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ős, színei
Kis iskolánk már évek óta részt vesz az Egyházasdengelegen megÍendezésre
kerülő ,,ősz színei''vetélkedőn.Kezdetben a suli összes tanulója jelen vo|t, azutóbbi
évekbenazonban már csak a tanárok által kijelölt 8 diák vehet résztaz eseményen.
Egy csütörtöki napon _ mikor éppentestnevelésórrínk volt _ eljött intézménytinkbe
két ottani diak és az ,,osz színei'' szewezője. Azonnal tudtuk látogatásuk okát,
rneghívástkaptunk eÍTea vetélkedőre.
Andris tanár fu váIasúotta ki azokat, akik iskolránkat képviselhették:Garai
Laura és Szilvia, Holló Barbara, Bratkovics Gábor, Horváth Gergely, Czeba Péter,
Kondella Szibilla ésPapp Rita.
Persze eznem csak bohóckodásból állt, készülnünk is kellett rá. Idénaz Európai
Unió volt a fo téma.Ktilönböző prospekrusokatkaptunk, melyekből sok információt
nyerheffiink. A legfontosabbnak az EU létrejöttével kapcsolatos évszámokat,
szeruődéseket,valamint atagáIlamok belépésének
sorrendjéttartottuk. Az intemeten is
utánanézttinknéhanydolognak, hogy ismereteinketbővítstik.
A megmérettetésnapjrán nyolcunknak csak hiírom óránk volt. A fel egykor
induló pásúői busszal menttink Egyházasdengelegre. Utazás közben még gyorsan
átnéztiika lényegesadatokat.
Körülbeltil fél kettőkor érkezttinkmeg. Eredetileg az iskola teriileténlett volna
rnegtartva a csapatjáték,de az esős idő miatt a Művelődési Házban és a klubban
bonyolítottak le. Minden jelenlévő kapott egy kitíizőt, melyet a program alatt viselnie
kellett. Hamarosan megérkezett a többi csapat is, rnajd az igazgató köszöntötte a
részfvevőket.A különböző településekrőlérkezettekközött lennie kellett egy.egy jóI
festő embernek. Ezek a gyerekek lettek.a kapitányai a 8 fős csapatoknak, melynek
tagiainak nevétegy borítékbólhúzták ki. Igy szinte az összes erdőkürti kiilön brigádba
került. Nemsokara megkezdődtek a játékok, ahol mindenki talált kedvére és
tehetségére
valót. Voltak EU-val kapcsolatos kérdések,ügyességi,kreativitást igénylő
és logikai feladatok. Ezek során sok személlyel megismerkedttink, és nagyokat
nevettünk. A legnagyobb kihívás a karaoke volt. Felléptek tehetségesés kevésbé
sikeres ifiú énekesek is. Eme előadások alatt kaptuk meg az uzsonnát. Enltán
tombolasorsolás következett, majd az eredményhirdetés.Ekkor sokan izgultak,
kívancsiak voltak, hogy hanyadik helyen végeztek.A helyezésekkcizött nem tettek
különbséget, mindenki ugyanannyi ajandékotkapott. A fríradalmakkipihenésérebulit
rendez|ek, melyen mi mar nem vetttink Észt.
Éhényekkel telten indulfunk haza. Mivel ez az utolsó évünk ebben az
iskolában, furcsa érzésekkavarogtak bennünk, hogy többet nem mehetÍink az ,,Ósz
színeire''. Boldogan fogunk visszagondolni ezekre a délutánokra.Reméljük, hogy
iskolatarsaink is hasonlóan fosnak érezniilyen idős korukban.
Kondella Szibilla ésPapp Rita
8. osáályos tanulók

