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 Karácsony!...  A Föld keresztények lakta területein min-
den ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony az
örömhír, a békesség, a szeretet ünnepe.

Így a naptári év végéhez közeledve megérint mindannyi-
unkat a karácsony varázsa, ez a titkokkal övezett megható
nap, amely nemcsak a kereszténység, hanem a család, a
békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnep meghitt-
ségét, harmóniáját elsôsorban magunknak kell kialakítani:
békességet, nyugalmat teremtve a családban és a nagyobb
közösségekben egyaránt. Az ünnepi asztal mellett, a gyer-
tya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bá-
nataira, kudarcaira és sikereire.

Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÔ
nincsenek velünk, gondoljunk azokra, akiket szeretünk,
de a karácsonyt tôlünk távol ünneplik.

A karácsony bíztató fénye mellett szorítsuk meg egymás
kezét, mosolyogva bíztassuk egymást. Vigyázzunk csalá-
dunk és saját egészségünkre, mert ha van egészség, az em-
ber csodákra képes! Ôrizzünk meg ebbôl az ünnepi pilla-
natból morzsákat az eljövendô év hétköznapjaira azért,
hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a
hétköznapitól eltérôt varázsoljunk!

E gondolatok jegyében, kívánok Kékcse Község min-
den lakójának Békés, Szent Karácsonyi Ünnepet és Ered-
ményekben Gazdag, Örömteli Boldog Új Esztendôt!

Szekeres Katalin – polgármester

Ez év elején, lakossági igény alap-
ján a képviselô-testület úgy döntött,
hogy a temetô akkor teljes, ha abban
egy lélekharang is megtalálható, mely
méltó helyen és minôségben lesz el-
helyezve. Ennek érdekében 2016 ta-
vaszán a Képviselô-testület kiválasz-
totta és megrendelte a harangot Gom-
bos Miklós ôrbottyáni harangöntô
mestertôl. 

A harangokra nem pusztán szépsé-
gük, érdekességük miatt kell tekinte-
ni, hiszen szavuk Isten hívását, szólí-
tását jelenti, Isten dicsôségét hirdeti,
és imádságra, áhítatra szólít.

2016. október 30-án átadásra ke-
rült ünnepélyes keretek között a
kékcsei temetô új lélekharangja. Az
ünnepséget Szekeres Katalin polgár-
mester asszony ünnepi beszéde nyi-

Megszólalt a Lélekharang
totta meg, ami után felkérte Kölönte
Zsolt tiszteletes urat az új lélekharang
megáldására és Gyetkó László plébá-
nos urat a lélekharang megszentelé-
sére. Molnár Józsefné, Irénke néni egy
áhítatos szavalattal tette teljesebbé
eme jeles alkalmat. A szentelés után
Nagy László szólaltatta meg elôször
a lélekharangot.

A temetôben található lélekharang-
nak az a feladata, hogy a ravatalozó-
tól a sírig hangjával kísérje utolsó föl-
di útjára az elhunytat.

A lélekharangon a következô fel-
irat olvasható: 

Készíttette. Kékcse Község Önkor-
mányzata 2016.

Másik oldalán Kékcse község címe-
re található.

A harang peremén olvasható felirat:
Gombos Miklós harangöntô mester
Ôrbottyán

Reméljük, Kékcse legújabb harang-
jának hangja az örök élet felé vezetô
úton sokáig fogja kísérni az elhunyta-
kat, de minél ritkábban halljuk.

Kékcse Község Önkormányzata
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Énekelték a Kékcsei Arany János Általános Iskola ta-
nulói december 6-án a Mikulás napi ünnepségen.

 Csengett-bongott az iskola ebédlôje a gyerekek gyö-
nyörû, vidám hangjától.

Idén is nagy izgalommal várták Ôt, a piros ruhás, jószí-
vû öreget.

December mindig a nagy várakozás ideje. Valamennyi-
en nagy izgalommal várják a Mikulást, a téli szünetet, s az
év legszebb ünnepét a Karácsonyt. Ajándékokat készíte-
nek, verset tanulnak, s várják a nagy meglepetéseket.

