
 

Mikor egy álom valóra válik 
A Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán 35 év után 

újra közönség elé került a Jézus Krisztus Szupersztár 

című szuperprodukció. A színpadi fellépésre 

gyerekszereplőket is toboroztak. 

Ábrahám-Tandari Szabolcs életében meghatározó a 

tánc és a zene, így szinte sokk-ként érte a hír, amikor 

anyukája közölte vele a rádióban hallott felhívást. 

Azonnal jelentkeztek is, és a castingról nagy 

örömmel tértek haza, mivel sikeresen felvételt nyert 

a 11 statiszta közé. Szabolcs 5 éve táncol 

egyesületben, jelenleg modern tánc tanszakon. A 

koreográfiát gyorsan betanulva, minden egyes perc jó 

érzéssel töltötte el a színpadon az ismert színészek 

között. Köztük Feke Pállal, Gallusz Nikivel, Serbán 

Attilával, Sasvári Sándorral, Nagy Sándorral és Sánta 

Lászlóval együtt léphetett büszkén színpadra, ahol 

sosem izgult. 

A jövőben is tervei között szerepel a tánc, az ének, és 

a színészet. Én, mint a testvére büszke vagyok rá, és 

további sok sikert kívánok neki álmai 

megvalósításához! 

Ábrahám-Tandari Lilien 6.o. 

 

 

Osztálykirándulás a Vadasparkba! 
Első osztálykirándulásunk a Szegedi Vadasparkba vezetett. Kis 

csapatunk 27 gyerekkel és 3 felnőttel indult útnak, busszal. Nagy 

örömünkre a nemrégiben megnyitott parkban számos állat kicsinye látta 

meg a közelmúltban a napvilágot! 

Programunk részét képezte az Orrszarvú-les. Kipróbálhattuk, hogyan 

látnak (csőlátással) ezek a csodálatos állatok. A játék során kis 

parafadugókat keresgéltünk speciális szemüvegekkel. Nem volt 

egyszerű! Megtapasztalhattuk az orrszarvúak éles hallását és 

eredményes szaglását is, hisz az állatok elé gurított illatos almák roppant 

vonzóak lettek egy pillanat alatt. 

Hosszú, tartalmas sétánkat meg-megszakítottuk kis csemegézéssel, 

szúnyogcsapkodással. Néhány szarvasbogarat is biztonságba 

helyeztünk. A játszóteret is meglátogattuk, ahol önfeledt játékba 

kezdhettük. Kirándulásunkat a hosszú sétát követően hűs jégkrém 

koronázta meg! 

Köszönjük Szilvia néninek, Éva néninek és Kiara anyukájának ezt az 

izgalmas és tartalmas utazást! 

1. osztály 

 

 

Ballagási ünnepély iskolánkban 
Iskolánk tanulóinak legfelemelőbb ünnepélye a nyolcadik 

év végén az ő ballagásuk, a méltó búcsúzás iskolájuktól, 

tanáraiktól, iskolatársaiktól. Idén huszonnégy végzős tanulót 

bocsátottunk útjára, értük szólalt meg aznap utoljára az iskola 

csengője.  

A vírushelyzet most is megnehezítette a szervezést, de úgy 

gondolom, színvonalasan sikerült a megvalósítás, még ha 

rendhagyó módon is. A szabadtéren, az iskola udvarán került 

megrendezésre az ünnepség. A helyszín feldíszítéséről a 

hetedik osztályos tanulók és szüleik gondoskodtak Kissné 

Veres Györgyi, a hetedik osztály osztályfőnöke irányításával. 

Idén szétválasztottuk a végzős tanulóink ballagását és 

tanévzárását a többi évfolyam tanulóinak évzáró ünnepségétől. 

A rendezvényünk színvonalát emelte polgármester-

asszonyunk Borbásné Márki Márta, alpolgármester-

asszonyunk Molnárné Vér Ágnes és iskolánk névadójának 

lánya dr. Orbán Ágnes jelenléte. A kedves, útra bocsátó és 

elköszönő beszédek után kiosztásra kerültek az emléklapok, a 

Röszke szépségeit, értékeit bemutató brossúra, valamint az egy 

szál rózsa minden ballagó tanulónak és az őket ballagtató 

osztályfőnököknek.  

Tanévzárás alkalmából egy kis évértékelés volt hallható a 

mögöttünk hagyott munkáról, majd kiosztásra kerültek az 

alapítványi és egyéb jutalmak az arra érdemes tanulóknak. 

Az ünnepség meleg, családias légkörben zajlott.  

Szécsényi Marianna, intézményvezető 

 


