
Akikre büszkék lehetünk 

 

         Sziasztok! Julcsi vagyok, 12 éves, és Horgoson élek. Tudom, Horgosnak 

mostanában nem túl pozitív a visszhangja a határ, a betörések és egyéb ijesztő dolgok 

miatt, de itt is élnek igazán kedves, energikus, vidám személyek a hallottak ellenére.  

       Egyikük, akinek nagyon hálás vagyok, Kiss Iván Anna tanárnő, aki létrehozta a 

Pöttömszínpadot. Ennek a társulatnak én is tagja vagyok.  

       Ő már magával a jelenlétével képes megolvasztani a jégpáncélba burkolózott 

szíveket. Igen, az imént említettem, hogy a tanárnő hozta létre a Pöttömszínpadot, és 

egyszer, amikor próbáltunk, betoppant ő is. Jobbnál jobb ötletekkel állt elő a 

darabunkkal kapcsolatban, és a reggeli morcosság el is tűnt az arcunkról, ahogy az 

ötleteit megosztotta velünk.  

      Első találkozásra olyannak ismertem meg, aki nem ismeri a szomorúság fogalmát, 

még a szeme is nevet, és mindig egy apró mosolyránc bújik meg ajka felett. Azt mesélte, 

hogy először nem is Pöttömszínpad volt a csapat neve, hanem Addig élünk, amíg meg 

nem halunk! Ezt a nevet később egy kedves kollégája Pöttömszínpadra változtatta. 

Először óvodákba jártak, a kicsi gyerekeknek rövid előadásokat bemutatni, amit az 

óvodások mindig kitörő örömmel fogadtak. Később gyarapodott a társaság, és végül már 

sok- sok gyerek szeretett volna részt venni az előadáson. Úgy mondta a tanárnő, hogy 

ezek a gyerekek beleadták még a szívüket is minden egyes fellépésbe. Előfordult, hogy 

2-3 órás próbákat tartottak, akkor sem keresett senki kifogást, hogy miért nem tud részt 

venni a gyakorláson. Mindig bizakodó volt, még a háborús időkben is próbáltak. És ha a 

helyzetre való tekintettel nem is tudtak annyiszor fellépni a gyerekek, ugyanakkora 

lelkesedéssel, örömmel és odaadással próbáltak. 

    A fogalmazásomat egy gondolattal zárnám, ami a tanárnővel folytatott röpke 

beszélgetés alatt igazán megfogott: Folytassátok tovább a próbákat, gyakoroljatok, 

adjatok bele mindent, mert ha sikerül életben tartanunk a Pöttömszínpadot, később még 

talán egy kisebb kultusza is lehet a dolognak. Hajrá!  
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