Igen régi szokás a Mikulás napi ajándékozás, de ennek a mi
iskolánkban is megvannak a hagyományai. Erre a napra hete-
ken keresztül, lázasan készülôdtünk. Feldíszítettük a tanter-
meket, verset tanultunk, énekeltünk és vidáman táncoltunk.

 Az 1. és 2. osztályos tanulók Mikulás mûsorral kedves-
kedtek kicsiknek, nagyoknak, szülôknek, nagyszülôknek
és vajon még kinek? – A Mikulásnak.

A résztvevôk meggyôzôdhettek arról, hogy a sok gya-

„Megjött a Mikulás itt van már”

Mint minden
esztendôben, idén
is december 5.-én
elérkezett óvo-
dánkba a „jóságos
öreg” Mikulás bá-
csi. A gyermekek
már hetekkel a
nagy nap elôtt lázas
készülôdésbe kezdtek. Alkalomhoz illô versek, dalok ta-
nulásával tették emlékezetessé az ünnepnapot. Különle-
ges alkalom volt ez óvodásaink és minden gyermek számá-
ra, hiszen a várakozás és találkozás örömteli pillanatai csil-
logó gyermektekintetek sokaságát láttatta meg mindnyá-
junkkal e napon. Csodálatos kreativitásuk kifejezésére le-
hetôséget adott ez a dél-
után arra, hogy gyerme-
keink sajátkészítésû „al-
kotásokkal” lephették
meg a Mikulás bácsit.
Boldogan fogadta az ap-
róságok meglepetését,
melyet a végén egyénen-
ként átadhattak, majd

Mikulás az óvodában
belekerültek a nagy mikulás zsákba, amit nagy örömmel
vitt magával a Télapó. Az óvodások szemében öröm fénye
szikrázott, a Mikulás bácsi jutalmul megajándékozta gyer-
mekeinket,
miközben
mindenki-
hez volt
egy melen-
getô, ked-
ves szava.

A gyere-
kek megle-
petésére a
T é l a p ó
idén két csomaggal is meg tudta jutalmazni óvodásainkat.

Az egyik meglepetést a Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat felajánlásából biztosítottuk. Ezúton szeret-
nénk nekik köszönetet mondani!

Az ünnepi készülôdés, a várva várt nap élmény-
gazdagsága felejthetetlen élményt jelentett minden
bölcsôdés-óvodás korú gyermek számára.

Várunk jövôre is Télapó!
Vígh Mónika

óvodapedagógus

korlás nem volt hiába.
Igaz, volt, aki kicsit
megszeppenve, rémül-
ten verselt, volt, aki bát-
ran szerepelt.

A mûsor végén pedig
mindenki megkapta a
jól megérdemelt, édes-
ségekkel megrakott
csomagját, majd zené-
vel és táncmulatsággal
zártuk az ünnepséget.

Felkészítô pedagógusok voltak:
1. osztály: Juhász Józsefné – Tóthné Tulipán Ibolya
2. osztály: Kovács Mónika – Kovácsné Leskovics Edit
„Itt van már a Télapó, Tele van a zsákja,
Mosolyog az arca Örömünket látva.
Énekeljünk néki, senki nem vár biztatásra.
Így búcsúzik tôlünk: A viszontlátásra!”
Kedves Mikulás! Jövôre ismét szeretettel várunk!

Juhász Józsefné
Munkaközösség vezetô
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Adventre nemcsak a családok ké-
szülnek, hanem a falu közössége is. A
szülôfalumban évekkel ezelôtt kezdô-
dött el hagyományteremtô céllal az
adventi ünnepségsorozat. Ennek ke-
retében, minden adventi vasárnapon
összegyûlik a falu apraja, nagyja,
hogy együtt örüljenek, ünnepeljenek,
egymásra figyeljenek.

Az idei év elsô adventi vasárnapján
az egyházak szolgálatával kezdôdött
el az ünnepsorozat.

Gyetkó László plébános koszorú
szentelése után Kölönte Zsolt lelkész
meggyújtotta az elsô gyertyát.

