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Röviden

Előadás.  � Az EKE’91 Nagyvárad – Bi-
har a következő hétvégén 2 előadást is tart 
az Ady Endre Líceum 68-as termében. Április 
3-án, pénteken 18 órától Újvárosi Tibor A 
Királykő című diavetítéssel egybekötött elő-
adását tekinthetik meg. Április 4-én, szom-
baton 10 órától Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentője címmel Nagy Aranka nyugdíjas 
tanárnő tart előadást. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! 

Gyalogtúra.  � Az EKE’91 Nagyvárad 
– Bihar április 4-én, szombaton kirándu-
lást szervez a Szkerisórai-jégbarlanghoz. A 
barlanglátogatáshoz meleg ruha szükséges. 
Túravezető Huszár István (0745–20–31–46, 
0359–30–33–32). Utazás autóbusszal. Ér-
deklődni és felíratkozni a túravezetőnél, 
vagy kedd délutánonként 18 órától a Sas 
passzázsban (Szent László tér 2–4.), az el-
ső emeleti székhelyen, illetve péntekenként 
18 órától Ady Endre líceumban az EKE-
előadásokon. Minden túrázni vágyót szeretet-
tel várnak. 

Kárpátaljai kirándulás.  � Az 
EKE’91 Nagyvárad – Bihar Kárpátaljára 
szervez kirándulást június 16–21. között. A 6 
napos körút látnivalói: Tiszaújlak, Nagyszőlős, 
Huszt, Técső, Tatár-hágó, Rahó, Trufanyec-
vízesés, Nagy-Ág völgye, Szinevéri-hágó, 
Szinevéri-tó, Talabor völgye, Sípot-vízesés, 
Uzsoki-hágó, Vereckei-szoros, Munkács, 
Ungvár, Turja völgye, Beregszász, Csetfalva. 
Érdeklődni és felíratkozni április 15-ig lehet 
kedd délutánonként 18 órától az EKE ´91 
összejöveteleken, a Sas passzázsban (Szent 
László tér 2–4.) az első emeleti székhelyen, 
vagy péntek délutánonként 18 órától az 
EKE’91 vetítéses előadásain az Ady líce-
umban, illetve Tiponuţ Tibor szervezőnél 
a 0740–97–49–52 telefonszámon és az 
office@ekenagyvarad.ro drótposta címen.

Váradon az autizmusról
Az Autizmus Elleni Világnap alkalmából csü-
törtökön, április 2-án az SOS Autism Bihor 
Szövetség is rendezvényt tart. Menettel 
kívánják felhívni a közvélemény és a helyi ha-
tóságok figyelmét az autizmussal kapcsolatos 
gondokra. A szövetség tagjait és rokonszen-
vezőit április 2-ra várják a CFR jegyelővételi 
iroda elé, ahonnan a menet indul, végighalad-
va a Fő utcán, egészen a Körös áruházig.

Turisztikai vásár
A március 27. és 29. közötti debreceni tu-
risztikai vásár alkalmával a Bihar Megyei 
Tanács, illetve a Vállalkozók Szövetsége által 
állítatott stand elnyerte a legszebb kiállí-
tott stand címet a szervezőktől. Ott a Bihar 
megyei turisztikai lehetőségeket mutatták 
be, köztük 28 szálloda és panzió idegen-
forgalmi ajánlatát. Az expó első napján az 
extrém sportok, míg a többi napokon a ha-
gyományok kerültek bemutatásra a bihariak 
szervezésében. A látogatókat népviseletbe 
öltözött hölgyek fogadták, akik pálinkát és 
sózott kenyeret kínáltak az érdeklődőknek, 
ugyanakkor a Crişana Népi Együttes zenészei 
népdalokat adtak elő. 
Dumitru Voloseniuc, a Bihar Megyei Tanács 
alelnöke elmondta: „A nagyszámú érdeklődő, 
aki megállt a standunk előtt, arra enged kö-
vetkeztetni, hogy bemutatkozásunk sikeres 
volt, s remélhetőleg még több turista láto-
gatja majd meg megyénket.” Bihar megyét 
három: a gyógy-, a hegyi turizmus, valamint 
a kalandtúrák kategóriában népszerűsítették. 
A Debreceni Turisztikai Expo Magyarország 
egyik legnagyobb regionális kiállításának szá-
mít, melyen először mutatkozott be megyénk.

A magyar igazság hirdetése 
A Kiss Stúdió Színház tizenöt éves fennállásának megünneplésére szervezett jubileumi gála 
második napjának műsorszerkezete megegyezett az azt megelőző napi rendezvényével.

Rovásírás-oktatás

Tavaszi hangulat a zenés meseházban 
Március 28-án, szombaton vidám hangulatú gyermekricsaj, éneklés és játék töltötte be a 
Posticum Kulturális Központban működő Zenés Meseház falait: meséket elevenítettek meg.

PaP István

A váradi Lorántffy Zsuzsanna 
Református Egyházi Központ-
ban péntek este hat órai kez-
dettel elsőként a Kiss Törék 
Ildikó–Varga Vilmos művész 
házaspár mutatott be részletet 
a Kinyílt a tavasz, mint egy 
imádság, valamint a Magyar 
vigasság című műsorukból. 
Ezt követően Tőkés László 
püspök, EP-képviselő köszön-
tötte a művészeket és a megje-
lenteket. Beszédében kiemelte: 
fogalmi viszony van egyház és 
színház között, hiszen ez utób-
bi egy profán szentség. Tőkés 
László kijelentette, hogy a két 
művész alázattal, Thalia papja-
iként szolgált akár gyér, akár 
népes közönség előtt. A püspök 
közölte: annak idején felmerült 
annak lehetősége, hogy a Kiss 
Stúdió az egykori Mülleráj alag-
sorába költözzön, „de oda egy 
himi-humi vendéglőt csinált az 
RMDSZ egy magyar intézmény 
helyett. Ma pedig már örülhe-

tünk annak, ha sikerül meg-
mentenünk az Ady-múzeumot, 
mert az ortodoxok maguknak 
követelik azt az épületet” .

