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Btiszke tfbor a Kiskunsag 6rtekeivel
Bemutatifikahagyominyokat,
felhivifk a figyelmet a terseg
term6szeti  6s  6pitett  6r6ks6-
96re. E16adisok, s6tck, kirin-
dulasok alkalmaval ezeket ki-
malta a Btiszke RIskun Tabor
jtllius 18-t61 2o-ig tizen6ves di-
akoknak. Az els6 nap REskun-
halason illomdsoztak a tabo-
roz6k, a mdsodikon Kecel volt
az dti c61, a harmadikon pedig
Kunfeh6rt6ra latogattak.

A  Btiszke  Kiskun  Tabor  13  eves
multtal   rendelkezik,   6s   tervezik
a   folytatdst.   Lapunknak   a   szer-
vez6   Pasztorffiz   Egyestilet   eln6-

ke,  T4€gs6  Jstod7z  helyfort6ndsz
nysatkozott.
-Ezegyhelgt6rtchetit6borazok-

nck,  ahiket  6Tdekel a tort6nelem,
REskunhalas 6s szerebek kir6nduL
hi. H6ifen delel6tt udrosurck heky-
tort6net6r6lbesz6lgettiinkavdrosi
k6nyvtdrban. E16addsokat tartot-
tom a kunoke61, Hales jeles alck-
jcdr6l, a cstpker6l, a pdsztorokr61
6s a boszork6nyckr61. D6lut6n s6-
tdra indultunk a vdroshdra, a re-
form6tus  templom,  a  sz6gyenk6,
a Szil6dy-ginndzium 6s  a Kuruc
szobor   6rini6sfroel.   Kedden   Ke-
eel voit az th c61. D61el6tt megte-
kintettiik a vdrosi mkeeumot, eb6d

ut6n pedig a Hadit5rt6nelwi Park-
ba 6s a uaddszati ki6ltttdsra 16to-
gattunk el s6tdnlc sordn - tg5€hoz-
tatott vegs6 Istvin.
Jdlius  2o-in  Kunfeh6rt6ra  utaz-

tck   a   tiboroz6k.   Fekerest6k   a
t61gyfaerd6t,  a Thjhizat,  volt  vir-
rinial  Holdruta-n6zds.  Strandolis
el6tt a telepfil6s nevezetes szobra-
it is megtekintett6k.
A Btiszke Kiskun Tabor c61ja Kis-

kunhalas   6s   a  t6rs69   6rt6keinck
bemutatdsa.   veg§6   Istvin   mun-
kijat  6nkentesek is  segitik  Evrd
6vre a io-18 eves korosztalyt valjat
programjaikra.
-Nagyon6iveztemas6±frhat.Na:

gyon  sok  tuddsra  tettiink  szei.t.
Jegyzatelte:in  is,  igy  m6g  jobban
megmarndnck az iriform6ct6k, 6s
seg{tik, hogg tout rbbadhassam eze-
ket.Alegjobbanazfogottmeg,rri-
lyenuesz6lytjeleritettckafarkasck
a pdsztorokra - morLdta Ndreth
Bogldrka.

- fin is rengeteg tij ismeretre tat-
ten szerf - vette at a sz6t Gd! Ta-
mds.   -   Kiskunhalas   tdrt6net6-
vel kapesolatbcm sok tijat tudram
meg.Voltamilyent6borban,aszfi-
leim  aj&nlotidk,  6s  vdrtam  mdr.
Ha megldrdedk, ezut6n is j6Tm6k
- tette hozzi.

K6p-sz6veg: Pal ifeal6

U]Imepi kiallffas ttizzomfncokb6l REs szallason
A Pet6fi  Zoo  rendezv6nysoro-
zathoz is k6t6dik egy  augusz+
tus 2o-i program Kisszalldson.
A    hagyominyohat    folyfatva
idem is megrendezt6k a ffizzo-
mine tabort. A fo9lalkozisokat
Sugdr Ibolya in6pz6rmflw6sz ve-
zette. Gyerekek 6s feln6ttek is
r6szt vettek az egyhctes prog-
ramon. Mindenld kivalasztotta
egyikmunkfjatdsatadtaaszer-
vez6lmckaztinnepitallathoz.

A tradici6 towibb 61. K6zel 2o eves
hagyominFT van  a tizzominc ti-
bomak  Kisszandson. Az6rt  is  n6p-
szerfi,  mer[ az alkotds  6r6m6n  rfu
teret ad a hativitdsnak  Szeretik
a litwin:¥¥ alogy a zominc ra6g ale-
- BE§chRE ce thsaldros isholdsok,

fokeatELake6togozatosokuoitcka
edbos\bgEit® arm  szeretnek  roy zolri,
ismedee!EnE eanal a teclm{kfroal. Re~

mckng6rie]fioglads6igezaszabad-
id6 haszTros 6s tatahas elt6it6s6-
re. D6l:utdn a nag2Sobb gyerekck, a
fets6 tagozatosek 6s ftln6ttck Vet-
tek r6szt a fogldi=ochsohon - fudr
ti]k rme8 ParfuBandeila Melin-
ddt6Z, a kisszanisi qufr'e]6ddsi Liz
6sk6nyvtdrveze€6jti51.
Minden 6vben T?an qg}r trmatikija

a fabomalky ez id6n is igy volt.  Egy

jeles 6vfordul6hoz kapcsol6dtak al-
kotdsai]ckal   a  faborlak6k.  Pet6/I
Sdltdo7.  1823. janual  1-jen  sztile-
tett Kisk6r6s6n. Az iinnepi progra-
mok sora mar ebben az esztendoben
emezd6d6tt.
- Idch is uck beadand6 alkotds.

Eztittal a Pct6fi Zoo-hoz ha:pced6-

d6an a k6it6 uersethez k6sziiltck itr
lusztred6k.  A  mttneket  c[ugusztus
2o-6n, az dllawi innapi 6s faluna-
pi progra:rrok keret6ben tekintheti
mag a kbz6us6g a mfiuettf desi hdr-
ban. Kbzel 2o kdy szerepel mc[jd a
kz.dzzfrdson - tudtuk meg Parti-Bun-
dula Melindit6].
A  taborlak6k  mindig  Sugar  Ibo-

lya kepz6mtiv6sz  szakmai  fehigye-
1ete  meHett  6s  instmkci6i  alapjal
dolgoznak  T6bben  jelezt6k,  hogy
j6v6're is szeretrfenek j 6nni.

Pal IJdsal6