Csilingelô csengôszó irányította a
résztvevôk figyelmét az ünnepi mûsor
kezdetére. Nagy Dóra a Szentírás sza-
vaival köszöntötte az egybegyûlteket,
Zelei Dóra pedig az alkalomra megfo-
galmazott gondolataimat tolmácsolta
a jelenlévôknek, melyet most a Kékcsei

Elsô adventi vasárnap az egyházak szolgálatával
Híradó olvasóival is megosztok:
,,Ismét adventbe léptünk, kicsit megpi-
henhetünk, kicsit elcsendesedhetünk,
visszanézhetünk a mögöttünk álló na-
pokra, hetekre, hónapokra, végiggon-
dolhatjuk, hogy mit sikerült a lélekzsá-
kunkba összegyûjteni egy esztendô
alatt. Bizonyára mindenki tudna rossz,
szívsebesítô dolgokról beszélni, de én
most mégis azt kérem, hogy nézzünk
alaposan szét a lélekzsákunkba, rázzuk
meg, majd rostáljuk ki, hogy csak azok
a dolgok maradjanak benne, melyek az
adventi várakozás idejét varázslatossá,
meghitté tudják tenni. Kívánom, hogy
mindannyiunk lélekzsákjában marad-
jon hit, remény, szeretet, hogy ezek az
erények formálják a hétköznapjainkat
és az ünnepnapjainkat. Ma is azért gyûl-
tünk itt össze, mert van hitünk. Hiszünk
Istenben, hiszünk a közösség erejében.
Reménykedünk Jézus újra eljövetel-
ében, és addig is a szebb, boldogabb
jövendôben. Szeretünk. Szeretjük a csa-
ládunkat, a falunkat, a nemzetünket.  A
mai elsô adventi vasárnap remek alka-

lom arra, hogy a lé-
lekzsákunkat to-
vább töltsük hittel,
reménnyel, szere-
tettel!”

A köszöntôk
után énekszó és

szavalatok színesí-
tették a mûsort.
Ruha Gyuláné,
Ilonka néni saját
versével ajándé-
kozta meg a közös-
séget, Molnár
Józsefné, Irénke néni pedig egy páto-
szos adventi költeményt szavalt el.

A reformátusok szolgálata után a
katolikus hívek ünnepi mûsora követ-
kezett.

Kocsiné Nyiscsák Emma

A Római katolikus egyházközség
részérôl a mûsorban részt vettek kicsik
nagyok egyaránt. Szerepeltek az ifjú-
sági hittanosok és a képviselô testüle-
ti tagok is. Mindenki szívvel-lélekkel
készült arra, hogy megmutassuk mi-
lyen az általunk elképzelt lélekbeli
felkészülés adventre, karácsonyra.
Mint minden alkalommal most is je-
len volt, a mi lelkipásztorunk Gyetkó
László plébános, ô a mûsor elején

megáldotta az adventi koszorút és a
jelenlévôket. Versekkel, egyházi ének-
kel és ifjúsági énekekkel örvendeztet-
tük meg a jelenlévôket és emeltük az
ünnep fényét.

Puskás Valéria
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Az év egyik legszebb ünnepe karácsony, a Megváltó
születésének, az öröm, a békesség, a szeretet, a család és
különösen a gyerekek ünnepe. A karácsony megünneplé-
se nem csak családi körben lehet bensôséges, hanem az
óvodában is. Természetesen ezt az ünnepet is hosszabb
elôkészület elôzi meg, ami sok lehetôséget rejt magában.

