
  



 

Rengeteg program színesítette a 

napot: 

- Óriás csúszda  

- Mobil játszóház   

- Labdazsonglőr  

- Paintball  

- Játszószőnyeg (kicsiknek)  

- Papírsárkány eregetés  

- Lovaglás  

- Arcfestés Katandival  

- Csillámtetoválás  

- Kreatív sátor  

- Homokfestés  

- Origami  

- Papírvirág készítés  

- Fotózkodás 
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1. Gyermekkorod építészmunkájának 

alapanyaga 

2. Mit tartunk meg május elején? 

3. Minden gyerek szereti? 

4. Madarak riogatására használt népi 

hangszer 

5. Esti  ..........  

6. Ha jó a kedved üsd a  ..............  

7. A tanító íróeszköze 

8. Szájról-szájra terjedő ének 

9. Minden nap egy  ........... az orvos távol 

tartja. 

10. Melyik piros színű virág nyílik most? 

 

 

 

Elérhetőségeink:  

tel.:0677457602  

e-mail cím:muvhaz.kisszallas@gmail.com  

Szerkesztőség: Lengyel Lili, Kozla Bettina, 

Peres Kíra 

Fényképezett: Mojzes Patrik  

Dizájn készítő: Torma Ákos 

 Közreműködött: Tóth Barnabás 
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’’Addig folytatni szeretném, ameddig az erőm 

bírja, és a gyerekek kedvelik.’’ 

 

Honnan ismerkedtél meg a tánccal? Honnan jött, 

hogy ne csak Kisszálláson taníts táncot? 

10 éve kisszálláson indult egy kiskunhalasi táncis-

kola, ahova a fiaim beiratkoztak én elkísértem őket 

és annyira megtetszett a stílusa és maga a tánc és 

kértem, hogy csináljon egy anyuka csoportot. Ké-

sőbbiekben a tánciskola vezetője külföldre utazott 

és ez után jött az első felkérés, hogy vigyem tovább 

a csoportot. Először Kelebián és most már Borotán, 

Tataházán, Madarason és Kisszálláson is van tánc-

iskolám. 

Mivel nálatok családon belül mindenki muzikális 

ezért evidens volt, hogy akisebb fiad a tánccal 

foglalkozzon? 

Valamikor annak idején a két fiam kezdte a táncot. 

A nagyobbik abbahagyta, mert ő a focit választotta, 

a kisebbik pedig maradt velem. ’Ő a jobb kezem’ ő 

az, aki a zenéket, videókat megvágja és sokszor 

helyettesít a táncórákon. 

Hogy gondolod te a későbbiekben is ilyen nagy-

mértékben folytatni fogod a táncot? 

Nekem ez a tánciskola hobbinak indult. A szerel-
mem volt, a hivatásom viszont nagyon nagy örö-
mömre kinőtte magát. Tavaly és tavalyelőtt is or-
szágos bronzokat hoztunk haza a legrangosabb 
országos táncversenyről. Terjeszkedni már nem 
szeretnék, viszont addig folytatni szeretném, 
ameddig az erőm bírja, és a gyerekek kedvelik.

„Próbáljuk az értéket átadni a gyerekeknek”  

 

„Táltos kecske” címmel tartott interaktív előadást 
Vadai Henrietta és Vladás Károly a Községi Gyer-
meknapon, ahol a kicsik hatalmas szeretettel, és 
érdeklődéssel fogadták őket.  

Heni és Karcsi bácsi már-már haza jár, hiszen ha-
vonta tart ringató foglalkozást Kisszállás 
legkissebjeinek. Újságunknak elmondták, hogy 
tanító jellegű előadásnak mondható az övék, ami-
vel többet szeretnének nyújtani egy egyszerű szín-
padi produkciónál. Az elhivatottságuk hamar meg-
mutatkozott, hiszen a gyerekek már tapsra készen 
álltak a színpad előtt, énekelve, tudták, hogy közös 
játék várja őket.  

Karcsi bácsi hangszeren kísért, miközben partnere 
énekelt, mesélt a gyerekeknek és bemutatta a házi 
készítésű hangszereket.  

Mindketten családjukból hozták a muzikalitást, így 
egyértelmű volt ezen pálya választása.  

Heni reméli, hogy sikerült útmutatásul szolgálnia 
mind a szülőknek,mind pedig a gyermekeknek és a 
hangszer szeretete valamelyest az életük része 
lesz.  

