Örök zene – világnapon innen és túl
Victor Hugo-t idézve „a zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan,
mégsem maradhat kimondatlanul.” S hogy ne is maradjon, arról a mások
mellett a vasvári Kardos László Általános Iskola gondoskodott, amelyben idén
is közös muzsikálással ünnepelték a zene világnapját.
A zene a magyar kultúra elválaszthatatlan része, meghatározó szegmense,
hangsúlyozta az esemény apropóján Sejberné Szabó Mariann igazgató. Nem
véletlen, hogy kiemelt figyelmet kap az oktatásban is.
-Nagyon fontos, hogy mindannyian minél többet énekeljetek világnapon innen
és túl, hiszen a zene boldogságot hoz az ember számára (ahogy ez a Muzsikás
együttes vezetője Sipos Mihály is mindig mondja) – hangsúlyozta a tanulókhoz
intézett felszólalásában az intézmény vezetője.
A zene világnapja Szalainé Kiss Viktória tanár aprólékos szervező- és felkészítő
munkája révén egy kicsit átírta az aznapi órarendet. Ám mindez nem ment az
oktatás rovására, sőt: változatosabbá és varázslatosabbá tette a napot. A felső
tagozatos osztályok mindegyike egy általuk választott dallal képviselte magát. A
felütést az 5. B-sek adták az Érik a szőlő című népdal előadásával. Őket
követték az 5. A-sok, akiktől megtudhattuk, hogy milyen Jó nekünk (Ocho
Macho). A 6. a-sok Szabyest: Szakadékok közt című dalát énekelték, míg a 6. Bsek az iskolai Mindennapokról szólaltattak meg egy dalparódiát. A 7. A-sok
segítségével Afrikába (KFT) utazhattunk, a 7. B-sek Özönvizet (Pápai Joci)
„zúdítottak” ránk. A 8. B-sekkel már újra Közeli helyeken jártunk, persze nem
b(B)ikiniben! Az osztályprodukciókat a 8. A-sok dala zárta; Máté Péter Zene
nélkül mit érek én? című slágerét már együtt harsogta az iskola apraja-nagyja.
Az énekkarosok a Valahol Európában című musical A zene az kell című dalát
adták elő. Jól mutatja a gyerekek zene iránti szeretetét, hogy a produkcióban a
kóristák mellett közel félszáz gyerek önszántából részt vett. A legkisebbek is
megmutatták tehetségüket: Tavasz Panna (4. B) fuvolajátékával örvendeztetett
meg bennünket, az 1. A osztályosok pedig saját készítésű dobokkal kísérték
éneküket. Produkciójukat osztályfőnökükkel, Szakály Mónika tanítónővel adták
elő. A közös éneklést, muzsikálást követően Deák Kristóf Mindenki című
rövidfilmjét tekintették meg a diákok.
Az ünneplés a film utáni beszélgetéssel ért véget. Az udvari szünetben jó volt
hallani a furulyaszót, a dalokat dúdolgató diákokat, látni a felderült arcokat…
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