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360 éves a Nagyváradi Biblia 
– ezzel a címmel szerveznek 
konferenciát szeptember 
9–10-én a Körös-parti város-
ban. A rangos eseményso-
rozat csúcspontja egy misz-
tériumjáték premierje lesz a 
váradi várvédőkről, amelyet a 
Csillagocska Alapítvány köré 
tömörülő felnőttek és gyere-
kek adnak elő, és várhatóan 
október végén, november 
elején a Szigligeti Színház-
ban is megtekinthetnek az 
érdeklődők.

 » BÁLINT ESZTER

K iállítással, konferenciával, 
könyvbemutatóval és egy 
izgalmasnak ígérkező misz-

tériumjátékkal „köszöntik” szep-
tember 9–10-én, csütörtökön és 
pénteken a 360 éves Nagyváradi 
Bibliát. Egyúttal fejet hajtanak a 
hős váradi várvédők előtt, akik alig 
850-en szálltak szembe az 50 ezres 
török sereggel, ráadásul úgy, hogy 
a legképzettebbek közülük II. Rá-
kóczi György temetésén voltak.

Megaprodukció a várvédőkről
Mint az eseménysorozatot beha-
rangozó tegnapi sajtótájékoztatón 
elhangzott, Gárdonyi Gézának 
köszönhetően mindenki ismeri az 
egri várvédőket, a „váradi csilla-
goknak” viszont mostanáig senki 
nem állított méltó emléket, a mos-
tani előadás ezt hívatott pótolni. 
A Zsoltár a Váradi Bibliáért című 
bibliás misztériumjátékot Szalárdi 
János Siralmas magyar krónikája 

KONFERENCIÁVAL, MISZTÉRIUMJÁTÉKKAL ÜNNEPLIK A 360 ÉVES VÁRADI BIBLIÁT – VISSZATÉRŐ KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYT SZERETNÉNEK

Váradi csillagok: főhajtás a várvédők előtt

Premierre készülnek. A  Zsoltár a Váradi Bibliáért című bibliás misztériumjáték kezdeményezői,
rendezői a tegnapi sajtótájékoztatón

 » „Nekünk 
tényleg van, 
amire büszké-
nek lenni ebben 
a történetben, 
úgy hogy ha ezt 
bizonyos időről 
időre elmondjuk 
valamilyen for-
mában, akkor ez 
egy olyan csillag 
lehet Várad egén, 
amelyre mindig 
jóleső érzéssel 
néz fel az ember” 
– fűzte hozzá 
Pálfi  József, a 
PKE rektora.

alapján Tóth Tünde és Dimény Le-
vente, a váradi Szigligeti Színház 
művészei viszik színre a Csillagocska 
Alapítvány köré tömörülő felnőttek 
és gyerekek szereplésével, 5 évestől  
80 évesig minden korosztály képvi-
selteti magát  a 160 előadó között. 
Rajtuk kívül egy nagyjából 40 fős 
stáb dolgozik még a megaprodukci-
ón, amihez a várszínház színpadát is 
bővíteni kellett, így nem csoda, hogy 
az előadás még átdolgozásra szorul 
ahhoz, hogy a kőszínházban is be 
tudják mutatni a hős várvédők törté-
netét, a rendezők ígérete szerint erre 
várhatóan október végén, legkésőbb 
november elején kerül sor.

A konferencia zárómomentuma-
ként megvalósuló premierre ugyan 
a belépés ingyenes, de a korona-
vírus-járvány megfékezése érde-
kében bevezetett óvintézkedések 
miatt csak 500 főt engedhetnek be, 

amiből 200-at kitesz a stáb, így a 
belépők gyorsan gazdára találtak 
főként a legkisebb fellépők szülei 
körében. Aki viszont mindenáron 
meg szeretné nézni a bemutatót, 
ha élőben nem is, de megteheti on-
line, a szeptember 10-én, pénteken 
19:30-tól kezdődő előadást élőben 
fogják közvetíteni a Partiumi Ke-
resztény Egyetem és a Csillagocska 
Facebook-oldalán.

