
 

 

Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú, avagy hogy 

találjuk meg a Napot 

Lélekmelengető előadásban lehetett részük a Móra iskola diákjainak kedd délelőtt: a Cinka Panna Cigány Színház hozta 

el hozzájuk Szécsi Magda zenés mesejátékát, amelyben Csörgőkezű, Vödörjáró és Dobhasú keresik az égről eltűnt 

Napot. 

Szeretet, elfogadás és barátság – Csörgőkezű, Vödörjáró és Dobhasú átélte és megmutatta ezen érzelmek 

erejét és fontosságát. Ezek segítségével sikerült visszacsalogatniuk a Napot, no meg a gyerekek arcára a 

nevetést. A Móra iskola diákjai együtt nevettek, énekeltek és táncoltak a három színművésszel (D. Horváth 

Károllyal,Jónás Judittal, Mata Andrással). A színház visszajáró vendége a tanulási, mozgásszervi 

akadályozottsággal élő gyermekeket nevelő intézménynek. 

– A Móra iskolában mindig nagy örömmel fogadnak minket a diákok és a pedagógusok, szeretünk ide jönni. 

Utazó színház vagyunk, több darabbal járjuk az országot, és az érdi önkormányzat támogatásának 

köszönhetően évi két-három előadást tartunk valamelyik érdi iskolában is – mondta tudósítónak Jónás Judit 

művészeti vezető, akitől azt is megtudtuk, hogy színházuk érdi székhelyű. 



 

– Többféle darabunk van, hiszen hol óvodásokhoz, hol idősekhez megyünk, így a drámától a cirkuszi műsoron 

át a Kovács Apollónia nótaénekes életét feldolgozó darabig minden megtalálható a repertoárunkban. Most egy 

cigány kabaréval készülünk, szövegét Bach Szilvia humorista írja, ő is rendezi majd a produkciót – tette hozzá 

Jónás Judit. 

A Móra iskolásainak életében azért is nagy szó egy-egy ilyen darab, mert ők nagyon ritkán jutnak el színházi 

előadásra. Ennek egyrészt anyagi akadályai vannak, másrészt sok tanuló nem ültethető fel még különbuszra 

sem – ha viszont helybe jön a színház, az egész iskola részt tud venni az előadáson – monda érdeklődésünkre 

Sátori Boglárka intézményvezető. 

 

http://cinkapanna.hu/repertoar.html


A Cinka Panna Cigány Színház pénteken visszatér a mórás gyerekekhez, egy pódiumesttel, ami a Fekete-

Fehér hangok címet viseli; cigány, magyar és spanyol költők versei hangzanak majd el, autentikus cigány 

dalokkal színesítve (Szécsi Magda, Choli Daróczi József, Lakatos Menyhért, József Attila, Nagy László, 

Federicó Garcia Lorca stb.) 
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