I n t é z m é -
nyünk óvoda-
pedagógusai az
Óvodai Nevelés
a Mûvészetek
Eszközeivel al-
ternatív prog-
rammal dolgoz-
nak, immáron 8
éve. Ennek kö-
szönhetôen a
hagyományôr-
zés, néphagyo-
mányok ápolá-
sa különösen
kiemelt helyet foglal el az óvodai nevelésünk mindennap-
jaiban. A kékcsei Arany Laci Mûvészeti Óvoda apraja-nagy-
ja (bölcsôdések és nagycsoportos korú gyerekek), az el-
múlt évek hagyományaihoz híven, az idei évben is advent
második vasárnapján Betlehemes játék eljátszásával örven-
deztették meg a szülôket, nagyszülôket, a község lakóit, a
Polgármesteri Hivatal udvarán. Tettük mindezt a régi idôk-
re emlékezve, ôsi népi hagyományainkat ápolva és meg-
ôrizve. A közös gyertyagyújtás, a betlehemezés minden
óvodás kisgyermekek számára maradandó élményt jelent
az ilyen jeles napok alkalmával. Az idei adventi ünnepsé-
gen a betlehemi játék eljátszása, az eddig megszokott kö-
töttebb formától eltérô módon került megjelenítésre.

A zenével kísért pantomim elôadásforma lehetôséget biz-
tosított arra, hogy óvodásaink mozgással kísérve mutathas-

„ÖRVENDEZZÜNK, VÍGADJUNK!”
sák meg egyéniségük sokszínûségét, kibontakoztatva ez-
által kreativitásukat is. Ily módon kifejezésre juttatva a népi
játékkal, mozdulatokkal, arckifejezéseikkel belsô érzelmi
világukat is. A lányok által viselt kékfestô szoknya tette
egyedivé, hangulatossá, varázslatossá a népi játék eljátszá-
sát. A vállukon átvetett értékközvetítô, hagyományôrzô
kendôk, valamint a vászonkendôkbôl készített batyukkal
történô népies táncmozdulatok, mind-mind a magyar népi
kultúra gyökereivel ismertetik meg gyermekeinket. Azért
tartom ezeket a momentumokat meghatározónak, mert így
játékos formában, természetes módon bôvülnek ismerete-
ik, gazdagodik és fejlôdik
esztétikai érzékük.

Hasonlóképpen visel-
tek a fiúk pásztorként a
fejükön a szintén népi
h a g y o m á n y a i n k r a
visszavezethetô szôrme-
kucsmát. A pásztor sze-
repbe bújt fiú gyermekek
botos tánccal örvendez-
tek, vigadtak a jászol kö-
rül. A fiúk és lányok kö-
zös tánca nagyon meg-
lepte a résztvevôket, tet-
szésüket gyakran tapssal

juttatták kifejezés-
re, óvodásaink
örömére.

A bölcsôdés
gyermekek a babák
ringatásával jelképezték a kis Jézus megszületését.
A katarzis élményének lehettünk mindnyáján szem-
tanúi, amikor a „betlehemi csillag felragyogott”, és
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óvodásaink szinte szoborrá válva, tekintetüket felemelve
az égboltot pásztázták. A nézôközönség megható tekintete
arról tett tanúbizonyságot, hogy ezek az apró kis csöppsé-
gek milyen „hatalmas” dolgot hoztak létre ezen a délutá-
non. Szinte érezhetôen átjárták zsigereinket, a résztvevôk
minden tagjának szemében a meghatódottság tükrözôdött.
A betlehemi történet záróaktusa közben az óvodai dolgo-

zói szép, ízléses kosarakba helyezett adventi gyertyákat
osztottak ki a megjelentek számára. Ezek meggyújtását kö-
vetôen felcsendült a Mennybôl az angyal…kezdetû ének,
melyet kicsi, nagy, idôs és fiatal egyaránt elérzékenyülve,
együtt énekelt.

Egy település vagy térség hagyományápolását nem csak
ôrizni, hanem ápolni, megélni és átörökíteni szükséges. Mi
óvodapedagógusok különösen fontosnak tartjuk, hogy az
óvodás gyermekeket körülvevô szûkebb és tágabb környe-
zet összhangja megteremtôdjön. A közösen átélt pozitív
élmények, visszajelzések, az ôszinte gyermekmosolyok, a
felnôttek elérzékenyült tekintete, megerôsítik bennünk azt
a meggyôzôdést, hogy ezeknek a jeles napoknak a megtar-
tására igény és szükség van a jövôben is. Az összetartozás
érzése ezáltal egyértelmû-
en erôsebb a mi kis közös-
ségünkben.