,, Netncsak a hűszéoeseké...,,
Nagy örömünkre szo|géit,hogy községünk nyugdíjasai az idét is eleget tettek
az önkormányzat ésa képviselőtesttiletmeghívásának,ésszépszámmal vettek résú'a
nekik rendezettdélutiínon.
December ll-én a kulturhaz nagytermében először Pasáerovics János
polgármester köszöntötte a megjelenteket,majd az á|taIános iskolások léptek fel.
Műsoruk nem volt hosszú, viszont annál tartalmasabb: ádventi gyerfyagyújtás,
betlehemezés,versek, hegedű, zongora, furulya és kozös ének tette meghittéert a
vasárnapot.
gondoltunk a testre is, hiszen az ővoda
A lelki töltekezés mellett természetesen
dolgozói ízletesestebédrőlgondoskodtakéssokan egy _€ g y tálca süteménnyeljárultak
hozzá az innephez.
Jó volt látni, hogy olyanok találkoáak itt és beszélgettekegy jóínit, akik
egyébkéntévközben _ sokszor önhibájukon kívtil - nem nagyon mozdulnak ki
otthonról.
A sok mosolygó arc, az ártat|anélcelődés,a kedélyes hangulat és persze a
köszönő szavak mind-mind megerősítettekbennünket abban, hogy helyes útonjarunk,
amikor éwől évre karácsony közeledtével egy délutántegyütt töltiink azokkal, akik
mégerejük teljébenoly sokat tettek kis falunkért.

Ttibbetszíozlel,mint pénzzel
Iskolank szorgos keni diákjai Eszter néni ,,fe1ügyelete'' alatt idén is
megmutatták, ' hogy nemcsak flancos bevásárlóközpontokban
kereshettink
szeretteinknek ajándékot.A Kultúrházban lebonyolított karácsonyi vásárt felkeresni
persze nem olyan sikk, mint Budapest valamelyik üvegpalotájában szőrakoma
vásárolni, de érzésem
szerint sokkal szívetmelengetőbb.
Idén a nyugdíjasnapi előkészületek miatt ,,árusaink'' kiszorultak ugyan a
nagyteremből, de a szükségből erénytkovácsolva nagyszerű hangulatotvarázso|tak az
ifiúsági klubba: az enyhe félhomálybanegzotikus ftistölők, mézeskalács-és fenyőillat
ésünnepivéa légkört. A gyerekek ésnéhánysziilő ízlésesen
elegye tettemeseszeríivé
elrendezve kínálták portékájukat, mely többnyire természetes anyagból, de
mindenképpenötletesen és egyedien késztilt.Az érdeklődőnek meglehetősen nehéz
volt válasüania a sok karácsonyfadisz, fajáték, gyertyatartó' képeslap, mézeskalács,
díszdoboz, ajtodísz,fényképtartóésszámtalan apróság köZül' Aki mindekitől vásárolt
valamit, annak sem kellett otthagyniaegy pesti autóútköltségét,viszont nagy örömet
szerezhetettatárgyak készítőinekis. Az egyedüli negatívum azvo|t, hogy az értesités
ellenérekevesen vettékmaguknak a fáradságot a vásár felkereséséhez.
Akik azonban ott voltak, azok megtapasáalhatták, hogy másképp is lehet
ajándékozni,mint ahogyan azt arekIámok sugallják.

