
Folytassa, Szivárvány bábszínház! 

2016. január 29. (péntek) 14:53 |  

Ünnepel a Szivárvány Bábszínházi 

Alapítvány. A szervezet 1996-os indulása óta számos sikeres országos és határon átnyúló 

programmal tette le névjegyét. A 20 esztendős jubileumot rendezvénysorozattal teszik 

emlékezetessé. 

 - Nagyon sok örömet, boldogságot, közösségi életet jelent az elmúlt 20 év. Azt hiszem, a sikerek 

függvényében érdemes volt végigcsinálni. Szeretnénk folytatni a minőségi munkát a lakosság kulturális 

életének szolgálatában. Szeretnénk, hogy bábszínházi élményhez jussanak a gyerekek és részesei 

legyenek az előadásnak – mondta Fejes Józsefné.  
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A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány vezetője a kulisszatitkokba is beavatta az érdeklődőket a január 28-

i ünnepi rendezvényükön a Közösségek Házában. Mindemellett a szervezet jövőbeni elképzeléseit is 

vázolta. Kiemelte a tehetségfejlesztés fontosságát és a hagyományőrzés szerepét. 

- Szerintem tanítani kellene a bábot és bábjátékosokat képezni. Magunk készítettük a bábokat, éppen ezért 

sokat dolgoztunk. A jövő zenéje az lesz, hogy kitaláljuk, hogyan lehet bevinni a bábozást az óvodába, az 

iskolába. Fontos lenne, mert segíti a személyiségfejlődést – mutatott rá. 

Az elképzelést tett is követi. Február 4-én óvodásoknak, 5-én pedig kisiskolásoknak tart előadásokat a 

Szivárvány Bábszínházi Alapítvány Kiskunhalason. Csütörtökön délelőtt 9-kor és fél 11-kor A róka és a 

farkas a lakodalomban, pénteken délután 1-kor és fél 3-kor A négylábú kistestvér és a Vitéz László lesz 

műsoron a Közösségek Házában. Az elmúlt 20 évben nemzedékek nőttek fel a Szivárvány bábszínházzal. 

A régi bábosok nevében Tóth Mirtill szólt a megjelentekhez.  



 

- Fejes Józsefné lelke és mozgatója a halasi bábos életnek. Vezetésével a bábok a mese varázslatos 

nyelvén szólnak a közönséghez – fogalmazott.  A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Farkas 

Dániel. Az alpolgármester hangsúlyozta, a helyi közösségnek lehetősége van, hogy megőrizze a bábozás 

értékeit. 



 

- Ez a közösség 20 évet megélt. A Szivárvány bábosok munkájában benne van a kultúra sava-borsa. Az 

alapítvány a munkájával – hagyományőrzés, múlt ápolása, képességfejlesztés – rengeteget adott a 

városnak. Amit elkezdtek, folytassák! Kiskunhalas nagy értéke a csapat – mondta Farkas Dániel. További 

képeket itt talál. 

Pál László 

Fotók: Anda Péter 
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