19.

FEBRUÁR

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye az idei évben is
színvonalas és változatos műsorral búcsúztatta a telet.
A farsangi műsor egy jelmezes felvonulással indult, majd idén már 4. alkalommal Kiszebábégetéssel igyekeztek elűzni a telet a tanulók. A télbúcsúztató-tavaszköszöntő rituáléra az iskola
tornapályáján került sor. A kiszebábra a gyerekek ráírhatták azoknak a dolgoknak a nevét,
melyeket a téllel együtt el szerettek volna űzni.
Ezt követően az alsósok műsora következett; négy táncos produkció szórakoztatta a közönséget,
majd a felsősök mutatták be tánctehetségüket.
Ezután csodásabbnál csodásabb jelmezekben vonultak fel a gyerekek. Az első helyezett a
„Zöldséghercegnő”-nek öltözött kislány lett, a második a „Tyúk a lábasban”, a harmadik pedig a
„Tündérlány”. Különdíj kiosztására is sor került; egy nagyon különleges és ötletes jelmez – a
„Pattogatott kukorica” - sokak tetszését elnyerte.
A táncos télbúcsúztató tombolával zárult. Mind a gyerekek, mind pedig a szülők, nevelők
részére önfeledt szórakozást jelentett ez a délután. A télbúcsúztatón mindenki kivette a részét;
zárásra a nap is kisütött.

Rákóczitelepi Tagintézmény

Farsang Rákóczitelepen

20.

FEBRUÁR

2011. novemberében indult útjára a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pirosba!” elnevezésű
országos kezdeményezése, amelynek során együttérzésük kifejezésére piros ruhadarabot,
kiegészítőt öltöttek magukra a résztvevők, és minimum 200 forint perselybe helyezésével első
ízben támogatták hazánk első gyermekhospice házát, a pécsi Dóri Házat.
Idén is csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez, amelynek során február 20-án pirosba
borult az iskola. A megmozdulással és az adománygyűjtéssel a pécsi Dóri Házat, az ország első
gyermekhospice kórházát támogattuk.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Öltözz pirosba!

26.

FEBRUÁR

Február 26-án került megrendezésre az alsósok farsangi mulatsága az intézmény tornatermében.
Sajnos idén a rossz idő nem tette lehetővé, hogy a szokásokhoz híven kiszebábot égetve űzzük el a
telet, de a harmadikosok hagyományos műsorának nem árthatott a rossz idő. Itt az évfolyam
mindhárom osztálya megmutatta előadói képességeit, zenével, tánccal és sok-sok humorral.
Ezután az osztályok jelmezes tanulóinak felvonulásával folytatódott a program. Ez egyben
verseny is volt: a legötletesebb, legviccesebb jelmezek tulajdonosai a műsor végén értékes
ajándékokat vehettek át.
A felvonulás után az osztályok visszavonultak a termeikbe, ahol finom sütemények és
szendvicsek várták őket. Az evés-ivás után visszamentünk a tornaterembe, és csak ekkor
kezdődött el az igazi mulatság: a zenéről a felsősök, a táncról és a jókedvről pedig a résztvevő

Vörösmarty Székhelyintézmény

Alsós farsang

29.

FEBRUÁR

Iskolánkban 2016 februárjában került sor a télbúcsúztató farsangi mulatságra. Egy vidám,
maskarás délutánt tölthettünk együtt. Kicsik és nagyok örömmel készülődtek a farsangi
mulatságra. Az alsó tagozatosok jelmezes felvonulással teremtettek karneváli hangulatot, míg a
felső tagozatosok egy-egy rövid táncos jelenettel szórakoztatták a közönséget. Zsákbamacskaárusítás és tombolahúzás színesítette a délutánt. A farsang fénypontja a nyolcadikos diákok
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