Hangulatos családi majális a Gróf Széchenyi Általános Iskolában
Csepel.hu – 2013. május 27. hétfő, 12:40

Eddig példátlan civil összefogással a szülők, tanulók és a tanárok közös szervezésében családi
majálist rendeztek a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában május 25-én. Az
egész napos rendezvényen szinte kivétel nélkül minden korosztály talált magának való elfoglaltságot.
Cserépné Varga Veronika, az intézmény vezetője arról számolt be a Csepel.hu-nak, hogy a változatos
programok több helyszínen, délelőtt 10-től egészen 17 óráig zajlottak. Volt mentő-, tűzoltó- és
rendőrautó bemutató érdekes tesztekkel, de az Alfa kutyaiskola képviselői is megmutatták magukat.
A kisebbek légvárban, a sportolni vágyók pedig a Csepeli Evezős Klub által biztosított ergométeres
evezőpadokon tehették próbára tudásukat Kovács Péter szakedző vezetésével. Ezen kívül szerepelt a
programban sakk és társasjátékok, a televízióból jól ismert „Egy perc és nyersz” című vetélkedő,
sportjátékok, és a kézműves tevékenység ismerői is hódolhattak szenvedélyüknek.
Batinkó János ördögbotos bemutatója közös gyakorlással ért véget, egy-egy anyuka jóvoltából pedig
a csillám- és arcfestés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. Soós Eszter bűvész
workshop-ot tartott, Turcsán Gergő az ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola tánctanára pedig közös
táncra invitálta meg a résztvevőket.
A vendégek éhség- és szomjúságérzetét Jenei János testnevelő és kis csapata saját készítésű
tárkonyos ragulevessel, főtt virslivel, üdítőkkel és frissen csapolt sörrel csillapította. De bőven jutott
mindenkinek a szülők által készített sütikből, és a Ragonese Kft. által felajánlott Gelatiamo fagyiból,
amelyhez a Foodtár Kft. szállította a tölcséreket, s a csepeli McDonald’s is a támogatók sorát
gyarapította. A vállalkozók is kivették részüket a sikerből: a sarki (Széchenyi utca) zöldséges, a
Szántó pékség és a Cargostar Kft. is nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a zavartalan lebonyolításban,
csakúgy mint a szülők, a 8. évfolyamos tanulók, a takarító- és konyhás nénik, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a rendezvény.
A hagyományteremtő eseményen több mint ötszázan vettek részt, akik helyben megtapasztalhatták az
összefogás erejét, ugyanis a rendezvényt az iskola teljességgel önfinanszírozó módon hozta létre. A
Széchenyi Majálison a remek programokon, a kitűnő hangulaton kívül ismét bebizonyosodott, hogy
van létjogosultsága a „mi iskolánk, mi közösségünk” kezdeményezésnek.

Légrádi G.
Forrás és fotó: Cserépné Varga Veronika, Széchenyi Ált. Isk.

