Gyerektánc-parádé a Reguly Gálán
Adott is, kapott is valamit mindenki, aki eljött az iskola tornacsarnokába
Teljesítményével világbajnoki részvételt kivívó táncospár nyitotta meg a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és a Reguly Iskoláért Alapítvány hagyományos
gálaműsorát, melynek célja a kulturális szórakoztatás mellett az intézmény tanulóinak
támogatása.
Bicski Bálint hetedik osztályos tanuló, az est házigazdája köszöntötte a vendégeket, majd
átadta a szót Bereczkiné Papp Krisztinának, a Szülői Munkaközösség vezetőjének, a gála
fővédnökének. – A jótékonyság vágy, hogy hasznosak legyünk mások számára anélkül, hogy
ellenszolgáltatást vagy viszonzást várnánk – kezdte gondolatait a védnök. Hozzátette: abban
rejlik a titka, hogy nem csak annak öröm, aki kap, hanem annak is, aki ad. – A szeretet
tetteinkben nyilvánul meg, segíteni jóérzés – hallhattuk a munkaközösség-vezetőtől, aki
fontosnak tartja, hogy a gyerekeket önzetlenségre neveljük.
A műsor végén fellépő, igen népszerű Retro Kids frontembere, Vincze Kitti előbb Zatykó
Roland oldalán pörgős latintánccal oldotta a kezdeti izgalmakat a Pro Art Stúdió
képviseletében, majd két táncos-növendéknek énekelte a háttérből a Paff, a bűvös sárkányt.
(A szám elején még együtt lógatták lábukat a British Múzeum óriásképe előtt, aztán indította
útnak a két kis „sellőt” a parkettára a „retrokid”.) A „spirituálé” nem merült ki a
gyerekdalban, hamarosan Varga Bence lépett színpadra, s kápráztatta el a közönséget
bűvészmutatványaival. Ha hiány volt eddig asztalitenisz-labdából az iskola szertárában, eddig
tartott: az ifjú varázsló egyet emelt ki a kalapból, de hamarosan már négyet tartott az ujjai
között… A gálán tánccsoportok hosszú sora mutatkozott be a közönségnek. Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdió, Bakonybéli Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Four Dance, Molnár
Panni tánccsoportja, az 1.b és a 3.c osztály szórakoztatta a tanulók támogatására
egybegyűlteket. Horváth Nikolett végzős tanuló legújabb mazsorett-mutatványával, Tóth
Dalma, az iskola egykori tanulója külföldön is sikeres tánckoreográfiájával járult hozzá a gála
színvonalához.
Géring Klára szervező a rendezvényről készült értékelőjében azt közölte, jó látni, hogy
van utánpótlás, minden gálán megjelennek új szereplők, a rendszeresen fellépők pedig új
ötletekkel állnak elő. A gyerekek lelkesedésének köszönhetően már most három műsorszám
van a jövő évi gálára – tette hozzá, s megköszönte a szereplést mindenkinek, a fellépők
mellett a felkészítőknek – Molnár Panni, Mészárosné Gelesz Edina, Szoboszlai Judit, Pékné
Gasparics Kinga, Hegyi Mariann, Szabó Lászlóné, Kirchkeszner Máté, Pécsváradi Tímea –
is.
Az eladott jegyekből 134 500 forint bevétele lett az alapítványnak, amit a diákok
támogatására fordítanak.
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