7. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
EZ A TÁBLA KUKORICA DE SÁRGA

Talán bizony az ősz settenkedik már a határban, no
meg az életünkben. Kukorica Fesztivált rendezett
szeptember 28-án az Önkormányzat és a Városi Művelődési Ház és Könyvtár. Szakmai programjuk után a
művészeti bemutató következett. A fiatalok és idősek
lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák milyen értékeket hordoznak. Modern és klasszikus zenére lejtették a táncot a kicsik és hajladoztak a balettosok. Akik
zsenge gyermekkorukban megízlelik a zene, a tánc,
testmozgás gyönyörűségét, azok személyisége harmonikusan fejlődik. Az idősebbek őrzik „a magyar nép
kincsét”, a népdalokat. A berettyóújfalui Hagyományőrző Népdalkör temperamentumos, népi hangvételű
éneklése, a citerakíséret hiteles. A Váncsodi Népdalkör tagjai Némethné Kiss Marietta vezetésével igazi
falusi, népi énekeket mutatott be, ízes, természetes
hangvételben. A Mezőpeterdi Népdalkör érdeme szerintem a fiatal és középkorú énekesek tiszta, csengő
hangzása. Szívesen hallgatjuk őket rendezvényeinken.
A Fehér Mályva –polgármester úr szerint- hazai pályán újra nagyot alakított. Mi igyekszünk a népdalok
dallama mellett a ritmusát is differenciáltan előadni.
Székely népdalcsokrával Nagyné Jankó Judit ismét
könnyeket csalt szemünkbe. Hálásak vagyunk a nagyszámú közönségnek a tapsért.
A kukoricából készült ételek kóstolója sikeres volt. Az
Idősek Klubja és a Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület tagjai szorgos munkája és alkotó
leleményessége nyomán 27 féle ételt fogyaszthatott az
ínycsiklandó illatokra egybegyűjt közönség. Még ugyanannyi étel elfogyott volna, mert mindenki minden
ételt meg akart kóstolni. A Fehér Mályva vállalkozó
asszonyai kitettek magukért. Varga Gézáné két kövér
kacsát „áldozott fel” a böszörményi rucahúsos kása
tálalásához. Ezt az ízt negyven éve nem éreztem, most
már én is el fogom készteni ezt a finom ételt. Kiss
Zsuzsa töltött káposztája nagyon kapós volt. Oláh
Sándorné szalonnás-túrós puliszkája, Mári Sándorné
finom kásás rétese és főtt tengerije, Tóth Istvánné
kukoricás linzere, Oláh Györgyné túrós süteménye
nagyon ízletes volt. Árgyelán Imréné kolbászos falatkái és kukoricalisztből készült gyümölcstortája szemnek és ízlelésnek egyaránt tetszetősnek bizonyult. Kár,
hogy én csak osztottam a sok finom falatot, most is
összefut a nyálam, nyelek egyet. Nem baj, jövőre mi
fogunk sorba állni a mások által készített ételköltemények előtt.
Jó volt a szervezés, Boros Beáta igazgatónő és munkatársai sokoldalú tevékenysége meghozta gyümölcsét.
Kapós volt a kukoricás Receptkönyv is. Köszönjük a

könyvajándékot. Barabás Ferenc polgármester úr
őszinte köszönete azt fejezi ki, hogy büszke ránk.
Kevés olyan település van széles e hazában, ahol az
Idősek Napját három napra bővítik. Megható érzés
tudni, hogy az óvoda és az iskola pedagógusai fontosnak tartják az idősek műsorral való megbecsülését.
Már az is megérte, hogy eljöttem: kis gyerekek ünneplőben, jelmezben. Jó őket látni, hallgatni. Köszönjük
óvónénik és tanító nénik fáradozásaitokat.
Az idősek egészségének megőrzéséről tartott tudományos igényű, szívet-lelket átölelő előadást Békési doktor úr. Hányszor elmondta már mi helyes és mi ártalmas az idős korban! Százszor hangsúlyozta, hogy a
szénhidrát túlzott fogyasztása nem múlik el következmények nélkül. Most laktam jól a tejfeles szelet makarónival nevezetű étekkel. Bűntudatot érzek, pedig a
mértékletességet igyekszem betartani. „Doktor Úr! A
maga szíve sose fáj?!” Köszönjük a közvetlen, lélektől
lélekig szóló, jóindulatú intelmeket.
Harmadnapra terített asztalok mellett foglalhattunk
helyet. Sokan eljöttek, ha már szívesen invitálták őket.
Finom illatú töltött káposzta terjengett a sportcsarnokban. A szakácsnők és a felszolgálók serénykedése
nyomán megebédeltünk. Szeretettel köszönjük! Nagy
várakozás előzte meg Oszvald Marika műsorát. Rövid
volt és egyedül nehéz volt az operett kavalkád hangulatát elővarázsolni, pedig a bájait is bevetette a művésznő. Dani Béla konferanszié minket is primadonnának titulált szeretete jeléül. Mi ilyen babérokra nem
törekszünk, igyekszünk a népdalt életben tartani. Sokat gyakorolunk, hogy elfogadható legyen a műsorunk. És tudják mi a legszebb az egészben? Az, hogy a
fiatalok, az óvónők is napi gyötrelmes munkájuk után
hetente többször is eljönnek a próbákra, pedig várja
őket az otthon, a család. Becsülöm őket ezért! Ők küldetést teljesítenek. Mert mi idősebbek, azért már csak
jobban tudunk időt szakítani, már ha nem kell az unokára felügyelni, ugye?
Szép, Magdikám, amit csináltok! – mondta Mizák
Mihály. – Azok az asszonyok térítés nélkül mennyit
dolgoznak! Mennyit éltek a színpadon! Köszönjük a
hozzáértő véleményt, Misikém!
A Tamota táncosai vastaps kíséretében mutatták be
újra műsorukat. Hálásak vagyunk Benkőné Etának és
Benkő Sanyinak a színvonalas szórakoztatásért.
Most is azt mondom, amit eddig: Biharkeresztesen jó
idősnek lenni. Megbecsülik az embert. Mi meg teszünk is ezért, amíg tudunk!
Jávor Jánosné
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