SZÍNHÁZ – A pillanat szívmelengető csodája
Széchenyisek a Nemzetiben
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola vezetősége és pedagógus közössége rendkívül
fontosnak tartja a magyar kultúra, és a kulturális örökség ápolását és megismertetését a diákokkal.
Több hagyományőrző rendezvény, kiállítások és múzeumok látogatása, gyakori színházlátogatások
alkalmával igyekszünk lehetőséget teremteni a diákoknak a kulturális értékek megismerésére,
megszerettetésére.
A múlt tanév óta több alkalommal, több évfolyamnak is szervezett színházlátogatást Nyutali Marianna
kolléganőnk, akinek szervezői munkája eredményeképp rendkívül kedvezményes áron, sőt ingyenesen
juttathattuk el gyermekeinket a Nemzeti Színház csodás előadásaira. Nagyon szépen köszönjük áldozatos
és rendkívül kitartó munkáját, melyből nagyon sok gyermekünk profitálhatott!
Ebben az esztendőben az alsó és a felső évfolyamosok is eljuthattak olyan előadásokra, melyek a magyar
irodalom klasszikusaiból születtek. Ilyen előadások az idén Petőfi Sándor János Vitéze, és Vörösmarty
Csongor és Tündéje, melyeket csodálatos rendezésben, és fantasztikus élményt nyújtó színpadképekben
nézhettünk meg az ország első számú színházának színpadán.
Természetesen külön köszönet illeti a színház vezérigazgatóját, Vidnyánszky Attilát, aki a repertoár
összeállításánál figyel és ügyel arra, hogy legyenek olyan igényes, gyönyörű előadások, ahol
gyermekekkel telhet meg a nézőtér. Emellett gondoskodik arról is, hogy ne a szülők anyagi helyzete
határozza meg azt, hogy melyik gyermek juthat el színházba. Ezúton is tisztelettel köszönjük áldozatos
munkáját, melynek eredményeképp a mi iskolánkból is több mint 150 gyermek látogathatta és
látogathatja a jövőben is a Nemzeti Színház felemelő és varázslatos előadásait!
A színház egy csoda, mely a pillanatnak szól. Minden előadás egyszeri, és megismételhetetlen. Egy
színházi darabnak atmoszférája van, az élő játéknak hihetetlen, magával ragadó ereje van, melyet a
kisgyermek teljes valójával él át, tapasztal meg. Össze sem hasonlítható egy mozi-élménnyel.
Fantasztikus látni, mennyire elvarázsolja őket ez a csoda, mennyire magával ragadja, és átjárja
lényüket! A gyermek hisz a varázslatban és a csodában. Átéli, élvezi, valóban benne él. Mindezt látni és
érezni mind tanárként, mind szülőként felemelő és szívmelengető érzés!
Köszönet érte Nyutali Mariannak, Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház művészeinek, és az iskola
vezetőségének a támogatásért és bátorításért!
A gyermekeim minden előadás után ezt mondják:
„Ez volt életem leggyönyörűbb színházi élménye!” És ez mindig csak az első mondat…
Azt hiszem, ez mindent elmond! 

Gyovai Margit

