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KERESZTESI HÍREK
CIGÁNY GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FARSANG

A Cigány Önkormányzat farsangi
mulatságot rendezett a gyerekeknek
februárban. Nagy volt a várakozás,
sokan ígérték, hogy jelmezt öltenek.
Már nyolc óra után kezdtek gyülekezni, tíz órakor kezdődött a rendezvény. Mohácsi Géza vezető megkért,
hogy segítsek a rendezésben és a
zsűrizésben. Ahogy régen az iskolában csináltuk, három szempont szerint értékeltük a jelmezeket, ezt előre
közöltük velük.
Gyülekeztek a kicsik először, majd a
nagyobbak is jöttek. Már az előtérben, öltözés közben lehetett látni,
milyen igényes, szép öltözékek lesznek. Hogy tűrték a lányok a sminkelést, a fésülést, csakhogy szépek
legyenek. Igen, a szépség dominált a
jelmezek között.
Géza bemutatta a zsűrit - elnök: Dani
Béla, tagok: Végh Edit, Jávor
Jánosné. Bevonultunk, körbeálltunk,
nagy tapssal fogadta a számos szülőből, nagyszülőből és gyermekekből
álló közönség. Ezután egyenként
bemutatkoztak a jelmezesek. A bírálat szempontjai szerint értékesebbnek
tartottuk a saját készítésű jelmezeket.
Az értékelés három kategória szerint
történt: a legszebb, a legcsúnyább és
a legötletesebb ruházat.
A zsűri elnöke ismertette a döntést:
Hat kiemelt jelmezest találtunk, ők
értékes jutalmat kaptak, de mindenki

KÖZÖS AKCIÓBAN A JÁTSZÓTÉRÉRT
A”Főzzünk együtt játszóteret” akció
közös
gyűjtésre
ösztönözte
Biharkeresztes lakóit. Sajnos városunkban a játszótereink többsége már
nem felel meg az előírásoknak, de
nincs is pénz a felújításukra.

részesült édesség- és könyvajándékban.
Íme a szereplők! Madárijesztő:
Daróczi Péter Pál, jelmeze ötletes és
találó volt, verse pedig kifejező.
Tavasz Tündér: Varga Dominika,
szép virágok ékesítették ruháját.
Félig fiú, félig lány: Oláh Regina, jól
fogta meg a mondanivalót az öltözetével. Királylány: Szűcs Enikő, megteremtette az uralkodó szellemét és
méltóságát megjelenésével. Pillangó:
Sarkadi Réka, könnyed, díszes szárnyával suhant a teremben. Hercegnő:
Szűcs Jenifer, elragadó, kedves lénye
mindenki tetszését megnyerte. Bohóc: Madarász Zsanett, vidám jelmeze eltalálta a figurát. Pókember:
Szűcs Sándor, Sütő Károly, mindketten hűen ábrázolták a mindenkit
megmentő embert. Kiss pillangó:
Sarkadi Laura, a legfiatalabb szereplő, aki állta a próbát.
Tündér: Mohácsi Irén, bájos megjelenése, érdekes jelmeze megtette a
hatást. Közben ételt-italt fogyaszthattak a vendégek. Mohácsi Jolánka
eredeti cigánytáncot járt. Ez volt az
első ilyen rendezvény. Pályázaton
nyerték az anyagi fedezetet hozzá.
Néhány tanulságot is megfogalmaztunk a jövőre nézve. Sokkal több
jelmez is lehetett volna. Reméljük,
ez az első rendezvény felkeltette az
érdeklődést a résztvevőkben. A
könyvjutalmak jobban közelítsenek a

gyermekek érdeklődéséhez, ebben
szívesen segítenek a Művelődési Ház
dolgozói. Gyermekrendezvényen a
vendéglátás a gyermekekhez igazodjon. Most is volt finom harapnivaló,
sós és édes sütemény bőségesen,
üdítő ital is. A vendéglátás a kulturális program végén következzék, az
asztal mellé ülve, egyenletesen elosztva a megjelentek között. Nem
elfogadható „az élelmesnek áll a
világ” szemlélet.
Elismerés illeti a Cigány Önkormányzat vezetőjét és tagjait a szervező munkáért, szándékuk jóindulatú, követendő példa.
Lehet, hogy csak az én mulatós
szenvedélyem hiányolja, de hol van a
cigányság mulató kedve, most lehetne a sajátos szórakozást megélni.
Persze a délelőtt nem a legalkalmasabb időpont erre. Jövőre délutánra
szervezzék, akkor már jobban ráérnek az emberek mulatozni. No és aki
megígéri, hogy hoz jó kazettákat, az
tartsa is be az ígéretét! Szerintem ki
lehetne bővíteni ezt az eseményt egy
élő zenekarral egy városi kulturált
cigányszórakozásra, én is szívesen
kitáncolnám magam – ha még képes
leszek rá – a Fehér Mályva is vevő
lenne a közreműködésre. Kitartást és
sok sikert kívánok a további munkához!
Jávor Jánosné volt tanítótok

Sokan gondolták úgy, hogy ez az akció
nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis
összefogással – Delikat8 vonalkód
gyűjtéssel – és egy kis szerencsével
talán nekünk is lehet egy új játszóterünk. Az első sorsolásra 68 kg
Delikat8 vonalkódot sikerült összegyűjtenünk, de sajnos itt még nem a mi
nevünket húzták ki. Ekkor Tiszalúc és
Tokod vihette haza a játszóteret.
Azonban a lelkes kódgyűjtők nem
adják fel, hiszen már március eleje óta
újabb 20 kg Delikat8 vonalkód gyűlt
össze a dobozokban.
Június hónapban van talán a legnagyobb esélyünk megnyerni a játszóteret, hiszen ekkor csak a Hajdú-Bihar
megyéből beérkezett vonalkódok játszanak. Így most újra arra kérünk min-

denkit, hogy ”Főzzünk együtt játszóteret” és gyűjtsük együtt továbbra is
ilyen lelkesen a Delikat8 vonalkódokat. S egy jó tanács a kódot beküldőknek; lehetőség szerint pontosan 1 kg
Delikat8 vonalkódokat küldjünk játékba, mert sajnos a plusz dkg-ok elvesznek és nem lehet utólag kerekíteni
azokat! Köszönjük!
Önt is várjuk folyamatosan a
következő helyszíneken minél több
DELIKÁT8 vonalkóddal:
Általános iskola, Erdélyiné Szőke Tünde
kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház,
Privát Bolt – Hunyadi utca, Kossuth utca,
Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Vegyes Bolt
– Alkotmány utca, Zöldséges bolt – Hősök
tere, Zöldséges bolt – Kossuth utca, 7-es
ABC ÁFÉSZ bolt, Piac ABC, Sütő Italbolt,
Mirella Használtruha-bolt
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