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Örömmel számolunk be 
arról, hogy a Szülőföld 
Alap Oktatási és Szak-

képzési Kollégiumának a magyar 
nyelven oktató szakiskolák tan-
műhelyei felszerelése és oktatási 
projektjei támogatására 2010 má-
sodik félévében kiírt pályázatára 
benyújtott sikeres pályázatunkkal 
az iskolai szakmai oktatást szolgá-
ló gépi eszközöket szereztünk be 
a vissza nem térítendő, 3 000 000 
forint támogatással. A mostanra 
lebonyolított pályázattal jelentős 
eszközfejlesztést sikerült megva-
lósítanunk.

Az iskolában működő gépko-
csivezető iskola számára sikerült a 
pályázati pénzből beszerezni egy 
tanulóvezető-szimulátort, amely-
lyel – a járművel történő gyakorlás 
mellett – a résztvevők jártasságot 
szerezhetnek a gépkocsivezetés-
ben. Ezzel sikerült erősítenünk a 
gépkocsi-vezetői oktatás gyakor-
lati részét, hatékonyabbá téve azt.

Az asztalos oktatóműhely szá-
mára gépi szerszámokat szereztünk 
be, a meglévő géppark és eszköztár 
hatékony oktatási felhasználásá-
hoz: leszabó fűrész, faeszterga, 
szalagcsiszoló, famarógép és por-
elszívó került az iskolai oktatómű-
helybe. Olyan, az oktatást segítő 
gépekre, eszközökre tettünk így 
szert, amelyekkel tanulóink mun-
kahelyi körülmények közt korsze-
rű tudást és szakmai jártasságot 
szerezhetnek. 

Olyan modern gépi eszközök, 
mint egy ütvefúró, korszerű hegesz-
tőkészülék, akkumulátoros csava-
rozó és 200 mm-es satu gazdagítja 
ennek a pályázatnak a segítségével 

az iskolai oktatóműhelyeink esz-
köztárát.

A modern gépekkel ellátott 
szabóműhely felszereléséből hi-
ányzott egy hímzőgép softwerrel, 
amely kezelésének oktatását a 
szakprogram tartalmazza, de ed-
dig csak elméletben volt rá mód 
megismertetni a gépet és a mun-
kafolyamatot a tanulókkal. A pá-
lyázati támogatással megvásárolt 
modern géppel a szakmai gyakor-
lat egy újabb munkamozzanatát 
tudjuk lebonyolítani, korszerű 
eszközzel. Nem elhanyagolható 
szempont, hogy ezzel a géppel 
olyan termékek előállítása lehet-
séges az iskolaműhelyben, ame-
lyeket értékesíteni is tudunk, ami 
egy kis jövedelmet is biztosít az 
iskolai tanműhelynek. 

A tanműhelyek továbbfejlesz-
tett eszköztárával a szakma alap-
jainak és gyakorlatának oktatása 
olyan feltételek között történik, 
amilyenekkel majd a munka-
helyükön találkoznak tanulóink. 
Mindezekkel még inkább meg-
teremthetjük a valóban kor- és 
szakszerű oktatást nyújtó iskolai 
tanműhely feltételeit. 

A jelenlegi hazai gazdasági 
körülmények közepette, amikor 
alig a túlélésre jutnak anyagi 
alapok az iskolák számára, ilyen 
eszközfejlesztésre nem lett volna 
módunk a Szülőföld Alap Iroda 
támogatása nélkül. Köszönjük 
támogatónknak, hogy lehetővé 
tette számunkra ezt az eszközfej-
lesztést!

Nagy Eszter,
a szentegyházi Gábor Áron 

Iskolaközpont tanára

Volt egyszer, hol nem volt, 
egy tanító néni, aki nagyon 
szeretett hamuban sült po-

gácsát készíteni. Ha már megsütöt-
te, gondolta, szétosztja tanítványai 
körében, hátha a tudással együtt, 
amit átadott, szerencsét próbálnak 
majd az életben… Így százával vitték 
a gyerekek a maguk hamuban sült 
pogácsáit, és szerencséjük lett!

