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A szegfűszeggel tűzdelt narancs, a fahéjas mécses
illata, a várakozás izgalma megszépítik, elmélyítik az
ünnepi várakozás örömét. A közös élmény gazdagítja
az ÉN-TE-MI tudatot, mélyíti azt az érzés, hogy akarjuk a hétköznapokat is ünneppé tudjuk varázsolni.
Hisszük, hogy az ünnepi készülődés hangulatáról,
annak fontosságáról a várakozás örömteli perceiben
maradandó emlékképet tudunk átadni a gyermekeknek.
Azt szeretnénk, ha minden, ami rejtve van a kará-

csonyban –a szeretet, ajándékozás, csillogó dekoráció,
asztali díszek közvetítené az ünnep üzenetét.
Bízva abban, hogy családi körben fokozódik a meghitt
hangulat, a sütemény gőzölgő illatával, rokonlátogatással, beszélgetős ünnepi vacsorával a legfontosabbat
élhetik át a gyerekek: szüleik csillogó szemét látva újra
és újra megérezve azt hogy őt mennyire szeretik.
Ilisz Csabáné

10 ÉVES A FEHÉR MÁLYVA
2008. novemberében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület népdalköre. Ez alatt a 10 év alatt 1 ezüst, 4
arany, 1 kiváló arany minősítést, 1 nívódíjat szerzett a
KÓTA és a Vass Lajos Országos Népzenei Szövetség
versenyein.
8-án este zárt körben igazi „szülinapi” bulit tartottunk
a gimnázium ebédlőjében. A polgármester úr, mindkét
országgyűlési képviselőnk, önkormányzati képviselők
és az egyesület baráti köre köszöntötte az „ünnepeltet”.
Adományaikból fellépő cipőt csináltattunk a népdalkör
tagjainak.
15-én a városi önkormányzat jelentős támogatásával
Hagyományőrzők Találkozóját rendeztünk a sportcsarnokban. Meghívottaink közül részt tudott venni, és
gyönyörködtető, szívet-lelket melengető műsorral
ajándékozott meg bennünket a Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesület Hagyományőrző Népdalköre Berettyóújfaluból, a helyi Szarkaláb Asszonytánccsoport, a bojti
Bisora/Gyöngyszemek tánccsoport, a mezőpeterdi
Búzavirág Népdalkör, a Váncsodi Népdalkör, Sorbán

Enikő, Nagyné Jankó Judith és természetesen a Fehér
Mályva. A fellépő együtteseknek emléklappal, virággal, Tóthné Ági kékfestőbe öltöztetett babájával, vendéglátással kedveskedtünk részvételükért, munkájukért, figyelmességükért.
Köszönetet érdemelnek anyagi támogatóink: Balogh
Sándor és felesége, Barabás Ferenc és felesége,
Biharkeresztes Város Önkormányzata, Bíró Barnabás,
Dani Béla, Erdélyi Attila, Forgó István, Gyula
Ferencné, Jutka Boltja, Kellerné Gordán Katalin, Lottózó, Marozsiné Molnár Margit, Művelődési Ház vezetője, dolgozói, Nagy Zsigmond, Németh Ernő és felesége, Pányáné Karácson Mária, Papp Zoltánné, Su Qan
Yung, Szabó Miklósné, Szabó Sándor és felesége,
Szűcs Andrásné, Tóth Gáborné, Varga Húsbolt, Végh
Edit, Vitányi István.
Reméljük, örömet szereztünk és jó szórakozást nyújtottunk a sajnos csekély számú közönségnek, köztük
régi tagjainknak, akik személyes megjelenésükkel
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Tokai Vincéné

Városunk minden lakójának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván
a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat.
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