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hogy a  gyerekekkel  6s  a  kedves  fe-
Ies6gemmel egytitt leevtink.  Inkabb
arra szeretn6m most minden perce-
met felhasznalni,  hogy ezt bep6tol-

jam, 6s m6lyitstik a kapcsolatot.
• Mivel tbltitek az id6t?
-  Finomakat  esztink.  Elmegyiink

esavarogni,  strandra,  6s  amit  min-
den  mas  foldi  haland6  is  szokott
ilyenkor csinalni.
I Anguk6d volt mar nalatok Belgi-
unbanlatogat6ban,unokdeni?
- Mar szerencs6re t6bbsz6r is volt

lehet6s6gtink  ott  talalkozni.  Kij6tt
meglatogatni  minket,  6s  ez  mindig
felejthetetlen 6lm6ny a szamunkra.
I Teljesen megszoktad mar a belgi-
uni 16tet?
-  Igen,  megszoktam,  de  teljesen

nem6rtettemmeg.Akarhogyismeg-
i.Smertem mar a szokasaikat, a gon-
dolkodasm6djukat,   nem   tudom   a
magam6nak v6lni. Alkalmazkodom.
Pr6balok arra figyelni, ami fontos 6s
a munkammal kapcsolatos.
I    Mi    az,    amit    nem    sikerilt
megszokni?
- A belga nemzet hil`es arr61, hogy

nem  tudnak  vezetni.  N6ha  6letve-
sz61yes   dolgokat   csinalnak   az  au-
t6palyan.  Ha  pedig  beltertileten,  a

piros  lampa  z6ldre  valtasa  utan  el
kell indulni,  akkor nagy k6szfil6'd6s
utan teszik ezt meg. Ez csak egy do-
logvo,t...

I Mi a pozitivumuk?
-  Mindenkeppen k6vetend6 a s6r-

6s sajtkeszit6s kulthfaja,  amit at kell
venntink. Nagyon precizek, pontosak
6s nagyon j6l szeIvezettek altalaban.
Kiv6ve a k6zleked6si dug6kat (nevet).
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ezen a t6ren Belgium 6s Magyaror-
sza8 k6z6tt.
- Itt kiemelik az individuunot, cEz

egy6ITis6gett6masztj6kal6,migBel-

giunban  a  csapatmunka  hangsdr
lyos. A zenekar mds attitttd. J6l kell
teljesiteri  drihoz,  hogy  a  szezon6-
lie szerz6d6scket megtijitsck. AIlan-
di 6vatoss6gban 61 cuz ember, hogy
megtarthassaaTrurnk6jat.Magyar~
orsz6gon kevesebb munka van, de
k6nngebb megkapni - mondfa.
Valosunkba   a   Forras-Uj   Ttik6r

RIub  programjat  megel6z6  nap  6r-
kezett.    Besz6lgetett    6desanyjaval,
ds kdsziilt a koncertre. Bach-muzsi-
ka keriilt szinre.  Bence ramutatott:
nagyon m6ly,  spiritualis 6lm6nyt is
n!rijtanak a zeneszerz6 mtivei.
.i zends rendezv6nyt a Halasi Me-

dia 6s Kultdra Nonprofit Szolgalta-
t6 EL szervezte.
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Sugar Ibolya;
Eletem nagy resz6t
a tanftas t6lti ki

fivekkel  ezel6tt  Kiskunhalason  is  bemutatta  mtiv6szi  tev6-
kenys696t  Sttgdr  Jbozua.  A  szegedi  mtiv6sz-tanar  akkor  a
Tiszti RIubban vend6geskedett,  most Kisszallason talalkoz-
tunk vele,  ahol  ttizzomanc  tabort  vezetett  gyerekeknek  6s
feln6tteknek.

Kisszalldson julius  8-t6112-ig tar-     szabadidej.e  van,  lehet6s6g  szerint
tott foglalkozasckat Sugar Ibolya az    kreativan  t61ti,  6s  6nall6  tarlatara
6rdekl6'd6knek. A nyari tabor hely-    k6sztil.
szine  a  mtivel6d6si  haz  nagyterme
volt. A mfiv6sz-tanar azt mondta, itt     `
lehet6s6gvanazalkot6gondolkodas
fejleszt6s6re.
- A r6sztuev6k megtanulhdy6k a

fegyelmezett Trurnk6hoz ual6 hozz6-     i-=\..tt.TT€. 3=;-r

t6r6 t6boriii6. Van, cki :bbb 6ue rid-   ` \ ``
luwhalhot.Afoglalhoz6sokonfein6t-
tekisr6sztueszmek.Azideihozponti
t6ma a Tiind6rkeTt  6s lak6i voltak

61ldst.  A  t{1zzom6nc  technik6jdnck
megismer6se6ltalb6uithedkcmyag-
ismeretthet.  KTec[fivan  dolgozhal-
nck.Ahoz6snagykepellc6szil6s6n6l
az egyilttrrilhod6s is megmutatkoz-
hal. A nagyok tudnak segiteri a ki-
cs!'knek - mondta Sugar Ibolya. - A

gyerekek egyhc[:rmada, fele vissza-

hou6ngekkel,   diatckkal,   kepzdet-
bell  16nyckkel.  Egy6bk6ut  rrinden-
hihozhaltaazbtlet6t,6smegual6sit-
ha#aelkepzel6seit.
Sugar  Ibolya  mtiv6szeti  iskolaban

tanit   ttizzomanc   szakon.   Amikor

-Eletemnagyr6sz6tatanit6stbl-

ti ki. Evkijzben int6zm6ngi szinten,

nydron  t6borckban.  Ondll6  alko-
t6 munkdra kev6s id6m marad. K6t
6vevoitlegut6bbnagyszab6sfiki6l-
litdsom, most gyffjtbm az anyagot
a k6t;efkez6'hciz - tudtuk meg Sugar
Ibolyat61.
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