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A főszervező Puscaş Gréti óvó-
nő / aligazgató volt, a többi 
óvónő hatékony közreműködé-
sével. A szereplők pedig a ma-
gyar iskola jövőbeli remény-
ségei. A főszervező nyitotta 
meg a rendezvényt, köszöne-
tet mondva a jelenlétért Nagy 
Gabriella igazgatónőnek, Rend 
Erzsébet aligazgatónőnek, a 
szervezőknek és a szereplők-
nek egyaránt. Ezt követően 
ismertette Márton legendáját 
és a Márton napi népszoká-
sokat. Ehhez alkalmazkodott 
rendezvényük műsora és az 
elfogyasztott ételek is. Ilyen-
kor a pásztorok házról-házra 
jártak köszöntőt mondani és 
a gazdák libazsíros kenyérrel, 

sült libahússal és meleg borral 
kínálták őket. Jelen esetben az 
óvodások, korukra való tekin-
tettel, meleg bor helyett meleg 
teát fogyasztottak. 

A műsort mindegyik cso-
port óvónője irányításával mu-
tatta be. Volt az alkalomhoz 
illő szavalat, előadták a Liba-
pásztorlány lakodalma című 

színdarabot, Márton napi játé-
kokat és énekeket mutattak be, 
majd látványos lampionos fel-
vonulást tartottak. Ezt követte 
a Márton-napi vásár. 

Ízléses díszítés
A terem ízléses díszítése 

Márton-napi hangulatot köl-
csönzött az intézmény ebédlő-
jének. Természetesen, a dísz-
letekben, a liba szimbóluma 
többszörösen megjelent. Az est 
étke libazsíros kenyér volt, li-
lahagymával és forró teával, 
amit a  gyerekek nagy öröm-
mel és jó étvággyal fogyasztot-
tak. A sikerre való tekintettel 
a szervezők úgy döntöttek, ha-
gyományt teremtenek a Már-
ton-napi ünnepségnek a ma-
gyar iskolában. 
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Disznótoros vacsora. Sze-
retettel várunk minden szórakozni vá-
gyót  november 15-én, szombaton 19 
órai kezdettel egy disznótoros vacsorára 
a Hegyközpályi Papp Étterembe. Zenél a 
nagyváradi Koktél Zenekar. Menü: előé-
tel, toros, ásványvíz. Résztvételi díj 45 lej. 
Információk a 0733/050–430-as telefon-
számon. Mindenkit szeretettel várunk!

Egy vidám jelenet az óvodások műsorából                       A szerző felvétele

Rö vi den

Márton-napi mulatság a margittai óvodában
November 11-én első alkalommal szerveztek Márton-napi mulatságot a margittai Horváth Já-
nos Elméleti Líceumban az óvodások közreműködésével. A líceum vezetői is jelen voltak.

TóTh zSigmond

Sokan voltak kíváncsiak, fi-
atalok, középkorúak és idő-
sebb korosztály egyaránt, 
mind helybéliek, mind más 
településről érkezettek, egy-
szerű emberek, lelkészek, 
polgármesterek, hiszen a 
82 éves Varga Vilmos szín-
művész volt az egyik meg-
személyesítő szereplője a 
műnek, aki hegyközkovácsi 
születésű és hazajáró lelkes 
református tagja a gyü-
lekezetnek. Forró László 
házigazda, lelkipásztor kö-
szöntötte elsőként a szí-
nészeket, Varga Vilmost, 
Kiss Törék Ildikót, Meleg 
Vilmost, Miske Lászlót és 

Márton Erzsébetet valamint 
a jelenlévőket. A lelkipász-
tor elmondta, hogy nagyon 
büszkék arra, hogy Varga 
Vilmos hegyközkovácsi szü-
letésű és hírét viszi szülő-
falujának messze a világba, 
de nincs olyan Úrvacsora 
vétel, amelyen a neves mű-
vész ne lenne jelen. „ Ha 
Varga Vilmos büszke ar-
ra, hogy Hegyközkovácsi, 
akkor mi is büszkék va-
gyunk arra, hogy van egy 
Varga Vilmosunk.” Forró 
László elmagyarázta, miért 
is templomban kerül sor a 
világirodalom kiemelkedő 
alkotásának a bemutatása, 
hiszen ez szokatlan hely-
szín egy drámai költemény 

előadására, de „annak ide-
jén ezt a művet eleve temp-
lomi bemutatásra szánták, 
úgy indult, hogy szórvány-
ban, kisfalukban, kisközös-
ségekben, templomokban 
lehessen bemutatni” – ma-
gyarázta a házigazda.

Az ember tragédiája Ma-
dách Imre legfontosabb és 
legismertebb műve. 1859. 
február 17-én kezdte írni és 
1860. március 26-án fejezte 
be. Arany János javaslatára 
és segítségével 1860-61-ben 
javításokat eszközölt mű-
vén. Nyomtatásban először 
1862. január 12-én jelent 
meg. Színpadi bemutatásá-
ra 1863-ban került sor. A 
tizenöt színből álló tragédia 
az egész emberiség nevében 
nyilatkozik, keletkezésének 
feltehetően családi okai is 
vannak, hiszen a felesége el-
hagyta, öccse meghalt, nővé-
re családját meggyilkolták. 
A hegyközkovácsi templom-
ban bemutatott tragédia a 
Biblia teremtéstörténetét 
használja kezdőképként, 

miután Lucifer (amint lát-
juk a Sátán, Ördög helyett 
a Lucifert használta Ma-
dách, talán nem véletlenül), 
szembeszáll a teremtésben 
megdicsőült Istennel, majd 
vitatkozni kezdenek. Az Úr 
és az angyal közt szó szót 
követ, végül mintha foga-
dást kötnének, Lucifernek 
jogában áll próbára tenni 
a teremtett világot, és an-
nak lelkét, az embert. Az 
Istentől eltávolodott és a 

