
Szentesiek a Völgyben 

Szentes - Tíz napot töltöttek a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai 
a Mővészetek Völgyében. Az iskola színjátszói évek óta visszatérı vendégek, idén 
is nagy sikert arattak az elıadásaikkal. 

– A fesztivál kezdete elıtt érkeztünk a völgybe, az 
elsı napokban nem voltak látogatók. Ez abból a 
szempontból volt számunkra szerencsés, hogy jobban 
tudtunk a feladatra koncentrálni. A helyszínen 
állítottuk össze az utcaszínházi darabokat, amelyeket 
Kapolcson, Vigándpetenden és Taliándörögdön is nagy 
sikerrel adtuk elı – számolt be Szurmik Zoltán 
tagozatvezetı, aki – az osztályfınökkel, Pádár 
Zoltánnal együttmőködve – a jövı témáját dolgozta 
fel a kilencedikesekkel. Az egy évfolyammal fölöttük 
tanuló drámaisok Csapiné Matos Ibolya útmutatásai 
alapján rendhagyó, humorban is bıvelkedı bőnügyi 
történetet adtak elı, Szebeni Zoltán a tizenegyedikesekkel pedig a kísértés 
kérdéskörét járta körül. 
 
– A darabok úgy jöttek létre, hogy felvetettük a témákat, és beszélgettünk azokról a 
gyerekekkel. Az elıadások során sokat improvizáltunk, és igyekeztünk kihasználni az 
utcaszínház mőfaji sajátosságait. Látványos, erıs gesztusokkal elıadott mővek 
jönnek így létre, a közönség szinte együtt él a mővel – hallottuk Szurmik Zoltántól. 
Azt is hangsúlyozta, hogy a kapolcsi táborok szakmai és közösségépítési szempontból 
szintén hasznosak a drámai tagozatos diákoknak. 
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A rovat legfrissebb cikkei 

Fedezze fel Sopront 
madártávlatból! - galéria

Szeptembertıl startol az Egyetemi Tudástár

Folytatódik a Kutyahegy belterületi vízrendezése

A nyitóoldal témái 

Sokan segítenének Németh 
Etelkán

Háború lett a kukorica megsemmisítésébıl

Aki nem dolgozik, nem kap segélyt 

hirdetés    

   

Füstölt fokhagyma! 
Regisztrálj, és 
küldjük a mintát! 

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Stresszes? Tart az Állást keres? Nem Sokat halljuk 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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