  



Polgármestert megkérdeztük 

a gyermekek lehetőségeivel 

kapcsolatban. 

 

Gyermekeknek mekkora szerepe 
van kisszálláson és melyik korosz-
tály van többségben? 

Nagyon nagy szerepe van hisz 

fontos, hogy mindig legyen után-

pótlás. Az óvodában gyakorlatilag 

kapacitás kihasználtsága 96%-os. 

Most már harmadik éve hogy 

augusztus huszadikán köszöntjük 

az újszülött babákat. 

Nyáron a gyerekek felügyeletét 
hogyan oldják meg, miben segítik 
a szülőket? 

Művelődési házban szerveznek 

sport napközit, tűzzománc tábort. 

Próbál a művelődési ház biztosíta-

ni programokat Korábban műkö-

dött családi bölcsőde, ez igény 

hiányában megszűnt. 

Milyen hagyománya van a gyer-
meknapnak itt kisszálláson?  

Több mint tíz éve rendezi a műve-

lődési ház ezt a rendezvényt. 

Mindig próbáljuk az önkormányzat 

költségvetésébe belekalkulálni 

viszont a  szociális alapítvány és 

külső emberek is segítséget nyúj-

tanak. Szép és látványos, meg-

szervezett program, legalábbis a 

szándék mindig ez. A mai napon 

süt a nap és a gyerekek élvezik a 

foglalkozásokat.  

Ön szerint lenne igény a kisszállá-
si újság megjelenésére? 

Igény számtalanszor megfogalma-

zódik. Korábban működött színvo-

nalas újság, de sajnos pénzügyi 

fedezet hiányában elmaradt. Most 

próbáljuk negyedéves kiadott 

önkormányzati tájékoztató formá-

jában áthidalni.

Ismét az apróságoké a fősze-

rep Kisszálláson!  

 

Gyermeknapi kavalkádon vehetett 
részt a falu apraja-nagyja június 5-
én, Kisszálláson. A már hagyo-
mánnyá fejlődött falusi rendez-
vény idén is rengeteg embert 
vonzott a szabadba. A remek 
hangulat és a jó kedv most is adott 
volt, ami a közkedvelt programok-
nak, sztár vendégeknek és a csalá-
dias légkörnek volt köszönhető.  

A kicsiket mobil játszóház, labda-
zsonglőrködés, a nagyokat paint-
ball várta, így mindenki megtalál-
hatta a számára legmegfelelőbb 
elfoglaltságot. A legkisebbeket 
Vadai Henrieta és Vladár Károly 
szórakoztatta egy interaktív műsor 
keretén belül, majd Tolvai Reni 
vette át a színpadot, hogy 
megkoronáza a napot.  

Természetesen a kiemelkedő helyi 
lakosok is szerepet kaptak,így 
Tokodi Zoli és a minyonok is szín-
padra léphettek.  

Bundula Melinda, a rendezvény 
főszervezője elmondta nekünk, 
hogy a gyermeknapról több, mint 
10 éve rendszeresen megemlé-
keznek, így mára már hagyomány-
nyá nőtte ki magát.  

Szerencsére az időjárás nem mos-
ta el a jókedvet, így nem kellett a 
művelődési ház nagytermében 
folytatni a gyermeknapot.  

A szervezők ajándéka sem maradt 
el: az elégedett gyermek mosoly 
és a sok elfogyott fagylalt is az 
eredményes napot bizonyította.  

Új tehetséget fedeztünk fel! 

 

Hogy kezdted a pályafutásod 
illetve ki támogatott? 

Általános iskolában verseket ír-

tam, középiskolában ismertebb 

emberektől inspirációt vettem ez 

által áttértem a zenei műfajra. 

Kerestem zenei alapot, és rászán-

tam magam 2015 novemberében, 

most már a nyolcadik zenémet 

raktam ki a közösségi oldalamra.  

Közeljövőben mikor jön ki új 
zenéd vagy esetleg a tévében 
fogsz szerepelni? 

Előreláthatólag egy hónap múlva, 

mert nem olyan rég jelent meg a 

legutóbbi. Beregisztráltak az 

Xfaktorba és előadtam a dalomat, 

azt mondták, hogy majd szólnak, 

hogy sikerült-e bekerülnöm vagy 

sem. 

 


