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Közreműködők: A forgatókönyvet  írta és a látványvilágot tervezte, az előadást rendezte:  

Csömör Hermina, Erdei Dávid ötletei alapján 

Lézergrafikák:  Nagy István 

Térbeli effektek: Balczer Sándor 

Lézer interferenciák:  Török András 

Ködmester:  Csánicz Barnabás 

Zenei rendező: Gera Zoltán 

Női hang: G. Lantos Judit 

Férfi hang:  Pozsár Róbert 

Zenei montázs elemei:  

- egyedi hangjáték,  

- karácsonyi zenék,  

- atmoszférikus effektek. 

Technikai eszközök: 

- 3   db  lézert,  (1 grafikus, 2 effekt) 

- ködgépek, 

- laser screen, 

- vezérlés.  

Technikai igények: 

- hangosítás biztosítása, 

- 2x230V 16 A, 

- lézer állványok elhelyezésének lehetősége a színpad végében középen és a két szélen 

- laser screen  számára hely, 

- vezérlő rendszernek hely biztosítása közel a kivitelezéshez/színpadhoz, 

- ködgép üzemeltetésének lehetősége (füstriasztók kikapcsolása beltéren) 

- szabadtéren közvilágítás és díszkivilágítás lekapcsolása, sötét környezet.  
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Kapcsolattartók:  

Csobánka: 

Fényszínház: Csömör Hermina 06 20 993 9368 

 

GRAFIKAI FORGATÓKÖNYV 

A világűrből indulunk,  bolygók, galaxisok mellett haladunk, majd egy üstökös száguld el mellettünk. 

Megjelenik egy műhold, majd a távolból forogva bezoomol a Föld. Megjelenik Európa, Magyarország, 

majd Csobánka térképének az útvonala.  Feliratként  elúszik: 

Csobánka, a Pilis gyöngyszeme 

Csobánka történelmét megjelenítve az első írott településnévvel „SSubanus”  1171-es évszámmal 

emlékezünk. A római-kelta maradványokra épült ófalu, Borony emlékét római katona alakjával, és kelta 

motívumokkal ábrázoljuk.  Az árpád-kori Hont-Pázmány nemzetség birtokait a pilisi ciszterciták 

tulajdonába kerültek a XIII. században: ezt Árpád-kori lovagok megrajzolásával, és ciszterci jelkép 

megjelenésével jelenítjük meg.  A török idején a falu kihalt, ezt a kereszt leborulásával, majd a török 

félhold megnövekvésével, majd lecsökkenésével jelképezzük. 1690-ben Csernovics Arzén vezetésével 

nagyszámú rác/szerb  alapította újra a falut, pásztorkodással és gyümölcs, virágtermesztéssel 

foglalkoztak, ezért ezeket rajzolja meg a lézer. 1725-ben türingiából sváb, majd 1736-ban szlovák 

családok telepítik újra a falut Wattyyak vezetésével. 1746-ban megépítik az ortodox templomot, majd 

1842-ben a római katolikus templomot, ezek körvonalát is lézerrel megrajzoljuk, a fontos  évszámokkal 

együtt. 1946-ban jászladányi és csángó beköltözők érkeztek.   

Megjelennek a jelenkor nevezetességei, a zene ütemére lézerrel kirajzolódnak : 

- a tanösvényt jelképezve néhány helyi növény, 

- cserkészpark, 

- barlangok, 

- Margitligeti kastély körvonala 

- Prohászka Ottokár Életháza 

- Nemoratta, Speratus római sírkő, 

- Oszoly szikla 

- Szent Hubertusz kápolna 

- Szent-kút. 

A helytörténeti témáról átvezetünk a karácsonyi, adventi időszakba a zene változásával. A zene elhalkul, 

férfi hang Ady Endre Karácsony c. versét mondja el: 

https://www.youtube.com/watch?v=JiNNmFgRHdk&app=desktop  (Szabó Gyula előadásában) 

https://www.youtube.com/watch?v=JiNNmFgRHdk&app=desktop
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Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének,  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  

Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumba  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni.  

A templomba  
Hosszú sorba  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak  
A magasság Istenének.  

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves, kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.  

Bántja lelkem a nagy város  
Durva zaja,  
De jó volna ünnepelni  
Oda haza.  
De jó volna tiszta szívből  
– Úgy mint régen –  
Fohászkodni,  
De jó volna megnyugodni.  

De jó volna mindent, mindent,  
Elfeledni,  
De jó volna játszadozó  
Gyermek lenni.  
Igaz hittel, gyermek szívvel  
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A világgal  
Kibékülni,  
Szeretetben üdvözülni. 

Ha ez a szép rege  
Igaz hitté válna  
Óh de nagy boldogság  
Szállna a világra.  
Ez a gyarló ember  
Ember lenne újra,  
Talizmánja lenne  
A szomorú útra.  
Golgotha nem volna  
Ez a földi élet,  
Egy erő hatná át  
A nagy mindenséget,  
Nem volna más vallás,  
Nem volna csak ennyi:  
Imádni az Istent  
És egymást szeretni…  
Karácsonyi rege,  
Ha valóra válna,  
Igazi boldogság  
Szállna a világra…  

 

 

 

 

 

 

 

 

A meleg hangvételű vers után rövid lágy zenei téma következik, majd egy női  hang szólal meg 

atmoszférateremtő zajok kíséretében: 
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Nézd, ahogy a hófelhők gyülekeznek, a ködben ahogy meglibben a tél... 

Kisgyermek arcán csodálkozó mosoly, az első hópihe neki még mesél. 

Csodalétet, szánkót, siklást, kacagást, boldogsággyöngyöket  - meg nem tudod venni, 

csak IDŐt kér érte az Életed. 

Az együtt töltött idő, mely nem megfizethető, mégis drágább minden kincsnél ahogy 

látod amint felnő.  

Fogd meg kezét, szánkózz vele, adj neki boldogsággyöngyöket... Ne drága kincseket, 

ne te rontsd meg őt, inkább add neki az Életed. 

Aranykanál vagy szimpla fa, lényegtelen: a kéz, mely ápolva simít és tartja a kanalat 

evés közben, ő csak azt látja csak meg.  

 

Vajh neked mi kell jobban, aranykanál vagy a simogató ölelés? 

Lapostévé kell-e jobban, vagy a lélekápoló együtt levés? Facebook üzenetben küldött 

„boldog karácsony” szép színes képeken, vagy beigli illatú szoba, fenyőillatú délután, 

fáradt-jóllakott ölelés, kicsinyke,  apró, de szívhez szóló, kézzel készített meglepetés?  

Mi jobb a létben, a drága technológia, vagy mikor megáll az idő mikor megérint a 

Kedves mosolya? 

Legyél vele együtt bárkit is szeretsz, mert az együtt töltött idő minden kincsnél 

értékesebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hangjáték közben látványos térbeli effektekel gesztusokat, hangulatokat ábrázolunk melyek a 

szeretetről szólnak.  (simogatás, ölelés, fenyőág, mosoly, a kedvesség jelképei) 

A finálé témát látványos sugárjátékkal és interferencia  fényjátékkal zárjuk, vidám, boldog hangvétellel, 

vidám gegekkel. Videórészlet ebből: https://www.youtube.com/watch?v=PLdYGrdsGTI 
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 A műsor legvégén az utolsó futamok alatt megjelenik a falu címere, majd az alábbi felirat: "Szeretetben, 

harmóniában gazdag, örömteli adventet kívánunk!" 

 


