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A padláson voltunk…
Mielőtt elkezdődött volna a várva várt őszi szünet, színházi 

programot szerveztek nekünk az osztályfőnökeink, Babi néni és 
Mesi néni. A Szigligeti Színházba mentünk, és  című A padlás
musicalt néztük meg. 

Előzőleg a neten utána olvastunk a darabnak, és megtudtuk, 
hogy 1988 óta játsszák különböző színházakban, és már több 
mint 800 000-en látták. Akkor biztos nem lehet unalmas az 
előadás! 

Nem is csalódtunk. Nagyon érdekes volt a forgószínpad, 
ötletesek a díszletek, általunk is ismert, szép dalok hangzottak 
el, s a színészek is remekül játszottak. Ha valaki még ennek 
ellenére is elszunyókált volna, akkor biztos felriadt álmából, 
mikor Barrabás, a gengszter többször is elsütötte a pisztolyát. 
Hát az fülsüketítő volt! Majd kiugrottunk a székünkből. A 
történet is érdekesen bonyolódott, félig mese, félig valóság; egy 
betörő, két szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot kereső szellem 
találkozásáról szólt, de a kezdeti bonyodalmak után minden jóra 
fordult. A főszereplő, Rádiós egy fiatal fiú, akit Dósa Mátyás 
alakított. Hol játszódott a történet? Egy budapesti lakás 
padlásán és annak tetején. Ezért voltunk mi a padláson.  

Az előadás végén a színészek óriási tapsot kaptak, főleg Dósa 
Mátyás. Aznap délután is teltház előtt játszották a darabot, így 
mi is jócskán gyarapítottuk a nézők táborát. Ajánljuk 
mindenkinek, aki teheti, menjen el , mert A padlásra Presser 
Gábor és Sztevanovity Dusán darabján jól fog szórakozni.

a 7. osztályosok

Egy emlékműsor kulisszatitkai
Minden tanévkezdés sok új és szokatlan feladatot jelent 

számunkra, de az idei különösen nehéznek bizonyult. Nem elég, 
hogy hetedik osztályban több új tantárggyal és tanár nénivel, 
tanár bácsival kellett megismerkednünk, de még ehhez jött egy 
plusz feladat is: a mi osztályunknak kellett ünnepi városi műsort 
adnia az aradi vértanúk tiszteletére.

A felkészülésben az osztályfőnökünk segített, akivel közösen 
kiosztottuk a szerepeket. Az események felidézése sok 
szereplőt igényelt, ezért a másik hetedik osztályból is 
toboroztunk önkénteseket, akikből nem volt hiány. Sőt, még 
narrátorokat is be kellett „építeni” – a forgatókönyvbe, mert 
mindenki szeretett volna szerepelni. Kezdődhetett az 
olvasópróba! Nem mondhatnánk, hogy Babi néni nagyon meg 
volt elégedve a kiejtésünkkel és a beszédtempónkkal, ezen 
sokat kellett csiszolni (még így sem lett az igazi), viszont a 
lelkesedésünk töretlen volt.  Már alig vártuk, hogy 
elkezdődjenek a színpadi próbák… (Milyen izgalmas lesz a 
függöny mögött bujkálni, a mikrofonba belekiabálni, órákról 
hiányozni!)

Bár a lehető legkomolyabban megígértük, hogy rendesen 
viselkedünk, természetesen ez nem mindig sikerült. Pedig 
igyekeztünk figyelni, s „csak” 3-4-szer kellett ugyanazt a 
jelenetet elpróbálni, mert (milyen véletlen), valaki mindig 
elfelejtette a rendezői utasítást betartani. A végén már kezdtünk 
Babi néni és egymás idegeire is menni.

Szerencsére vagy szerencsétlenségünkre vészesen közeledett 
október 6-a, s már lelki szemeinkkel láttuk a kifütyülő vagy 
éppen gúnyosan nevető közönség rémképét. Így aztán mindenki 
igyekezett magát a legjobb formába hozni; próbált artikulálni 
(vagy micsoda), hangosan beszélni, a helyére állni. Ha a 
folytatást már nem tudta megjegyezni, akkor jó csapathoz illően 
segítettük egymást.


