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BALETT CSOPORT
A Városi Művelődési Ház három éve ad otthont a
balett csoportnak, amelynek vezetője, tanára Simonyi
Kitty táncpedagógus, többszörös magyar válogatott, a
Magyar Divat és Sporttánc Szövetség tagja.

A balerinák az elmúlt évtől folyamatosan versenyeken
is részt vesznek, ahol egyre jobb eredményeket érnek
el. Emellett fellépnek a városi rendezvényeken: 2005.,
2006., 2007. évben óvoda és iskolabál, Kukorica
Fesztivál.
Versenyek: 2006. június 2.
Abigél
Művészeti
Iskola Minősítő versenye: Arany és Ezüst fokozat.
2007. március 3. Abi Tehetségkutató Regionális
Táncverseny döntő:
- Gyermek duó kategória: Vajas Dorka – Bodnár Anett
I. hely
- Junior szóló: Bodnár Babett II. hely
- Junior csoport: V. hely
A gyermek show csoporttal idén tavasszal a Magyar
Divat és Sporttánc Szövetség országos versenyeire
készültek,
ahol
2007.03.17-én
Debrecenben
továbbjutottak Győrbe. Ezeken a versenyeken lehet
kvalifikációt szerezni az ősszel megrendezésre kerülő
Világbajnokságra Németországba.
2007. június Abigél Minősítő Verseny

SZOMSZÉDOLTUNK
Meghívott minket a berekböszörményi Nyugdíjas Klub
Buka Imréné vezetőjük képviseletében a hagyományos
csigacsinálójukra.
Voltunk
már
náluk,
rendezvényükből tanulhattunk. Ők átadják szokásaikat
a fiataloknak, együtt csinálják a csigát velük,
tudatosítani akarják a régi idők hangulatát. Követni
való hagyomány ez. No, gondoltam, ne csak mi
menjünk hozzájuk, meghívom őket a farsangi
bálunkra, úgyse fognak eljönni -, mint eddig a
környező klubok nem igen voltak vevők a mi
bohócságainkra. De lássanak csodát! Eljöttek,
támogattak minket, jót mulattak. Ezek után már mi is
jobb kedvvel mentünk csigát csinálni hozzájuk. Nekem
nosztalgia is volt ez a rendezvény, mert régen a
csigacsinálóban villogtattam tudásomat. Minket
hangulatkeltőnek hívtak ide, harsogtuk is a népdalokat,
szaporán pergettük a csigacsinálót is, így eredményes
is volt tevékenységünk. Előkerültek a régi
böszörményi rendezvényekről a fényképek, amikor
még az egész falu együtt tartotta a farsangot. A
néprajzi kiállításuk értékes hagyományos tárgyakat
sorakoztatott fel. Dolgoznak, ápolják a település
hagyományait.
Mezőpeterdre nőnapra hívtak bennünket. Sokan
gyűltek össze. Pap Miklós polgármester úr nagyon
örült nekünk, a közönség tapssal köszöntött.

Bihari és Galgamenti népdalcsokrot adtunk elő és
bihari karikázót jártunk. Hurráztak, tapsoltak és még
hallani akartak minket, de csak egy műsorszám alatt
pihenhettünk. Tóth László énekelt egy magyar
nótacsokrot, nagyon jó hangulatú volt a produkciója,
kevésbé ismert, szép nótákkal szórakoztatta a
peterdieket. Vártuk Deczki Sanyi szórakoztató zenéjét,
de nem hozta a szintetizátort, kár volt.
Megénekeltettük a helybeli népdalkört is, szép tiszta
hangjuk van, és sok olyan dalt tudnak, ami nem bihari
dialektusú.
Köszönjük szépen a nőnapi virágot és a mezőpeterdi
férfiak igyekezetét. Minden helyszínre Oláh Sándor és
Mári Sándor vitt el minket. Köszönjük!
Végre eljutottunk a Gondviselés Házába is.
Műsorunkat szeretettel várták és áhítattal fogadták.
Most először léptünk fel a kékfestő ruhánkban náluk,
és nagyon tetszettünk nekik. A műsor után velük
szemben leültünk, és még másfél óráig beszélgettünk
és énekeltünk együtt. Gyakrabban kell ide jönnünk,
hogy a lakókban mélyen rejtőző nóták bátrabban
felszínre jussanak. Megható volt hallani az idős bácsi
szép hangját, meg az asszonyok bekapcsolódását az
éneklésbe. Az 52 éve nem látott falumbeli felismert, és
örültünk egymásnak.
Most a KOTA országos minősítőjére készülünk.
Jávor Jánosné
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