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Csoportos és szólóprodukcióval 
is benevezett az István, a király 
iskolába megy című nemzetközi 
versenybe a szilágynagyfalui 
Petri Mór Technológiai Líceum. 
Farnas Edina Mária, a tanintézet 
pedagógusa a felkészülésről, az 
elemista diákok lelkesedéséről 
beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

A szilágynagyfalui Petri Mór 
Technológiai Líceum elemis-
ta diákjai is részt vesznek az 

István, a király iskolába megy című 
nemzetközi versenyen, amely hatá-
rokon átívelve nyújt lehetőséget a te-
hetséges gyerekek és iskolás csopor-
tok bemutatkozására. Mindezt úgy, 
hogy közben a fi atalok megismerik 
a középkori Magyarország viselet-
történetét, Szent István udvartartá-
sát. A diákok szemszögéből nézve a 
rockopera jeleneteinek eljátszása le-
hetőséget nyújt hagyományaink, tör-
ténelmi értékeink újraértékelésére, 
mindemellett pedig tehetségkutató 
szerepe is van.

Farnas Edina Mária biológia sza-
kos tanárnő a Krónika érdeklődésé-
re elmondta, az online versenyben 
részt vevő (0–4. osztályos) diákok 
tagjai a Szilágy megyei községben 
működő Kéknefelejcs multikultu-
rális társaságnak. Kifejtette, a gye-
rekek nagy odaadással járnak a 
péntek délutáni próbákra, és ugyan-
olyan lelkesedéssel készülnek min-
den egyes helyi fellépésükre. „Né-

hány év alatt odaadó, összetartó kis 
csapat kovácsolódott össze. Együtt 
izgultak a fellépések előtt, együtt 
örültek, és néha szomorkodtak, ha 
valami nem a tervek szerint alakult. 
Megtanulták tisztelni egymást, csa-
patként működni, amit örömteli volt 
látni, ugyanis a gyerekek csak 6–10 
évesek, és sokan már ötéves koruk 
óta járnak ebbe a közösségbe” – fo-
galmazott a pedagógus. Hozzátette, 
amikor elolvasta a felhívást, arra 
gondolt, hogy a csapat oszlopos 

vezetőjének, mindenki Babu néni-
jének energiájával, odaadásával és 
a gyerekek lelkesedésével kivitelez-
hető lenne a produkció. Amikor a 
szervezők megírták, hogy szívesen 
veszik a szilágysági iskola és a Kék-
nefelejcs társaság közös nevezését, 
elhatározták, hogy belevágnak.

A Szörényi Levente és Bródy Já-
nos közreműködésével indult te-
hetségkutatóban az István, a király 
magyar rockopera egyik részletét 
kellett előadni az Ezredforduló című 
drámája alapján. A Petri Mór-iskola 
a szereposztáskor az István, a király 
című részletet kapta, amelyet zenés 
produkcióban kellett előadniuk az 
eredeti rockopera alapján 25 percben. 
A szereplőlistát 24 gyerek névsorával 
küldték el, valamint beneveztek egy 
szólistát, az első osztályos Farnas 
Karola Edinát, aki Réka szerepében – 
Koppány lánya – indult a versenyben. 
Ugyanezt a szerepet adta elő a csopor-
tos produkcióban is.

Farnas Edina Mária arról is beszá-
molt, hogy a gyerekek mindenféle 
zenei alapképzés nélkül, valamint 
képzett zenetanár segítsége nélkül 
tanulták meg a dalokat. A próbákat 
Gábor Mária, a Kéknefelejcs mento-
ra vezette, az iskola részéről pedig 
ő segített. A koreográfi a, valamint 
a gyerekek korhű jelmezei szintén 
Gábor Máriának köszönhetők. Sa-
rolt és Gizella koronája, a szent 
korona, valamint egyes jelmezek 

KORHŰ JELMEZEKBEN ADTÁK ELŐ AZ ISTVÁN, A KIRÁLY EGYIK RÉSZLETÉT A SZILÁGYNAGYFALUI ISKOLA ELEMISTA TANULÓI

Rockopera szilágysági diáktehetségekkel

A szilágynagyfalui Petri Mór Technológiai Líceum elemistái zenei alapképzés, illetve képzett zenetanár segítsége nélkül tanulták meg a dalokat
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az eredeti rockoperában láthatók 
teljes másai.

