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Ez mind egytittjelen lesz a Ka-
§zin6udvari Estek soron k6vet-
kez6 rendezv6ny6n. Egy kiesit
kupl6zgatimk cimti esti6vel jd-
nius  17-6n,  estit6rt6k5n  6rke-
E3k a srfm:®ardraL Long Glybngvi
6s FIBZz(sz. Jwarz.an7.. E16adfuik
L9 6rakor kezd6dik.

Falusi Mariann szerint az, hogy mi
nilyen mtifaj, dentds k6rddse is le-
let.  6k szeretik a szabad mozgast,
RE  atidrhat6sag k6tetleus696t.  Har-
nine 6v esem6nyei elevenednek fel
lalban, pr6zaban.
- Awikor  egyiitt vagyunk,  az a

6ngeg, hogy magunkat sz6rakoz-
•assuk.  Ha  ez  megy,  a:k]¢or  a ke-
',bns6g  is j61 6rzi mag6t. ATmyira

:ok Trinden bdeifer ebbe az estbe,
\ogy id6- vagg stttusbdi k6vetke~
',etess6gat ne udyanck  el  t6itmlc.

fineREes, mes€1es, sztorizfs. ® ®

§jneke!fi7tk,mes6Jii72k,sztorizuwh...jtinius17-6nfolytat6dik.Azel6adds

A  Kaszin6udvari  Est6k  sorozata    19 6rckor kezd6dik a Halasi Media

6s Kultdra RE. szervez6s6ben.
-  K6t  6ue  csindiUck ezt  a mdsort

Gybrgyivel6sDari}asKrist6ifzon-
gon.srdt;aJ - tudtuk meg Falusi Ma-
riannt61. -   Van7tck az ez6nddsba7i
Cly6ngvi  r6gi  szinhazi  szerepeib61.
Megsz6lalnalc Parde-d6rdatok kL[p-
16san, uicoesen, billentyts zenei hi-
s6Tettel. Ezck a srdmok sokf iel6 eldr-
nek. mtera]ctiij az est, besz6lgerfundc
a n6z6kkel.  Ez nem Pard6-d6-kon-
cert, a7i7id7 i.7ih.77rebb - tette hozza.
A k6zelmthtban a t6r6kbalinti k6-

z6us6g tckinthette meg az e]6addst.
Hamarosan    Kiskunhalasra    6rke-
zik ez a szem6lyes hangv6telfi pro-
dukci6.  Jegyck  a  Halasm6dia  figy-
felszolgalatin, a S6tal6 utca 8. szin
alatt valthat6k.              Pfl lifisal6

GsaffimapEusszfiffifrorm

rolt  mib6l  valasztani:  16gvfr,  esdszda,  hangszerkiallitds,  lo-   Ba/.dr6J. fJdousdgk6nt a gokarf 6s
askocsizds, jatsz6sz6nyeg,  talsasjat6k,  rajzverseny,  buborfek-    a Mese-s6tdny j.6ff be/ezadudnyok-
frjds...  Csaladi  napot  tartottck  a  Kissz61ldsi  Mtivel6d6si  Hfa   hal.  j36mtt'ues  Zfozrd7i  budapes-
iarkjaban jtinius  els6  vasalnapjin.  A progralnot bemutat6k,    n. bdbos Mtityds ke.rd7gr  !akomdjdt
gyess6gi versenyek szinesitettek.

A   jelenl6ti    rendezv6nyek   sordt
!inhazi    este    nyitotta    Kisszani-
>n jtinius 5iin. A Szajon 16tt tigris
mti egyszem6lyes darabjat mutat-
i be Ozt Tamds, a Nemzed Szin-
iz mtivdsze zongorakis6rettel.
A  mdsodik  k6z6ss6gi  esem6ny  a
saladi  nap  volt  Kisszallason.  Jd-
ius  6-in  tartottik,  a  komolyabb
!ervez6s6t   egy   h6nappal   kordb-
an  kezdtek  el  a  mfive]6d6si  hiz
Jlgoz6i.
- Az ugr616udr,  az  6ridscsdszda
i.dr 6vek 6ta n6pszeril a telerful6-

ink6n.  Volt  Ringat6  fiogbalkozds•addi  HenriQtta  uezet6s6uel.  A

m6t a 86eska Banda szolg&ltatta

id6zte fel el6ad6s6val. A k6zmttues

asztaln&l papirsdrk6ngt kesz{thet-
tek a gyerekek Ben.ke MagdohaL
Mdia vezet6s6vel. A kiskunhala-
si bintet6s-u6grehajtds rabsz6llit6
aut6ual kftyviseitette mag6t az ese-
m6nyen. Az 6voda dolgoz6i eg6sz-
s6ges 6teleke± kesrfuettek. A V6rbs-
kereszt palacswhasilt6ssel  segitett.
Ahelyiszoctfrlisardpszendvicsekkel
6s linonddival jdrut hozz6 a Csa-
16di naphoz ~ tndh]k meg Bundu-
Za jlfezindr int6zm6nyvezet6t61.
A rajzversenyt az 6vodis korusztaly

szinala hirdett6k meg. Az els6 he-
]yez6st Jfiss  Emrm  6rdemelte  ki.
6k6rd£Petramdsodikhelyez6st6rt
el,Fazub{rfForuriharmadiklett.
A  Csaladi  nap  sztarvend6gekent

K6ues  Ket%.7i{  k6sz6nt6tt6k  Kis-
szalldson. A KKevinnel kdszitett in-
teriut  a  Halasi  ltik6r jdrius  23-i
szinaban olvashati ck.
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