Istentôl megáldott Békés
Boldog Karácsonyt és sike-
rekben gazdag Boldog Új
Esztendôt Kívánok: az
Arany Laci Mûvészeti Óvo-
da és Egységes Óvoda-Böl-
csôde minden dolgozója
nevében!

Gergely Ildikó
óvodapedagógus-
gyógypedagógus

Móra László:

Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,

Melyben a lélek szárnyat bontogat!

Karácsony édes ünnepén

Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,

S legyen a templom tiszta, szent fehér.

Karácsony édes ünnepén

Istennek tetszô legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,

Ez kösse egybe mind a kezeket.

Karácsony édes ünnepén

Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet

És kín a napja, kín az éjjele,

Karácsony édes ünnepén

Ne fuss elôle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!

Óh lásd meg, tudd meg: testvér ô veled.

Karácsony édes ünnepén

A szíved szépül, ôt ha öleled.

Az emberszívek örök élô ôre

Tegye ma össze mind a kezeket!

Karácsony édes ünnepén

Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
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Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog,
eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezetô betlehemi
csillag ragyogása. Amikor már minden gyertya ég, elérke-
zett a Karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus
születését, a nekünk adott végtelen szeretetét. 
IV. Advent alkalmával Kékcse Község Önkormányzata, a
Kékcsei Alapszolgáltatási Központ dolgozói, a Kékcsei
Asszonykórus, a Színjátszó Társulat valamint a Borvirág
Zenekar Kiss László vezetésével, meglepetés ünnepi mû-
sorral örvendeztették meg Kékcse település lakóit.

IV. Advent – Meglepetés mûsor

Advent harmadik vasárnapján az általános iskola ta-
nulói tették szebbé, meghittebbé a település lakóinak az
ünnepvárás pillanatait.

Lesku Miklós intézményvezetô meghitt, köszöntô sza-
vai után Gerzsenyi Anna Sára, Aranyosi Ervin: Legyen a
karácsony címû versét szavalta el.

Ezután a negyedik osztályos tanulók szívhez szóló kis
karácsonyi jelenetet adtak elô Boris néni karácsonyfái cím-
mel.

A hetedikes tanulók Panov apó karácsonya címmel mu-
tattak be egy színdarabot, mely arra próbálta ráébreszteni
az embereket, hogy a csodát nem várni kell és különleges
alkalmakhoz kötni, hisz azok ott vannak mindennapjaink-
ban, az egyszerû dolgokban, csak észre kell ôket venni.

Ezután a felsôs gyerekek egy karácsonyi táncot mutat-
tak be.

A mûsor zárásaként iskolánk citerásai Téglás Dezsô ta-

Karácsonyra készülve…

nár úr vezetésével és a negyedik osztályosok énekkíséreté-
vel egy karácsonyi dal adtak elô.

Az ünnepi mûsort Gergely Istvánné, László Mihályné,
Kovács Borbála, Téglás Dezsô és Bereczkiné Boros Móni-
ka tanították be, a hangosítást, technikai hátteret Áncsán
László biztosította.

Aranyosi Ervin soraival kívánok a Kékcsei Arany János
Általános Iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevé-
ben áldott, békés karácsonyt!

Kívánunk jó erôt, egészséget, kitartást, jó kedvet és lelki
békét!

Kékcse Község Önkormányzata

„Idén a Karácsony szeretetben teljen,
minden szeretô szív fényben ünnepeljen!
Legyen idônk végre egymásra figyelni,
rohanó világban, békét ünnepelni!
Kapjon könnyed szárnyra karácsonyi ének,
teljen meg örömmel a szív, és a lélek!
Színes gyertyák lángja fényesen lobogjon,
minden szeretô szív boldogan dobogjon!”

Bereczkiné Boros Mónika
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Felsô tagozatos tanulóink novemberben tanulmányi és
sport versenyeken vettek részt. A Gyulaházán megrende-
zett leíró magyar nyelvtan versenyen három hetedik osztá-
lyos tanuló indult, akik jó eredményeket értek el.