Havíár Zoltán

,,Az anglal énekel,tekints az égrefel!,

Úgy tűnik, mintha mar régen is figyelmeztetni kellett volrra az
embereket, hogy felemelt fővel és szíwel jarjanak' ne ragadjanak bele a
testbe ésanyagba. Ne sültyedjenek le állati vagy gépi szintre. Már a magyaÍ
őstörténetben is benne van, hogy attól ember az ember, ha tud. ftilfelé, az
Isten fe!énézni(nem pedig terete,amely az ordög világa). 1uÉe mégsem
font van karácsony szép ünnepén, hanem lent egy szegény istállóban.
Közénk költözött. oda, ahol szállása van: az egyszeniség,lelki szépség,az
Istenre hagyatkoző és rácsodálkozó emberek körében. Tavaly, a cunami
katasztrófakapcsrán lepett meg egy hír: a helyi keresztényekközül senki sem
halt meg, mind megmenektiltek. Üldozottségtikben ugyanis a hegyekben
tinnepeltékJézusszületését.
bujdokolva
ot meghaltak avi|ágszámára, hogy egy óriási kincset kapjanak,magát
azÍJrat.Megéltéka karácsony kitaszítotttégkörét,amikor a Szentcsalád nem
kapott szá|Iist, megéltékaz úIdözottséget,mint uhogy Heródes is halálra
keieste Jézust; de megéltéka tísztaszívűekörömét: meglátták Istent és a
boldogság fényetöltötte el szívüket.
Két bevás ár|ásközti embereknek iizenet a keresztényéletiik!
Emeld Ílil szíved!
Csomagold be életed és tedd a karácsonyfa aLá, hogy megtaláljrák
szeretteida te szeretetedet!Tedd a templomban a jászolhoz e szegényesnek
hínő csomagot, hogy Jézusjelenléte gazdagitsaazt. Kérd Karácsony örömét,
hogy az Etnnánuel Isten, aki velünk van, vegye kezébe életed fonalát!
Akkor teszi ffieg, ha komolyan akarod, ha rá akarod magad bizni. Nemcsak
egy évbenegyszer, de minden nap karácsonyivá akarja t9nni életedet.
Lehet, hógy majd kilógsz a világból, de ne feledd, o i' titogott, mert az
Ég ott van a Földön, ahol szeretetre éhezőember van.
Tekints a, Ég,", ba igazén meg akarod találni szíved örömét, s nézz
körül itt, a bezárt szivu Betlehemben! Sok ember keres ma is száIlást, s aki
befogadja őket, találkozik a Megváltóval, aki mindig Vele marad.
Imóákozd az eIső keresztényekegyszerűségével:,,Marana Tha! Jöjj € l ,
LJram!"
Úgy legyen!
Kapás Attila

KALEIYDÁRIUM
A paraszti év ciklikussága nemcsak az eglházi éwel rokonítható.' a larforgást a természetis
ihleti az évről éwe visszatérő vetéssel,mezei munkákkal, betakarítással s a téli nyugalommal'

Talán nincs még egy olyan
napokban
népszokásokban, jeles
bővelkedő évszak, mint a tél. Nem is
csoda" hiszen ebben az időszakban nem
kell a mezei munkákra gondolni: a
betakarítrísonmiír mindenki fuljutott, a
vetésig pedig még rengeteg idő van'
Alkalmasak teháta télihónapok arra,hogy
a _ maskor halaszthatatlanteendők miatt
elhanyagolt- rokoni, baráti kapcsolatokat
ápolhassaa falu apraja-nagyja.
Ilyen nagyszerii lehetőség az
együttlétrea dismóvágás, melyet minden
esetben_ néhaéjszakábanyúlóan _ tor
követett. Erre aztáÍLhivatalosak voltak
nemcsak a nap folyamrín segédkezők,
hanema tágabbcsaládhoztartozók is.
A trírsaságiélethelyszíneivoltak a
fonóhazak, melyek hasznos(ahogy a neve
is mutatja) és szőrakoztatő időtöltést
nyujtottak a fiataloknak. Persze, a munka
csak addig ment igazán, amig meg nem
érkezteka legények,ut,ánainkább a játék,a
humor, az ismerkedéskapott nagyobb
szerepet.

