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A díjátadás szűkebb körben kezdődött a 
magyar kultúra napján: délután a Bihar me-
gyei RMDSZ-székházban Burus-Siklódi Bo- 
tond, a pedagógusszövetség elnöke és Bren- 
dus Réka, a magyar miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkárságának főosztályve- 
zetője adta át Kormányos László történe-
lemtanárnak, a Nagyvárad krónikája szer-
zőjének az Apáczai-díjat. Burus-Siklódi Bo- 
tond elmondta, az Ezüstgyopár díjhoz ha-
sonlóan ezt a kitüntetést is kétévente adják 
át, de három kategóriában: humán, reál és 
pszichopedagógiai területen végzett kiemelke-
dő munkáért. Az RMPSZ Tudományos Taná-
csa szinte teljes összhangban döntött Kormá-
nyos László díjazásáról, tette hozzá. Szabó 
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
tének ügyvezető elnöke köszönetet mondott 
Brendus Rékának és Potápi Árpád nemzet-
politikai államtitkárnak a könyv elkészültéhez 
nyújtott támogatásért.

Kormányos László, akinek tízéves munká-
ja fekszik a könyvben, az elismerés átvétele 

után azt hangsúlyozta, hogy ez csapatmun-
ka is volt. Németh László grafikus és Szűcs 
László szerkesztő mellett köszönetet mon-
dott mindazoknak, akiknek szerepük volt a 
könyv megjelenésében. A díjátadón jelen volt 
még Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, az 
RMPSZ Bihar megyei elnöke, Rend Erzsébet, 
a pedagógusszervezet megyei alelnöke és Ke-
cse Gabriella, a Bihar megyei magyartanárok 
tanfelügyelője is.

Átadták a Magyar kultúráért 
díjakat is

A díjátadás este a nagyváradi Szigligeti 
Színházban folytatódott. A Himnusz közös el-
éneklése után azt est moderátora, Botházy-
Daróczi Réka, a Lilliput Társulat művészeti ve-
zetője köszöntötte az egybegyűlteket.

Brendus Réka főosztályvezető Tamási 
Áront, Sütő Andrást és Arany Jánost is idéz-
te ünnepi beszédében: „Otthonunkban ben-
ne van mindaz, amit örökül kaptunk, amit 
magunk teremtünk, illetve az, amit az utá-
nunk jövő nemzedék tesz hozzá. (…) Ottho-
nunk hát mindez, anyanyelvünk, ragaszko-
dásunk, örökségünk, az is, amit kaptunk, és 
az is, amit hátrahagyunk, és mindez benne 
van abban a bölcsőben, abban az ezer esz-
tendőben, amely mindezt eggyé kovácsolta, 
és ennek védelmét nekünk bármi áron pa-
rancsul szabta.” Hozzátette: ha Kölcsey Fe-
renc 198 éves Himnuszából egyetlen sort 
kellene kiemelni, akkor az a „Nyújts feléje 
védő kart” lenne. Ebben a fohászban most 
az is benne van, hogy bízunk abban, hogy az 
az időszak, amikor az iskoláinkból hiányoz-
nak a gyermekek, a templomokból a hívek, 
a színházakból pedig a közönség, csak egy 
év volt, ami az ezer évnek csak egy pillana-
ta. „A védő kar pedig mindig velünk volt a 
nehezebb időkben, hitet, mosolyt, békessé-
get hozott otthonainkba” – mondta Brendus 
Réka. Gratulált is a díjazottaknak, majd Biró 
Rozália parlamenti képviselővel együtt át-

Díjátadás is volt  
a magyar kultúra napján
A Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 
díjait is a váradi Szigligeti Színházban megtartott 
gálaesten adták át idén január 22-én, a már 
hagyományos Magyar kultúráért emlékplakettek, 
díjak és életműdíj mellett.

Kormányos László, 
Burus-Siklódi 
Botond és Brendus 
Réka
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adta az elismeréseket. A Magyar kultúráért 
emlékplakettek, díjak és életműdíj kitünte-
tettjeinek méltatását Szabó Ödön parlamenti 
képviselő olvasta fel.

Emlékplakettet a szalacsi Örökzöld Asz- 
szonykórus, Hosszú Anna bihari néptánc-
oktató, valamint Hasas Réka és Horváth 
Kristóf vlogger vehetett át. (Mivel utóbbiak 
épp Gibraltár környékén hajóztak, a díjat az 
édesapa, Hasas János vette át).

