Köszöntő
/ Azzal a kitörölhetetlen alázattal és tisztelettel hoztam
létre ezt a gyűjteményt, amely életemet végletesen meghatározó
módon alakították az együttesben eltöltött éveim alatt.
Mélységesen megható az a szeretet, amellyel az egykori tagok
visszaemlékeznek, és őrzik emlékeiket az együttes 60 éves
fennállásáról. Ez nagyban segített a honlap elkészítésében.
Köszönöm.
Az Együttes valamennyi növendéke nevében, köszönettel és
hálával gondolok és emlékezem az intézmény vezetőinek, szakmai
mestereinek és dolgozóinak több évtizeden át végzett áldozatos
és kitartó nevelő munkájára.
Általuk váltunk testileg, szellemileg és érzelmileg, a kultúra
és a művészetek iránt fogékony, humánus emberré.
Oly mértékben kovácsolták össze a fiatalságot, hogy ez által,
életre szóló barátságok, számtalan szerelem, és sok házasság
jött létre.
Igazi „csapat” lettünk.
Ahogy az élet nagy klasszikusa mondaná: köszönet illeti
mindazokat, akik megosztották éveken át őrizgetett emlékeiket,
amely nélkül ez a gyűjtemény nem jöhetett volna létre. / V.G.
Kedves Látogató!
Kedves Barátunk!
Köszönjük megtisztelő érdeklődésedet honlapunk iránt.
Azzal a céllal hoztuk létre ezt a felületet, hogy a széles
nyilvánosság elé tárjuk és bemutassuk egy nagyszerű kulturális
intézmény életútját.
Az érdeklődő látogató számára bizonyára mást jelent ez a
gyűjtemény, mint számunkra, akik részesei lehettünk ennek a
több évtizeden át tartó nagy kalandnak.

Többségünk gyermek fejjel került az együttesbe, amikor még nem
sejthettük, hogy mennyi élményben, szellemi, művészeti
gazdagodásban, mennyi emberi kapcsolatban lesz részünk.
Talán megkésve teszünk kísérletet arra, hogy összegyűjtsünk
minden dokumentumot és emléket, ami méltó tárháza lehet ennek
az egyedülálló, több generáción átívelő Kultúrintézménynek, de
legalább elkezdtük.
A honlap tartamában található anyagokat, a régi tagság
személyes naplói, a ma még fellelhető újságcikkek, rögzített
interjúk, plakátok és egyéb írásos dokumentumok alapján
állítottuk össze.
Igyekszünk mindent a valóságnak megfelelően, személyes
megjegyzés nélkül
közzétenni.
Valószínűleg sok olyan részt találsz a gyűjteményben, ami
minden bizonnyal csak a volt tagságnak bír különösebb
jelentőséggel, de elengedhetetlennek tartjuk, hogy valamennyi
fellehető mozzanatot, mint egy kordokumentumot, átmentsünk az
jövőnek.
Ha Te magad nem is, de valamelyik családtagod, ismerősöd, vagy
azok ismerősei voltak tagjai az Együttesnek, reméljük még
sokáig emlékezni fognak a legendás KISZ Központi
Művészegyüttes Rajkó zenekarának, tánckarának, kórusainak,
szimfonikus zenekarának, irodalmi csoportjának, felejthetetlen
művészi produkcióira.
Abban a reményben kívánunk kellemes barangolást, hogy
felfrissíthetjük emlékeidet, vagy csupán
bepillantást
nyerhetsz egy korszak ifjúságának kulturális életébe.

