
Kőbányai Sportszövetség  és a Muzsikáló Kőbánya 

Egyesület kapcsolata mindössze hároméves múltra tekint 

vissza. E munkakapcsolat igazi gyümölcse 2016. december 

hónapjára érett be… 

Előzmények: 2015. év végén egy közös munka alkalmával 

Bakó Roland zenekar vezető mesélte, hogy a Tutta Forza 

zenekarral megtanulják Csajkovszkij Diótörő zenéjének 

legismertebb tételeit és színházi előadás keretében 

mesélővel, marionett bábokkal bemutatják annak történetét 

Kőbányán, mert az itt élő kisgyerekek nem igazán jutnak 

el az Operába. 

Potos Ilona a Sportszövetség elnöke javasolta Rolandnak, 

hogy a marionett bábok helyett, a Kőbányai 

Sportegyesületek ritmikus gimnasztika és fitnesz 

versenyzővel is be lehetne mutatni a történetet, mert igen 

sok tehetséges fiatal sportoló edz a kőbányai 

sportegyesületekben. Különleges szenzáció lehetne, hogy a 

kőbányai közönségnek, kőbányán tanuló fiatal zenészek és 

Kőbányán sportoló versenyzők biztosíthatnák ezt az 

élményt. 

Az elképzelést valóra váltása 2016. nyár elején indult, a szervező tanárok és edzők: 

 a Garcia Fair SE elnöke Fata Anita  

 a Kőbányai Torna Club SE ritmikus gimnasztika szakosztály vezetője és edzője 

Ladányi Beatrix 

 a Marcipán Tánc és Fitnesz SE fitness szakosztály vezetője Cservenyák Gabiella 

 a Biofit SE elnöke Koós Katalin 

 a Magyar Állami Operaház balettművész koreográfusa Mráz Kornélia, 

 a Muzskáló Kőbánya Egyesület elnöke Dávid Krisztina 

 a Tutta Forza zenekar vezetője, karmestere Bakó Roland 

 Olasz Etelka színművésznő, a mesélő szerepében 

A fotó az első megbeszélésről 2016. május 19. Balról jobbra: Mráz Nelly, Bakó Roland, 

Koós Katalin, Cservenyák Gabriella, Ladányi Beatrix, Fata Anita 



Az előadások időpontjaira november 27-én vasárnap 15.00 és 18.00 és december 4-

én vasárnap 15.00 és 18.00 órai kezdetekkel a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központ színháztermében kaptunk lehetőséget. Az alacsony, 700 Ft-os jegyárak mellett a 

kerületi oktatási és nevelési intézményben ingyenes jegyeket is biztosítottunk.  

 

Csajkovszkij: Diótörő balettje nyomán „Marika álma” címmel táncos mesét óriási sikerrel 

mutattuk be teltházakkal. Az egyórás táncjáték zenéjét a Tutta Forza zenekar fiataljai, a táncot 

pedig Kőbányán sportoló ritmikus-gimnasztika és fitness sportág utánpótláskorú versenyzői 

mutatták be a terveknek megfelelően, Mráz Kornélia balettmester koreográfiáinak 

megfelelően. A történetet mesélő-színművésznővel színesítettük, hogy az ovis korosztálynak 

is felejthetetlen élményt nyújtson az előadás.  

 

Az előadások sikere magában hordozta a folytatást: 8 előadásra kaptunk a Kulturális 

Központtól időpontot 2017 decemberére.  

 

 

 


