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Szerelmi élet

Szerdán dr. Vajda Mária néprajzkutató tartott előadást a paraszti világ szerelmi életéről a váradi Tibor Ernő Galériában.
Pap István
A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége (BINCISZ), a
Hajdú-Bihar Megyei Népfőiskolai Egyesülettel, a
Bihari Népfőiskolával,
a Sapientia Varadiensis
Alapítvánnyal és a Tibor
Ernő Képzőművészeti
Alapítvánnyal együttműködve immár tizedik alkalommal rendezi meg a
Művelődés Hete – Tanulás
ünnepe elnevezésű rendezvénysorozatot, Nagyváradon, Bihar, valamint
Hajdú-Bihar megyében.
„A rendezvénynek évről
évre az a célja, hogy a
művelődéssel és a tanulással kapcsolatos értékeket előtérbe helyezzük. A
sorozat ma kezdődik, és
október 20-án Berettyóújfaluban fejeződik be” –

zott néprajztudós vette
át a szót, aki érdekfeszítő
előadást tartott a paraszti társadalom szerelmi
világáról Ki milyen virágot szakít, olyat szagol
címmel. A néprajtudós
főként saját gyűjtései
nyomán szerzett ismeretanyagot közvetített a
ki számú, de az előadást
nagy érdeklődéssel figyelő hallgatóság számára.
Vajda Mária mesélt a
szerelem szimbólumairól
a népművészetben, népi
mondókákkal és a népköltészetből vett példákkal illusztrálta azt, hogyan beszéltek és hogyan
vélekedtek a paraszti világban a szerelemről. Az
előadó kitért a szerelem
megnyilvánulási formáira, illetve a párválasztási szokásokra a falusi
közösségekben, számos
érdekes információt osztott meg az ismerkedési
módokról, a szerelmi varázslatokról, a szerelmi
ajándékokról, valamint a
család, a közösség és az
egyház szerepéről a szerelmi élet szabályozása
terén. Nem maradhatott
el a falusi emberek életének talán legnagyobb ünnepének, az esküvőnek és
a lagzinak az ismertetése
sem az előadásból, majd
pedig a falusi ember házaséletét írta le részletekbe menően.

mondta dr. Fleisz János a
BINCISZ elnöke, szerdán
a Tibor Ernő Galériában
a rendezvénysorozat megnyitóján. Porkoláb Lajos
a Hajdú-Bihar Megyei
Népfőiskolai Egyesület
elnöke a bevezetőben felidézte: a művelődés ünnepének mozgalma a múlt
század nyolcvanas éveinek végén indult az Egyesült Királyságból. Ebből
az alkalomból minden év
őszén rendezvénysorozatot szerveznek immár a
világ 137 országában. A
megyei népfőiskola 2001ben tartott először ilyen
programot, és azóta már
csak ez az egy szervezet
emlékezik meg a művelődés hetéről és a tanulás
ünnepéről Magyarországon. „A rendezvény fő
mottója az, hogy azt az
embert ünnepeljük, aki a
saját maga képzésével hozzájárul a saját környezete
és a társadalom jobbításához. A mi népfőiskolánk
talán azért is kapcsolódott
ehhez az ünnepségsorozathoz, mert mi elhatároztuk,
hogy a felnőttképzésnek
egy új módszerét honosítjuk meg, mégpedig a felnőttképzés nem formális
módszerét” – fogalmazott
Porkoláb Lajos.

Paraszti szerelem
Hirdetés 1326 602097

Dr. Fleisz János és dr. Vajda Mária

Elek apó meséi a Kiss Stúdióban

Szentmisét tartanak

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.
P. Nagy Noémi

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

Elek apó meséi címmel
szervezett meseolvasó délutánt a váradi Kiss Stúdió
Színház október 15-én, szerda délután Benedek Elek
születésének 155. évfordulója alkalmából.
A nem csak gyerekeknek
szánt meseolvasáson közreműködött F. Bathó Ida,
Kiss Törék Ildikó és Varga
Vilmos színművészek, valamint a nagyváradi Szent

szítette fel. A gyermekotthon lakói közül kisebbek és
nagyobbak a közönség soraiban is helyet foglaltak,
hogy meghallgathassák tár-

Az eseményen közreműködtek a váradi Szent Angéla Gyermekotthon fiataljai

Otthon

A bevezető után dr.
Vajda Mária nyugalma-

saik előadásában Elek apó
meséit. Nem csak a kisebb
gyermekek hallgatták nagy
érdeklődéssel a meséket,
hanem az idősebb korosztály is élvezettel követte a
régről ismert meséket.
Az alkalmon az előadók
többek között a következő 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, fiatalok és a jelenlevő felnőttek egy ízletes vacsorát
fogyasztottak el közösen a
Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ
ebédlőjében.
Az eseményt a Bihar Megyei Tanács támogatta.

2014. október 19-én, a
hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a
váradi székeskáptalan
tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel

(vesperás) egybekötött
szentmisét végeznek
a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a
nagyváradi Vártemplomban.

1690 725 483

és kert
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