PETŐFI GÁLA 2019

Jól ismerjük a folyamatot diákként, szülőként és pedagógusként egyaránt…
„Mit is adjunk elő? – Milyen műsorszám lenne a legmegfelelőbb az osztálynak? - Na,
gyerekek, kinek van egy jó ötlete? - Jó lesz ez? – De mégis hogyan? – Hogy hogy te nem
akarsz részt venni? – Már megint próbálunk??? – Jaj, biztosan elrontjuk! – Csak el ne
tévessze a gyermekem a lépést! – Legyünk már túl rajta!!”
Aki készült már egyszer is gálára, annak ismerősen csengenek a fenti mondatok.

… Aztán eljön a várva várt nap! …

S ezen a napon – a színpadra lépés pillanatában - a fellépő diák elfelejt minden fáradtságot, s
megtörténik a csoda! Megmutathatja ország-világnak, hogy milyen ügyes és tehetséges!
Így történt ez 2019. március 14-én is a Dózsa Mozicentrum színpadán.
Az iskola tanulóinak több mint fele, 270 diák izgatottan, boldogan és sikerrel mutatta be
műsorszámát a nézőknek, s közülük is a legfontosabbaknak: a családtagoknak.
Gálánk egy költemény előadásával kezdődött. Iskolánk névadója emléke előtt
tisztelegve. Petőfi Sándor Füstbement terv című versét Orsó Virág 4. a osztályos
tanuló szavalta el.
Rideg István igazgató úr megnyitóját – amelyben köszöntötte a szülőket és a
meghívott vendégeket; a fellépőket és a felkészítőket, valamint megköszönte Gálosfai
Tímea intézményvezető helyettes szervező munkáját - követően színes, pergő és
vidám kavalkád kezdődött. Egymást váltották a különböző produkciók, így egy
percre sem lankadhatott a nézők figyelme.
Mint minden gálánkon, az idén is bizonyíthatták iskolánk angol tagozatosai, hogy
magabiztosan használják az idegen nyelvet is. A hatodik osztályos tanulók nemcsak
nyelvi tudásukat, de kiváló színésztehetségüket is megcsillantották ezen az estén. Így
azok számára is élvezhető és teljes mértékben érthető volt, hogy mi történt a
dunaújvárosi Pokol Konyhájában, akik nem ismerik az angol szavakat. A jelenetet
Márián Éva Dorina és Pillár Balázs tanította be.
Iskolánk énekkara már ismerős a szülőknek - rendezvényeinken az ünnepi műsorokat
színesítik fellépéseikkel. Ezen a márciusi estén a Sulidalt adták elő Szabó Tünde
irányításával. A gyerekek csillogó szeme a bizonyíték arra, hogy énekelni, zenélni

mindig öröm – együtt, csapatban, petőfis pólóban pedig az összetartozás élményét is
nyújtja.
A 6. b osztályosok a robotok világába kalauzoltak el bennünket. Van úgy, hogy az
ember a szürke hétköznapokon robotnak érzi magát. Vajon előfordulhat-e, hogy néha
a robot érzi kicsit embernek magát? A 6. b műsora ezt kívánta bemutatni. A produkció
megálmodója Juhász Veronika tanárnő volt.
A 6. c osztályosok segítségével Föld körüli útra indulhattunk. Előadásukban
megelevenedtek a bolygónkon élő népek, nemzetek. A színes forgatagot élvezetes
ritmusgyakorlatokkal tették még érdekesebbé. Mottójuk, indulójuk vidámságot
sugárzott:
„Társas úton társasággal
vándorolni, jaj, de jó!
Szívünk dobban, lábunk csattan,
vándorolni, jaj, de jó!
Bejárjuk a Földgolyónkat
zászlóinkkal a magasban
vándorolni, jaj, de jó!”
Műsorszámukat osztályfőnökük, Tolnai Szilvia álmodta színpadra.
A Petőfi Gálán az a hagyomány, hogy a páros – a második, a negyedik, a hatodik és a
nyolcadik - évfolyamokon tanuló gyerekek adnak elő műsorszámot. Az idei évben
azonban az 1. c osztály tanulói is felléptek, Sün Balázs történetét mutatták be. Sikerük
igazolta, hogy a legfiatalabbak is méltó szereplői voltak a Petőfi Gálának. A testvéri
szeretetről, családi összetartozásról szóló megható kis történetet Varjuné Müller
Ágnes és Gálosfai Tímea tanította be.
A 2. a osztály első alkalommal szerepelt a Petőfi Gálán. Az Apacuka zenekar Táncóra
kezdőknek és haladóknak című zeneszámára kedves, mókás táncot mutattak be a
gyerekek. Nagyon sokat gyakoroltak, így színes előadásukkal ki is érdemelték a
közönség tapsát. A produkciót Hajdu-Csepeli Ágnes osztályfőnök irányításával
sajátították el a kis táncos lábú diákok.
A 4. b osztályosok Kócos kis ördögök voltunk címmel egy játékos, vidám
mozgásformációt adtak elő a színpadon. Ezek a kis ördögök azonban tánctehetségüket
bizonyítva angyali csapattá váltak ezen az estén, a színpadon. A koreográfia
Tomanóczyné Gurics Szilvia munkája.

