A Vasvári Gyermekekért Alapítvány hagyományos tanév végi gálaműsora
Immár hagyománnyá vált, hogy minden év végén bemutatkoznak azok a diákok, akik a
tanévben megrendezett művészeti versenyeken, iskolai és térségi rendezvényeken színvonalas
szereplésükkel szép sikereket értek el.
Az iskolai kórus produkciója után - melyben felcsendült: Nemes Nagy Ágnes, Balázs Árpád:
Bodzavirág; Tavaszi dal; Demjén Ferenc: Várj, míg felkel majd a nap című művek Szalainé
Kiss Viktória vezetésével - Laczó Zoltánné a Vasvári Gyermekekért Alapítvány elnöke
mondta el gondolatait.
Majd Bíró Adél 4. b osztályos tanuló A só című magyar népmesével örvendeztette meg a
közönséget. Ezt követően a Vasvári Vonósok tagjai: Kanizsai Martin, Séllei Mária, Virág
Lilla, Kanizsai Olívia és tanáruk, Vásárhelyi Judit a Hová mégy, te kis nyulacska című
gyermekdalt adták elő.
Az alsó tagozatos diákokból verbuválódott színjátszó csoport egy tréfás magyar népmese
átdolgozás előadásával csalt mosolyt az arcokra. Címe: Ravasz Jancsi. A csoport munkáját
irányítja: Kovácsné Németh Edit és Süle Erika tanítónő.
Cséri Alexandra 8.a osztályos tanuló a gálán több ízben is elvarázsolta a nézőket. Először
József Attila: Áldalak búval, vigalommal című megzenésített versével - gitáron kíséri őt
tanára, Farkas Anikó – majd Karinthy Frigyes Előszó című versének szavalatával - felkészítő
tanára: Siposné Káldy Gyöngyi, végül A Csörnöc Klarinét Trió Mozart: Szerenád című
művének első – Allegro tételét hallhattuk tőle, Tóth Andortól és tanáruk: Kérges Albert
közreműködésével.
A zeneiskola növendékei is színpadra léptek. Forrai Luca 5.b és Nagy Amanda 8.b osztályos
tanulók produkciójukkal a fertődi regionális furulyaversenyen ezüst minősítést értek el az
idei tanévben. Luca és Amanda Wolfgang Amadeus Mozart Allegro, és Gárdonyi Zoltán:
Tréfás hegedűs című műveit szólaltatta meg. Felkészítő tanáruk Vajda Szilárd.
Gerencsér Orsolya zongorajátékával legutóbb arany minősítést szerzett. Beethoven: C-moll
bagatell
című
művét
játszotta
el.
Felkészítő
tanára:
Farkas
Anikó.
A jó hangulatot Boromisza Anita Nógrádi Gábor tollából származó A vízisikló című prózai
mű előadásával és Szaller Anna Bernáth Zsolt: A veszekedő ujjak című meséjével fokozta.
Felkészítőjük: Horváthné Kovács Erika gyógypedagógus
A varázslatos hangú lány Piri Vivien, 5. a osztályos tanuló. Farkas Anikó és Vajda Szilárd
készítette fel és segítette a Harmatocska című mű megszólaltatásában.
Táncok is színesítették a műsort. Először az 5. évfolyamosok népi ihletésű produkcióját
láthatták vendégeink.
Sejberné Szabó Mariann igazgatónő zárógondolataiban Antoine de Saint Exupéry művéből
idézett. Majd tovább gondolta: „Mi díszbe öltöztettük szívünket, lelkünket, vártuk Önöket!”
Megköszönte a felkészítők munkáját, a szülők támogatását és természetesen a diákoknak a
színvonalas műsort. Örömének adott hangot, hogy „vannak gyermekeink, akik szívesen
vesznek kezükbe könyvet, szívesen olvasnak, mondanak verset, prózát, aki szívesen
énekelnek, zenélnek, amivel megörvendeztetnek bennünket, hallgatókat.”
Zárásképpen a hatodik osztályosokból álló diákok köre egy gyönyörű bécsi keringővel
búcsúzott a közönségtől. Mindkét táncos produkciót igazgatónőnk, Sejberné Szabó Marianna
tanított be.
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