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A korábbi  évek  sikerének  és  a 
rendezvény  népszerûségének 
okán  hatodik  alkalommal  ren-
dezte  meg  nagyszabású  diák-
gáláját  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium.  A félnapos  progra-
mon szinte az összes mûvészeti 
ág képviseltette magát.

Az  érdi  gimnazisták  minden 
év tavaszán bemutatják színpadi 
tehetségüket. Egész évben folyik 
a felkészülés a gálára, ahol szé-
les mûvészeti palettán mutathat-
ják be  tudásukat. A mûsor  idén 
is felhőtlen pillanatokat ígért. 

Nagy  volt  a  nyüzsgés  múlt 
pénteken a mûvelődési központ-
ban. A középiskolások hónapok 
óta,  fáradságot  nem  kímélve, 
izgatottan készültek a diákgálá-
ra,  ahol  a  mûvészetek  minden 
szeletét  bemutatták.  Az  iskola 
szerencsére  bővelkedik  tehet-
ségekben.  Olyannyira,  hogy  az 
utóbbi  időben még magasabbra 
kellett  tenni  a  kritériumok  kép-
zeletbeli lécét.

A sokszínû  bemutatóra  idén 
csaknem  20  mûsorszámmal 
készültek  a  kultúra  iránt  fogé-
kony tanulók. Leginkább zenés, 
énekes,  táncos  produkcióval 
álltak  színpadra,  de  népmese, 
kung-fu-bemutató  és  jelenet 
is  színesítette  a  kétfelvonásos 
kínálatot.  A színpadon  az  egyé-
ni  és  páros  produkciók  mellett 
a csoportos fellépőkből sem volt 
hiány.  Voltak  visszatérő  fellé-
pők,  akik  rangos,  nemzetközi 
versenyek szereplőiként, rutino-
san  léptek  a  nagyközönség  elé, 
de megtalálhatóak voltak közöt-
tük  a  lelkes  kezdők  is.  Többen 
kizárólag  a  gálára  összeállított 
mûsorszámmal  készültek,  új 
elemekkel  tarkított  repertoárral 
álltak a közönség elé.

A diákgála  népszerûségét 
bizonyította, hogy a mûvelődési 
központ  színházterme  teljesen 
megtelt.  A közönség  soraiban 
tanárok,  diáktársak,  családta-
gok, barátok foglaltak helyet. Az 
estet egy jelenet zárta, melyben 
a gimnázium kilencedikes tanu-
lói  bizonyították  tehetségüket. 
A bemutatott  változatos,  színes 
programot  vastapssal  jutalmaz-
ta a közönség.

A gála  a  Ki  mit  tud?  utóda-
ként  jött  létre,  évente  egyszer 
bemutatkozási  lehetőséget 
nyújt mindazoknak, akik a kul-
túra  terepére  merészkednek. 
A mûsorban  a  középiskolások 
évről  évre  új  produkciókkal 
rukkolnak  elő.  A rendezvény 
Somfainé Szûcs Mária  tanár 
fáradságos munkáját dicséri.

A diákgálának  nemcsak  az 
a  célja  hogy  szórakoztassa  a 
közönséget,  hanem  egyben  az 
Érdi  Gimnázium  Alapítvány 
forrásainak  bővítése  is  –  ezzel 
az  iskola  szociálisan  rászoruló 
tanulóinak  anyagi  támogatása. 
Évente  egyszer  így  a  tanulók 
is  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy 
diáktársaik támogatásban része-
süljenek.  Kovács Renáta

Gimnáziumi diákgála, jótékony céllal

Ifjú tehetségek a színpadon
Középiskolások és ismerõseik töltötték meg a mûvelõdési központ színháztermét, 
ahol ezúttal a lelkes gimnazisták sokszínû, rangos mûsorát tekinthették meg.

Csigák  és  egerek;  csúfolódók, 
verselők,  énekesek,  táncosok, 
kungfusok  voltak  a  színpadon 
a Bolyai Gálán. A Szepes Gyula 
Mûvelődési  Központnak  nem-
csak  a  színházterme,  de  még 
az  előcsarnoka  is  megtelt  gye-
rekekkel,  szülőkkel,  tanárokkal 
a múlt  szombaton. A kisdiákok 
produkciói  egymást  követték 
kora  délutántól  késő  estig,  és 
egyik jobb volt, mint a másik…

 Ilyen gálákra mindig szükség 
van, ahol megmutathatják tehet-
ségüket  a  gyerekek,  mert  amit 
az órákon produkálnak „hivata-
losan”, az erre talán kevés. Igazi 
énjük ezeken a kötetlen órákon 
jön ki. 