A vándorszínész mítosza
Pomogáts Béla irodalom-

történész a vándorszínész 
mítoszáról beszélt, hozzátéve, 
hogy a két művész mint két 

vándorszínész vitték el a ma-
gyar igazságot a nagyvilágba. 
A két előadó eddigi tevékeny-
ségét méltatta a továbbiakban 
Molnár Judit tanár, közíró, 
Czencz József operatőr-rende-
ző és Szőnyi Zsuzsa újságíró, a 
Vatikáni Rádió munkatársa. A 
gálaműsor ünnepi hangulatát 
emelte művészi produkciójával 

Fábián Enikő, Meleg Vilmos, 
Csíkos Sándor és Miske Lász-
ló. Minden résztvevő kapott 
egy Deák Árpád készítette em-
lékplakettet, de az ünnepeltek 
sem maradtak ajándék nélkül, 
ugyanis Pomogáts Béla könyv-
ajándékaival, illetve Tolnay 
István festőművész egy alko-
tásával lettek gazdagabbak.

A Forrai Sándor Rovásírók 
Nagyváradi Köre április 3-án, 
pénteken 16.30-kor a George 
Coşbuc iskola Körös (Tudor 
Vladimirescu) utcai épületé-
ben folytatja a rovásírás-ok-
tatást, a magyar tanszék te-
vékenységeként. Elsősorban 
negyedik–hetedik osztályos 
gyermekeket várnak, akik a 
tanintézet diákjai. A gyerme-

kek vigyenek magukkal nagy-
méretű vonalas füzetet, színes 
kartonlapokat, vonalzót, ollót, 
filctollakat, ceruzát, golyóstol-
lat és egy doboz gyurmát. A 
szakkör mindenki számára 
ingyenes. Érdeklődni a 0770–
18–28–71 telefonszámon lehet 
Szépkúti Szófia szakkörveze-
tőnél. A szervezők szeretettel 
várnak mindenkit!

GátI Gudor Boróka

A szép számban megjelenő 
gyermekek tavaszi hangulatú 
fejdíszjelmezt készítettek szü-

leikkel, nagyszüleikkel együtt, 
melyet később népi ének kör-
játékokban használtak fel.

A népmese varázslatos han-
gulata életre keltette és meg-

szólaltatta az érdekesebbnél 
érdekesebb mesefigurákat: 
királyt, királyfit, királykis-
asszonyt, halacskát, madarat, 
öreganyót, az égig erő fát és a 
sok varázslatos virágot. A nép-
mesei elemek, fordulatok, kér-
dések és válaszok élethűvé vál-
tak. Élményteli volt, ahogyan 
a csöppségek érzékszerveik 
segítségével megtapasztalták 
a népmese lényegét. Vidáman 
élték meg a népmesékbe szőtt 
népdalok játékos hangulatát.

Játékosság
Különösen élvezetes volt, 

ahogyan a királyfi jártában-
keltében a virágszálak által al-
kotott dalos szirom-kapun bújt 
át azért, hogy a varázseleme-
ket megtalálhassa. A játékos-
ság eredetiségét követhettük 
nyomon, ahogyan a virágszá-

lak szirmaik mögé bújtatták 
a királyfit, valamint a zölden 
virító gazdag levelű ágas-bogas 
fák pedig törzsükben rejteget-
ték a főszereplőt. 

A mese szokáshoz híven 
nagy lakodalommal zárult, 
melyben a szülők is részt ve-
hettek. Ugyanakkor lehetőség 
adódott minden tavaszi virág-
szál külön-külön való bemutat-
kozására. A népi körjátékok 
fonalát Darabont Aliz zenepe-
dagógus vezette, az Aranytuli-
pán című népmesét Gáti Gudor 
Boróka, Waldorf-pedagógus 
mesélte, a tavaszi motivumú 
fejdíszeket a gyermekek Sas 
Mónika vezetésével készíthet-
ték el. Szeretettel várnak a 
szervezők minden gyermeket 
a legközelebbi, április 4-én 11 
órától tartandó húsvéti Zenés 
Meseházba.

Új helyszínen folytatódik az oktatás a rovásírás kedvelőinek

Élvezetes eseményt tartottak a Posticum Kulturális Központban

Pomogáts Béla (balra), Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos Tőkés László püspök, EP-képviselő

Bihar megye is bemutatkozott a vásáron

Szombat reggel a harang-
mezői erdőben tölgyfaül-
tetési akcióra került sor a 
Bihar Megyei Tanács mint-
egy harminc alkalmazottja 
részvételével, a vezetőség 
kezdeményezésére. Az al-
kalmazottakat, illetve Radu 
Ţîrle elnököt és Dumitru 
Voloseniuc alelnököt a Bihar 
Megyei Erdészeti Igazgatóság 
irányította a faültetési akció 

keretében, s kétezer facse-
metét ültettek el. Dumitru 
Voloseniuc az akcióval kap-
csolatban elmondta, örülnek, 
hogy segédkezet nyújthattak 
a megye erdősítésében, és an-
nak is, hogy ilyen nagy szám-
ban vettek részt a kollégák. 
Harangmező polgármestere, 
Adrian Petroi szalonnával és 
hagymával hálálta meg az al-
kalmazottak munkáját.

Tölgyfákat ültettek

Faültetési akciót szerveztek a harangmezői erdőben
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www.erdon.ro
www.erdon.ro
Szól jon hoz zá Ön is!