Mint Dimény Levente is hangsú-
lyozta, a jövőre nézve azt szeretnék, 
ha ez a misztériumjáték egy visz-
szatérő közösségi élménye lehetne 
a városnak, úgy, ahogy Szombat-
helyen római napok vannak. Pálfi  
József, a PKE rektora is felidézte, 
amikor megszületett a gondolat, 
egyértelmű volt számára, hogy ez 
olyan történet, amely megmutatja, 
„bármilyen kevesen is vagyunk, ha 
van egy tiszta szándékunk, gon-

dolatunk, akkor azt lehet felemelt 
fejjel képviselni, védeni és meg-
jeleníteni”. „Nekünk tényleg van, 
amire büszkének lenni ebben a tör-
ténetben, úgy hogy ha ezt bizonyos 
időről időre elmondjuk valamilyen 
formában, akkor ez egy olyan csil-
lag lehet Várad egén, amelyre min-
dig jóleső érzéssel néz fel az ember” 
– fűzte hozzá. Aláhúzta: „ez egy 
értéke a mi városunknak, amit nem 
szabad elrejteni, fel kell mutatni”. 

Biblia és anyanyelv
A kétnapos konferencia nyitó mo-
mentumaként különben csütör-
tökön délben a Váradi Biblia cím-
lapvariánsaiból nyílik kiállítás a 
nagyváradi vár református termé-
ben, ahol amúgy eredeti példá-
nyokat is megtekinthetnek az ér-
deklődők. Maga a tulajdonképpeni 
előadássorozat a PKE-n zajlik majd 
rangos előadókkal, akik nem csak 
a történelmi aspektusokra térnek ki 
előadásukban, hanem hangsúlyos 
téma lesz egyebek mellett az anya-
nyelvhasználat, annak is egy olyan 
fontos dilemmája, hogy például a 
lelkészek egy szertartás során meny-
nyit beszéljenek nem anyanyelvü-
kön, ha a résztvevők etnikai aránya 
úgy kívánja meg. „Ez nem csupán 
egyházi, hanem szociológiai, pszi-
chológiai, nyelvészeti kérdés is” – 
világított rá Pálfi  József, aki egyben 
református lelkész is.

Az esemény keretében mutat-
ják majd be ugyanakkor A Váradi 
Biblia széljegyzeteinek első önálló 
kiadását is. Az egykori tanárok, di-
ákok munkáját a maiak folytatták, 
digitalizálták és kiadták – hangzott 
el a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol 
azt is megtudhattuk, hogy alapve-
tően a konferencia témája is ebből 
táplálkozik.
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A szülőknek jogukban áll tudni, 
hogy gyerekük pedagógusai be 

vannak-e oltva, de csak az európai 
uniós általános adatvédelmi rende-
let (GDPR) keretei között – hívta fel 
a fi gyelmet Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter. A tárcavezető a Digi 24 hír-
televíziónak nyilatkozva elmagyaráz-
ta, a szülő nem tudhatja meg, hogy 
egy adott pedagógust beoltottak-e a 
koronavírus elleni vakcinával, vagy 
sem, maximum annyit kérhet az ok-
tatási intézmény vezetőségétől, kö-
zöljék, a tanárok hány százaléka van 
beoltva, konkrét listát azonban nem 
kaphat. „A nevesítés a GDPR hatálya 
alá esik. A személyes adatok védel-
me túlmutat a szülők akaratán, az én 
akaratomon vagy az önén. Csak ak-
kor lehetnek publikusak ezek az in-
formációk, ha a tanár maga dönt úgy, 
hogy nyilvánosságra hozza, megkap-
ta-e az oltást” – válaszolta a tanügy-
miniszter, amikor arról kérdezték, 
jogában áll-e egy beoltott szülőnek 
megérdeklődnie, hogy gyermeke ta-
nára felvette-e a vakcinát, vagy sem. 