A Bolyai  János  Általános 
Iskolába  654-en  járnak,  s  leg-
alább  kétharmaduk  mutatta 
meg a maratoni mûsorban, mire 
képesek  prózában,  táncban, 
énekben és sportban. Keringővel 
kezdődött  a  gála,  majd  arról 
folyt a vidám „vita” egy jelenet-
ben:  kire  ütött  a  gyerek?  Nos, 
a  színpadon  lévő  negyedike-
sek  bizonyára  tehetséges  csa-
ládtagjaikra  ütöttek,  mert  igen 
pergő,  profi  volt  az  előadásuk 
–  mint  a  „kollégáiké”,  a  drá-
maszakkörösöké,  akik  szintén 
Janikovszky Éva  írását  vitték 
színre. A csiga jelenetből pedig, 
amelyet  Juhász Georgina peda-
gógus tanított be, az is kiderült, 
hogy  vannak  még  manapság  is 
gonosz  csigák,  amelyek  nem 
fogadják be a házukba rászoru-
ló állattársaikat… 

A gálán  volt  még  pünkösdö-
lés, verselés, „csúfolódás”, éne-
kelés, táncolás, népi „játékolás”, 
mesélés,  tornászás,  kungfuzás, 
„színmûvelés”,  azaz  jelenetek 
németül,  angolul,  magyarul. 
A végére  még  jutott  csárdás, 
tiroli és társas tánc is. Az öt-hat 

órás gála alatt mindenki megta-
lálhatta  a  kedvére  valót.  Akadt 
olyan  produkció,  amit  szülők 
tanítottak  be,  többségét  azon-
ban  természetesen  a  tanárok. 
Több hétig készültek a mûsorra, 
szinte  az  egész  iskola  felboly-
dult,  hogy  méltóan  ünnepeljék 
meg saját kötetlen, felszabadult 
napjukat. 

Ez az ötödik ilyen nagyszabá-
sú  Bolyai  gála,  amelynek  több 
célja  is  van,  de  erről  már  az 
intézmény  igazgatója,  Baranyi 
Teréz beszélt: 

– Azt hiszem, nagyon színvo-
nalasra  sikerült  az  idei  gálánk, 
amelyen  csaknem  negyven 
mûsorszám  került  színpadra 
a  legkülönbözőbb  mûfajban. 
Örömünkre  az  iskola  diákjai-
nak  nagyobb  része  vett  ebben 
részt és igen lelkesen készültek 
a  „napjukra”  pedagógusainkkal 
és  szüleikkel  együtt.  Egy  ilyen 
gálának talán az a legfontosabb 

küldetése, hogy diákjaink meg-
mutassák  nézőiknek,  rokonaik-
nak,  barátaiknak,  hogy  miben 
tehetségesek,  mit  tanultak  az 
intézmény falai közt, és mit tud-
nak  még.  Szereplésükkel  siker-
élményhez is jutnak. Ezenkívül 
célja  még  a  gáláknak,  hogy  az 
iskolai Bolyai Alapítvány kasszá-
ját  gyarapítsuk,  hisz  belépő-
jegyet  szedtünk  most  is.  Egy 
ilyen napon akár félmillió forint 
bevételre is szert tehetünk, erre 
számítunk  az  idén  is,  mert  telt 
ház volt és a szereplőkön kívül 
mindenki  fizetett  a  belépésért. 
A befolyt összegből a környeze-
tünket szépítjük. Tavaly például 
az  elsősöknek  cipős  szekrényt 
vettünk, de korábban udvari ját-
szóeszközökre, pihenőpadokra, 
hangosító  berendezésekre  köl-
töttünk. Az idén a gála bevételét 
pedagógiai  célú  programokra 
fordítjuk.

   Temesi László

Kisdiákok színes produkciói szülõk, tanárok elõtt

Maratoni Bolyai-gála a Szepesben

Az Érdi Torna Club csapata is fellépett – látványos produkcióval egészítették ki a mûsort

A népi táncosok szemmel láthatóan többet voltak a levegõben, mint a földön
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Lévai Dorottya és Révész Dávid csak a gála kedvéért álltak össze

Osztályterem a színpadon
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