
Tanévzáró Edmontonban 
 

A 2013/2014-es tanév sikeres befejezésének lehettek szemtanúi június 7-én azok a szülők, tanárok és 

más érdeklődők, akik délelőtt 10 órakor ellátogattak a Szent Imre Magyar Iskolába. A tanulók műsorral 

búcsúztatták a lezárult tanévet, és kitörő lelkesedéssel fogadták a beköszöntő nyári szünetet. 
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Az a csoport is, amelyiknek munkáját kint tartózkodásom óta lehetőségem volt figyelemmel kísérni és 

segíteni, szintén izgatottan készült előadására. Reggel óta folyt a próba, a jelmezek válogatása, aztán 

az utolsó simítások elvégzése után következhetett a bemutató. A gyerekek Az égig érő paszuly c. 

népmesét tanulták meg az alkalomra, amelyben bőven jutott szerep a hatfős csoport minden tagjának. 

Az előadáshoz kreatív, kézzel készített kiegészítő díszleteket is gyártottunk a korábbi iskolai 

foglalkozások során. Ezek és a kosztümök segítettek még meseszerűbbé varázsolni az előadást. 
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A program kezdetekor Tóth-Vörös Patrícia, az iskola igazgatónője köszöntötte az összegyűlt 

nézősereget, majd egy zenés képvetítéssel összefoglalta az idei tanév munkáját és eredményeit. 

Természetesen a többi csoport is készült egy vagy több jelenettel az évzáróra, mely egyben az iskola 

nyíltnapja is volt. A legkisebbek népi gyermekdalokkal és gyermekjátékokkal szórakoztatták a 

közönséget és nem utolsósorban magukat is. A következő csoport is ezt az irányvonalat folytatta, ők 

ugyanis az Én elmentem a vasárba fél pénzzel kezdetű népi játékot adták elő. 
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A kisiskolások csoportja két jelenettel is készült, először a Kiskutya meg a szamár, majd a Nap, hold, 

szél c. népmeséket mutatták be. Legvégül pedig a „nagyok” előadása következett: a Tüskevár egyik 

nagyon látványos és hangos részletét adták elő bábozással. A játékot kísérő hangeffektek igen 

hatásosra sikerültek, például a vihar haragos dörgéseinél olykor nemcsak a picik, de bizony a 

nagyobbak is megijedtek. 

 
Fotó: Pretz Lilla 

A tanévzáró műsor tehát nagy sikert aratott, mind a nézők, mind az előadók körében. A hivatalos rész 

után pedig frissítő gyümölcsök, sütemények, valamint kávé és üdítő mellett beszélgethettek a felnőttek 

és futkározhattak a kisebbek. Jó volt végignézni a gyerekekkel zsúfolt termen, és hallgatni hangos, 

vidám zsivajukat. Az iskolának pedig az utánpótlás miatt sem kell túlzottan aggódnia. Rengeteg 

kistestvért hoztak magukkal a szülők, akik jelenleg még mózeskosarakban szundították végig a 

programot, de egy-két év elteltével bizonyára ők is a magyar iskola padjait koptatják majd. 

A többiekkel pedig ősszel találkozunk, de addig is: VAKÁCIÓ! 
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