
Ünnepek ünnepe
December 12-én ismét városunk főterén, a „rénszarvasoknál” 

gyülekeztek a karácsonyra hangolódni vágyók. Nekünk, 
dózsásoknak jutott az a megtisztelő feladat e napon, hogy 
műsorunkkal színesítsük a szomorkás, egyre sötétebb 
decembert, segítsük az emberek lelkébe belopni az ünnepre 
készülődés, a várakozás hangulatát.

Zeneiskolásaink, a furulyások csoportja kezdte az előadást, és 
felváltva az alsós szavalókkal szórakoztatták a közönséget. 
Verset mondott Berkó Liliána, Gál Ágnes, Kovács Blanka, 
Nagy Dóra Anna, Csörgő Zoé Sára. A csengettyűk hangja, a 
háttérből látszódó jászol díszlete mind-mind hozzájárultak a 
karácsonyváráshoz. A 4. osztályosok „mikulás tánca” nagy 
sikert aratott, még a szülők is beálltak mozogni a gyerekek közé.

Igaz, a gyerekdal így kezdődik: „A karácsony akkor szép,/ 
hogyha fehér hóba lép…”, nekünk e nélkül is gyönyörű lett az 
ünnepünk.

Boldog új évet, békét, boldogságot, jó egészséget kívánunk 
mindenkinek!

Gál Ildikó

Karácsonyi hangulat a 4. a-ban és a Hajnal úti 
oviban

A karácsony a szeretet, a családi összetartozás ünnepe.
Az osztályunkban már negyedik éve nagy készülődéssel 

várjuk az adventtel induló, karácsony előtti jeles napokat. A 
népszokások felelevenítését lelkes gyűjtőmunka előzte meg. A 
mesék, versek, szokások, hiedelmek, dalok keresése, gyűjtése 
közben egyre inkább magával ragadott bennünket az ünnepi 
hangulat.

Az idén a nyílt óránkra a szüleinken kívül meghívtuk a Hajnal 
úti ovisokat és óvó néniket is. Nagy izgalommal érkeztünk 
december 15-én az igazán ünnepi hangulatúvá varázsolt 
tantermünkbe. Miután vendégeink elfoglalták helyüket, 
előadtuk a népszokásokból összeállított műsorunkat. A 

gyertyák meggyújtása utáni éneklés alatt sikerült mindenkit 
ünnepi hangulatba röpíteni. 

Ezután a szülők által elké-
szített finomságok elfo-
gyasztása következett. Kö-
szönjük anyukáink, nagyma-
máink munkáját. Miután 
csillapítottuk éhségünket, 
kézműveskedni kezdtünk az 
ovisokkal. Nagyon szép fes-
tett gipszfigurák, karácsonyi 
füzérek, díszek készültek. 

Az ünnepi hangulat meg-
teremtése másnap a Hajnal 
úti oviban folytatódott. Az 
ovisok nagyon színvonalas 
műsora után mi is előadtuk a 
karácsonyi zenére összeállí-
tott táncunkat. Ezután et-
tünk, ittunk, majd készítet-
tünk egy mutatós karácsonyi 
szalvétatartót.

Köszönjük a meghívást.
Ezen a két napon mindenkit körülvett a karácsony varázsa.

A 4.a osztály tanulói

Karácsonyi hangverseny
Intézményünk a hagyományokhoz híven, 2016. december 9-

én megtartotta karácsonyi hangversenyét. A rendezvény lebo-
nyolításához a helyi művelődési ház adott otthont. A gördü-
lékeny szervezéshez és megvalósításhoz a kultúrház dolgozói 
nagy segítséget nyújtottak, melyet ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

A művészeti iskolában tanuló növendékek színvonalas 
produkciókkal készültek a hangversenyre. A közönség 
hallhatott zongoradarabokat, négykezest, hatkezest illetve 
furulya-kamara műveket is. A műsor végére sikerült idilli kará-
csonyi hangulatot teremteni, ismert karácsonyi dallamok csen-
dültek fel. A hangverseny örömünkre közös énekléssel zárult.
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