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Mészáros TíMea

Ft. Nagy István teológus, a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Fő-
iskola professzora igehir-
detésének alapgondolatát 
Mózes második könyve 20. 
fejezetéből vette: „Én, az Úr 
vagyok a te Istened, a ki ki-
hoztalak téged Egyiptomnak 
földéről, a szolgálat házá-
ból”. Erdély nagy szülöttje, 
Ravasz László mondta, hogy 
a Tízparancsolat – mely-
nek első bekezdését képezi 
az idézett igevers – olyan, 
mint egy zsineg, amellyel a 
papok megkötözik az ember 
szabadságát, ugyanakkor 
ez az egyetlen aranyszál, 
mellyel Isten önmagához 
köt minket. Az igehirdető 

a bánffyhunyadi születé-
sű, egykori dunamelléki 
református püspök sza-
vait idézve arra hívta fel 
a figyelmet, hogy olyan 
Istenünk van, aki szereti 
a szabadságot, és ezzel a 
népét is megajándékozza. 
Isten nemcsak szabadságot 
akar nekünk adni, hanem 
fel is akar bennünket sza-
badítani. A szabadság több, 
mint politikai jólét,l és csak 
a Jézus Krisztusban lehet 
igazán átélni, fogalmazott 
Nagy István.

Pálfi József réti lelki-
pásztor köszönte meg az 
igehirdetőnek a szolgálatot, 
majd ismertette az ünnep-
ség programját. Elhangzott, 
hogy a gyermeknéptánc-
találkozó keretében mint-

egy ötszáz gyermek mutat-
ta be tánctudását. Köszönet 
illeti a gyülekezet és a nő-
szövetség tagjait, valamint 
a szülőket, akik szerepet 
vállaltak a szervezésben. A 
lelkipásztor közölte, hogy az 
istentiszteleten begyűlt per-
selypénzt a nyolcéves Soós 
Nándornak, a Csillagocska 
tánccsoport volt tagjának a 
gyógyulására ajánlották fel 
(az újabb műtét előtt álló 
kisfiúról már lapunk ha-
sábjain is olvashattak). 

Méltó megemlékezés
A Csillagocska néptánc-

csoport tagjai nagyszabá-
sú bemutatóra készülnek, 
ebből kaphattak ízelítőt az 
ünnepség résztvevői egy 
rövid ének erejéig. Az ese-

mény utolsó részében a 
Nagykőrösi Református Ta-
nítóképző Főiskola diákjai-
ból álló színjátszó csoport 
egy negyvenperces, szín-
vonalas előadást mutatott 
be Debreczeni Tibor drá-
mapedagógus vezetésével. 
Az úgynevezett dramatikus 
oratóriumban a fiatalok Gu-
lyás Lajos mártírhalált halt 
református lelkész alakját 
elevenítették fel. Az 1956-os 
forradalomban való részvé-
tele miatt halálra ítélt és 
1957. december 31-én kivég-
zett falusi pap megpecsételt 
sorsán az akkori egyházi 
elöljárók meg sem próbáltak 
változtatni, így három kis-
lány maradt árván a halála 
után. A fiatalok meggyőző 
játéka nagyban hozzájárult 

az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc áldo-
zatairól való méltó megem-
lékezéshez. Az előadás után 

a gyülekezet tagjai virágo-
kat helyeztek el a templom 
előtt felállított 56-os emlék-
műnél.

„A szabadság Isten kegyes ajándéka” 
Kettős alkalomból gyűltek össze tegnap a várad-réti templomban a hívek. Megemlékeztek az 1956-os forradalom kitörésének 54. év-
fordulójáról, ugyanakkor a templomi ünnepség volt a múlt hétvégén zajló Gyermeknéptánc-találkozó ünnepélyes zárómomentuma is.
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Csoporttalálkozó

A szülés és az első  
hetek a babával
A szoptatás nem reflex, hanem egy tanult 
folyamat, amelynek sikere nagymértékben az 
eljáráson és a tájékozottságon múlik. A legtöbb 
szoptatási nehézség elkerülhető vagy megold-
ható a megfelelő tudás és támogatás birtoká-
ban. Ehhez nyújt barátságos, szórakoztató és 
inspiráló keretet a nagyváradi La Leche Liga 
találkozója október 26-án délelőtt 10 órától, a 
Teiului utca 26. szám alatt (Posticum, alagsor). 
A találkozó témája: A szülés és az első hetek 
a babával. Várnak minden várandós kismamát, 
hogy a találkozón ismerkedjen a szoptatással, 
maguktól a szoptatós anyáktól tanulhasson, és 
várják az ismerkedni vágyó anyukákat kisbabá-
ikkal, akik szívesen megosztanák a tapasztala-
taikat és feltennék kérdéseiket a szoptatásról. 
Érdeklődni lehet a 0771–260–603 telefon-
számon, vagy levélben az anna.bruncsak@
googlemail.com drótposta címen.

