
… mennyire gyorsan elment ez a kilenc év
nélküled? Persze, nem tudod! Nem tudha-
tod. Azóta, hogy elmentél, sok víz lecsor-
gott a Dunán, a Sajón, a Rimán és az
Ipolyon, sok árvíz elmosta a napjaimat.
Tudod Pista, az van, hogy a mérték, a
mérce, a rálátás, a tisztaság, a józanság, a
biztos felismerés, a nagyvonalúság, a
merészség, az emberség mennyire lekop-
tak, kikoptak a szóhasználatból, már lassan
csak az értelmező szótárban találom meg
ezeket a szavakat. 

Amikor rólad gondolkodom, az első szó
a hiányérzet, ami eszembe jut. Hat iksz
lennél idén, azt hiszem, szomorkás varjú-
szárny bajszod alatt most már biztosan
még mélyebb lenne a ránc, homlokod is
magasabbra kopott volna az elmúlt majd
egy évtized alatt felhalmozott gondoktól.
Nem is tudom… 

Járok, kelek azon a tájon, amerre te any-
nyit autóztál, kis fehér Volskwagen autód-
dal, s nézem, mi változott. A hegyek nem,
vagy csak tán annyit, bele-bele martak
eget csikaró taréjukba a favágók, s kissé
ziláltabbak a korábbi évekhez képest. 
A folyók csak annyiban változtak, hogy
azóta, elmeneteled óta egyre vadabbul tá-
madják a nép munkáját, templomot,
iskolát, kertet, házat, ólat, csűrt számtalant
mostak alá és szaggattak meg. Bölcsen
hallgatsz te fent a hegyoldalban. A veres
föld lassan fakul sírodnál, a füvek már
belefúrták mindent elbontó gyökereiket a
horkai domboldalba. Futnak messze az

autók, ha a folyó felé nézel, akkor jobbra,
a tanyánál bányatáró setétlik a hegyben,
balra a régi gyár helyén új csarnokokban
zümmögnek a gépek. 

Tudod Pista, csak azt nem lehet elhinni,
hogy ebben a teremtésben az igaz em-
bereknek nincs szerepük, nem marad nyo-
muk. Nem lehet elhinni, mert bár csak két
vagy háromkötetnyi, múlékony anyagra,
papírra kinyomtatott gondolatod maradt
meg az utánad jövőknek, akik még
találkozhattak veled, azok mást, sokat,
érzelmet, értelmet, biztatást is magukénak
tudnak, s mindez belőled gerjed, belőled
sarjad, belőled indukálódik, mint egy
megfejthetetlen feszültség, ami éberen,
világra rátekintő állapotban tartja meg az
embert. 

Tudod Pista, mennyire feledékenyek az
emberek, de bocsásd meg nekik, nem
tudják, mit cselekszenek. Kis szemét-
dombjukon kukorékolva fél amatőrök és
fél profik (na, ezekre tudtál igazán pipa
lenni) mutogatják magukat, igazoltatják
magukat fizetett recenzióval, nyálas, ud-
varló kritikával. Ha most te itt lennél, már
régen szétcsaptál volna ebben a zavaros-
ban, kiseperted volna az álságosságot, de
ugyanúgy végre méltó helyére tetted volna
az igaz dicséretre méltó, a valós értéket
megmutató dolgokat és embereket. 

Tudod Pista, én még emlékszem olyan
színházi estékre, amikor a nézőtéren való
megjelenésedre egyszerre lecsitultak az
aktorok, és semmitmondó félrebeszélések
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helyett inkább a szerepükbe való belemé-
lyülésbe fogtak, mert mit fog rólunk írni
holnap a Dusza? Sokan bántottak, sokan
nem szerettek, sokan nem fogadtak el,
kevesen szerettek, kevesen hitték el az
igazságaid, s csak akkor döbbentek meg,
amikor hirtelen nem lettél. Nekem hiány-
zol, Pista, nekem nagyon. Sokszor úgy 
szeretnék tanácsot kérni tőled, vagy várni
azt, hogy letolj a sárga földig, mert megint
valamit rosszul írtam értettem, éreztem
meg. Van úgy, hogy egy-egy rendez-
vényen, versenyen, fesztiválon járva azt
várom, egyszer csak megjelensz,
válltáskádban mázsányi könyvvel, s iz-
zadó homlokod lepedőnyi zsebkendővel
megtörlöd, kérsz egy kávét, s letelepszel

valahol a nézőtéren, beszuszakolva magad
a kényelmetlen székbe és órákig fel sem
kelsz, csak nézel, és jegyzetelsz, dohogsz
és mosolyogsz éppen a kedved, a látvány
vagy a hallottak szerint. Harminc éve is-
mertük meg egymást. Én akkor olyan
hűbele kamasz voltam, te a komoly férfi.
Kávéztunk, megkóstoltattad velem a rán-
tott zellert, könnyű fehérbort is rendeltél
nekem hozzá és megtanítottál hallgatni és
beszélgetni egyszerre. Jártuk a kassai
éjszakát, meséltél színházról, versről, biz-
tattál, tegyem a dolgom. Mióta nem vagy,
annyi minden történt. Nem akarok beszá-
molni róla. Csak azt kérem, vigyázz ránk,
mert tudod Pista, hiányzol. Csak ennyi, de
ez súlyosan igaz. 
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A MáSodiK nAP ProgrAMjA 
- SZErdA -