Egyik évben kisütötte, hogy 
ezek a varázslatos pogácsák a me-
semondók körében még nagyobb 
szerencsével járhatnak! Így is lett, 
hiszen iskolánk mesemondóinak 
köre szaporodott a Nagy-Küküllő 
folyása menti szitás Keresztúr, a 
nyikómenti, a fenyőkúti, a pálpataki 
gyerekek sorával. De a sóvidékiek, 
a varságiak felé is eljutott a pogá-
csa illata. A mesemondásból nem 
maradhattak ki a vert csipkéjéről 
híres falu gyerekei, de a csavaros 
eszű Fancsalból jövők sem. Tamási 
Áron szülőfalujából és volt iskolá-
jából is jöttek gyerekek e nagysze-
rű rendezvényre. Az anyaváros, a 
környék valamennyi kisiskolájából 
összegyűltek a mesét kedvelő gye-

rekek, tanítóik, szüleik. Hej, de 
megörvendett volna most Bethlen 
Gábor fejedelem, hogy ilyen szép 
számmal összegyűltek a székely ru-
hás lánykák és fiúk az ő nevét viselő 
iskolában. Mesét mondani jó dolog 
– fogadta a vendégeket a versenyt 
kitaláló és évek óta szervező Biró 
Ambrus Lenke tanító néni. Ezúttal 
huszonnégy szép mesét hallgathat-
tunk meg, többnyire negyedik osz-
tályosok előadásában, de a kicsik is 
kitettek magukért.

Közeleg a feltámadás ünnepe, 
ezért a gyerekek a mesemondás sor-
rendjét papírból kivágott piros tojá-
son kapták. Ezúttal a hamuban sült 
pogácsa elmaradt, de az ügyeseknek 
a végén volt terülj, terülj asztalkám 
sok ínyencséggel.

A zsűri három tagjának ismét ne-
héz dolga volt, hiszen sok csodálatos 
mese hangzott el. Az egyik elbíráló 
ki is választott néhány mesét, melyet 
majd az unokáinak el fog monda-
ni, a másik az ott lévő tanítóknak 
ajánlotta, hogy az elkövetkezőkben 
miként válogassanak a háromperces 
népmesékből.

A mesékben általában a jó szo-
kott győzni, versenyünk legjobb-
jai: Kacsó Bence Tamás (III. oszt.), 
Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Székelykeresztúr; Sebestyén Dávid 
(IV. oszt.), Fancsal; Mátéffy Kund (I. 
oszt.), Székelykeresztúr; Jánosi Bor-

bála (IV. oszt.), Bethlen Gábor Álta-
lános Iskola, Székelyudvarhely; Ge-
réb Hanna (IV. oszt.), Orbán Balázs 
Általános Iskola, Székelyudvarhely; 
Károly Tamara (III. oszt.), Fenyő-
kút; Kovács Gergely (IV. oszt.), 
Farkaslaka. 

Mindenki nyert, hiszen a mese-
mondók apraja-nagyja ajándékkönyvet 
kapott, a betanítóik golyóstollat, no 
meg oklevelet.

Nagy Imecs Zsuzsánna, 
a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor 

iskola könyvtárosa

Börtönnapló… mi lehet ez? 
Nézem a plakátot, pár darab 
van a városban belőle. Farkas 

Ibolya, előadó, szerkesztő és rende-
ző… Hiszen Farkas Ibi, középisko-
lás becenevén Feketerigó jött váro-
sunkba! Nézem a hirdetést tovább, 
Fedák Sári „Te csak most aludjál, 
Liliom” című emlékirata alapján. 

Komámék nem válaszolnak 
rögtön, jönnek-e az előadásra, így 
csak két nap múlva megyek, félve, 
jegyért. Vajon kapok-e? Kaptam, 
három nyugdíjasjegyet, oda, aho-
va óhajtottam, én voltam az első 
igénylő. Sajnáltam, nem szabad 
ilyen lehetőséget kihagyni, és nem 
csak azért, mert a művésznő nővé-
rem osztálytársa volt Kolozsvárott 
három évig.

Az előadás napján a zöldségpi-
ac mögötti utcán a szél szó szerint 
hozzám vág egy leszakított plakátot, 
felveszem és hazahozom, Fedák Sári, 
de főleg Farkas művésznő is megér-
demli, a szél ne „tiporja sárba” fény-
képét is tartalmazó plakátját.

Felveszem egyetlen jó ruhámat, 
6.55-kor a színház előtt nincs sen-
ki, bent várakozik néhány ember, 
ismerős arcokat nem látok, de kis 
késéssel kezdődik az egyszemélyes 
előadás, minek végeztével megálla-
pítjuk, kár lett volna ezt az élményt 
kihagyni.

