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Klskllflls - OJ eletet kezd 
az EGO 5zinpad tarsu
lata, es ha minden j61 
alakul, hamarosan vado
natuj faluhazban folytat
hatjak a munkat a sz(njat
sz6k, szamolt be a ter
vekrlll Halasz Gabor . 

.Neha igazan Mhitlan fel
adat barul egy muveszeti ve
zetore, mondta elOljar6ban a 
kiskutasi EGO SziDpadneil e 
szerepet felveillal6 HaLasz 
Gabor, a falu polgarmestere. 

- Ahhoz, hogy meg sokaig 
es j61 mUkodjon a tarsulat, 
frissitesre van sztikseg. Az el
mult hat ev j6t tett a csapat
nak, lett neve, ismertsege, 
ugyanakkor annak ellenere, 
hogy megiscsak amator 
egytittesr61 van sz6, kisse ruti
nossa veilt. Megerett az ido a 
vaitasra - fogalmazott a mu
veszeti vezeto. Magyarazat
keppen hozzatette, az ifjak al
kotta Kiskutasi Virgoncok 
Kore, a KUVIK tagjai idOkoz
ben felnottek, Ok lepnek majd 
az EGO-t61 megval6k helye
re, de az ifjusagi tagozatnak is 
megvan mar az utanp6tlasa. 

A stafetabot atadasara, at
vetelere egy nagyszabasu pro
dukci6 kereteben, augusztus 
15-6n, Kiskutas napjan keriil 
SOT, akkor intenek bUcsut a ta
voz6knak, akik tenneszetesen 
nem szakadnak el az egytittes
t61: a tervek szerint evente egy 
eloadasra osszejonnek majd. 
Szeptember 31-ig - uj musor
ral kieg6sziilve - amugy is fut 
a jeleolegi repertoar, Del-Ti
rolbaI}, Budapesten, Szege
den, Oriszentpeteren, Velem
ben, Koszegen 6s Zalaeger
szegen is varjlik eloadasaikat. 

Noha a veilsag Kiskutast is 
6rinti, Halasz Gabor oromteli 
hirrol is beszamolt. 

- Sikerrel szere eltiink a 

Halasz Gabor (portrekep) 
fontos szereploje a falu 
kulturalis eletenek. Ha 

minden j61 alakul, hama
rosan a kicsi, iitveneves 

epUlet (felso kep) helyett 
uj falak kiiziitt pr6bal

hatnak a fiatalok 

FOT6: KATONA TIBOR 

FOldmuvelesiigyi es Videk- tott. - Szeretem foltozgatoi a 
fejleszt6si Miniszt6rium pa- r6gi dolgokat, de az ut6bbi . 
lyazatan, megkaptuk az Integ- hUsz evben alig tort6nt illag
rlilt Kozossegi es Szolgeiltat6 meg6vas, es ki is nottiik a fa
Ter cimet. Kovetkezik a ma- luhazat, melynek epit6set 6p
sodik fordul6, 6s nem elkep- pen otven eve a kiskutasi tani
zelhetetlen, hogy 20lO-ben uj t6no, K6nya Mikl6sne fel
faluhazunk lesz - tajekozta- iigyelte: 

PREMIE JELENTI A VALTOzAsT 

Az EGO 5zinpadot 2003-
ban alakitotta ot fiatal az
zal a cellal, hogy bizonyit
sa a kultura osszetart6 
erejet, es hogy megmu
tassa, keves penzb61 is 
letrehozhat6 j6 es sz6ra
koztat6 produkci6. Mese, 
drama es musical is sze
repel repertoarjukon. A 

tarsulat megujulasa egy 
premierrel veszi kezdetet 
a falunapon. Az augusz
tusi unnepsegen kiallitas 
is nyilik majd az otven
eves faluhazhoz kapcso-
16d6 relikviakb61, annal is 
inkabb, mivel annak ide
jen is mukodott az epu
letben szinjatsz6kor. 

A tervek mar elkesziiltek: 
otvenmilli6 foriotos beruba
zasr61 van sz6. Zajlik a kultu
ralis mened6khaz kiilso hotn
lokzatanak rendbehozatala is. 

EgyiittmUkOdesek 

Dob6 Kataval es Szervet Tibor
ral. A Zalai Falvakert Egyesti
let torekveseihez csatlakozva 
Onkentes Pontot alakitanak 
majd ki a mened6khazban. 

~i6-, hanem kozgazdasz dip
lomaval rendelkezik, sz6ba 
keriilt, nem gondolkodott-e el 
azon, harnarosan kiirjlik a 
peilyazatot az egerszegi He-

vesi-szinhaz direktori 
posztjara. ugyancsak szinesitik a 

kozseg elet6t. A Roz
maring Kezmuves es 
Hagyomanyorzo 
Egyesiilettel a mu-
veszetek csereberejet 
val6sitjlik meg: a kis-

A husz leghatranyosabb 
helyzeta telepOlest 
megajandekoznak 

. - Hallottam a palya
zati lehetosegrol - bo
csatotta elore. - Sejte
seim vannak r6la, mi
lyennek kellene lennie 
egy uj igazgat6nak. 
Fontos, hogy tiszta lap-kutasiak a szinhaz, a 

polOskeiek a kezmuves mester
seg jelentette elm6nyeket ki
neiljlik. A Ferencvarosi Muve- , 
lodesi Kozponttal nyaron ket 
festotabort szerveznek a zalai 
faluban, sot, a muveszek iden 
Barlahidan is alkothatnak. A 
Kiskutasi Szinhazi Napok ke
ret6ben a Verebes Istvan ren
dezte Libik6ka kerul szinre 

- Emellett szeretnenk meg
ajandekozni egy-egy szinhazi 
.eloadassal a megye hUsz leg
batranyosabb helyzeru tele
piiles6t, hogy mindeniitt las
slik a kulrura erej6t, jelentose
g6t. Szerencsere vannak je-

.lentkezOk - folytatta Gabor. 
Leven Halasz Gabor nem 

csak sziDesz- es kommunika-

pal indulhasson, olyan ember 
legyen. aki csendesen dolgozik 
a Mtrerben, a hirek pedig a pro
dukci6kr61, a tomegeket erioto 
kultUrar61 sz6lnak. Nebez fel
adata lesz: a kozonseg, a sziDe
szek es a fenntart6 alkotta erze
keny haromszoget kell egyen-

, sulyban tartania. Nyilvan nagy 
me merettetes lesz ... 