Népi hagyományaink legkisebb őrzői 
Az elmúlt hétvégén nyolcadik alkalommal szervezték meg a Csillagocska Gyermeknéptánc-
találkozót Nagyváradon. Mintegy ötszáz néptáncos vett részt a jó hangulatban telt találkozón.
Mészáros TíMea

Magyar népviseletbe öltö-
zött gyermekek vették bir-
tokukba szombat reggel a 
Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület püspöki székhá-
zának dísztermét, ahol a ha-
gyományoknak megfelelően 
kézműves-foglalkozásokkal vet-
te kezdetét az immáron nyolca-
dik alkalommal megszervezett 
Csillagocska Gyermeknéptánc-
találkozó. A nagyszalontai 
Kézműves Kör és nagyváradi 
kézművesmesterek irányításá-
val a gyermekek megismerked-
hettek többek között a nemeze-
lés, a fára festés, a szalma- és 
csuhéfonás, gyöngyfűzés, mé-
zeskalács-készítés rejtelmeivel. 
A gyerekek számára nem volt 
idegen a kézműveskedés, így 
nagy „szakértelemmel”, nem 
kevesebb lelkesedéssel láttak 
hozzá a feladathoz. A foglalko-
zások ideje alatt lehetett bene-

vezni a 11 órakor kezdődő nép-
daléneklési versenyre. A zsűri 
elnöke a budapesti Tálas Ág-
nes folklorista volt. A délután 
fél öttől kezdődő gálaműsoron 
már a szülők, rokonok és is-
merősök töltötték meg a több 
száz férőhelyes dísztermet. A 
résztvevőket Benedek Árpád 
zenepedagógus, a Csillagocska 
Alapítvány munkatársa kö-
szöntötte, aki bemutatta Tá-
las Ágnest, a gyerekek „Ági 
nénijét”. A budapesti folk-
lorista a kezdetek óta segéd-
kezet nyújtott a Csillagocska 
néptánctalálkozók szervezé-
sében. Köszöntőjében Kodály 
Zoltán szavait idézte: „A kultú-
rát nem lehet örökölni. Az elő-
dök kultúrája egy-kettőre elil-
lan, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi azt 
magának”. Hozzátette, hogy a 
Csillagocska Alapítvány műkö-
dése útmutató szereppel bír a 
hagyományőrzés és kultúrate-

remtés vonatkozásában, mely-
nek szemléletes példája a most 
zajló, immár kisiskolás korba 
lépett néptánctalálkozó is. 

Vidám találkozó
A köszöntők után a házigaz-

da Csillagocskák léptek első-
ként színpadra, akik gyermek-
játékokat és moldvai táncokat 
adtak elő. Az este során fellé-
pett még a micskei Kisgörböc, a 
székelykeresztúri Vadrózsák, a 
diószegi Szömörce, a borsi Ga-
lagonya, a kalotaszentkirályi 
Felszeggyöngye, az érsemjéni 
Ezüstperje, a székelykeresztúri 
Mákvirág, továbbá a szamosúj-
vári és hajdúszoboszlói nép-
tánccsoportok. A népdalének-
lési verseny díjazottjai is 
bemutatkozhattak: Dimény 
Eszter, Molnár Balázs, Molnár 
Krisztina és Vincze Zoltán. A 
jókedvű találkozó a Nemze-
ti Kulturális Alapprogram, a 
Nagyvárad-Réti Református 

Egyházközség és Nőszövetsége, 
Nagyvárad Városi Tanácsa, a 
Partiumi Magyar Művelődési 
Céh, valamint több magánvál-
lalat és magánszemély támoga-
tásával valósulhatott meg.

A Borsi Galagonya néptánccsoport moldvai táncot mutatott be A Csillagocskák nagy sikerrel adták elő a gyermekjátékokat

A délelőtt folyamán kézműves-
foglalkozásokat is szerveztek

Köszöntő. Dandé Viktória október 
7-én ünnepelte 13. születésnapját, ez alka-
lomból ezzel az idézettel szeretnénk köszön-
teni: „Légy olyan, mint a madár, / Mely alól 
a fát, ha kivágják, / Nem a mélybe hull, / 
Hanem a magasba száll.” Kívánunk sok bol-
dogságot, sikert és jó tanulást! Levi, Ancsa, 
keresztfiad Balázs és unokaöcséd Máté.

A nagykőrösi fiatalok színvonalas műsorral léptek fel A Csillagocskák is közreműködtek a vasárnapi istentiszteleten
Több százan gyűltek össze az 1956-os szabadságharc megem-
lékezésén a réti református templomnál

Pálfi József várad-réti lelkipásztor, az igehirdető Nagy István 
és Ráksi Lajos segédlelkész 


