Iskolabál több mint másfél száz résztvevővel
Az idei bálok sorát Vasváron kettő is nyitotta. Az ápolók báljának a Nagy Gáspár Művelődési Központ,
az iskolabálnak pedig természetesen a helyi általános iskola adott otthont.
A gyönyörűen feldíszített aula és természetesen a bejáratnál az alkalomhoz illő vendégfogadás a
szülők, főként a főszervezők (Pappné Séllei Renáta, Dr. Wesselyné Kupi Ildikó, Pölöskeiné Nagy
Zsuzsanna) igényességét dicséri. A dekoráció, az asztali díszek jelezték a 2017-i évi iskolabál színét, a
sárgát.
Pappné Séllei Renáta, a Szülői Közösség elnöke nyitotta meg köszöntő szavaival a rendezvényt. Ezt
követte a korábban vasvári iskolás Kovács Levente és társainak Latin-amerikai táncbemutatója.
Sejberné Szabó Marianna igazgatónő gondolatai közt köszöntötte a szülőket, a régi és mindenkori
vendégeket. Külön azokat a párokat, kis közösségeket, akik először tisztelték meg a rendezvényt, a
valamikori tanítványokat és társaságaikat. „Ország-, sőt világszerte ezekben a napokban, hetekben a
fiatalok és régebben fiatalok álarcok mögé bújnak, jelmezeket öltenek, mulatnak, farsangolnak,
báloznak. A mi rendezvényünk nem vetekedhet pl. a riói karnevállal, de nekünk ez a legszebb, ez a
legjobb, mert ez a miénk.” – mondta az igazgatónő. Megköszönte a szülők munkáját, hogy minden
évben megrendezik az Iskolabált, hisz annak bevétele mindig jótékony célokat szolgál. Az iskolát
segítő, támogatók között is van/vannak olyanok, akik ezt kiemelkedően végzik, teszik.
Öt évvel ezelőtt az iskola tantestülete megalapította a „Gyermekeink-díj”-at, s évente ezen a
rendezvényen adja át az igazgató az arra kiérdemesült szülőknek. „Ezt a díjat kapták már nagyszülők
(első évben Béres Tiborné és Mozsár Józsefné), anyukák (Koroknainé Kántor Julianna, Iván Anita,
Vinczéné Hetesi Hajnalka, Dr. Wesselyné Kupi Ildikó ), egy apuka (Giczi Szabolcs), házaspár (Kovács
Zsolt és Kovácsné Vörös Mónika) és most először a díjat két apukának ítélte oda az iskola
nevelőtestülete: Varga Szabolcsnak és Tavasz Zoltánnak. Mindkét apuka nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy az iskola tárgyi feltételei javuljanak. Általuk többek között létesült egy gyönyörű száraztaposó és
ÖKO-park az iskola udvarán, minden felsős diáknak van már saját, kis, zárható szekrénye, méltó
helyre kerültek a diákok által megnyert kupák, a 2013-ban 25 évre lezárt időkapszula… Köszönjük
nekik és mind magánéletükben, mind munkájukban sok sikert és sok-sok boldog évet kívánunk.” –
adta át ezen gondolatok közben a díjat az igazgatónő.
Ezt követte a 6. évfolyamos diákok standard tánc bemutatója, majd pedig a diákok és szülők egy
közös bécsi keringővel megnyitották a bált.
A zenét a Biznisz duó szolgáltatta, a büféről és a vacsoráról pedig a Csörnöc gyöngye étterem
gondoskodott.
A bálra nagyon sokan és sok tombolatárgyat ajánlottak fel, melyet e helyen is köszönnek a szervezők.
Éjfél után ezek kisorsolására is sor került, majd folytatódott a zene, a bálozás egészen kivilágoskivirradatig.
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