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Boldog ünnepeket kívántunk
A Váncsodért Egyesület karácsony
délutánt rendezett december 11-én az
időseknek. Bogáti Károly polgármester
úr köszöntő beszédében bemutatta a
falu elmúlt évi fejlesztéseit, legjobban
a kultúrtermüket irigyeltük. Jó az
akusztika, színpadon szerepelhettünk.
Gyula
Ferencné
országgyűlési
képviselő, Bazsó Sándorné a falu
szülötte üdvözölte az egybegyűlteket.
A Mezőpeterdi Népdalkör csokra és
szellemes csasztuskája után a helybeli
fiatalság betlehemes játékát láthattuk.
A falubeliek nagy tapssal köszöntötték
büszkeségüket, Oláh Sándornét. Ő egy
jászsági csokorral szórakoztatta a hálás
közönséget. Mi egy Galga-menti
népdalcsokrot mutattunk be. Egységes,
tisztán intonáló, jó hangulatúra sikerült
az éneklés. A Váncsodi Népdalkör
asszonyainak csengő hangja töltötte
meg ezután a termet. Ahogy

MINDENKI SZILVESZTERE

Három éve elhatároztuk, hogy ápoljuk
a
batyus
bál
hagyományát.
Szilveszterre
ugyanis
sütöttünkfőztünk, meg pezsgőt vásároltunk, hát
köszöntsük együtt az új évet! Legyen
lehetősége az egyedül élő, a
gyerekeket
egyedül
nevelő,
a
szórakozást
szerető
embereknek
vidáman befejezni az Óévet és
elkezdeni az új esztendőt. Két évben
Deczki
Sándor,
a
citerásunk
szolgáltatta a zenét. A 2006-os év

megjelentünk jelmezeinkben, kacagás,
csodálkozás
fogadott
minket.
Bemutattam Arany János: A bajusz c.
dramatizált játék szereplőit, amelyet
Tokai Vincéné rendezett, s a
díszleteket és jelmezeket is az ő tervei
alapján készítették el.
Kántáló műsorunkkal fejeztük be a
fellépést. Ezt az összeállítást itthon az
Idősek Klubjában mutattuk be tavaly
és az idén is. A váncsodi színpadon
tizenöten álltunk: a Boros lyányok, a
Szabó fiúk, a Kovács lyányok, a
Somogyi
lyányok
–
így
csoportosítottuk a karácsony estéjén az
ablakok alatt kántáló szereplőket.
Református
énekekkel,
népi
dallammal, köszöntőkkel tisztelték
meg a házak lakóit. A műsor közben
tizenöt almába helyezett gyertya
világított, Esztike munkája nyomán.
Megható és bensőséges hangulatot
varázsoltunk. –Gyermekkorom óta
nem éreztem ilyet karácsony előtt! –

mondta megilletődve Kissné. Nagy
elismeréssel
köszönték
meg
műsorszámunkat.
Csak
ámultakbámultak a peterdiek, hogy mi mennyi
fajta műsort tudunk. Már mi is
kezdünk elgondolkozni azon, hogy sok
ez a sokrétű tevékenység nekünk.
Gyakran kell próbálnunk, kéthetente
fellépünk és még bálokat is
szervezünk. De ha jön egy meghívó,
ha jelentkezők vannak a mulatságra és
sikeresek a fellépések, a rendezvények
– már a következőre kell készülni.
Jövőre megpróbáljuk csökkenteni a
munkát.

végére Sanyi betegsége miatt nem volt
zenészünk. Bárkit kerestünk meg,
mindenki foglalt volt, vagy nagyon
drága. Végre ráakadtunk a zsákai
cigány
zenekarra. Nagy reményt
fűztünk
hozzájuk,
de
nagyot
csalódtunk bennük. Azt gondolták, ha
hagyományőrzők vagyunk, akkor
eltoporgunk az ő zenéjükre. Nagy
Zsiga modern programja mentette meg
a helyzetet. Öröm volt látni ahogy
megtelt a táncparkett és "fiatalja öregje" táncra perdült. A pihenő idő is
hasznosan telt. Végh Edit művelődési
ház igazgató, képviselőasszony és
Dani Béla képviselő úr munkája
nyomán ötletes, játékos vetélkedőt
szerveztek. Nagyon jól mulattunk az
önkéntes résztvevők találékonyságán.
Sokan voltunk minden korosztályból,
ami azt bizonyítja, hogy szükség van
ilyen városi rendezvényre.
Köszönetet mondunk Barabás Ferenc
polgármester úrnak a bíztatásért és a
segítségért, Oláh Sándor tagtársunknak
a zenekar szállításáért, önkormányzati

képviselőinknek az aktív részvételért,
Boros Beának szolgálataiért és a Fehér
Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület
minden
tagjának
a
rendezésért. Nagyon sok tombolatárgy
gyűlt össze tagságunk felajánlásán
kívül is. Hálásak vagyunk ezért Dani
Bélánénak, Végh Editnek, Németh
Ernőnének,
Szotter
Imrének,
Biharkeresztes
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnek,
Pénzes
Zsigmondnénak, Marozsiné Molnár
Margitnak, Dani Bélának, Barabás
Ferencnek,
Varga
Sándoréknak,
Nagyné Kovács Juditnak, Szabó
Lajoséknak, Balogh Sándoréknak,
Fekete Simonéknak, Hasznosi Chis
Valériának, Kőhegyi Ferencnének. Ők
jó szívvel adták, a nyertesek örömmel
fogadták ajándékaikat.

Megköszönjük az Önkormányzat, a
Művelődési Ház, az Óvoda, a
Közalapítvány Biharkeresztes Városért
és minden támogatónknak a segítséget.
Váncsodra Tokai Vince, Oláh Sándor,
Marosán Gyula és Mári Sándor
szállított bennünket. Köszönjük!

Farsangi bál rendezése a következő
tervünk. Sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánunk mindenkinek.
Jávor Jánosné

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK HÍREK
A Biharkeresztes Város Önkormányzat pályázata által a Gyermekétkeztetési Alapítványtól nyert 100 darab, 21
kilogrammos csomagot 2006. december 22-én az Egyesített Szociális Intézmények sikeresen kiosztotta. A
rászorulók az élelmiszereket örömmel fogadták.
Köszönjük az Önkormányzat pályázatát, és a lehetőséget a Gyermekétkeztetési Alapítványnak.
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