Cîmpeanu hangsúlyozta, szülőként 
ő maga is kíváncsi lenne erre, „de a 
törvény néha mást mond”. Az okta-
tási minisztert olyan összefüggésben 
kérdezték a témában, hogy Ioana 
Mihăilă egészségügyi miniszter egy 
múlt heti televíziós interjúban gya-
korlatilag a pedagógusok immuno-
lógiai „átvilágítására” buzdította, 
amikor azt kérdezték tőle, a szülők 
megtagadhatják-e, hogy a gyerekük 
osztályába oltatlan tanárok lépjenek 
be. „Úgy gondolom, a szülőknek tá-
jékoztatást kellene kérniük a tanárok 
beoltottságáról. Legyen átlátható a 
dolog, és a tanintézetek népszerűsít-
sék jobban az oltást a pedagógusok 
körében” – vélekedett az egészség-
ügyi tárca vezetője. Leszögezte, sze-
rinte szomorú és aggodalomra ad 
okot, hogy számos pedagógus nem 
vette fel az oltást, amivel elsősorban 
magukat sodorják veszélybe. Ezzel 
kapcsolatban Cîmpeanu most azt 
mondja, a legutóbbi statisztikák sze-
rint a pedagógusok nagyjából 60 szá-
zaléka van beoltva, frissebb adatokat 
várhatóan szeptember 8-án tudnak 
közölni. Arra a kérdésre, hogy egy 

tanár, aki nincs beoltva, nem tesztel-
tette magát, és nem is esett át a fer-
tőzésen, tarthat-e jelenléti órákat, az 
oktatási tárcavezető leszögezte: nincs 
megkülönböztetés az oltott és az ol-
tatlan tanárok között. Hangsúlyozta 
ugyanakkor: a pedagógusoké az a 
társadalmi-szakmai kategória Romá-
niában, amely a leginkább „felfogta” 
az oltakozás fontosságát. „A legutób-
bi lekérdezésnél az arány meghalad-
ta a 60 százalékot, a konkrét szám 
valahol 185 ezer körül alakult. Nincs 
még egy olyan terület, ahol 185 ezer 
oltott lenne. Tehát a tanárok oltakoz-
nak. Lesznek, mint más területeken 
is, olyanok, akik orvosi ellenjavallat 
miatt nem oltatják be magukat, vagy 
nem akarják felvenni a vakcinát, ám 
6 ezrelékig nincs semmiféle megkü-
lönböztetés” – állapította meg a tan-
ügyminiszter. Mint ismeretes, a hiva-
talos bejelentés szerint szeptember 
13-án jelenléti oktatással kezdődik a 
2021–2022-es tanév. Amennyiben egy 
településen meghaladja a 6 ezreléket 
a koronavírussal fertőzöttek aránya, 
bezárják az iskolákat, óvodákat, és 
online folytatódik az oktatás.

Csak a tanár árulhatja el a szülőnek, be van-e oltva

 » „Úgy gondo-
lom, a szülőknek 
tájékoztatást 
kellene kérni-
ük a tanárok 
beoltottságáról. 
Legyen átlátha-
tó a dolog, és 
a tanintézetek 
népszerűsítsék 
jobban az oltást 
a pedagógusok 
körében” – véle-
kedett az egész-
ségügyi tárca 
vezetője.

Pásztort sebesített meg
a medve Csíkcsicsóban

Medve támadt tegnap reggel egy 
fi atalemberre a Hargita megyei 

Csíkcsicsó közelében. A sérült áldoza-
tot a csíkszeredai megyei sürgősségi 
kórházban műtétnek vetették alá. Az 
esetről Borboly Csaba Hargita megyei 
tanácselnök számolt be Facebook-be-
jegyzésében. „Ismét medvetámadás 
történt! A 26 éves disznópásztort 
Csíkcsicsó közelében érte a támadás. 
Végtagjain sérült meg, jelenleg a csík-
szeredai megyei sürgősségi kórházban 
műtik. Állapota stabil” – írta Borboly 
a közösségi oldalán posztolt bejegy-
zésben. Kiss Edit, a kórház sajtóre-
ferense az Agerpresnek elmondta, a 
férfi t combján, illetve a karján harapta 
meg a medve, a karja el is tört. Múlt 
héten egy 25 éves pásztor került 
kórházba, miután Vasláb közelében 
medve támadt rá. A Hargita megyei 
csendőrség hétfői tájékoztatása értel-
mében az elmúlt 2 nap során 14-szer 
riasztotta a hatóságokat a lakosság 
medve jelenléte miatt. Siménfalva, 
Fitód, Gyergyóholló, Borszék, Tusnád-
fürdő, Székelyudvarhely és Gyimesfel-
sőlok településeken jeleztek medvét a 
telefonálók. (Hírösszefoglaló)




