5. OLDAL
A KULTÚRA ÉLETÜNK RÉSZE
"Mindenki a szülőföldjét szereti
elsősorban, többre tartja a földkerekség
más tájainál, és honának minden
szülöttje leginkább az övéinek életét
vágyik megismerni: hogy azok milyen
életet éltek és, hogy utánozza ha
valami nevezetest és emlegetésre
méltót talál a benne, ha pedig
megismeri, hogy azok némely dolgot
nem szerencsésen intéztek, ezen
okulva, óvakodjék tőle..."
/Chronica Hungarorum/
A
magyar
kultúra
egyidős
Magyarországgal. A magyar nép
életét, gondolatvilágát, hovatartozását,
helyét a világban kultúránk ismerete
adja. 1823. január 22-én íródott a
Himnusz, ez az esemény avatta
ünneppé ezt a napot.
A Himnusz -nemzeti fohászunk-,
amely az egész magyarság eszméletét,
érzelemvilágát átjáró óda, imádság,
magyarságtudatunkat, közös hitünket,
akaratunkat fejezi ki.
Méltán lett a Himnusz megírásának
emlékére január 22-e a magyar kultúra
napja. Kultúránk mutatja, bizonyítja
eredetünket, létünket. A kultúra
letéteményesei a megismételhetetlenül
páratlan alkotók.
Az
utókór
öröksége
hatalmas:
Nemzetünk szellemi gazdagságának
ápolása,
őrzése
felelősségteljes
elkötelezettséget
kíván
valamennyiönktől:
a
kultúra
"hivatalos" gondozóitól éppúgy, mint

KERESZTESI HÍREK
az egyszerű emberektől, a kultúra
élvezőitől.
Ismerjük-e
nemzeti,
kulturális
örökségünket,
vagy
szűkebb
szülőföldünk hagyományápolóit?
A Balassi Bálint Magyar Kulturális
Intézet
Nemzeti
Évfordulók
Titkárságának gondozásában a 2007-es
évre is ajándékba kaptuk a „Nemzeti
évfordulóink” kötetet. Jeles napjaink
köteleznek a méltó emlékezésre!
200 éve született Batthyány Lajos gróf,
Magyarország
első
felelős
miniszterelnöke. 125 éve született
Kodály Zoltán, a magyar zeneszerzés,
néprajzkutatás, zenepedagógia és
művelődés történetének kiemelkedő
jelentőségű alakja.
375 éve született Aponyi Mihály
erdélyi fejedelem, akinek uralkodása
átfogja az önálló fejedelemség
történetének utolsó korszakát. 800 éve
született Árpád-házi Szent-Erzsébet a
karitatív életet folytató, bőkezű
adakozó. 100 éve született Dsida Jenő,
a két világháború közötti erdélyi
költők egyik legígéretesebb tehetsége.
100 éve született Ferencsik János az
Állami Hangversenyzenekar karnagya.
125 éve született Gulácsy Lajos, a
magyar századforduló festője. 600 éve
született Hunyadi János, a több
évszázados törökellenes küzdelem
legnagyobb alakja. 250 éve hunyt el
Mányoki Ádám a 17. század első
felének
legjelentősebb
magyar
portréfestője. 475 éve született és 435
éve hunyt el Méliusz Juhász Péter
kálvinista
teológus, egyháztudós,

hitvitázó, református püspök. 200 éve
hunyt el Révai Miklós a felvilágosodás
magyar
irodalmának
egyik
legjelentősebb szervezője.
A teljesség igénye nélkül emeltünk
csak ki néhány nevet a legjelesebbek
közül.
S ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy hazánk e kedves keleti
szegletében nap mint nap születik a
csoda, amikor újabb és újabb kulturális
élménnyel lehetünk gazdagabbak! A
múzeumigazgató Munkácsy Mihály
csodálatos alkotásainak ad teret. A
helytörténeti kiállítások a történelem
órák anyagát egészítik ki. A színház
örökérvényű
„kötelező
darabok”
bemutatásával csalogatja a fiatalokat.
A filmszakma 1956 hőseinek állít
méltó emléket. S településünkön is
fellelhetők
hol
féltve
őrzött
rejtekhelyeken, hol a szemünk előtt is
látható
népművészeti
alkotások,
kincsek, kulturális értékek. Hittel,
érdeklődéssel
forduljunk
az
értékteremtő alkotások felé! Becsüljük
meg kulturális kincseinket! Legyünk
büszkék a kultúra követeire: Nagy
István festőre, a Fehér Mályva
Hagyományőrző
Egyesületre,
a
TAMOTÁ-ra, a művészeti iskolák
eredményeire, a népi kismesterségek
művelőire!
Mindenki tegyen a helyi hagyományok
megőrzéséért, az újabb tehetségek
felfedezéséért! Legyen az életünk
része a kultúra!
Nagy Zoltánné

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
A decemberben megtartott Óvodai Jótékonysági bál bevétele - a költségek kifizetése után- amely az „Óvodás
Gyermekekért Nevelési Alapítvány” számlájára befizetésre került: 416.600,-Ft. Még egyszer szeretnénk
megköszönni mindazok támogatását, akik felajánlásaikkal, munkájukkal, adományaikkal, ötleteikkel
segítették a bál sikeres lebonyolítását.
Nemsokára itt van a „FARSANG” időszaka. Január közepétől folyamatosan, még bővebb kínálattal bálifarsangi jelmezek kölcsönözhetők a Szivárvány Óvodában minden nap 8-16 óráig óvodás és iskolás korú
gyermekek számára. Lakodalmakra koszorúslány ruhák különböző színekben és méretekben is
kölcsönözhetőek, reális árakon.
Személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával kérjük, támogassa az
„Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítványt”.
Adószám: 18545128-1-09. Köszönjük támogatását.
Németh Ernőné
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