Jó lehetőségadódott itt a:ra, hogy
az eladósorbakerült lányok ésa hiízasságra
készülő fiúk alaposarr megismerjék
egymást _ ma sem volna rossz' ha a
fiatalok először a közösségben ,járnának
együtt'', sok bajt, lelki
séri'ilést
elkertilhetnének.
..
Akrírcsak a fonóhrízakban, toll.
fosztáskor, kukoricamorzsoláskor is több
generáció gytíLltössze' s a munka bizony
nem volt unalmas, hiszen az idősebbek
meséltekmindenről, ami a hallgatóságot
érdekelte.Az ilyen alkalmakkor hallott
mesék, anekdoták, dalok, balladák,
flrrfangos feladványok, találós kérdések
mind-mind a magyar népi kultura
gyönyörű részei,melyeket évszrízadokon
kereszttil csupán az tartott fuog, hogy
voltak olyan emberek,akik érdeklődéssel
hallgatták, és szívesen adták tovább;
mindaddig, míg végtil valaki le nem írta
őket. Talan a mi falunkban is vannak
olyanok, akik tudnak le nem jegyzett
meséket, népdalokat. Kutassuk fel és
ilrizz1k meg aZ utókor számfuat.

E rövid ismertetésbenaz adventi időszaktól a farsangig érintenéma jeles napokat _
természetesena teljességigényenélkiil -, a legismertebbeketviszont csak megemlítem,hiszen
ilyen kis terjedelmű munkában sok újatnem lehet róla írni'
MIKLŐS NAPJA (december6.)
Magyarország egyes tájaín szokrás volt ezen a napon' hogy néhrínyfiatal ,,lárrcos
Miklóskénf' kifordított bundába öltözve, kormos arccal, lríncot csörgetve ijeságette a
gyerekeket, lányokat; máshol piispöknek, ministránsnak, örd<ignek öltözve ',gyóntat|ák'' a
1r{nyokat a fonóban. Talan ezen szokások is szerepet játszottak a krampusz alakjrínak
létrejöttében.
IUCA NAPJA (december13.)
,,Űgy készül, mint a Luca széke.'' Hogyan is? Luca napjan kezdik el faragni, de
minden nap csak keveset haladnak vele, hogy éppenkarácsonyra készüljön el. Aki ugyanis az
éjfélimisén felríll eÍTea székre,megláthatja a falu boszorkányait' De ha meglátta, iszkoljon
haza, mert ha utolérik,reszkethet a bosszútól! Ilyenkor jól teszi, ha mákot vagy borsót szőr az
útra,ugyanis a boszorkanyok csak akkor üldözik tovább, ha minden szemjétfelszedték.

Nagy termékenységvarázsló is Luca, ehhez kapcsolódik a lucázás vagy kotyolas
szokiísa, melyben fiúk járják énekelve a hénakat rnindenfele zajke|tő eszközze|, a hÍn
lakóinak nagy bőségetkívarrnak,amiértaztétri.ahaziakrnegajríndékozzák
őket.
A leanyok a férjjósló szokrisok miatt vártrík eá a napot, a hiedelmek szerint viszont
nemcsak ferjhearrenetelre, hanem az egészségiállapotra, s még ki tudja, vidékenként mi
rnindenre lehetett következtetri
a kiilönféle jelekből (lucacédula" hagymakalendtárium,
lucapogácsa stb.). A nők szÁmára tiltott volt például a varrás - nehogy bevarrjak a |5nikok
fenekét,mert akkor nem lesz tojás.
KqRlí.g56Ny

Áttaauan a szentestéhez
kötődtek a karácsonyi népszokások:a kántálás (pászlizas,
angyalivigasság,mendikálrás'kóringyálás) ésa betlehernezés.
ISWÁN (december26.) ésrÁNos (december27.)NAPJA
A férfilakosságjelentős része viselte a fenti nevek valarnelyikét,igy a névnapköszöntés kapcsán szinte mindenki találkoztratoü, iinnepelhetett rokonaival, ismerőseivel
egyiitt. Ezen köszönteseknek kiemelkedő jelentőségiik volt, ezt bizonyítják a fenrmaradt
Istvrín-ésJános-köszöntők.
A DunríntulonIstvárr napján, de az ország más tájain is a karácsony utani napokban
jáÍtak a regölők. Ez a magyarságegylk legősibb szokasa, melyben a fiatal lrínyokat és
legényeketénekelték
össze, jó terméstésnagy bőségetvarazsoltaka következó esztendőrea
regölő fiatalok.
Járrosnapjárra borvidékekenmégma is tartanakborszentelőtinnepeket.
APROSZENTEK NAPJA (december28.)
Ez az tinnep azoknak a kisgyermekeknek az emléknapja'akiket a gyerrrrek Jézust
üldöző Heródes mészfuoltatott le. Ennek emlékére rigmusokkal kísérve gyengéden
rnegvesszőztéka gyerekeket_sok helyen az asszonyokatis -, hogy egészségesek
legyenek.
E;zt a szokast neveáék vesszózésnek,korbácsolasnak,aprószentekelésnek,
suprikálásnak,
csapulásnakis. '