A negyedikeseket a 2.b osztály nagyon vidám kis társasága követte. Produkciójuk
során – amelynek címe: „Úszunk a boldogságban” - a tavalyi vízilabdázás örömeit is
felidézve mókás szinkronúszást mutattak be. A táncot Ácsné Tóth Erika és Bebesiné
Mukli Emese tanította be.
Örök harc dúl a fiúk és lányok között. Tudják ezt a 4. a osztály diákjai is. Hol
összevesznek, hol kibékülnek, de az biztos, hogy bármilyen témában képesek
feleselni, vitatkozni egymással. Ennek bemutatására Kosztolányi Dezső, Weöres
Sándor, Lackfi János verseit hívták segítségül. A vita végén azonban édes a kibékülés!
A Petőfi Gála színpadán egy közös tánccal jelképezték, hogy nincs az a nézeteltérés,
mely őket hosszú távon szétválaszthatná. A civódó-élcelődő jelenet betanítója Dunai
Zsoltné, míg a közös tánc Gálosfai Tímea munkája.
A 6. a osztály összetartó, lelkes kis csapata A Pál utcai fiúk című zenés darabjának
híres betétdalát - „Mi vagyunk a grund!” - adták elő. Előadásuk alatt azt lehetett
érezni, hogy számukra nagyon fontos az a mondanivaló, amit Geszti Péter szövege
sugall. Komolyan gondolják, hogy szűkebb környezetükért, baráti társaságukért
érdemes összefogni és áldozatot is vállalni!
„Nagy a világ, az égig ér,
De van ez a föld, ami kezünkbe fér.”
Felkészülésüket osztályfőnökük, Koppányiné Sági Mónika segítette.
Gálánkat megkoronázó, befejező részeként – hagyományainkhoz híven a végzős
évfolyam tanulói léptek a színpadra. Elsőként a 8. b osztály diákjai idéztek fel a tánc
történetéből huszonnégy táncot. Ők ezzel a produkcióval és az ezt követő vetítéssel
búcsúztak a Petőfi gáláktól. A számokat a gyerekek maguk tanulták be, ebben
osztályfőnökük, Pillár Balázs segítette őket. Az osztály nyolc évéről szóló megható és
mulattató képeket is tartalmazó vetítést Tőke Katalin, Kalmár Gábor, Kalmár Kristóf
és Huszti Márton állította össze.
Rendhagyó testnevelés órával, a szokásos bemelegítéssel kezdődött a 8. a osztályosok
műsorszáma. Majd a tanár úr, engedve a diákok kérésének, átengedte a terepet a
táncnak. Táncműfajok vidám egyvelege elevenedett meg a színpadon a diákok
előadásában. Hegedűs Sándor koreográfiájában egy remek rockyval indítottak a
tanulók, melyet a jól ismert Casino Twist dallamai fűszereztek, hogy a végén disco
zenével tegyék fel a koronát a mai estére. Munkájukat osztályfőnökük, Czintula
Mihály irányította.

… Újra eltelt egy év, újra túl vagyunk egy Petőfi Gálán!....
Aki résztvevője volt; aki látta; aki segítette; aki munkálkodott a produkciók sikerén, mind
igazolhatja, hogy megint bizonyítottak a petőfisek – legyenek: fellépő diákok; konferáló
lányok vagy a háttérben csendben és pontosan dolgozó díszletmunkások a 7. a osztályból; a
résztvevőkért aggódó, izguló szülők vagy pedagógusok!
Bizonyították, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, hogy a tanuláson kívül az élet
más területén is jó együtt lenni, jó együtt munkálkodni és együtt örülni.