Magyar kultúráért díjban a Sziglige-
ti Színház Lilliput Társulata, a monospetri 
Bábota Néptánccsoport, valamint Ghitea 
Angéla bihardiószegi kántor részesült.

Az életműdíjat idén Gavallér Lajos nyu-
galmazott micskei református lelkipásztor 
kapta, aki egyebek mellett több helytörténeti 
munka szerzője és megjelentetője.

A Magyar kultúráért díjak kitüntetettjei

A Csodasarkok 
nyertesei Brendus 

Réka társaságában

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Az életműdíjas Gavallér Lajos

A Himnusz Klub 
nyertesei
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Iskolák, diákok kitüntetése

Magyarország Miniszterelnökségének Nem-
zetpolitikai Államtitkársága Miénk a város! 
címmel játékot hívott életre, ennek nyertesei 
úgynevezett Csodasarkot – jelentős értékű já-
tékot és gyermekkönyvet – kaptak iskolájukba. 
Bihar megyében a nagyváradi Szacsvay Imre 
Általános Iskola, a 16. Számú Általános Iskola, 
a szalárdi községközpontban lévő Szalárdi Já-
nos Általános Iskola, a margittai Horváth Já-
nos Elméleti Líceum, a Bihardiószegi 1. Szá-
mú Általános Iskola és az érmihályfalvi Zelk 
Zoltán Általános Iskola diákjainak Brendus 
Réka adta át a jutalmat.

Ezt követően az RMPSZ elismeréseként 
vehetett át oklevelet Burus-Siklódi Botondtól 
és Kéry Hajnaltól Sánta Salomé Ibolya, a 
Hegyközpályi 1. Számú Elemi Iskola pedagó-
gusa Az óvodás és kisiskolás korú gyermek 
rajzainak jellemzői című tanulmányáért.

Azok a középiskolai diákok, akik kiemel-
kedő eredményeket értek el tantárgyverse-
nyeken, kulturális és sportrendezvényeken, 
valamint példás magatartást tanúsítottak, a 
szakmai szervezet Mákvirág díját vehették át. 
Megyénkben e díjat Bodnár Mónika Bri-
gitta, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Lí-
ceum IX.-es és Kun Édua Boróka, az Ady 
X.-es tanulója vette át. A harmadik adys díja-
zott, Divin Judit díját édesanyja vette át, a 
diáklány ugyanis épp sítájfutó versenyen vett 
részt. A negyedik Mákvirág díjas Bódi Má-
tyás László, a Nagyváradi Művészeti Líceum 
XII.-es diákja.

Az RMPSZ Tehetséggondozó Tanácsa által 
létrehozott Bolyai Farkas-díj célja a matemati-

Díjátadás is volt a magyar kultúra napján
(folytatás az előző oldalról)

Ø

ka terén kiemelkedő eredményeket elérő kö-
zépiskolások jutalmazása. Ez évben a XI. osz-
tályosok díját az adys Árva Norbert Ákos 
kapta meg, felkészítő tanára, Báthory Éva 
szintén elismerést kapott.

Himnusz Klub

Az RMDSZ nagyváradi szervezete három 
éve indította el Himnusz Klub elnevezésű on-
line versenyét nagyváradi általános és közép-
iskolák számára. A díjak odaítéléséről a szer-
vezet közösségi oldalára érkezett szavazatok 
(a pályamunkák ott láthatók) és szakmai zsű-
ri döntött. Az elismeréseket Kecse Gabriel-
la tanfelügyelő és Demeter Katalin, a ko-
lozsvári magyar főkonzulátus konzulja adta át.

Általános iskolai kategóriában Berettyó-
újfalu önkormányzatának díját a Dimitrie 
Cantemir Iskola, középiskolai kategóriában 
pedig a Nagyváradi Művészeti Líceum diák-
jai vehették át. Debrecen város és a váradi 
RMDSZ-szervezet közös díját az általános is-
kolák közül a Művészeti Líceum alsó tago-
zata kapta, a középiskolák közül pedig a 
Szent László Római Katolikus Teológiai Líce-
um. A két kategória első helyezettje a váradi 
RMDSZ-szervezet díját elnyerő Szacsvay Imre 
Általános Iskola, illetve a Mihai Eminescu Fő-
gimnázium csapata lett.

Fried Noémi Lujza

Az emlék- 
plakettekkel 
kitüntetettek

Az RMPSZ 
díjazottjai