Úrev Nepla

Az újévhezköthető hiedelmek nem tekinthetők igazan régieknek, s ta]an ennek is
köszönhető' hogy jól ismerjtik őket (pl.: azt$év hatással varazegészúj esáendőre, férjjóslás,
hagyományos ételek:disznóhús, hal, köles, lencse).
VÍZKERESZT (anuar 6.)
Vízkeresá a karácsonyi tinnepkör utolsó napja, s egyben a farsarrg kezdete is. Az
egybaz a bölcsek Jézus előtti hódolatat tinnepli ezen a napon' így alakuit ki a haromkiraly.
já'ás' [lyenkor néhány ftí (az AlÍöld egyes részein harom leany) kiralyoknak öltözve rövid
torténetetadott elő, melynek középpontj ában az alábbi sor állt: ,,Szépjel és szép csillag, szép
napunk támadt.''
A FARSANG
A farsangi időszak vizkeresz|től húshagyó keddig (a hamvazószerdát mege|őző kedd)
tatl. orszÁgszerte szokás volt ilyenkor az alakoskodás, a leghíresebb a mohácsi busójáras,
arnelyben csak feInőtt férfiak vehettek résá fából késziilt, faragott álarcaikkal'
A farsang a lakodalmak ideje is kisfarsang (a betakarítás végétőIAndrás napig)
rnellett, hiszen ilyenkor nemcsak idő volt a hosszas előkésztiletekre,de az elkészítettételekis
sokríigfrissek maradtak.

