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Közhírré tétetik -Postánkból ~

Olvasókörök tizenkettedik ,Vasárnap ,a cs~~ort egyik ré~ze. elnöks,égi
ülesen vett reszt Slomaroson, a tobblek tovabb

találkozója, Siómaros élvezhették a Balatont. Az idõ nagyon szép volt.

Siómaroson Csáki Imre elnök beszámolt a meg-
2002. szeptember 6-8. választása óta végzett munkájáról, a bírósági

bejegyzés bonyodalmairól, az OTP-át jelentkezés,
Pénteken délelõtt gyülekeztek az ország külön- ,. d' , -k' és

gondJ.airól.b .." ,. .' 1 1 ' k k kü' ld ..tt ' ., .az Uj a oszam er
ozo tajalrO az o vaso oro o el a SIomarOSI

K '.k a szervezõknek azt a ren g ete gh M " l " d '. K .. d ' ah 1 b ' oszonju
Kossut uve o eSI or u varan, o a ogra- nk ' t .t

a találkozó sikeres lebon yolítása, ., fi " b ' d mu a, amI
csokba~ mar j~~aban. ~tt, a:z.e e.", ,érdekében végeztek. Nagyon-nagyon jól éreztük

A kor vezetol, tagjaI regI Ismeroskent, barat- magunkat és nagy szeretettel gondolunk még

ként fogadták az érkezõket. Hódmezõvásárhelyrõl k ' .' g o..
Yöru hétvé g ére..'" 1 B 1 ,., so alg erre a y n

két busz jött hatvanöt resztvevove , a mazujva-

rosból egy busz ötvennel. A többi olvasókör kép- Olvasókörök Szövetsége

viselõi -így a kisújszállásiak, a megyaszóiak, a Az Olvasókörök Szövetségét 1989-ben, Mol-

hévízgyörkiek, a budapestiek -is rendben megér- nár Zoltán kezdeményezésére szerveztük. Az

keztek, a szállása mindenkinek Siófokon volt. elsõ vezetõség tagja volt Hajdú Géza elnök (Sze-

Délután Balatonszabadi mûvelõdési házában ged), Ugrin Gáborné titkár (Budapest), Hurtony

színvonalas mûsorral emlékeztek Kossuth Lajos Zsuzsa (Budapest), Fekete Imre (Kisújszállás),

születésének kétszázadik évfordulójára. A mû- Szegedi Miklósné (Megyaszó). 1991 õszétõl a

velõdési házban mûködõ kör kiállítás keretében vezetõség összetétele: Szente Ferenc elnök (Bu-

mutatta be a munkáját. Volt ott fafaragás, csuhé- dapest), Fercsik Mihály titkár (Hévízgyörk), Hüse

baba, kötés, horgolás, hímzés, sõt megkóstolhat- Sándor (Balmazújváros), D. Szabó István (Hód-

tuk az asszonyok által sütött sokféle finom süte- mezõvásárhely), Szabó Imre (Hódmezõvásár-

ményt. Utána a faluval ismerkedtünk. Megnéztük hely), Szegedi Miklósné (Megyaszó), Vig Lidia

az 1778-ban Szent Anna tiszteletére emelt, barokk (Bábonymegyer).

stílusú római katolikus templomot, majd az 1992 2002-tõl a szövetség elnöke Csáki Imre (Hód-

és 1996 között épült tizenJ1at tantermes ál~lános mezõvásárhely), alelnökei dr. Nemes Erzsébet

iskolát. Este a kör tagsága Igy szórakozunk ml cím- (Budapest) és Silling Péter (Balmazújv?ros).

mel bemutatta a nõnapra, apák napjára és egyéb Csáki Imréné

jeles eseményekre készített mûsorát, mely nagy olvasóköri tag, Hódmezõvásárhely

derültséget keltett. Csány István minden résztve-

võnek a Kossuth-évfordulóra kiadott, díszdobozos Hankó Zoltán Olvasókör

százforintost adott, melyen Kossuth képe látható.

Ezen kívül minden olvasókör kapott két-két pél- A megyaszói Hankó Zoltán Olvasókör progra-

dányt a balatonszabadi (2002) és a siómarosi (Kos- mokban gazdag évet zárt. Szerveztek képzõmû-

suth-szobor) kiadványokból, melyek megjelené- vészeti kiállításokat, tavaszköszöntõ bált és

sét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma .Anna-bált, családi hétvégét közös fõzéssei, já-

támogatta. tékkal, ruhabemutatót menyasszonyoknak és

Szombaton délután Siómarosra mentünk, a koszorúslányoknak, a falutévén irodalmi és ze-

Kossuth-emlékünnepségre. Itt avatták fel a világ nei mûsorral köszöntötték az anyákat, decem-

elsõ köztéri Kossuth-szobrát 1894-ben. Az ün- berben saját Mikulásuk szállította házhoz az aján-

nepség keretében beszédet mondott Hermann dékokat, és még a "mindenki karácsonyára" is

Róbert, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, aki mûsorral, süteményekkel készültek.

méltatta Kossuth életét, korát. Közben a Mindeközben volt erejük a használatba ka-

siómarosi asszonykórus Kossuth-dalokat énekelt. pott épületük csinosítására, szeptemberben pe-

Ezt követte a koszorúzás. dig, hagyományos szüreti napjukhoz kapcsolva,
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