
Iskolánk egyik legizgalmasabb hagyománya immáron évek óta a Tavaszi Összművészeti 
Fesztivál, s tavaly óta már ugyanezzel a jelzővel illethetjük a TÖF-öt követő Kodós 
Gálát is. Az idei tanévben, mint általában, mindkét eseményen nívósabbnál nívósabb 
műsorszámok kerültek előadásra. Ahogy már tavaly is, az idei Fesztiválon is az egyik 
legfontosabb nyereménnyé nőtte ki magát a Gálán való fellépés. Ezt ezúttal két osztály is 
kiérdemelte, s a Gála után a Kodórádióban a 10.B osztály műsorszerkesztői interjút 
készítettek az Antigoné című darabjukért különdíjat nyert 9.B osztállyal, és az első 
helyen végző, mezőségi táncokat bemutató 10. B osztállyal. 

 

Antigoné és az olasz maffia 

 

Hogy jött ez az érdekes felfogás az Antigonéval kapcsolatban? 

Az volt a lényeg, hogy minél érdekesebb és különlegesebb legyen, és hogy legyen esélyünk 
megnyerni a fődíjat. Egyrészről mivel a nyelvezete nagyon régi az eredeti szövegnek, cél volt, 
hogy átírjuk, hogy könnyebb legyen megtanulni a szöveget. És amúgy ez a testvérgyilkosság 
és maga az Antigoné történet nagyon beleillik ebbe a keresztapa feelingbe. 

És milyen volt az előkészület? 

Kaptunk segítséget az 
osztályfőnökünktől, Magyar 
Juliannától és a 
magyartanárunktól, Bobory-
Michna Boglárkától. 
Körülbelül egy hónapig 
dolgoztunk az egészen, mire 
összeállt a dolog. Elég 
érdekesen ment mondjuk, de 
minden próbán a rendező 
nagyon sok mindent 
hozzátett ahhoz a dologhoz, 
hogy valami módon 
összetartsa a csapatot. Igen, 
voltak nehézségek, hogy hiányzik a szereplő, hogy nem vállalja stb., de aztán végül összeállt 
az osztály, és odatettük magunkat, hogy igen, csináljuk. 

Említettétek, hogy érdekesen mentek a próbák. Ez alatt mit értettetek vagy mit értettél? 

Amit Betti is említett, hogy sok hiányzónk volt, volt olyan, amikor, aki egyébként súgóként 
funkcionált, állt be, és olvasta be a szöveget, hogy tudjunk továbbmenni. A hely, az, hogy 
mikor próbálunk, kinek mikor jó, ezt nehéz volt összeegyeztetni. 

A szereposztás elkészítése közösen ment, vagy Betti, te osztottad ki? 



Úgy ment igazából, hogy odamentem megkérdezni, hogy hajlandóak-e elvállalni esetleg vagy 
szeretnék-e ezeket a szerepeket, és a legtöbben azt mondták, hogy igen, ők elvállalják. Így jól 
jött ki a dolog, mert nagyon kevesen mondták azt, hogy nem, de ugye ők is belekerültek. 

Örültetek ennek a TÖF-ön elért különdíjnak vagy mik voltak a visszajelzések? 

Eleinte ugye mi is a fődíjért indultunk, mint minden másik osztály, aki jelentkezik a TÖF-re, 
de meglepődtünk, mert ugye a TÖF történelmében még nem volt olyan, hogy különdíj, szóval 
nem is számítottunk erre. Kicsit meglepődtünk, és kicsit csalódottak is voltunk. Pozitívan 
vettük ezt az egészet, ugyanis jutalmazni akartak minket is. Ez egy külön-, mint a nevében is, 
különdíj volt, és nagyon nagy díj, hogy felléphettünk vele a Kodós Gálán is, és ez nagyon jó 
volt, nagyon pozitív.  

És nem éreztétek, hogy megcsappant volna az osztály lelkesedése a TÖF után, hogy a 
Kodós Gálán is még elő kell adni és már nem olyan lelkesek? 

Igazából nem, mert ugye jöhetett barát, családtag, bárki, és az iskola keretein belül ők ezt nem 
láthatták, viszont így megmutathattuk nekik, hogy mit tudunk.  

Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! 

Mi is köszönjük!  

 

Legyen tánc! 

 

Hogy jött az ötlet, hogy mezőföldi népdalokat énekeljetek és táncoljatok? 

Szeptembertől kezdve mezőföldi népdalokat tanultunk énekórán Mits-Kovács Eszter 
tanárnővel, és az osztályon azt lehetett észrevenni, hogy nagyon élvezték ezeknek az 
éneklését, tanárnő meg is jegyezte, hogy milyen jól szól a hangunk együtt.  

Milyen volt felkészíteni az osztályt? 

A felkészülés elég nehézkesen indult. Nagyon nehezen lehetett rábírni a csapatot, hogy 
együttműködjenek velem, azonban szerintem a végére ez teljesen jól sült el.  

Hogy zajlottak a próbák? 

A próbák az elején elég feszülten zajlottak, majd amikor már mindenki megpróbálta kicsit 
beleélni magát a szerepébe, akkor teljesen pozitív lett mindenki.  

A külön tánc milyen élményt adott? 

A külön táncot én vállaltam el Natasával és sok próbánk nem volt. Három volt összesen, de 
összehoztuk az egészet.  

Kik segítettek az elkészítésben? 

Az elkészítésben Mits-Kovács Eszter tanárnő segített abban, hogy a népdalokat betanította 
nekünk, illetve a koreográfiát én találtam ki, és közösen megcsináltuk.  



Milyen volt a fellépés a Tavaszi Összművészeti Fesztiválon? Milyen visszajelzéseket 
kaptatok? 

Úgy álltunk hozzá, hogy esély nélkül, tehát nem gondoltuk volna, hogy ez lesz. Ahogy 
kiálltunk és elkezdődött a darabunk, egész jó volt, beleélte mindenki magát, és jól éreztük 
magunkat. A visszajelzés az osztály javától teljesen pozitív volt. A lányok megemlítették, 
hogy ők máskor is csinálnának ilyet. Szóval szerintem ez egy nagy élmény volt mindenki 
számára, hiszen nem hiszem, hogy bárki ezen a programon kívül csinált volna ilyet. Az 
osztálynak ez egy nagyon jót tevő feladat volt, mert összehozott minket.  

Milyen érzés volt megnyerni a TÖF-öt? Számítottatok rá?  

Egyáltalán nem számítottunk rá. 
Nagyon jó érzés volt, ebben az 
iskolában szerintem ez az élmény 
volt a legjobb az osztálynak, ami 
valaha történt velünk. Amikor a 
dobogósokat sorolták fel, a 
negyedik helyezettel kezdték, 
mivel volt egy különdíjas. 
Elmondták a harmadik helyezettet, 
nem mi voltunk. Ekkor már 
elkezdtünk gondolkozni, hogy 
vajon mi lehet? Elmondták a 
második helyezettet, az sem mi 

voltunk. Mondom, biztos különdíjasok leszünk, mert a mi programunk teljesen eltérő volt a 
többiekétől, de a különdíjat is elmondták, és azok sem mi lettünk. Szóval első helyezettek 
lettünk és teljesen elhűlt az egész banda. Megszólalni nem tudtunk, csak futottunk ki a 
Gergővel, hogy gratuláljanak nekünk, megkaptuk az oklevelet, és akkor utána már tódult ránk 
az egész osztály és egy nagy ölelkezésbe fulladt az egész.  

Tanításmentes napot nyertetek. Ezt mikor fogjátok kivenni? 

Ezt a napot az érettségi szünet hetén fogjuk kivenni, a pénteki napot, hogy meghosszabbítsuk 
a szünetünket. 

A TÖF utáni héten a Kodós Gálára került sor. Itt milyen élményeitek voltak? 

A Kodós Gála szintén jól sikerült, sőt, szerintem mondhatom azt, hogy jobban sikerült, mint a 
TÖF-ön az előadásunk. Kicsit nehezen indult be, hogy újra össze kell rakni az egészet, mert 
ugye volt egy tavaszi szünetünk, és azt gondolom, hogy az is nagyon jól sikerült.  

Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.  

Köszönjük szépen! 