Paradicsomból kiűzött első 
emberpár hamar megbánja 
tetteit, de érdekli őket jövő-
jük. Lucifer célja az ember 
kudarcának bizonyítása, s 
mi sem jobb eszköz erre, 
mint az ideálokkal teli, első 
naiv emberpárt kiábrándíta-
ni önmagukból. Álmot küld 
a jövőjüket firtató Ádám és 
Éva szemére, hogy meggyőz-
ze őket, az ember bukásra 
ítélt teremtmény. Az álom 
azonban nem a kísértő ha-

zugsága, hanem az emberi-
ség valódi történelme. Isten, 
aki az első színben önelégült 
a harmadikban pedig mű-
vében csalódott, az utolsó 
színre végül a kereszténység 
Istenéhez hasonlító bölcs 
atyává válik. Bizonyosságot 
nem, csupán reményt ad 
az embernek, aki életét a 
Földön talán eleve halálra 
ítélt vállalkozásként kezdi: 
„Mondottam ember: Küzdj, 
és bízva bízzál!”

Konzuli nap. �� A kolozsvári magyar 
főkonzulátus december 2-án, kedden tartja 
újabb - idén utolsó - kihelyezett fogadónap-
ját az érmihályfalvi RMDSZ-irodában. Aki 
szeretne anyakönyveztetni születést vagy ha-
lálesetet, kérelmezni a könnyített honosítást 
vagy magyar igazolványt, jelezze szándékát 
előzetesen az irodában (a Polgármesteri Hi-
vatal régi épületében), hogy az említett idő-
pontig a szükséges dokumentációt lehessen 
összeállítani. Az iroda nyitva tartása: hétfőn 
15 és 19 óra között, keddtől péntekig 9 és 13 
óra között.

Rö vi den

Az előadás résztvevőinek egy csoportja a hegyközkovácsi 
templomban

Madách Imre: Az ember tragédiája a hegyközkovácsi református templomban 

Varga Vilmos a Kiss Stúdió Színház színművésze, Lucifer sze-
repében                                              A szerző felvételei

Éva (Márton Erzsébet) és Ádám (Miske László) felébrednek 
álmukból

„Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál”
Vasárnap, 2014. november 9-én délután ötórai kezdettel került bemutatásra a hegyközkovácsi református templomban a Kiss Stúdió Színház 
színészeinek köszönhetően a magyar irodalom és drámaírás kiemelkedő műve, Madách Imre legismertebb alkotása Az ember tragédiája. 

Az öt színész élethűen szemé-
lyesítette meg a Madách által 
megálmodott drámai költeményt, 
mintha mi is részesei és szerep-
lői lettünk volna az előadásnak, a 
megvilágítás, a hangtechnika csak 

növelte ezt az érzést. Az előadást 
követően Forró László lelkipásztor 
megköszönte mindenki nevében a 
színvonalas előadást majd minden-
kit meghívott a helyi kultúrházba 
egy szeretetvendégségre.  

Élethűen

A hétvégén – november 15-
én, szombaton  –  progra-
mok szempontjából zsúfolt 
napja lesz Berettyószéplak 
községnek. Délelőtt 11 óra-
kor adják át a dólyai ra-
vatalozó kápolnát, 13.30 
perckor adják át a hívek-
nek a foglási római katoli-
kus templomot. Az avatási 
ünnepségeken jelen lesz 
Böcskei László megyés püs-
pök és Cseke Attila parla-
menti képviselő. Délután 15 
órától a község táncosai  hí-
vogatják majd a lakosokat 
ez este 20 órakor kezdődő 

XI. berettyószéplaki szüreti 
bálra. Ezen fellép a Clevers 
együttes, a helybéli fiatalok,  
mezőkövesdi idősebb és fiata-
labb Matyó Néptáncegyüttes 
és Pataki Attila. 

Zenés mulatság
   Az előadásokat táncos, 
zenés mulatság követi. Be-
lépődíj helybélieknek 10 
lej, más településről érke-
zőknek 20 lej. 
  Az ár magába foglalja 
a svédasztalos ellátást. A 
szervezők mindenkit nagy 
szeretettel várnak.

Berettyószéplak községbenKonzuli nap Mihályfalván
Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács érmelléki szervezetének 
irodájában (Érmihályfalva, Köz-
társaság, ma Republicii u. 40.) 
2014. december 2-án, 11 és 16 óra 
között ismét kihelyezett konzu-
li nap lesz. Várják mindazokat, 
akik benyújtanák a magyar 
állampolgársági dossziéjukat, 
magyar útlevelet igényelnének, 
illetve az anyakönyvi kivonatok 

ügyében (névmódosítás, házassá-
gi, vagy születési bizonyítvány, 
stb.) járnának el. Lehetőség lesz 
a magyar igazolvány, diákiga-
zolvány, pedagógusi igazolvány 
igénylésére is. A kolozsvári 
főkonzulátus munkatársai sze-
retettel hívnak és várnak min-
den érmelléki magyar polgárt. 
Érdeklődni a 0259–355–552-es 
telefonszámon lehet.

Retro party a Gödörben
Az érmihályfalvai ifjúsági 
szervezett (ERMISZ) novem-
ber 22-én, szombaton újra 
retro partyt szervez. A Gödör 
rendezvényházban 22 órakor 

kezdődik a buli, a zenéről 
Balogh Dodó Béla gondosko-
dik ezúttal is, a belépő ára 
5 lej. A részvételi korhatár 
16 év.


