Boldogságóra keretében Bagdi Bella koncert
Február végén érkezett a következő felhívás a Boldogságóra Programban részt vevő
osztályoknak:
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra Programja a Boldogság Világnapja
alkalmából országos gyerekkoncert-sorozatot szervez márciusban.
Ingyenes gyermekkoncert-sorozatot Bagdi Bellával és zenekarával 10 000 gyermek
részére a Boldogság Világnapja (március 20.) alkalmából Budapesten,
Kazincbarcikán, Kiskunfélegyházán, Nyíregyházán, Hajdúsámsonban, Szegeden,
Debrecenben, Ajkán, Veszprémben, Oroszlányban és Pápán.
„Az Énekelj a Boldogságért!” koncert célja, hogy a boldogság életünkre, egészségünkre és
élettartamunkra gyakorolt hatására felhívja a figyelmet, és a zene segítségével adjuk
tovább a boldogság üzenetét a fiatal korosztály számára.

Ez a felhívás nagyon kíváncsivá tette a második évfolyamon tanuló diákokat és tanítóikat is.
Boldogan jelentkeztünk erre a nem mindennapi eseményre! Március 20-án, a Boldogság
Világnapján Szegeden hallgathatta meg a koncertet a

2.a osztály

2. b osztály

és a 2.c osztály.

Így emlékeznek a koncertre a 2.a osztály tanulói:
Hétfőn áhítat után visszamentünk a terembe, letettük az iskolatáskánkat és
sorakoztunk. Busszal utaztunk Szegedre. Amikor odaértünk és kiszálltunk a buszból,
egy vasmacskát láttunk az egyik hajón. A parkban ettünk és ittunk.

Találtunk egy olyan vastag fát, amit négyen tudtunk átölelni.

A színházban a 2. emeleten nem volt már hely, ezért a 2. b-sekkel felmentünk a 3. emeletre. Itt
Lacikának, Noelnek, nekem és Anita néninek is tériszonya lett, ezért az egész osztállyal
lementünk a földszintre. Közülünk kilencen az első sorban ültek egész koncerten, a többiek hátul.
(Seres Eszter, Szomor Bíborka, Juhász Patrik)

Nekem az tetszett legjobban a koncerten, hogy a pozitív mondókából verseny volt. (Seres Eszter)
Nagyon jó volt, amikor tapsoltunk és dobbantottunk. (Szomor Bíborka)
Az tetszett legjobban, amikor a Pozitív gyereket énekeltük. Az is nagyon tetszett, hogy életemben
először láttam a Tiszát. (Farkas Krisztofer)
Tetszett, hogy nagyon sokat énekeltünk. Az is tetszett, hogy életemben először láttam Bagdi
Bellát. (Urbán Kevin)

Nekem az tetszett a koncerten, ahogy tapsoltunk. (Somogyi Balázs)
Tetszett, hogy énekeltünk, játszottunk a koncerten. (Hell Péter)
Azt tanultam meg ezen a koncerten, hogy zenével jobb a világ! Az tetszett a legjobban, hogy a
dalokat közösen énekeltük.(Frittmann Áron)

Bagdi Bellának a hangja nagyon szép! (László Etelka)
Azt tanultam meg ezen a koncerten, hogy Bagdi Bella zenekara 3 emberből áll. Az tetszett
legjobban, ahogy Bagdi Bella énekelt. (Király Emese)
Az tetszett a legjobban, hogy tudtam énekelni az énekeket, mert az iskolában sokszor énekeltük
ezeket. Ezen a napon új Bagdi Bella zenéket is tanultam. (Csővári Zita)
Nekem az tetszett, amikor Bagdi Bella pozitív dalokat énekelt. (Lehoczki Lilla Anna)

Az tetszett a legjobban, hogy együtt énekelhettünk Bagdi Bellával. (Fekete Réka Renáta,
Juhász Patrik)
Azt tanultam meg ebből a koncertből, hogy a boldogság nagyon fontos. Az tetszett a legjobban,
hogy a koncerten játszottunk. (Nagy Panna)
Azt tanultam meg, hogy Bagdi Bella nem egyedül szokott énekelni. A legjobban az tetszett,
amikor a Pozitív gyereket énekeltük. (Vereb Noel)
Az tetszett a legjobban, hogy találkoztam Bagdi Bellával. (Vízi Balázs)
Azt szeretném még tudni, lesz-e még több ilyen koncert? (Pető László, Vízi Balázs)

A 2. c osztály tanulóinak élménybeszámolója:

A szegedi színház épülete ámulatba ejtett bennünket. A 2. emeleten kaptunk helyet, ezért jó
magasról élvezhettük a koncertet. Nagyon vidáman telt el ez az óra. Sokat énekeltünk Bagdi
Bellával együtt, aki mosolygós, kedves volt. Az éneklés mellett tapsoltunk, dobogtunk, táncoltunk is.
Az összes dalát ismertük, mert az iskolában gyakran énekeljük ezeket. Reméljük jövőre is lesz
ilyen koncert, mert nagyon jól éreztük magunkat.
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