A résztvevô tanulók:
– Gerzsenyi Anna Sára
– Tarapcsák Nóra
– Szalai Flóra
Gyulaházán, sorversenyen is bizonyították felkészült-

ségüket tanulóink, ahol elsô helyezést értek el.
A résztvevô tanulók:
– Puskás Tamás 8. o.
– Tóth Márton 7. o.
– Serbán Szabolcs 6. o.
– Lakatos Zoltán 5. o.
Tuzséron komplex tanulmányi versenyen öt hetedik osz-

tályos tanuló képviselte iskolánkat, ôk harmadik helye-
zést értek el.

A résztvevô tanulók:
– Gerzsenyi Anna Sára
– Bojza Beáta
– Lakó Martin
– Tarapcsák Nóra
– Szalai Flóra
Alsósaink is megmutatták tudásukat, ôk is évek óta rend-

szeresen részt vesznek, Gyulaházán a „Mazsola napok”
keretében rendezett versenyeken.

Eredményeinkrôl röviden...

Versmondó verseny: Vincze Ramóna 3. helyezést ért el,
Lakatos Leila is szépen szerepelt.

„Játékos matematika” versenyen Puskás Máté vett részt
és Ladányi Levente 3. helyezést ért el.

Tuzséron a „Világszép nádszálkisasszony” c. mesemon-
dó versenyen Hamza Ferenc és Lakatos Mirella 1.o., Ladá-
nyi Levente és Puskás Máté 2. o, Szalóki Lilla és Domoszlai
Szabina 4.o. tanulók vettek részt.

A versenyek nemcsak számot adnak gyermekeink tudásá-
ról, ügyességérôl, de örök élményt is jelentenek a számukra.

László Mihályné
felsôs mkv.

Hozzávalók

– 40 dkg  sertésdagadó
– 1 szelet  kenyér 
– 2 db  tojás
– 2 db  fôtt tojás
– 1 csokor  petrezselyem 
– 2 evôkanál  zsemlemorzsa
– 2 gerezd  fokhagyma
– 1 teáskanál  só
– 0.3 kávéskanál  fekete bors
– 3 evôkanál  sertészsír
– 1.5 dl  víz

Elkészítés
A dagadót alaposan megtisztítjuk, és felszúrjuk.
2 db tojást keményre fôzünk, majd a héj eltávolítása

után apróra vágjuk. A kenyeret vízbe áztatjuk, majd jól
kicsavarjuk. A megmosott és kicsit lecsöpögtetett petre-
zselyemlevelet apróra vágjuk.

Egy tálba rakjuk a kicsavart kenyeret, az összevágott
tojásokat, a nyers tojásokat, a zöldlevelet, belezúzzuk a
megtisztított fokhagymákat, sózzuk, borsozzuk, és jól

összedolgozzuk. (Nekem túl lágy lett, ezért még tettem
bele 2 ek zsemlemorzsát is.)

A dagadót megtöltjük a töltelékkel, és a lyukat be-
varrjuk, meghintjük 1 kk sóval. Érdemes kevésbé meg-
tömni, mert a töltelék még dagad sütés közben, így
könnyen kirepedhet a hús.

Egy közepes méretû tepsit kikenünk 2 ek zsírral, és
belefektetjük a töltött húst, majd azt is lekenjük 1 ek
zsírral.

Melléöntünk 1,5 dl vizet, lefedjük alufóliával.
Elômelegített sütôben 200 fokon alul-felülsütéssel 1

órát puhítjuk, majd a fóliát levéve kb. 30 percet pirítjuk.
Közben párszor meglocsoljuk a szaftjával.

Töltött dagadó
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2016. November 3-án a Nemzeti
Mûvelôdési Intézet és szakmai part-
nere, a Magyar Teátrumi Társaság
sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti
Színházban az elôzô színházi évad-
ban nagy sikerrel megvalósult, a vi-
déki amatôr színjátszás hagyomá-
nyait felélesztô Pajtaszínház minta-
program folytatásáról.

