Karácsonyi koncert
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen! Tisztálkodjál belülről és kívülről!
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.”
Márai Sándor szavaival és csodálatos kórusmuzsikával indult az idei tanév karácsonyi
koncertje. Nagy örömünkre szolgált, hogy a műsoros esten megint együtt ünnepelhetett az Adyiskola közössége. Kicsik és nagyok, szülők, pedagógusok és gyerekek mind azon
munkálkodtak, hogy emlékezetessé tegyék az adventi időszak, a készülődés legszebb
pillanatait, így az ünnepi ráhangolódás teljességét megéljék.
Melegség töltötte el a szívünket karácsony közeledtével, egy pillanatra megálltunk a rohanó
világban. Az ünnep hangulatában egymásra figyeltünk, és arra gondoltunk, hogy mit
nyújthatunk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak a számunkra. Következzék Vas Vivien
Jázmin 8. a osztályos tanulónk néhány gondolata az est kapcsán:
„Az év legszeretetteljesebb ünnepe alkalmából a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolában
minden évben megrendezésre kerül a Karácsonyi Koncert elnevezésű program. Este az
iskolában összegyűlik minden tanuló, tanár és a gyerekek hozzátartozói, azért, hogy
megünnepeljék karácsony napját. A tanulók különböző produkciókkal készülnek, amikben a
tanáraik is részt vesznek.
Amint belépünk a tornaterembe, a legelső, amit észreveszünk, az a nagy sürgés-forgás.
Láthatjuk, ahogyan a fellépők felkészülnek az előadásra, ahogy felhordják a színpadra a
mikrofonokat és az asztalokat. Az énekkarosok még nincsenek a teremben, mert még utoljára
elpróbálják a dalaikat. A lámpa fel van kapcsolva, megvilágítva a gyerekek arcát. Vannak, akik
izgatottak, és vannak olyanok is, akiknek a szeméből nem lehet mást kiolvasni, mint nyugalmat
és elégedettséget. Mindenki sokat készült és sokat gyakorolt erre a napra. Ha körülnézünk, a
falakon karácsonyi díszeket vehetünk észre, és a színpad mellett egy karácsonyfa áll.
Egyszer csak a fények kialszanak, és az eddig megvilágított teret homályosság öleli körül. A
hangulat teljesen megváltozik, akik eddig féltek, hogy elrontják majd a szövegüket, most
megnyugszanak, és teljesen a közönségre koncentrálnak. Amikor felcsendül a zene, és az
énekkar fellép a színpadra, a közönség elhallgat, és meghitt hangulatban figyeli az
eseményeket. Amikor az énekszó elhal, és a zene is elhalkul, a mikrofonhoz lépnek a
konferálók, és ismertetik az est további részében zajló eseményeket. Ezek után zenés, táncos és

hangszeres produkciók következnek, amikből a gyerekek és a tanárok egyaránt kiveszik a
részüket. Minden előadást tapsvihar követ, és minden jelenlévő örül annak, hogy itt lehet.
Az énekkar egy dallal búcsúzik el a közönségtől, aztán végleg levonul a színpadról, hogy a
helyét átvehesse az igazgató asszony, aki karácsonyi köszöntőjében köszöni meg
munkatársainak, a tanulóknak és minden jelenlévőnek a segítségét, és azt, hogy részesei voltak
ennek a nem kis munkával járó, de szívet melengető ünnepélyes rendezvénynek. A süti verseny
eredményhirdetése után, elbúcsúzik mindenkitől, boldog, békés és kellemes ünnepeket kívánva
ezzel minden jelenlévőnek. Mikor az egész véget ér, mindenki ünnepi hangulattal és szép
emlékekkel hagyja el az épületet, hogy aztán jövőre megint visszatérjen.”