ONKORMANYZATI HIREK
A Kürtö|ő legutóbbi megje|enéseóta a Képviselő-testület három alka|ommal
ülésezett.
Szeptember 22-én a testület értékeltea Palóc lzek Fesztiválja néven első
a|kaIommal
megszervezett
rendezvényt,
s a képvise|ok
egyöntetűenazt a véleményt
fogalmaáák meg, hogy sikeresnekbizonyu|ta rendeanény
és a kezdeményezést
fo|ytatnike|la következő évekbenis. E|fogadtáka kö|tségvetés
l. fé|évi
te|jesítéséről
szóló beszámo|ót,il|etvemódosítottákaz önkormányzat 2005. évi kö|tségvetéséről
szóló rendeletet.
Elfogadásra kerÜlt a ,,voltzártkertek''egy részénekszerkezeti terve, i|lefue helyi
építési
szabá|yzatais, me|ybenmeghatározásrakerÜlta te|ekkialakítás,
i|letvea
terü|etsajátosjellegénekmegfele|őépítési
szabá|yozásis.
Döntött a képvise|őtestületa jegyzói ál|ás betö|tésére
szo|gá|ópályázat kiírásáró|is.
A Képviselő-testÜ|ethatározatothozotta helyiáltalánosiskolások,i|lefueközép- és
fe|sófokú
tanulmányokat
fo|ytatódiákoktankönyvtámogatásáról
is, ennek keretében
az áIta|ános iskolásoknak 5'000 Ft természetbeni,a közép- és felsőfokú
tanu|mányokatfo|ytató diákoknak pedig 5.000 Ft készpénzbenkifizetendő
tankönyvtámogatástnyújtottak,
mely már kifizetésrekerü|t.Szinténdöntés szu|etett
arról, hogy a jövőben a PásáT Kistérség
TöbbcélúTársu|ása keretébenkívánja
megotdaniaz önkormányzata be|sőe|lenőzésifeladatok
el|átását.
október 26J ü|ésén
határozotta képviselő-testÜletarró|,hogy a falugondnokiautó
pá|yázatotnyújtbe' Ennek szÜkségességét
lecseré|ésére
az indokotta,hogy tava|y
használt autót vásárolt az önkormányzat, most pedig pá|yázatilehetőségadidott
arra, hogy egy 8 férőhelyesúj gépjárműrecseréljék
le a gépkocsit,melynek a
fenntartásahosszabbtávonalacsonyabblesz a jelenleginél.
A testü|etelfogadtaa l|l'
gazdá|kodásrólszóló beszámo|ót.
negyedéves
November24-el Ü|ésén
a képviselő-testtllethatározatothozottarró|, hogy a Nyárfa
utca tavalyiévbenmegkezdettkövezésétfo|fiatja,i||ető|eg
a Petőfi köz burko|atátis
'teszi
kövezéssel
elfogadhatóbbá.Hosszasan tárgya|ta testÜ|eta 2006. évi
költségvetésikoncepcióró|.A je|enlegiismeretekszerint várhatóan igen nehéz
gazdá|kodáse|énézaz önkormányzata jövő évsorán, ezértmindenképpen
e| ke|l
gondolkod
jói|ehetene
ni az önkormányzatifeladate||átás
további raciona|izátásán,
igen kor|átozottaka lehetőségek.Hozzájáru|ta képvise|ótestil|et
a családsegítőés
gyermekjóléti
társulás bővítéséhez,
így - ha a társu|ásbanlévő többi te|epü|és
is
jiváhagyja - akkor2006-tólSzirák és Bérközségekis tagjailesznek a társulásnak.
Pasáerovics János polgármesterbeszámo|tarról, hogy a hu||adék|erakó
működési
engedélyérő|
szó|i határozatot- mely szerint2005. december31-ig engedélyezia
szakhatóság a |erakó működését- megfe||ebbeáék'
Beszámolttovábbá, hogy az
A|lamiSzámvevőszékhelyszínie||enőrzése
lezárult,és az el|enőrzésijegyzőkönyv
megérkezésétkövetően a Képviselő- testÜ|et e|é terjeszti ez ellenőrzés
megálIapításait.
A fentiekentúlmindháromü|ésenegyedi kére|mekrol,
illetveeseti szociális segé|y
kéreImekrő|
is döntött a Képvise|ótestü|et.
Princz Áaam
jegyzŐ

Tollas barátaink
orömmeltölt el, hogy a Ktirtölőben
újra hírt adhatok a madarak világráról.
Most, amikor a meleg otthon, az év végi
emelkedett hangulat minden szá|áva|
vonzza az embert a meleg héuba,
gondoljunk azol<ra a madarakr4 akik
dideregve htu;zek meg magukat az ercszek
alatt, vagy a fagyos ágakon varják a
melengető reggeli napsugarakat.
A mai falusi ember mrír nem ápol
bensőségeskapcsolatot a madarakkal, mint
akkor,
pacsirtaszóra
amikor
indult
hajnalban a ftjldekre, déli pihenójében az
ámyékba húzódva hallgatta a vadgerle
békés burukkolrísát. A viíros, az ipar
magába olvasztja a falusi munkavállalók
nagy részét, de ennek tudatában még
nagyobb jelentősége van az ember-madár
kapcsolatnak.
A téli etetésminimálís ráfordítrássa]
tengernyi örömmel ajándékozza meg az
ernbert. Több madárfaj egytittes látvanya
jó érzésseltölti el a szemlélőt: cinegék,
tengelicek, pintyek seÍege olvad bele a
hóesésbe. Ezek a madarak nem felejtenek,
tavasszal jótékony munkájukkal tisúitjÍk
meg a kerteket a hemyók özonétől, és
változatos dalukkal btívölik el a figyelmes
embert. Áryunt meg, és csodaljuk őket!
Nem
pérzbe, és lélekemelő
kerül
pillanatokat élhettink át, ha ideig-óráig
eggyéválunk veli.ik.
A
napokban
egy
népes
bíbiccsapatot figyeltem meg a Kálló felé
vezető út mellett. Furcsa, imbolygó ropttik,
fekete-fehér villódzasuk
voluza
a
pillantást. A következő napokban is ezen a
teriileten tartózkodtak ezek a vizet kedvelő
madarak _ valószínií,hogy megfelelő