A Nemzeti Mûvelôdési Intézet ez-
úttal 19 megye 19 településén hív
életre amatôr színjátszó köröket, a
Magyar Teátrumi Társaság színész-
drámapedagógus mentorai pedig fel-
készítik ôket a színházi produk-
ció megvalósítására. Melyet a
Pajtaszínházi Szemle fog zárni a
Magyar Kultúra Napja elôtt tisz-
telegve 2017. január végén, a
Nemzeti Színházban.

A sajtótájékoztatóra a Nemze-
ti Színház Gobbi Hilda termében
került sor. Vidnyánszky Attila a
Nemzeti Színház igazgatója, a
Magyar Teátrumi Társaság elnö-
kének szavait idézve „Akkor
egészséges a színházi élet, ami-
kor az piramisszerûen épül fel: a
tetején a kôszínházak állnak, de
az alapját az amatôr színházi moz-
galom képezi”. Szót emelt továbbá
Závogyán Magdolna, az Emberi Erô-

források Minisztériumának kultúráért
felelôs helyettes államtitkára, Kárpáti
Árpád, a Nemzeti Mûvelôdési Intézet

ÚJRA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN JÁTSZOTTAK
A KÉKCSEI SZINJÁTSZÓK ÉS AZ ASSZONYKÓRUS

megbízott fôigazgatója,
Szabó Ágnes, a Magyar Te-
átrumi Társaság alelnöke, a
program szakmai koordiná-
tora, Szekeres Katalin,
Kékcse polgármestere,
Szarvas József Jászai Mari-
díjas színmûvész, érdemes
mûvész, valamint Márta
István, a Mûvészetek Völ-
gye fesztiváligazgatója. A
sajtótájékoztatóra meghív-
ták a Kékcsei Színjátszókat és a
Kékcsei Asszonykórust, akik a Nem-
zeti Színházban 2016. január 24-én a

Pajtaszínházi Szemle keretében ját-
szották el nagy sikerrel a „Déryné had-

mûvelet, avagy a tészta
nem étel, a sör nem ital, a
medve nem játék” címû
színmûvét. A sajtótájékoz-
tatón a sajtó képviselôi elôtt
ebbôl a mûbôl került egy
részlet elôadásra, melyen
Rák Zoltán a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház
színmûvésze, -aki az elôa-
dott darab mentora volt- is
szót kapott.

A Nemzeti Színházban
való fellépést összekötöttük egy szép
kirándulással. Csodálatos napsütésben
sétáltunk a Gellérthegy oldalán, gyö-

nyörködtünk a fantasztikus budapesti
panorámában és az ôszi lombhullatás
minden évben megújuló pazar színjá-

tékában. A fák leveleiben, melyek
ezerféle árnyalatban pompáztak.
Majd a Gellérthegy oldalán lévô
Szent Gellért Sziklatemplomba
látogattunk. A templom a Gellért-
hegy falának egy mélyedésében
bújik meg egy természetes bar-
lang folytatásaként. Ez a bámula-
tos alkotás, a pálos rend szenté-
lye 1931. óta, érdekessége a kel-
lemes hômérséklet, télen-nyáron
20 fok körüli. A sziklatemplom-
ban máig ôrzik a legfontosabb
ereklyét, Remete Szent Pál láb-
szárcsontját. A templomba betérô
imádkozó lélek nem tesz mást,

minthogy fenntartás nélkül átadja
magát az Istennek.

Lelkiekben feltöltôdve mentünk a
Nemzeti Színházba. Ott már maga a
díszlet bepakolása is egy élmény volt,
ugyanis a színház díszletei között ha-
ladtunk végig, és ez még csak fokozó-
dott azzal, hogy olyan hírességek
öltôzôjét használhattuk, mint
Törôcsik Mari és Nagy-Kálózy Eszter.
A darab egy részletét Kiss László
harmónika kíséretében adtuk elô. Úgy
érzem, mindannyiunk nevében el-
mondhatom, ez az élmény, hogy újra a
Nemzeti Színházban léphettünk szín-
padra felejthetetlen.

Széplakiné Pál Katalin
Asszonykórus-tag


