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KERESZTESI HÍREK
CSIGACSINÁLÓBAN ÉS DALOS TALÁLKOZÓN JÁRTUNK

Csak itt, a mi szülőföldünkön, az
Alföldön volt szokás a téli estéken a
téli estéken csigát csinálni – a néprajz tanár szerint. Ezt a még ma is
élő népszokást tartja életben a mi
kistérségünkben évek óta megrendezett csigacsináló verseny.
Februárban most Esztár volt a házigazdája a rendezvénynek. De micsoda házigazdája! Reggelivel kínáltak,
minden „Ahhovalóval”: szíverősítő,
friss tepertő, pogácsa. A nagy Sportcsarnokban harminc négyfős asztal
várta az asszonyokat. Itthonról vittünk fél kg tésztát, amit Oláh
Sándorné gyúrt a Mári Sándornéval
közösen összeadott anyagokból.
Árgyelán Imréné egy rövid nyújtófát
gyártott és előszedte a kis nyújtótáblát, azon mesterkedett szélsebesen.
Én csak anyósom féltve őrzött tésztagyúró kötényt vittem, mert az unokáim rég eljátszották a nyüst csigacsinálót. Tehát négyen – rajtszóra –
kezdtük a munkát. Fürge kezek szaporázták a csigát, vidám zenei aláfestés mellett. A zsűri közben dicsérő
szavakkal biztatott bennünket.
Jövőre mi is tartunk edzést a verseny
előtt, habár nem a helyezés a legfontosabb szempont. Versenyen kívül is

készítettünk még jócskán levesbe
valót az esztári napközis konyha
részére. Színvonalas műsorban gyönyörködhet
tünk.
A
finom ebéd
elfogyasztása után
betapostuk
a
csiga
végét, lakodalmi
hangulatot
teremtett a
konyári zenész. Mulattunk is egy jót,
már megint megfeledkeztem a lábam
egészségi állapotáról, másnap aztán
kínlódtam. Köszönjük Mári Sanyinak, hogy elvitt minket Esztárba!
Minden elismerésem a rendezőknek!
Berekböszörményben március 15-én
egy nagyon értékes és gazdag néprajzi kiállítást nyitottak meg, ide
Tokai Vincénével jutottunk el, köszönjük.
A Megyei Nyugdíjas Szövetség másodjára rendezte meg Kabán a Dalos
találkozót. 35 szólóénekes mutatkozott be. Minden vágyam az volt,
hogy a mi kincset érő két erdélyi

énekesünket, Nagyné Jankó Juditot
és Sorbán Enikőt is be tudjam mutatni. Szívöröm számomra, hogy ez
sikerült. Olyan boldog és büszke
voltam! Így könnyű a Fehér Mályvának! – mondták nyugdíjas társaim.
Az biztos, hogy akárhányszor halljuk
őket a próbákon, mindig meghatódunk. Enikő humorosan értékeli
produkciónkat, jóindulatú bírálatát
megszívleljük. A színpadon egy szál
magában éneklőnek nagyon nehéz a
dolga. Juditnak és Enikőnek ez nem
gond. Kikapcsolták a hangosítást,
amikor ők énekeltek. Már akkor
középpontba kerültek, mikor gyönyörű népviseletben bejöttek a terembe. Enikő népdalcsokrot is és
nótát is énekelt a Homoród mentéről,
Judit a Hargita hangulatát hozta el.
Szűnni nem akaró vastaps volt a
jutalmuk.
A Regionális Fesztiválon, Ebesen is
ott lesznek. Köszönjük Far Petinek,
hogy elvitt bennünket Kabára.
Most a Város Hetére és Létavértesre,
Népzenei Találkozóra készülünk.

Jávor Jánosné

TAVASZKÖSZÖNTŐ JÁTSZÓHÁZ
A Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Információs Központ
kezdeményezéséhez „A Kultúra
Házai Hajdú-Bihar megyében” című
programhoz csatlakozott a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár március 29-én.
A kezdeményezés célja: A kultúra
teremtés és terjesztés házai, szakemberei teremtsenek egy olyan alkalmat
melyben közösen dolgozva hívják fel
a figyelmet azokra a jelentős kulturális értékekre amelyek ezekben a
házakban, szervezetekben születnek
és kerülnek nyilvánosságra. Legyen
ez egy olyan nap, amely a kultúra
házaira irányítja a figyelmet megyeszerte. Szóljon ez az ünnep a felelősségről is. A fenntartók, támogatók, a
működtetők és a szolgáltatásokat

igénybevevők közös felelősségéről,
annak érdekében, hogy a közművelődési intézményrendszer továbbra is
részese legyen a helyi társadalom
fejlődésének, az emberi erőforrások
fejlesztésének. Mindenki számára
fontos hogy megismerje környezete
kulturális értékeit, amelyek hangsúlyos nyilvánosságra kerülése azok
további fenntartására és megőrzésére
ösztönöznek.

Biharkeresztesen
tavaszköszöntő
játszóházzal vártuk az érdeklődőket,
ahol a Szivárvány Óvoda óvónői és
az Egyesített Szociális Intézmények
dolgozói kreatív foglalkoztató játszóházat vezettek.
Több mint 50 óvódás és kisiskolás
gyerek vett részt aktívan a foglalkozáson és készített vasalható gyöngyből nyakláncot, fűzött gyöngyből
karkötőt, varrt illatosított potpourri
párnát, készített saját kezűleg tulipánt vagy lyukasztott tavaszi képeslapot. Nagy örömünkre a gyerekekkel együtt érkező anyukák is bekapcsolódtak a munkába.
Köszönjük az óvó nénik és az ESZI
munkatársainak segítségét.
Boros Bea igazgató
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