táplálékra akadtak a gabonatáblákon, és
találhattak a közelben
vizenyősJápos
teriiletet is, aúán a hideg továbbtessékelte
őket.
Az tinnepek alatt szakítsunk időt
egy kis mezei-erdei sétara! Megéri a
fátadozást, mert élményekkelés oxigénnel
telve érkezik meg az ember a körutjaról.
Ilyenkor |átszatra néptelen az etdő, de ha
figyelmesen és alázatta|, poroszkálunk,
akkor felfedi igazi ncát. Harkrályok
kopácsolnak, még a röptiik is dobpergésre
hasonlít. A cinegék is megmutatják
magukat, egyszeffe több fajuk képviselteti
magát. Könnyti őket megpillantani, mert
bizalommal vannak az ember irrínt. Szénés kékcinegék, őszapók és barátcinegék
jarják az etdőt. Bőségesen terítettasztalunk
mellett gondoljunk rájuk, ésszrínjukmeg a
kis vándorokat napraforgómaggal és
szalonnabőrrel, hogy tavasszal is láthassuk
őket, arnikor miír csak egy hínékeny,rossz
álomnak hat majd az elmúlt tél.
Erdeked
megfrgyeléseket
végezhetiink az úető madarai között: a
széncinege udvarias, a kisebb méretii
kékcinege nem fél senkitől,
nem
hadakozik, csak veszi a jussát, ésmar el is
illan. A tengelicek a cicomiís tollruhájuk
mellett hegyes csőrtikkel szereznek érvényt
akaratuknak, a nagyobb testri meggyvágó
betelepszik a magok kozé, és csak ő uralja
a terepet.
{s

LLVeZA)K

a

látvÍínyt,

és

szórakozzunk ilyen módon is. Tegyiink ki
etetőt - nem nagy beruhtízás
pillanatokon belül csapatnyi |esz a házunk
népe!
Nyemcsok Mihaly

Tengelic

Betlehemezes
Iskolasaink a korábbi évekhagyományainak megfelelően idénis betlehemezni indulnak
karácsony előtt. A falu bejarasa péntekdélutrínésszombat délelőtt zaj|ik, Kérjük, fogadjrík
őket szeretettel !
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William Henry Davis

A tél szépsége
Ugye, szépatavasz, mikor
rügy születik s madiírdalol?
S ha daluk némul, szép,ugYe,
nyáron a méh.s virág-zene?
Es nem szép,ha elmúlt anyár,
hogy a levél,lehullva mar,
cipőnk orranál kavarog
vagy sarlcunkbanireg-forog?
Most télvan, beállt a patak;
sétálgatok a fák alatt..
öles hóban á1l mindegyik,
odvukban mókus aluszik,
s bármily kicsiny az ág, a ga|y,
mindent fehérszirom takar.
Köszöntlek, tél!Te szépíted,
nagy virággáte építed
ezt a fát, ötven fekete
karját fehénevonva be,
míg a galyak'ramillió
kis fehérkeszt5níthuz ahő.
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(S".ubó Lőrinc fordítása)

Körcégiink minden ]akójának á]dott karácsonyi tinnepeket
ésbékés,boldog újesztendőt

]rtwínunk !