„Az első próbákon még nem tud-
tuk, hogyan fogjuk ezeket a gyere-
keket betanítani, valamint a zenei 
hallásukat fejleszteni annak érde-
kében, hogy méltóképpen előad-
hassák a produkciót. A gyerekek 
életkorát tekintve egyáltalán nem 
bizonyult könnyű feladatnak. De 
lassacskán gyönyörű darab kere-
kedett ki a próbákon, a gyerekek 
egyre magabiztosabbak voltak, az 
utcán, szünetekben, reggel és este 
énekelték a dalokat” – részletezte a 
pedagógus. Hozzátette, szülőként 
és tanárként csodálattal töltötte 
el, hogy ezek a gyerekek mennyire 
megszerették, és ezzel egy időben 
megismerték ezt a darabot. Elme-
sélték a tanítóknak a próbákat, a 
készülődést, sokan közülük pedig 
bátorították őket, és izgatottan 
várták, hogy láthassák a produkci-
ókat. Az iskola vezetősége is bese-
gített a próbák szervezésében.

Farnas Edina Mária szerint for-
gatás előtt a gyerekek nagyon 
izgatottak voltak, otthon és az is-
kolában egyaránt számukra min-
den az István, a királyról szólt. 
Március 2-án megjelent a felvétel 
a www.iskolasistvan.hu oldalon, 
ahol március 19-ig a csoportos 
előadásokra, március 31-ig pedig 
a szólisták produkcióira lehet sza-
vazni.

A Magyar Ifj úsági Értekezlet (Mi-
ért) a koronavírus-járványra való 

tekintettel olyan kezdeményezést in-
dít, amely során fel szeretnék kérni a 
fi atalokat arra, hogy segítséget nyújt-
sanak az időseknek. Mivel a román 
hatóságok fi gyelmeztetése szerint 
az időskorúaknak csak nagyon in-
dokolt esetben javallott elhagyniuk 
otthonaikat, aki szeretne, segíthet 

abban, hogy a napi szintű, szükség-
szerű feladatokat elvégezze helyet-
tük. „Ha a településeteken ismeritek 
a helyi ifj úsági szervezet tagjait, ke-
ressétek őket bizalommal, és egyez-
tessetek az akció lebonyolításáról. Ha 
nincs ifj úsági szervezet, bármilyen 
kérdéssel forduljatok hozzánk Face-
bookon! Mivel nagyon sok nyugdíjas 
ma már az online térben, Facebookon 

is aktív, ezért készítettünk egy felhí-
vást, ezt osszátok meg, így jelezheti-
tek a környezetetekben élő időseknek 
a kezdeményezést, és hogy ti is részt 
vennétek benne. A kép alá, a leírás-
ba írjátok bele az elérhetőségeiteket: 
név, telefonszám és hogy melyik tele-
pülésen tudtok segítséget nyújtani” – 
olvasható a felhívásban. A szervezet 
azokra is gondolt, akik nem böngész-

nek a világhálón, így a fi atalok a Miért 
weboldalán található plakátot letölt-
hetik, kinyomtathatják, és kitölthe-
tik elérhetőségeitekkel, illetve, hogy 
melyik településen tudnak segítséget 
nyújtani. A papíralapú felhívást ja-
vasolt egy jól látható helyre, például 
bejárati ajtóra, lépcsőházajtóra vagy 
akár egy plakátolóhelyre kihelyezni. 
(B. L. J.)

Pánik helyett segítség! – az idősekre is fi gyel a Miért

 » A Magyar 
Ifjúsági Értekezlet 
arra kéri a fi atalo-
kat, hogy segítse-
nek az időseknek.

Királyi sereg. A versenyző diákok Sarolt, István, Gizella és Réka szerepében

 » „Az első pró-
bákon még nem 
tudtuk, hogyan 
fogjuk ezeket a 
gyerekeket beta-
nítani, valamint a 
zenei hallásukat 
fejleszteni annak 
érdekében, hogy 
méltóképpen 
előadhassák a 
produkciót. Las-
sacskán gyönyörű 
darab kerekedett 
ki a próbákon, a 
gyerekek egyre 
magabiztosabbak 
voltak, az utcán, 
szünetekben, 
reggel és este 
énekelték a dalo-
kat” – részletezte 
a pedagógus.




