
A műsor egyik fénypontja volt, amikor a gyerekek hozzá-
tartozóikat, tanáraikat is felkérték, így kétévestől hetvenkét 
évesig táncra perdült a közönség. A nézők soraiban helyet 
foglaló hetedikeseknek is meghozta a kedvét a látvány és a zene, 
s úgy tűnik, jövőre is meglesz az utánpótlás! Gyertek, várlak 
benneteket!

Köszönet a szülőknek, hogy lehetővé tették gyermekeik 
számára a részvételt, biztosították az anyagi feltételeket; s 
elismerésem a diákoknak a kitartásukért, lelkesedésükért. 

A társastánctanfolyam folytatásaként tanulóink tovább 
készültek egy bécsi keringő koreográfiával a Dózsa-gálára, 
amelyet hagyományunk szerint ezzel a tánccal indítanak a 
végzős diákok minden alkalommal. A megható, emelkedett 
pillanatokat jelentő produkció méltó megnyitása a nagyszabású 
rendezvényünknek, a dózsás szellemiségnek. 

A közeledő tavaszi szünetben mindenkinek kellemes 
pihenést, húsvétkor a fiúknak jó locsolkodást, a lányoknak sok 
locsolkodót kívánok!

Gál Ildikó
társastánc-szervező
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Vekerdy Tamás azt mondja: „A jó iskola kérdése nem az, hogy  

»lássuk, mit nem tudsz«, hanem, hogy »mit tudsz« a te sajátos 
képességeid (és az intelligenciák legalább nyolcféle formája) 
szerint.”

Ezt valljuk iskolánkban is, s ennek érdekében nem csupán fel-
tesszük kérdéseinket, de igyekszünk legjobb tudásunk szerint 
megválaszolni azokat. Gyermekeink képességeinek kibonta-
koztatására keressük a legmegfelelőbb módszereket, szín-
tereket, lehetőségeket. 

Sok év tapasztalata azt mutatja, a legkomplexebb, leghatá-
sosabb módszerek azok, melyek úgy engedik kibontakozni az 
egyén sokszínűségét, hogy a közösség segítségével, a közös-
ségért teljesíti feladatait, fejlődik, éri el kitűzött céljait.

Iskolánk minden tanévben a Dózsa Gálával ünnepli a tehet-
séget, az összetartozást, a színes iskolai életet. Így volt ez márci-
us utolsó délutánján is. Öt óra előtt a függöny előtt és mögött 
tapintható volt a feszültség. Diák, szülő, pedagógus együtt 
készült erre a műsorra, együtt izgult azért, hogy minden úgy 
sikerüljön, ahogy közösen eltervezték.

Az est házigazdái
Úgy sikerült! Amikor a báli ruhás műsorvezetők a színpadra 

léptek, már csupán a várakozás öröme volt érezhető a függöny 
mindkét oldalán. A nyitány a hagyományos keringő volt, 
mellyel nyolcadikosaink elbűvölték a közönséget. 

Tánc után a 3.a verses összeállítása következett, melyben 
gondolataikat, érzéseiket mondták, játszották el azokról a 
dolgokról, melyek foglalkoztatják őket, melyek velük történnek 

nap mint nap. Első évfolyamos diákjaink a  Cotton Eye Joe
dallamára vadnyugati hangulatot varázsoltak a színpadra. A 2.a 
Ram sam sam címmel ritmusos mozgással lepte meg a 
közönséget, a 2.b  bőrébe bújva mesélt a Szegény emberek
szerencséről.

A nyolcadikosok keringője volt a nyitány
A 3.b a közelgő ünnep, a húsvét kun szokásait mutatta be min-

denki örömére, a finom falatokat látva a lányok még a locsol-
kodóknak is megbocsátottak. Negyedikeseink többsége sportol, 
természetes, hogy szurkolnak egymásnak. Ezért választották 
koreográfiájuk zenéjének  Shakira: Waka-waka című dalát.

A 3. a verses összeállítása
Ezen az estén a  iskolai verseny két Ki a legjobb előadó?

korosztályának győztese is fellépett. Elsőként Házi Dorka 6. 
osztályos tanuló  című Padisák Mihály: Nyalizni tudni kell
művét adta elő. A tréfás vers után zeneiskolás diákjaink mutat-
koztak be Kurucz Krisztina tanárnő vezetésével. A zongora 
tanszak kilenc tanulója adott számot tudásáról.

Az 5. b meglepetéstánca
Sokféle táncot láthattunk már a Gála történetében. Az 5.b 

meglepetéssel készült, - l szórakoztatták kedves  Zsák táncca
vendégeinket. Hatodikosaink rémálma a röpdolgozat. Tréfás 
jelenetük különlegessége az volt, hogy meg sem szólaltak, 
mégis mindenki láthatta, felvették a ritmust. A hetedikesek 
Pohárdal címmel bemutatták a poharak felhasználásának új 
alternatíváját. Tóth Zsanett hetedikes tanuló a Ki a legjobb 
előadó Körmendi Lajos: A folyó születése? verseny győztese  
című művét adta elő. Gálánk zárásaként a Tisza-tavi Alapfokú 
Művészeti Iskola  néptáncosai Szatmári, Somogyi és Küküllő 
menti táncokat mutattak be.Alig kezdődött el, már el is 
köszöntek a műsorvezetők. Elröppent két és fél óra, mert jól 
szórakozott a közönség, mert jól sikerültek az előadások, mert 
együtt volt az iskola közössége.

Köszönjük.
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