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6s helyi fenep6k IGsszanason
ValtozatosprogramvartaaFalunapk6z6ns696tKisszallason.A
telepffl6sen616ktinccal,dalokkal16ptekk6z6ns6gel6,6s6rkez-
tekn6pszerdel6ad6kBudapestr61.

ADivckprodukci6banF:£sifeIve[!i.,
Ko6s R€ka 6s Ijadinek Judil €ner
kelt. N6pszehi slagereket hoztak hata-
ron irmen ds tulr61.
A kisszandsi mtivel6'ddsi hazban t6bb

csoport  is  mck6dik.  Tagjaik  srinten
len(esen  kdsztiltek  az  augusztus  18-i
estre.
Az els6' fell6p6 VIrdg M].[dn, a he-

lyi  Sallai-iskola hatodikus dialda volt.
Mar  kisgyermekkora  6ta  szeret  6ne-
kelni, kedvencei a betyaldalok, tr6fds
n6pdalok.Szivesen6nekelegyeduldsa
Bodzavirig 6nekcsoportban is. Verse-
nyeken is megm6rettette mar magat.
A  teruled  tankeriileti  6nekversenyen
azel6'z6ket6vbenissz6psikereket6rt
el,amegyeiversenyreiseljutott.Ezdt-
talkedvencn6pdalait6nekelte.Segit6'-

jeBenkeMagdalnaMdria.
AKisszandsipirosMuskaniNeptinc-

csoport egy eve dj).dszervez6'd6tt. Sck
tij 6s fiatal taggal b6'viilt. Eleinte a szti-
reti balra, illetve a n6ptinc talalkoz6ra
kaptal{ fek6r6st, mdra azonban aktiv
rdszesei]ettekafalukulturalisrendez-
v6nyeinek.Repertodrjukbanamagyar
n6ptinc vi]agat mutatjck be.  Kul6n6-
senkedveltasomog)ridsmoldvaitinc-
mfisomk is. A Falunapon moldvai 6s

jobbagytelki tincokat lehetett lathi t6-
1tik.Atinccsoportvezet6jeHttrtony
Anna.

A  t6bb  6vtizede  fennall6  kisszalla-
si n6pdalk6r c6lja a n6pdandncs apo-
lisa, tovibb6r6kit6se. T6rekedrek ar-
ra, hogy mindig dj 6nekessel b6vulj6n
a k6nrs, s a fiatalokat is virial{ tagjalk
k6z6. K6t6vente rendeznek k6rustalal-
koz6t melyen a k6myez6 telepul6sek
ds  a testv6rtelepuldsek n6pzenei  cso-

po|tjaitlatjal{vendeal.

AvassluajosN6pzeneisz6vets6gtag-

jal. A min6sit6' versenyeken ket6vente
vesznek rdszt.    N6pdalk6rkent ds kit
tadckis..LakosP&16sT6thThbor-
n6 is, arany min6sitessel rendelkezik.
T6bb6vtizedeshagyominyapol6mun-
kajukert 2oo5-ben „Kisszards K6zs6-

96rt"  kitiintet6sben  is  rfeszesultek.  A
Iegnagyobb 6r6m szinukra m6gis az,
hogy 6sszetart6 barati  k6z6ss6get  al-
kotnak, ds szin'thatnak egymdsra. A
kisszandsi n6ptincosokkal egivtt kul-
turalis  egyesulet  kereteben  mth6d-
nek. Az egyesulet vezet6je Hort)dtJi
Jstudrm6 Dora Kltira. Ezhttal ara-
t6dalokkal6rkeztekaszinpadraBenke
Magdolna Mina vezet6s6vel.
Kisszandson mdrcius 6ta mth6dik a

modem-kortdrstinc- 6s balettoktatds.
A gyerekeknek eleinte  szokatlan  volt
ez a stflusirinyzat, de kitartdsulckal ds

vansajatosmondanival6jais,melyet6
maga  megtanul  mozdulatokkal  kife-

jezni. Elfbb megtanuljck az a]apokat,
abb61  6pitkeznek  tovibb,  6s  hoznak
16trekoreogrffiat.
A  csoport  vezet6je 2bmbon. Szi.-

hozziandsukkal mara mar egy 6ssze-
tart6 ds  remek csapat left.  Mindenki
egy egy6nis6g, ezt igyeksal{ vezet6jck
figyelembevenddseszerintalkotrii.A

gyermekek sajat fuddsuk szerint dol-
goznak.Atincmellettatesttudatckds
a gondolkoddsuk is fejl6'dik, hiszen ez
asfflusnemcsakmozgdsb6lan,hanem

Akissz6116sin6pt6nccsoport

lathato volt.  Ogy gondolta, hogy Kis-
szalldsra is behozza az altala kepviselt
sfflust.  Fell6pck: jds Maja, Hodo-

pezk} Emma, Varga Ad€1, PapSzoria,Czomboszo6,I,aezaMa-
ja, Ijacza Bianlca, Bu]eniez Nileo-
lett,  Tokodi  Szintia.  A gyerchck
sz616t 6s du6t tincoltak, majd az estet
egyk6z6stinccalzatakFell6pettm6g
k6ztiik  egy tri6.  Autodidakta  m6don
megtanultak egy koreogrffiat a tinik
k6iebenkedveltKpopstflusban.Rob
Zorka,D6racsenge6sT6hidsl,h
zakdszultekeprodukci6val.
A Szerenes6s Andrdsn6 6s Elek

Jldnosri6 vezette csoportok is tanul-
tak tincot az estre Zombori Szin6na
segits696vel.

mom modem-kortdrs balettmfiv6sz.      A helvi  fel]6ptJ{et Het)esi.  Tamds
Kisgyermekkora 6ta tancol. Debrecen-     k6vette a szinpadon. A n6pszerd 6ne~
ben, az Abig6l Mfivdszeti Szakk6zepis-    kes fobb mint harom 6vtizedes palya-
kolaban tanult 5 6vet, ahol volt balett,    futdsa  legnagyobb  slagereit  adta  el6.
modem-kortdrs tanc, jazz ds meg sok    Egy 6leten at keHjatszani 6nekelte egy-
masstflus,amelyieszeegytincosta-kordsnapjainkbanis6sezigyigaz.
nulminyainak. Rendszeresen jart ver-      A konceltet k6vet6en jVIdnch.ty Js£-
senyezni, sz6p eredm6nyeket 6rt el, ds    udn 6s Mdndt.fry Fat)I.o szolgaltatta
elismer6sekben  ieszestht.   Debrecen-    a zen6t. A MaNDisco DJ. Team retr6
ben,  a viragkamevalon  is  rendszeres    6s mai slagereket isjatszik.
fen6p6  volt  6s  t6bb  rendezv6nyen  is                            K6p-sz6veg: Pal Lal6 I


