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Nagyon szép kulturális élményben volt részünk az iskolai tan- Elérkezett az utazás napja. Szerencsére szép idõ volt. Az ala-
év elején, október 9-én, mivel a Nagy László Szakképzõ Iskola, pos elõkészítés, egyeztetés következtében biztosítva volt he-
Gimnázium és Kollégium pályázott az OperaKaland címû ren- lyünk a vonaton külön kocsikkal. Jó hangulatban érkeztünk meg 
dezvényre. a Keleti-pályaudvarra, s onnan rövid séta után a színházba. El-

Iskolánk tanulói, tanárai, összesen 110-en egy rendhagyó szín- foglaltuk helyünket, s megcsodáltuk a gyönyörû épületet. Egy 
házlátogatáson vettünk részt. elõadás alkalmával közel 2.000 fõ lehet jelen. Színvonalas, han-

gulatos elõadást láttunk: kiváló színészi alakításokat, szép 
dalokat, humoros jeleneteket ötletes, érdekes, szép díszletekkel. 
Jó volt hallani az ismerõs dallamokat, dalokat.

Tanulóink és a kísérõ kollégáim közül is legtöbben elõször jár-
tunk ebben a színházban. Lenyûgözött bennünket a színház 
mérete, hangulata, s az elõadás látványossága. A közönség vas-
tapssal fejezte ki elismerését.

A megújult budapesti Erkel Színház szervezésében megte-
kinthettük Kodály Zoltán: Háry János címû daljátékát 
(Vidnyánszky Attila rendezésében). Az OperaKaland program 
keretében nagyon kedvezményes áron szervezte a színház az 
elõadásokat, valamint az odautazás költségét is támogatta a 
program. Október 8-ától 20-áig több mint 32.000 diák és kísérõ- Az elõadás után egy rövid szabadidõs program után indult a vo-
tanár tekinthette meg a mûvet délelõtti vagy délutáni elõadás ke- natunk hazafelé. A beszélgetések még ekkor is az elõadásról 
retében. A program célja az volt, hogy megismertessék a kö- folytak. Sok tanuló kérdezte, hogy mikor jövünk legközelebb 
zépiskolásokat és a pedagóguskísérõket az opera világával. színházba. Ez megerõsítette bennünk, pedagógusokban azt a 

Nagy izgalommal készültünk erre a kivételes alkalomra. Egy- meggyõzõdést, hogy nagyon hasznosak az ilyen alkalmak és le-
részt kíváncsiak voltunk a színházra, az elõadásra, a színészek- hetõségek. Néhányan még soha nem voltak Budapesten szín-
re. Másrészt sejtettük, hogy ilyen nagy létszámmal utazni vona- házban.
ton eleve nagy kihívás és kaland lesz. Valóban így volt. Örültünk, amikor láttuk, hogy mennyire jól érzik magukat 

Az utazás elõtti napokban felkészültünk az elõadásra. Osz- diákjaink, s a legszebb „jutalom” volt számunkra, amikor 
tályfõnöki és énekórákon megismertettük a tanulókkal a mû megköszönték, hogy ilyen szép élményben lehetett részük.
cselekményét, a szereplõket. Meghallgattuk a mû legnépsze- Dienes Edit
rûbb dalait az iskolarádióban. szervezõ tanár

Az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ 2014-ben lép mûködé-
sének 50. évébe. Az elõttünk álló évet ennek jegyében tervezzük, a rendezvé-
nyek során is szeretnénk ennek kellõ nyomatékot adni. Ezért minden hónap-
ban az újság lapjain teszünk közzé olyan régi és újabb idõbeli fotót, melyek a 
helyi kulturális élet valamely jelentõs eseményét, közösségeinek történését je-

lenítik meg.
Várjuk azok jelentkezé-

sét, akik a fotón szerepel-
nek. Szándékunk, hogy 
minél több információ-
hoz jussunk az általuk 
folytatott kulturális tevé-
kenységekrõl, esetleg 
még fellelhetõ tárgyakról, 
dokumentumokról - melyek a 2014 évben, a Mûvelõdési Központ által terve-
zett jubileumi rendezvénysorozatban megjeleníthetõek lehetnek.
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