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Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés
Tüzes Bálint

tanár, író, költő, újságíró, a nagyváradi irodalmi élet egyik meghatározó alakja  62. 
éves korában Nagyváradon elhalálozott.

Lelki üdvéért június 14-én 19 órától tartották a gyászmisét a nagyváradi premont-
rei templomban. Temetése június 17-én 14 órakor a szamosújvári családi sírboltban 
megtörtént. 

– A költő szavával élve neked két hazát 
adott az Isten, nekem egy volt, az is el-
fogyott. Mi Erdélyben a két haza közül 
örökül már csak egyet kaptunk – muta-
tott rá a történelmi körülményekre Tü-
zes Bálint. – Egy pillanatig sem akarok 
itt élni, én a szülőföld-
ön maradok. De papír 
is kell arról, hogy Ma-
gyarországhoz tartozom. 
Már 2004 után eldöntöt-
tem, csak azért is meg-
szerzem ezeket a papí-
rokat. Szent István-nap-
ra 2012-ben ez is sike-

Tüzes Bálint
(Nagyvárad, 1951). költő, ta-
nár. Kolozsvárott végzett filo-
lógia szakon. Magyar irodal-
mat és francia nyelvet tanít. 
Rendszeresen publikál hazai 
lapokban, tagja a Nagyvára-
di Ady Társaságnak. Életfaár-
nyék című kötetét (borítóterv 
és grafika: Holló Barna) első 

és utolsó kötetének szánja, an-
nak ellenére, hogy nem hagy-
ta abba a versírást, lapokban, 
folyóiratokban továbbra is kö-
zöl. Úgy véli, hogy az 50. éve 
betöltésekor, a harmadik évez-
red első évében megjelent kö-
tet 33 versébe mindent sike-
rült belesűrítenie mindarról, 
ami számára fontos volt.

Nagyváradi költő állampolgári esküje Borsodszentgyörgyön
Boldog vagyok – ezek voltak Tüzes Bálint első szavai magyar állampolgári esküjét 
követően. A nagyváradi pedagógus-költő hozzátette: az eskü akkor igazán eskü, ha 
közösségben mondja az ember, ezért választotta keretnek a szent misét, mert a hí-
vek közössége az ő közössége is.

rült. Borsodszentgyörgyöt azért választot-
ta helyszínként, mert jó barátságot ápol a 
község polgármesterével, Németh Gyulá-
val. Így már korábban is járt a települé-
sen, irodalmi est vendégeként, ahol Élet-
faárnyék című kötetének verseivel is-

mertette meg a közön-
séget. Kedvesen fogad-
ták, nyitottak voltak iro-
dalmi tevékenységére, 
és Nagyvárad rohanó 
élete után megtetszett 
neki a kis észak-borso-
di zsákfalu. Most pe-
dig Borsodszentgyörgy 

templomában, a Sipos Zoltán plébános ál-
tal celebrált római katolikus szentmise ke-
retében, 2012. augusztus 17-én délelőtt 
tett magyar állampolgári esküt Tüzes Bá-
lint.

A 60 éves, nyugdíjas magyar-francia 
szakos tanár, költő, a nagyváradi Regge-
li Újság publicistája rendszeresen jelen-
teti meg verseit a napilapban. Ötvenéves 
korában 33 versből álló kötetet adott ki, 
műveinek teljes rendezését viszont in-
kább másokra bízza. Ady Endrét Nagy-
váradon az a Fehér Dezső fedezte fel, 
aki Disznósdon (ma Borsodszentgyörgy) 
született, majd tanítóként került Nagyvá-
radra és szerkesztőként a város megha-
tározó irodalmi személyisége lett. Erre 
a szálra akadt rá a polgármester, ez köti 
ma össze a bihari 200 ezres Nagyvára-
dot – amelynek 25 százaléka magyar – 
Borsodszentgyörggyel.                    K. I.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkor-
mányzat online kiadványa, 2012. október 17.)

Tüzes Bálint
Nagyúton

kell-e térkép
hogy megtaláld hazádat
hogy bizton
eligazodj elmúláskóstolt
falvak felé
éveid országútján

vagy

elegendő csupán a hit
a torokszorító féltés
és
valósággá lesz
a megérkezés

Időtartam: 8 nap (2013. augusztus 4–11.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2000 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti az 
utazás kezdetétől annak végéig
Részvételi díj: 76 000 Ft/fő – ifjúsági ked-
vezmény 18 éves kor alatt 16 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a vezetés, szállás, fél-

Barangolás Bácskában, Bánságban,
az Al-Duna vidékein és Dél-Erdélyben

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja – 2013
Budapest – Kiskunhalas – Tompa – Szabadka – Palics – Csóka – Feketetó – Tóthfalu – Tö-
rökbecse – Aracs – Zenta – Tóthfalu – Elemér – Nagybecskerek – Újvidék – Pétervárad – 
Székelykeve – Pancsova – Nándorfehérvár – Zimony – Székelykeve – Szendrő – Galambóc 
– Donji Milanovác – Kis és Nagy Kazán-szoros – Vaskapu – Orsova – Dunaorbágy – 
Dunatölgyes – Herkulesfürdő – Zsilvásárhely – Novaci – Petrozsény – Csernakeresztúr – 
Déva – Marosillye – Máriaradna – Ópálos – Arad – Nagylak – Makó – Szeged – Budapest

panzió, belépők, borkóstoló, művészi pro-
dukciók árát, kivéve a buszköltséget.
Buszköltség: (ami a foglalót is jelenti) 
20 000 Ft/fő, minimum 30 résztvevő esetén.
A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével 
és a népköltészet remekeivel idézzük fel.
A főbb események és a részletes prog-
ram az áprilisi számunkban!


