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Oromhegyesr6l ,        Kisszallas
testverteleptil6s6r61     6rkezett
Erdekyi Istof rn fof z[raLg6. Kato-
na Szoria Baldstyar61, Baksies
Tt.bor Gy6r6r6l vett r6szt az al-
kot6 folyamatban. Betlehemes
6s Sazzat. Jstudn,  a helyi isko-
la n6vad6janak mellszobra di-
cs6ri  alkot6  tevekenys6giiket.
Szazat. J6zsej` pedig 6nk6ntes-
kent  a  fest6si  munkalatokb6l
vette ki a r6sz6t. 6 Kisszallast
kepviselte a mutt heti fafarag6
taborban.

Oromhegyesen   mar   a   nyolcadik
nemzetk6zi tabort tartottak fafara-

96k  r6szv6tel6vel.   Onnan   6rkezett
Erd6lyi  Istwan  Kisszallasra,  hogy  a
hataron till is dolgozzon.

-  Mi  n6pi fdrag6k  uagyunk.  Ko-

moly   munkdval   val6sitottuk  meg
te:rm€heny hdrom nc[p alatt ezeket a
kult6riszobrokat.Tblgwifroaldolgozr
tank az id6tdll6s6ga Triatt. Afat na-
gyon szeretem 616 forTn6iban 6s rTinl
alaparryagot. A munkdm a hobbin
is. N61unk, Oromhegyesen  Van egy
tizewh6t  szoborb6l  frll6,  emberma-

gassdgti  eggrdiffes  -  mondta  Erd6ly
istwdr\. - Itt, Kissz6lldson i5o centi-
m6teres szobrokat k6szitettink - te+
te hozza a vajdasagi mester.

Katona Szon].a Balastyar6l, Csong-
rad megy6bffl j6tt. 6 96ppel farag, a
ferfiak v6s6'vel dolgoznak.
- Baj6n f dragtunk mar egyiltt. Az

Szobrolckal gazdagodott IGsszallas

Baksics T{bor, Katona Szonja, Erd6Iyi Istw6n, Bundula Melinda, Szalai J6zsof

- Pistivel tiz eve faragunk egyiitt,

Szonja   pedig   a   K6rp6t-medenee
legtehets6gesebb  szobrdsz  holgye.
trgy  6reztem  itt  maga.in,  minlha

elej6n  megbesz6lti}k,  hogy  hi  mit

fog csin6lni. N6k6nt 6n M6riat 6s a
kisdedet f orm6Ito.in meg.  Els6sor-
ban  szobrdsz  vagyok,  bt  6ue flog-
lalkozom  rbnkszobrdszattal.  Kih{-
u6s embertfaragri, az arckifejez6st
uisszac{drii. - tudtuk meg.
Baksics Tibor Gy6r6r61, Tolna me-

gy6b61  6rkezett  RIsszallasra.  Negy-
ven    eve   foglalkozik   fafaragassal.
Munkaja  soran  6'  a  f6  vonasokl.a
6sszpontositott.

otthon lettem uolna - mond+a..
A   vend6g   alkot6k   egyutt   k6szi-    ¥

tett6k  a  Betlehemest.  Sallai  Istvan
mellszobrat pedig Tibor egyedtil al-
kotta meg.

-  Sallai  Istw6n  hissz6lldsi  tanit6

volt, iskol6nk 6rzi a nev6t. Most ez-
zel  a  szoborTal is  eml6ket  6ll{tunk
neki,   a   hephongvtdri   mozgalom
egyik  alapit6j6nak  -  £oga]mazott
Bundula Melinda, a Mttvct6d6si
Haz 6s K6nyvtar vezet6je.

A  szobrok  elkesztilt6vel  ut6mun-
kalatokra is sztiks6g van. Erre a fel-
adatra   a   kisszallasi   Szalai   J6zsef
vallalkozott.
-  Hobbi szinten r696ta foglalko-

zom fest6ssel. Onk6Titeskerit 61ltam
be  segiteri  a fafal.ag61choz.  Sina,
hig{tott lenolc[jjal kezeitem le cLz al-
kot6sokat, hogy min6l tart6sabbak
legyenek. A v696n keriil a szobrok-
ra a lazdr, mely 6ltalfenyesebb lesz
afa6sjobbanlatsz+kazerezete.
A   Betlehemes   advent   idej6n   a

templom  el6tt  lesz  kiallitva,  Sallai
~~ i    Istvin mellszobra pedig az iskola te-

riilet6n kap helyet.
K6p-sz6veg: Pal ifeal6


