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Elek apó meséi címmel 
szervezett meseolvasó dél-
utánt a váradi Kiss Stúdió 
Színház október 15-én, szer-
da délután Benedek Elek 
születésének 155. évfordu-
lója alkalmából. 

A nem csak gyerekeknek 
szánt meseolvasáson köz-
reműködött F. Bathó Ida, 
Kiss Törék Ildikó és Varga 
Vilmos színművészek, va-
lamint a nagyváradi Szent 

Angéla Gyermekotthon 
négy fiatalja: Diosi Mária, 
Hulbán Hajnalka, Kovács 
Csilla és Opra Szabolcs. A 
fiatalokat F. Bathó Ida ké-

szítette fel. A gyermekott-
hon lakói közül kisebbek és 
nagyobbak a közönség so-
raiban is helyet foglaltak, 
hogy meghallgathassák tár-

saik előadásában Elek apó 
meséit. Nem csak a kisebb 
gyermekek hallgatták nagy 
érdeklődéssel a meséket, 
hanem az idősebb korosz-
tály is élvezettel követte a 
régről ismert meséket. 

Az alkalmon az előadók 
többek között a követke-
ző meséket olvasták fel: A 
macska, A kis gömböc, A 
kakas és a pipe, A táltos 
királykisasszony, Az okos 
leány, A ló meg az egér, 
Szélike királykisasszony 
stb. 

A meseolvasó délutánt 
követően a gyerekek, fia-
talok és a jelenlevő felnőt-
tek egy ízletes vacsorát 
fogyasztottak el közösen a 
Lorántffy Zsuzsanna Re-
formátus Egyházi Központ 
ebédlőjében. 

Az eseményt a Bihar Me-
gyei Tanács támogatta.

Az eseményen közreműködtek a váradi Szent Angéla Gyermek-
otthon fiataljai

Elek apó meséi a Kiss Stúdióban
Benedek Elek, a nagy mesemondó meséit elevenítették fel a Kiss Stúdió Színházban október 
15-én délután. Az alkalmon közreműködtek a váradi Szent Angéla Gyermekotthon fiataljai.
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A Bihar Megyei és Nagy-
váradi Civil Szervezetek 
Szövetsége (BINCISZ), a 
Hajdú-Bihar Megyei Nép-
főiskolai Egyesülettel, a 
Bihari Népfőiskolával, 
a Sapientia Varadiensis 
Alapítvánnyal és a Tibor 
Ernő Képzőművészeti 
Alapítvánnyal együttmű-
ködve immár tizedik al-
kalommal rendezi meg a 
Művelődés Hete – Tanulás 
ünnepe elnevezésű ren-
dezvénysorozatot, Nagy-
váradon, Bihar, valamint 
Hajdú-Bihar megyében. 
„A rendezvénynek évről 
évre az a célja, hogy a 
művelődéssel és a tanu-
lással kapcsolatos értéke-
ket előtérbe helyezzük. A 
sorozat ma kezdődik, és 
október 20-án Berettyó-
újfaluban fejeződik be” – 

mondta dr. Fleisz János a 
BINCISZ elnöke, szerdán 
a Tibor Ernő Galériában 
a rendezvénysorozat meg-
nyitóján. Porkoláb Lajos 
a Hajdú-Bihar Megyei 
Népfőiskolai Egyesület 
elnöke a bevezetőben fel-
idézte: a művelődés ünne-
pének mozgalma a múlt 
század nyolcvanas évei-
nek végén indult az Egye-
sült Királyságból. Ebből 
az alkalomból minden év 
őszén rendezvénysoroza-
tot szerveznek immár a 
világ 137 országában. A 
megyei népfőiskola 2001-
ben tartott először ilyen 
programot, és azóta már 
csak ez az egy szervezet 
emlékezik meg a művelő-
dés hetéről és a tanulás 
ünnepéről Magyarorszá-
gon. „A rendezvény fő 
mottója az, hogy azt az 
embert ünnepeljük, aki a 
saját maga képzésével hoz-
zájárul a saját környezete 
és a társadalom jobbításá-
hoz. A mi népfőiskolánk 
talán azért is kapcsolódott 
ehhez az ünnepségsorozat-
hoz, mert mi elhatároztuk, 
hogy a felnőttképzésnek 
egy új módszerét honosít-
juk meg, mégpedig a fel-
nőttképzés nem formális 
módszerét” – fogalmazott 
Porkoláb Lajos.

Paraszti szerelem
A bevezető után dr. 

Vajda Mária nyugalma-

zott néprajztudós vette 
át a szót, aki érdekfeszítő 
előadást tartott a parasz-
ti társadalom szerelmi 
világáról Ki milyen vi-
rágot szakít, olyat szagol 
címmel. A néprajtudós 
főként saját gyűjtései 
nyomán szerzett isme-
retanyagot közvetített a 
ki számú, de az előadást 
nagy érdeklődéssel figye-
lő hallgatóság számára. 
Vajda Mária mesélt a 
szerelem szimbólumairól 
a népművészetben, népi 
mondókákkal és a nép-
költészetből vett példák-
kal illusztrálta azt, ho-
gyan beszéltek és hogyan 
vélekedtek a paraszti vi-
lágban a szerelemről. Az 
előadó kitért a szerelem 
megnyilvánulási formá-
ira, illetve a párválasz-
tási szokásokra a falusi 
közösségekben, számos 
érdekes információt osz-
tott meg az ismerkedési 
módokról, a szerelmi va-
rázslatokról, a szerelmi 
ajándékokról, valamint a 
család, a közösség és az 
egyház szerepéről a sze-
relmi élet szabályozása 
terén. Nem maradhatott 
el a falusi emberek életé-
nek talán legnagyobb ün-
nepének, az esküvőnek és 
a lagzinak az ismertetése 
sem az előadásból, majd 
pedig a falusi ember há-
zaséletét írta le részletek-
be menően.

Dr. Fleisz János és dr. Vaj-
da Mária

Szerelmi élet
Szerdán dr. Vajda Mária néprajzkutató tartott előadást a pa-
raszti világ szerelmi életéről a váradi Tibor Ernő Galériában.
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2014. október 19-én, a 
hónap harmadik va-
sárnapján 16 órakor a 
váradi székeskáptalan 
tagjai, a jelenlevő pa-
pokkal és hívekkel kö-
zösen, esti dicsérettel 

(vesperás) egybekötött 
szentmisét végeznek 
a Kárpát-medence ke-
resztényeinek egyko-
ri zarándokhelyén, a 
nagyváradi Vártemp-
lomban.

Szentmisét tartanak


