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Bus6kkal

Mikellegyhangulatostel&6prograndhoz?Megfelel6zene,jel-
mezek,tinc6sfinomfialatok.Ezmind.adettvoltmsszansktiz-
pontjaban,  ahol  egy  hagyomtry6rz5  rendezrvenyre virtat  a
teleptl6saprajat-nagyiat.Sokak6rfem6reamohacsi'bus6kisel-
latogattakahelyszinre,hogyszinvonalasmfisorrmalsz6rakoz+
tassck a falusiakat.

Nem  kis  metlepetdst  ckoztak  a    6nekesek, tincosok, zen6szek, akik
kisszanasiaknak   azck   a  jelmezes    afalut6life6 rendezv6ny6nekvend6-
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E8yalthiaiis,sohaha:t6rdcki6t6-
mir61,aldinavaltozisr61esan-
nak okair6l tartottck el6adast
a Martonusi Pal Virosi Kiinyv-
tdrban.  A  szervez6  Pdsztorttiz
Egyesiilet vend6ge  ezthtal P6k
ltbor volt, ald kilenc 6wel ez+
el6tt irta meg A ysdttl vagy mi-
tffl/vanoz6Idimacimtik5ny`rfu
EL6l  a k5tetr6l besz6lgetett a
kiskunhalasi6rdckl6d6kkel.

Mint a helyszinen is elhangzott, a
k6nyvszerz6jeeg6szenegyediszem-
sz6gbffl vizsgalta meg a klinavalto-
zis temak6r6t,
- Azl, hogy a bokyg6 k{indja fo-

kyc[matasan v6ltozik, win_d€nd j6l
tudifa.  Foutos   lerme  tudwi   azon-
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a telet a REssz£Hasiak
gck6ntvonultakv6gigak6zpontban.

~ A bus6idrds egg gy6ng6rfi sz6p
ndyszcktis, hagyomdry 6s rheg y6-
leilewil  sem fiesztiv61.  A  Moh6es-
ra  bctelapan  katdi:kus  horvatok
hozidk magukkal ezt a n6pszckdst.
Mch6cson azidn toudbb formfrl6-
dott ez az egdsz, 1dszen a magya-_
rok,aso6bok,aromfrkmind-wi_nd
bck*ett6k a sdy@t szo:lcdsdihat, kilt
16nlegess6geiket.    E16    n4phagyo-

A bus6k mfisorinak fontos r6szct
k6pezi  az  616  hangszeres  muzsika.
Kisszanason   egy   n6gytagd  banda
hizta az autentikus talpalaval6t.

~  Nagyon  szeretjck  a.  bus6kat,
minder 6vben ott uagqunk a bus6-
jdrdson is term6szetesen. Az ttyep-fell6p6sek aucaindval, mint a rna;i,

6r6rmel Trurtatick meg hagyomdr
nyc[inkat, szckdsalnhal_, zenei .xp-
cseinket a hoz6ns6gnek. A mflsor~

rndltgr6l  besz€hick,  hiszen _p|dr
dendcor  a berne tev€kenyked6k,  abm%#abrussng#
did  v6llozik, mindig f orrqu616_dik. a

/ozgramaf - in]lta el Vikdr Cisaba
bus6nagyk6vet.

ban  hepzen€k,   nfodalck  haptck
hdyct. in igyeksrfunk ugyanoly_an
m6don el6aidwi a dallamckat, aho-
gyan  azt  6seink  is  tett6k  hpssnd
id6'ndr-tudtukmegMihaljevicAn-
nazenekarvezet6t61.

K6p-sz6veg:Sz6riAttila

ffiit6E w£Et®zflk a raffia?

ban, hngg -whss anagg kit6f i t6rtdrik   szab?a szem*dr#..=.=.t_enLn.:ftVei:.'if e#ds.-ir -is;rideLk, hogy  nem   meglesz  mqsd  a  kf rosetkezmdye.

Ku6zi, f ientyegetue dezzilk mag¥n-
kat, mintha wi tehetnchk mindeT}-
r61. Szerin±em new mondharfuk kl
egy6rtelmfien,  hogy  az  enberis6g
irzros tev6kenys6ge mirtt gyorsult
uohafielakl±mav6Itozds.Bokyg6nk
16gkiir6be   6ven±e   Boo   gigat_ormq
sZ6n-diondkeri}l.Taldrnsokakszd-
mdrameglep6,deennekmindessze
4,7 sz6zal5ka kerill a t6gk6Tbe  a?
ewheris6g kdros tev€kenys6ge wi
a#-hivtafelajeled6vckfigyelm6t
ak6nyvszerz6.
vegs6'Jstudr,aPdsztorfuzEgye-

siilet eh6ke azt mondta, a j6v6ben
is szeretn6nck olyan temahat elboz-
ni a halasi embereknek, amik soka-
hat 6rintenek.
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