerült felvirágoztassa Erdélyt. Később a je-
lenlévők koszorút helyeztek el a szobornál.

Tököli magdolNa

A Tájékozott, képzett, alkal-
mazott nevű projekt 2010. no-
vember 1-jén indult, kétéves 
futamidejű, finanszírozása eu-
rópai uniós alapokból történik, 
tudatta Monica Suciu, a Karrier 
Központ menedzsere a tegnapi 
találkozón. A szolgáltatások in-
gyenesek, és egyrészt azokhoz 
szólnak, akik munkahelyet ke-
resnek, másrészt pedig az alkal-
mazókhoz, egyfajta „közvetítői” 
szerepvállalás révén. Hétközna-
ponként, hétfőtől péntekig 10–17 
óra között várják az érdeklődő-
ket a Karrier Központ székhe-
lyén (Várad, Universităţii utca 
4. szám, tel.: 0259/456–180).

Célok és szolgáltatások
A projekt fő célja egy mon-

datban összefoglalva: minél 

több munkanélkülit segíteni az 
elhelyezkedésben Bihar megyé-
ben. A tevékenységek azokhoz 
szólnak, akik jelenleg keresnek 
munkahelyet, esetleg munkanél-
küli-segélyen vannak, kevésbé 
vonatkozik viszont a diákokra 
és egyetemistákra. Összesen 
1100 személyt vonnak be a pro-
jektbe, háromszázan szakmai 
képzésekben vehetnek részt. A 
főbb szolgáltatások a munka-
nélküliek részére: informálás 
és tanácsadás a munkaerő-piaci 
helyzetet illetően; közvetítés a 
munkakeresők és az alkalma-
zók között; pszichológiai érté-
kelés annak megállapítására, 
hogy milyen munkakörök be-
töltésére alkalmas a leginkább 
az illető személy; „Job Club”-
szerű találkozók, ahol felkészí-
tik az érdeklődőket az állásin-
terjúkra (önéletrajz megírása, 

hogyan ajánlatos viselkedni és 
megjelenni egy állásinterjún 
stb.); szakmai jellegű képzések. 
A Karrier Központban várják 
cégek, vállalkozók jelentkezését 
is, akik a projekten belül a kö-
vetkező szolgáltatásokban része-
sülhetnek: munkaerő-toborzás a 
betöltetlen állásokba, az alkal-
mazó elvárásainak megfelelően; 
a pszichológiai értékelés révén 
a legmegfelelőbb személy kivá-
lasztása; szakmai képzések; al-
kalmazás utáni „monitorizálás”, 
az alkalmazott személy segítése 
abban, hogy minél jobban el 
tudja látni a feladatát. A pro-
jekt lebonyolításában a Ruhama 
Alapítvány Karrier Központjá-
nak partnerei: Carpatica Ala-
pítvány, a Nagyváradi Egyetem 
Társadalomtudományi Kara, Bi-
har megyei Munkaerő-foglalkoz-
tatási Ügynökség.

PaP isTváN

A Vendégségben egy égbeli ká-
véház asztalánál című sorozat 
keretében szerda este megtar-
tott rendezvényen Farkas Antal 
költő, lelkipásztor, Fábián Imre 
barátja emlékezett vissza az öt 
éve elhunyt költőre. Az ese-
ményen közreműködött: Kiss 
Törék Ildikó, Meleg Vilmos 
és Varga Vilmos. A művésznő 
felidézte: 2004-ben éppen a Kiss 
Stúdióban szerepelt Fábián Im-
re abból az alkalomból, hogy 
megjelent az ő fordításában 

Ion Creangă Gyermekkorom 
emlékei című könyve, majd 
Farkas Antal vette át a szót. 
A költőként is ismert várad-ve-
lencei református lelkipásztor 
elmondta: Fábián Imre simulé-
kony ember volt ugyan, de ki-
állt elvei mellett. Fábián Imre 
személyiségének talán legfonto-
sabb tulajdonsága családcentri-
kussága volt. „Neki a családja 
volt a mindene” – fogalmazott 
Farkas Antal, hozzáfűzve, hogy 
ebből fakadóan ismerőseinek, 
pályatársainak egy része ha-
rácsoló embernek képzelte őt. 

Farkas Antal figyelmeztetett 
– Fábián Imre egyáltalán nem 
volt harácsoló ember, és soha-
sem lett gazdag, de mindent 
megtett a családjáért, ami so-
kakat megtéveszthetett. Fábián 
Imre alakjának felidézése után 
Farkas Antal elmesélte a kö-
zönségnek, hogyan ismerkedett 
meg a költővel, és több kedves 
anekdotát is elmondott a hall-
gatóságnak. 

Életművének csúcspontja
Fábián Imre költészetéről 

szólva Farkas Antal kijelentette, 

hogy a halála évében, 2005-ben 
megjelent Mátkám című ciklus 
életművének csúcspontja, és a 
magyar szerelmi líra egyik ki-
emelkedő darabja is egyben. 
Farkas Antal felhívta a figyel-
met arra, hogy élete vége felé 
Fábián Imre a hit felé fordult, 
ami költészetében is megjele-
nik, ezt igazolják azok a hitval-
ló versei is, amelyekből felolva-
sott néhányat a lelkipásztor. Az 
est végé felé felidézték a költő 
halálának okait, körülményeit 
is. Megszólalt Fábián Sándor, a 
költő testvére is, aki elárulta, 
hogy Fábián Imre halálát egy 
banális anyajegy okozta, amely 
elrákosodott. Fábián Sándor 
kiemelte, hogy öccse sohasem 
hallgatott rá, az orvosra, szinte 
öngyilkos beletörődéssel visel-
tetett a betegségével szemben, 
mintha nem is akart volna küz-
deni a halál ellen. Legvégül Fá-
bián Imre újságíró pályatársai, 
egykori osztálytársa idézték fel 
alakját. A több mint kétórás 
rendezvény során Kiss Törék 
Ildikó, Meleg Vilmos és Varga 
Vilmos olvastak fel Fábián Im-
re költeményeiből.

Tájékozott, képzett, alkalmazott 
Nemcsak munkakeresőkhöz, hanem az alkalmazókhoz is szól a nagyvá-
radi Ruhama Alapítvány Karrier Központja által bonyolított projekt.

Emlékezés Fábián Imre költőre a Kiss Stúdióban 
Az idén hatvanöt éves lenne Fábián Imre költő, műfordító, újságíró, a váradi magyar kulturális 
élet egykori jeles alakja, aki öt éve hunyt el. Rá emlékeztek szerda este a Kiss Stúdió színházban.
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Főhajtás Bethlen Gábor szobránál
A testvér, Fábián Sándor is meg-
osztotta emlékeit a hallgatósággalA részt vevő művészek megidézték Fábián Imre alakját

Gyalogtúra.  � Az 
EKE’91 Nagyvárad–Bihar 
november 27-én, szombaton 
gyalogtúrát szervez Révi 
Öregek-barlangja–Sonkolyos 
útvonalon. Túravezető Tor-
ma József (0723–941–541). 
Utazás vonattal. Találkozás 
szombat reggel 7.15-kor a 
vasútállomáson, az informá-
ció előtt. 

Kirándulás.  � Az 
EKE’91 Nagyvárad–Bihar 
november 27-én, szomba-
ton kirándulást szervez a 
Hortobágyra, a Behajtás 
Ünnepre, a Pásztor advent 
alkalmából. Útközben láto-
gatás Berettyóújfaluban a 
Bihari Múzeumban. Utazás 
autóbusszal. Túravezető 
Tiponuţ Tibor (0740–974–
952).
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