Gyöngyszemek a Magyar Kultúra napján
Minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján nagy a sürgés-forgás a Mozi épületében. Az
öltözők megtelnek szebbnél szebb ruhákkal, jelmezekkel. Suhannak a szoknyák, kopognak a
csizmák, a hosszú hajakba piros, fehér színű szalagok fonódnak. A kórus tagjai bemelegítik
hangszálukat, az előadók még utoljára elismétlik gondolatban a jól megjegyzett, bevésett sorokat.
A hideg idő ellenére folyamatosan nyílt az ajtó, a kipirult arcokon megjelent a várakozás és az
izgalom jele. Hamar elfogytak a belépéskor kiosztott, számozott köszönőkártyák. Közel 700 ember
- lelkes gyerek, segítőkész pedagógus, óvodapedagógus, kíváncsi szülő, nagyszülő - gyűlt össze a
jeles napon. A Görög Demeter Művelődési Ház által szervezett 3 órás rendezvényen kultúránk
végtelen fonalára fűztük fel az értékes gyöngyszemeket. Szem előtt tartva Veres Péter író mottóját,
arra törekedtünk, hogy minden szépet, nemest, érdemest bemutassunk kis közösségünknek,
közönségünknek.
Az irodalom, zene, tánc és színjátszás legcsiszoltabb, legfényesebb gyöngyszemeit csodálhattuk
meg közelről. A fellépők, szereplők felkészülésükkel, kitartó munkájukkal egészen mélyre merültek,
hogy felszínre hozhassák időtálló értékeinket. Örömüket lelték abban, hogy megmutassák mire
képesek, észrevétlenül is nyitottak a hallgatóság felé. Csige Tamás polgármester úr ünnepi
beszédében hangsúlyozta- „(…) a mi gyerekeinknek, a város szülötteinek kell megmutatni, hogyan
élik meg saját kultúrájukat, feladatunk, átadni és megőrizni hagyományainkat a jövő generációja
számára!”
Még mielőtt előrehaladnánk az események forgatagában és elgurulnának kezünkből a színes
programok, vegyük sorra, mely csoportok, körök, egyének szórakoztattak, gyönyörködtettek, vagy
éppen gondolkodtattak el bennünket. Moldvai dallamok felcsendülésével elsőként a Szent Bazil
Görögkatolikus Általános Iskola és a Világ - Virága Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésében
működő (4.b osztály) néptáncosok lépéseit követtük. Kéz a kézben találkozott ritmus és lendület.
Az általuk alkotott kör hol kiteljesedett, hol felbomlott. Ugyancsak serényen csapkodták a lábbeli
szárát, emelték kalapjukat a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium végzős diákjai is. A táncos
csoport szatmári táncokkal verte fel a színpad pillanatnyi csendjét. Produkciójukkal köszönteni
kívánták a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Hajdúdorogi Középiskoláért Alapítványt is.
Vidám, kacagtató jelenetekkel ajándékoztak meg minket a színjátszás „mesterei”. A Hajdúdorogi
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aranyhal Színjátszó Csoportjától
Arany János: Fülemile című művét láthattuk modern átiratban. Előadásukkal részeseivé váltunk a
bolondos szomszédok perlekedésének, vitájuk groteszk mivoltának, bírójuk furfangos
viselkedésének. Szintén komikus történetet tárt elénk a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola
Kincskereső Színjátszó Csoportja. A három együgyű lány népmesében mosolyt csalt arcunkra a
lányok szeleburdisága, ahogyan az arra tévedt udvarló tetszését kívánták elnyerni. A nem várt
fordulatok bekövetkezése biztosította a humor kiapadhatatlan forrását. A Móra Ferenc Iskola 4.
osztályos lányai szintén próbára tették, megcsillogtatták színészi képességeiket. Saját kis verset
csempésztek előadásukba, illetve Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék című művének részletéből
választ kaphattunk arra, miért is jó felnőttnek lenni, gyerekként miért olyan nehéz betartanunk a
szabályokat.
A legkisebbek is kivették részüket a szereplésből. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda Micimackó
csoportja és a Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Maci csoportja kézenfogva, kicsit
megszeppenve lépett színpadunkra, de amint meghallották a zenét feloldódtak, s örömmel
hallgattuk újévi jókívánságaikat. Megelevenedtek a még gyerekkori emlékeinkben élő dalok: Kis
kece lányom, Iglice, szívem iglice, Bújj- bújj zöld ág. Fejethajtottunk az irodalom nagyjai előtt.
Örökérvényű mondanivalójuk hangzott a múlt ajkáról a jelennek. Élvezhettük a magyar nyelv
gazdagságát, sokszínűségét. Három vers és egy novella színesítette a programot. Szegedi István, a
Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium tanulója kiválóan érzékeltette Illyés Gyula: Haza a
magasban c. versét, Nagy Sára, a gimnázium végzős diákja egy Kosztolányi művel készült, Orosz
Nikoletta, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója Wass Albert:
Patkányok lázadása című novellájának magvas gondolatait közvetíttette, Anga Evelin szintén a

gimnázium képviselőjeként, Somogyváry Gyula: Magyar Miatyánk 1919-ben c. versével nyerte el
az irodalomkedvelők tetszését.
Nem maradhatott ki a zenei kínálat sem műsorunkból. A Szent Bazil Görögkatolikus Általános
Iskola felső tagozatos Mécses Gyermekkara erdélyi dalokat és dunántúli táncnótákat énekelt
Radics Teréz tanárnő vezetésével. A Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium két tehetségéges
fiataljával Szakállas Csabával és Magi Boglárkával átélhettük a népdalok csodálatos dallamvilágát.
Szép hangukkal életre kelt a Paradicsom közepében című népdal és a Széki születésnapi köszöntő.
A Móra Iskola növendékeinek keze alatt „táncot jártak” a billentyűk, hatkezes zongorajátékukkal
Belgráf József verbunkosát Kecskés Balázs átiratában adták elő. A Kamarakórus tagjai 16. századi
régi magyar tánczenével ismertették meg a hallgatóságot. Fuvola, dob, zongora kísérte az éneklőket.
A Zeneiskola tanárai ugyancsak bekapcsolódtak a hangszeres élmények elmélyítésébe. Lajtos Anna
zongorán, Nagy Csaba hegedűn szólaltatta meg Bartók Béla: Egy este a székelyeknél című
zeneművét.
A műsoros est két blokkját a Mészáros Károly Városi Könyvtár gondozásában megjelent és a
Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola által felajánlott kiadványok kisorsolásával zártuk. Az
Akácos Út Nótaklub műsoros CD, DVD adományait, valamint a februári nótaestre szóló belépőket
is megnyerhették a szerencse kegyeltjei.
Visszatekintve az eltelt órákra, tartalmas és élményekkel teli délutánt tölthettünk együtt.
Megvalósítottuk mindazt, amit Mislovics Andrea, a Görög Demeter Művelődési Ház muzeológusa
az események kavalkádjában ünnepi beszédével kiemelt, hagyományaink által megtanultuk
megbecsülni, tisztelni a másikat, köteléket képeztünk egymás között. Képzeletbeli gyöngysorunk
elkészült. Reméljük, hogy sohasem fog elszakadni, további új szemekkel fog gyarapodni.
Ezúton is köszönjük a gyerekek szereplését, a pedagógusok, pedagógiai asszisztensek,
óvodapedagógusok, dajkák együttműködését, a felkészítésben való közreműködést!
Kovács Margit