Bábos-, szerkesztett játék és színjátszó versenyműsorok

9.00 Lázár Ervin: A zöld lific (bábjáték), előadja az Érsekújvári Czuczor
Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola Pinokkió Bábcsoportja, 
rendezte: Juhász Zsuzsanna és Krošlák Olga

Kacor király (népmese), előadja a Gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola Mazsola Bábcsoportja, rendezte: Mahor Katalin

Színek nélkül, szavak nélkül (bábjáték), előadja a Gömörfalvi Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportja, 
rendezte: Dolinsky Irén, Vezér Zsófia és Vezérné Gonda Klára

Király Kis Miklós (magyar népmese, táltosmese), előadja a Feledi 
Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Meseláda 
Bábcsoportja, rendezte: Borsos Beáta, Makó Kovács Erika 
és Molnár Ágnes

11.00 Kondorosy Szabolcs: A kapzsi kántor (mesedramatizáció),
előadja a Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

és Óvoda Csupaszín Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Konkoly Annamária

A kiskondás (népmese), előadja a Tornaljai Kazinczy Ferenc 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kincskeresők Színjátszó 
Csoportja, rendezte: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa

Lázár Ervin: Hapci király (mesejáték), előadja a Hetényi Tarczy 
Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Kotiers Éva

13.30 Hidegvér, avagy bezzeg in America (komédia), Oscar Wilde
elbeszélését színpadra alkalmazta Hlavaty Márta, előadja a Galántai
Kodály Zoltán Gimnázium Handabanda Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Hlavaty Márta

V. Papp Zoltán: A pad (színdarab), előadja a Bodrogszerdahelyi 
Magyar Tannyelvű Alapiskola Sulisok-k Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Bodnár Júlia



PinoKKió BáBcSoPort

Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola mellett működő Pinokkió báb-
csoport 2001 őszén alakult, tehát ebben az évben ünnepli 10. születésnapját.

Azóta dolgozik a csoport, és eddig minden
évben fellépett a szlovákiai országos Duna
Menti Tavasz Fesztiválon Juhász Zsuzsa és
Krošlák Olga tanító nénik vezetésével, ahol si-
keresen szerepeltek. Jelenleg a Pinokkió tagjai
2., 4. és 6. osztályos tanulók. 

Ebben az évben Lázár Ervin átdolgozott
mesedarabját, a Zöld lificet mutatják be. A
történet főszereplője Zsuzsika, egy kislány,
akit a felnőttek mumusokkal, szörnyecskékkel
ijesztgetnek. Azt, hogy félnünk kell-e ezektől
a szörnyektől, megtudjátok a következő
történetből. A mesét Juhász Zsuzsanna és
Kovács Magdolna átdolgozásában láthatjátok. 

MAZSoLA BáBcSoPort

A csoport 4. éve működik, változó létszámmal. Tavaly részt vettünk a Duna
Menti Tavasz előválogatóján, ahol a Dusza István Díjat kaptuk meg. Jelenleg
a csoportnak elsős és ötödikes tagjai vannak.

HArKácSi PiMPó BáBcSoPort

A bábcsoport 12 éve működik,
azóta résztvevői a Duna Menti
Tavasznak. Négyszer nyerték el a
DMT Fődíját, legutoljára 2009-
ben. Többször léptek fel Magyar-
országon és a környező falvakban.
Minden évben a bábozás más-más
műfajával próbálkozunk. Dolgoztak
síkbábokkal, botos bábokkal, mario-
netekkel. A mostani meséjük is tel-
jesen más, a bábok a színpadon
keletkeznek.
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MESELádA BáBcSoPort

A bábcsoportunk öt éve működik. Ez
idő alatt a magyar népmesekincs ősi
hitvilága ragadott meg bennünket,
gömöri-, tündér- ill. táltosmeséket vit-
tünk színre, népi mondókákkal és hangsz-
erekkel színesítve. Kezdetek óta
résztvevői vagyunk a DMT-nak, ahol a
szakmai zsűri nívódíjjal, majd fődíjjal ju-
talmazta munkánkat. Csoportunkat felső
tagozatos tanulók alkotják, akik lelkesen
és kitartással dolgoznak a sokszor késő
délutnig nyúló próbákon.

cSuPASZín SZínjátSZó cSoPort

2007-ben Pék Judittal és a lelkes gyerekekkel együtt alapítottuk a Csu-
paszín Színjátszó Csoportot. A névválasztás első színdarabunk, a Csupaszív
királyfi alapján történt. A Csupaszín megnevezés nagyszerűen kifejezte,
hogy mi színeket, játékosságot, örömet szeretnénk közvetíteni a közön-
ségünknek. A fent említett Csupaszív királyfi című mesefeldolgozással 2008-
ban bejutottunk a 33. Duna Menti Tavasz döntőjébe, ahol a zsűri különdíjjal
jutalmazta a csoportot a legjobb színpadi képek megalkotásáért. 2009-ben
A szultán és az iszákos címmel egy iráni népmesét mutattunk be különböző
iskolai rendezvényeken. 2010-ben pedig egy lengyel mese dramatizált vál-
tozatával foglalkoztunk, mely A pap meg a kántor címet viselte. Ezzel a
darabbal vettünk részt a 35. Duna Menti Tavasz pozsonyi elődöntőjén.

