
  

Farsangi Bál a Nériben
13. alkalommal tartjuk farsangi bálunkat, melyre hívjuk 

Egyházközségünk és a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola felnőtt tagjait.

Tegyük elviselhetőbbé ezt a zord időt vidám, hagyományos mulatsággal!

Műsoron többek között a fantasztikus Vonósnégyes 
kabaréjelenete, egy télűző afrikai tánc és egy nyerő 

Keno sorsolás lesz látható! 

Jelmezverseny, tombola, büfé, tánc-zene, 
csángó-táncház várja az érdeklődőket!

Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk!

A bál kezdete: 2010. február 13. szombat 19 óra

Helyszíne: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
(1161 Budapest Béla utca 23.)

Belépő: 1000 FT (1 db. ajándék  tombolával! )

Információ: Petrovics Sándor 
 telefon: 405-56-81; 
 mobil: 06/30-655-92-71

Rendező a Kovász Egyesület

    A Kovász Egyesület Hírlevele         2010. január 26.     69.szám



Vitéz Deáky András az idei 

Wass Albert-díj kitüntetettje
 
Január 10-én a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános  Iskolában  Wass  Albert  102. 
születésnapjára emlékeztünk.
A tornatermet megtöltő emlékező sokaság 
színes műsort láthatott, hallhatott.
Az  ünnepséget  Solymoskövi  Péter,  a 
Rákosszentmihályért  Kulturális  Egyesület 
alapítója vezette.
A műsor első részében a Kovász Egyesület 
irodalmi csoportja az író verseiből - máig 
aktuális  és  maradandó  -  gondolataiból 
tolmácsolt  néhányat  Dr.  Kratofil  Ottóné 
összeállításában.
Ezután  következett  az  1.a  osztályosok 
bájos  fellépése  Mezei  Csilla  tanítónő 
vezetésével.  Ők  Wass  Albert:  Mese  az 
erdőről  című  művét  játszották  el  színes 
jelmezben, kedves mozgással, átéléssel. A 
mesélő Cravero Ágnes tanítónő volt.
 A  darab  közben  Bennő  Katalin  zene-
pedagógus  növendékei  kaptak  szerepet: 
Mezei  Lőrinc,  Kovács  Kincső,  Horváth 
Tímea  citerán  és  Szentimrey  Panna 
furulyán  játszott  a  vendégeknek.  Dolhai 
Béla  tanár  úr  tanítványai  is  megmutatták 
zenetudásukat:  Berecz  Mihály  zongorán, 
Dolfin  Benjamin  fagotton  játszott  korát 
meghazudtoló  tehetséggel.  Rezsabek 
Zsófia volt  néris diák gyönyörű  hangokat 
csalt  ki  hárfájából,  majd  Tóth  Dominik 
Wass Albert Előhang című versét írta be a 
hallgatóság szívébe.
A gyimesi  néptánc  forró  lüktetése  már  a 
díjátadás pillanatát előzte meg. A Hittel a 
Nemzetért Alapítvány létrehozója, Hargitai 
György Solymoskövi  Péterrel  együtt  adta 
át  az  idei  Wass  Albert  díjat  vitéz  Deáky 
András nyugalmazott iskola igazgatónak.
Deáky András komoly értékmentő munkát 
végez Gyimesbükkön, az ezeréves határon. 
A Gyimes-Felsőloki Szent Erzsébet Iskolát 
évekig  Ő  vezette.  Majd  helyrehozatta  a 
Temető kápolnát,  fogadót  nyitott,  mellyel 
találkozóhelyet  létesített  a  Gyimesbe 
látogatóknak. Nevéhez fűződik az Indóház 
megmentése  is  a  pusztulástól.  2008-ban 
mindannyian  követhettük  a  Duna  TV 
jóvoltából  azokat  a  felemelő  pillanatokat, 
mikor a csíksomlyói búcsú másnapján egy 

völgynyi ünneplő szívű ember jelenlétében 
felavatták  az  épületet,  s  örömujjongás 
közepette  begördült  a  völgybe  a 
Székelygyors  vonat.  Az  idei  évben  már 
ismét  új  cél  élteti  Deáky  Andrást:  a 
Rákóczi  vár  romjainak  megmentése, 
rendbetétele.
Az ünnepség a himnuszok éneklésével és a 
koszorúzással ért véget.
Elsőnek Kovács Raymund alpolgármester, 
majd  a  pártok  és  a  civil  élet  képviselői 
tették le koszorúikat az iskolában 5 évvel 
ezelőtt felavatott dombormű alá.
Ezúton  mondunk  köszönetet  az 
Önkormányzatnak,  Dudás  Attila  igazgató 
úrnak  és  a  Hittel  a  Nemzetért 
Alapítványnak támogatásáért!
Szeretettel köszönjük a szereplő diákok és 
betanító  tanáraik  szívet  melengető 
munkáját!
                                         Petrovics Sándor

Színházra fel!

Az Evangélium Színház a Duna Palotában 
(V. Zrínyi u.5) 30. bemutatójára rendkívüli 
körülmények  között,  Madách  Imre 
halhatatlan remekművét 
„Az Ember tragédiáját” szólaltatta meg. 
A rendkívüli körülmények oka: a kormány 
kulturális vezetése évek óta nem támogatja 
a  színház  igehirdető  tevékenységét.  Az 
előadás csak mecénási segítséggel jöhetett 
létre. Mindenekfelett arra törekedtek, hogy 
feledtessék  a  legutóbbi  Nemzeti  Színház 
nyomasztó,  vaskos  durvaságokkal  teli 
Tragédia-előadását  -  mely  szakmai  és 
társadalmi  megrázkódtatása  miatt  hosszú 
időre  száműzte  a  magyar  kultúra  e 
meghatározó  alapművét.  A  klasszikus 
feldolgozás  üzenete:  az  örök  kétkedés  és 
remény  között  az  emberiség  csak  Isten 
kegyelmében  bízva  találja  meg  az  élet 
értelmét, értékét, szépségét! 
  
Bánffy  György  Kossuth-  díjas 
színművészünk  mellett  megrendítő 
alakítást  nyújt  Lénárt  László,  Buzogány 
Mária és Kárpáti Tibor.  A kiváló rendezés 
Udvaros  Béla  munkája.  Nagy  örömmel 
ajánljuk  megtekintését  mindenkinek! 
Jegyelővétel,  információ  a  helyszínen:  a 
Duna Palota pénztárában. Tel: 235-5500. 