A Fedákká átalakult Farkas 
Ibolya „nem veszi tudomásul”, 
hogy a terem kb. 30%-ban telt 
meg (jóakarattal), hanem beszél, 
nevet, sír, átöltözik, emlékezik, s 
ha kell, megszólal az aláfestő zene, 
amint végül megtudjuk, két ifjú-
ember hangszeréből. Elszalad a 
kb. két óra, taps-vastaps, talán egy 
virágcsokor hiányzik… A kisszámú 
közönség feláll, az ajtókhoz köze-
ledik, csend van, senki sem beszél, 

mindenki a hallottak-látottak ha-
tása alatt van. Már az előtérben 
nézelődöm, nagyon kevés ismerős 
arc, a sajtó képviselőit sem látom, 
s Hofit idézve „protokoll elvtár-
sék” sem tették tiszteletüket. Nem 
hívom komámékat a megszokott 
pohár valamire, ezt az előadást egy-
magamban akarom megtárgyalni. 
Szerencsére segít az internet. Azt 
tudtam, hogy Fedák 1879-ben szü-
letett Beregszászon – talán ezért 
kissé szlávos a neve –, és azt is, hogy 
az ötvenes években hunyt el, nem 
érte meg az 56-os dicső napokat, de 
azt a megfogalmazást most látom 
csak, hogy „a kommunista kultú-
ragyilkosok hallgattatták el őt is, 
sok más kitűnő magyar színésszel 
együtt”. Amikor az Andrássy út 
60-ban, majd a Markóban vallatják, 
bátran kijelenti, hogy nem kom-
munista, és nem is volt soha nyilas 
vagy náci, hanem MAGYAR. A ne-
héz kérdésre a per folyamán, hogy 
antiszemita-e, frappáns választ ad, 
még nem, és nem is lehet az, hiszen 
nemcsak férje (Molnár Ferenc, aki 
megírta a magyar ifjúsági irodalom 
legnagyobb remekét, A Pál utcai 
fiúkat), hanem teljes környezete a 

színházi életben viselhette volna a 
sárga csillagot, ha „akkor divatban 
lett volna”.

Remélem, nem leszek ünnep-
rontó, fedákos emlékeim elég 
gyérek, azt tudtam, hogy ő volt 
az első Kukorica Jancsi, a későb-
bi János vitéz Kacsoh nagysikerű 
daljátékában, láttam fényképét 
Inkey Tibor: A csillagok örökké 
élnek című albumában, és az is 
beugrott, Istenem, már több mint 
60 éve volt, amikor Édesapám ba-
rátaival preferanszot (vagy  ultit, 
hivatalosan ultimót, márjást?) 
játszottak, és valaki bemondta a 
„negyvenszázultimót, s ráadásul 
pirosban, akkor jött a kontra-
szubkontra-reszkontra-morkontra 
és végül a fedáksári, de ebből a 
legnagyobbat lehetett bukni, és 
az asztalra állva kellett lejátszani. 
Ebben a játékban volt a betli és a 
durchmars is? sajnos, most már 
nincs kitől megkérdenem.

És tanultam még valamit, 
Fedák, mint Kukorica Jancsi, 
együtt énekelt Medgyaszay Vil-
mával, Iluskájával, és ő volt a leg-
nagyobb operett primadonna an-
nak idején, pedig nem volt ének-
hangja, és mivel gazdálkodni is 
próbált kastélya melletti birtokán, 
kiérdemelte a megtisztelő „agrá-
rius primadonna” címet. Tisztelt 
(még élő) gazdamérnök sorstársa-
im, legyetek büszkék ti is Fedákra, 
s alkalomadtán látogassátok meg 
sírját a Farkasréti temetőben!

Fedák egykori dalának, versé-
nek nem kellett elhangzania, a nép 
úgyis tapsolt, szívből, igazán, vol-
tak a nézőtéren „nagy hiányzók”, 
részemről örvendtem, hogy voltak 
fiatalok is.

Szathmáry János nyugdíjas,
Gyergyószentmiklós

A Fedákká átalakult 
Farkas Ibolya „nem ve-
szi tudomásul”, hogy a 
terem kb. 30%-ban telt 
meg (jóakarattal), ha-
nem beszél, nevet, sír, 
átöltözik, emlékezik. 
Elszalad a kb. két óra, 
taps-vastaps, talán egy 
virágcsokor hiányzik…