KincSKErESőK

A kincskeresők színjátszó csoport 16 éve
alakult. Jelenlegi formájában 2. éve dolgozik.
A csoport tagjai alsótagozatos kicsi gye-
rekek, akik életének fontos eleme a mese és
a játék. Ez tükröződik az előadások során is.
Ezek a gyerekek tavaly voltak első alkalom-
mal a DMT fesztiválon, ahol a zsűri fődíjjal
jutalmazta meséjüket. Idén a kiskondás ka-
landjait mutatják be játékos formában.
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Kiskakas gyémánt félkrajcárja 2008.
A kisgömböc 2008- DMT
A púpos kalandjai 2008 DMT-
különdíj
Hamupipőke.com 2009

Pletykás asszonyok 2009 DMT-
Fődíj
Tündér Ilona és Árgyélus 2010
Kire ütött ez a gyerek? 2010 DMT

góLyALáB SZínjátSZócSoPort

HAndABAndA

Negyedik éve dolgozunk együtt a csoport 4 idősebbik tagjával a többiek vál-
takozva csatlakoznak hozzánk, a csoport tehát évenként változik. Vidám
hangvételű darabokat dolgoztunk fel ezidáig, a DMT döntőjébe egyszer
kerültünk, ahol a zsűri különdíját sikerült megszereznünk.

SuLiSoK-K

Ötödik éve játszunk együtt. A csapat báb, mese és modern darabok
előadásával foglalkozik. Fellépések: iskolai, falusi rendezvények, gyerekfesz-
tiválok, diákszínjátszó találkozók.



I. kaTegórIa:
Mente József, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
Tóth Tünde, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
Bagin Jenifer, Móra Ferenc Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Nemesócsa
Morvai Zsolt, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
Marosi attila, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta

II. kaTegórIa:
Pálfy Cyntia, Móra Ferenc Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Nemesócsa
görözdi Máté, Móra Ferenc Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Nemesócsa
Varga Vivien, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
Finta Viktória, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
Földes Viktória, Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Gúta
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rajzverseny 2011
A kiállítás a csemadok Ház üléstermében látható

Beérkezett 285 rajz, ebből:
180 drb I. kategória
105 drb II. kategória
Kiállított alkotás: 91 drb

Zsűri: Kovács Zsuzsa, Bott Maja és 
Szamaránszky Emőke
Díjazott alkotás: 10 drab

A gyErEKZSűri írtA

Mindig boldog vagyok, ha egy jó előadást látok. Ma pedig éppen ezt éreztem,
a gyerekek örömét, ahogy a színpadon játszottak szeretetteljesen, boldogan. 

A Gézengúzok ötletei, ahogy együtt
dolgoznak, az az öröm a szívükben és a
mosoly az arcukon elvarázsolta a
nézőket.

A Virgoncok hozták azt a bizonyos
színvonalat, amit minden évben
megszokhattunk tőlük. A szép dísz-
letükkel egy meseországba repítettek
bennünket. 

Az Ugri-Bugri bábcsoport, ahogyan
egy csúf, ám kedves szörnyeteget szép
szép herceggé varázsoltak, azzal még
a Dysney-meséket is maguk mögé
utasították. 

Örülök neki, hogy a gyerekeket a
kultúra is foglalkoztatja manapság és
tagjai egy-egy csoportnak, ami egy élet-
re szóló boldogságot és barátságot ad
számukra. 



Vakond

Vakond túr a föld alatt,
odalent van naphosszat.
Az alagútját folyton ássa,
a napot is csak ritkán látja.
Ásás közben férget kutat,
ezért készít annyi utat.
A lapátkeze nagy segítség,
könnyedén ér még előrébb.
Nem titok, hogy hol lehet,
nyomot hagy a föld felett.
A kertekben ezt nem tűrik,
ha sokat túr-fúr elűzik.

Hermelin

Hermelin a karcsú,kecses,
csöppnyire sem kíméletes.
Épp oly bátor, mint rokona,
az eleven kis menyét koma.
A különbségük nem is több,
télre fehér bundát ölt.
Rabló vágya épp úgy hajtja,
földön s vízen bizongatja.
Amerre jár sürög-forog,
vérszomjától mindig buzog.
Vakmerő és állja helyét,
akárcsak a kicsi menyét.
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