2018. Január

Kunhegyesi Híradó

A várakozás idén sokszorosan volt jelen a mindennapjainkban. Első természetesen a karácsony, Jézus születése. Aztán a szokásos meglepetés adventi naptár. Minden évben valami
új, érdekes. Most manók rejtették az édességeket. Alig vártuk a
Télapó érkezését is. Mindenki személyesen vehette át a csomagot a krampuszoktól, akik nagyon hasonlítottak iskolatársaink egyikére, másikára, de ez csak a véletlen műve lehet.
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Betlehem, rénszarvas, Télapó, gyerekek…
...mind együtt volt december 11-én, ezen a korai szerda estén,
amikor a Dózsa iskola tanulói adtak műsort a csodálatosan
kivilágított betlehemi jászolnál.

Az ünnepi előadás a zeneiskolások furulya- és csengőjátékával kezdődött, s az ismert dallamokat nagy tapssal jutalmazta
a közönség. Ezután a 4. osztályosok betlehemes játékát nézhettük meg, amely egy karácsonyi népszokást elevenített fel, majd
az elsős-ovis néptáncosok vidám táncjátéka zárta a műsort.
Természetesen ezek a produkciók is elnyerték a nézők tetszését.

A műsor után a Télapó szaloncukrot osztott, a gyerekek teát, a
felnőttek forralt bort iszogattak, még egy kicsit beszélgettek a
szépen kivilágított főtéren.
Közösen határoztunk még novemberben arról, hogy meglátogatjuk óvodáinkat. Nem szerettünk volna üres kézzel
odaállítani régen látott, kedves ismerősként, ezért műsorral
készültünk. Másodikban már Lucáztunk az ovisokkal, így most
a betlehemes játék mellett döntöttünk.
Izgalommal próbáltunk, szedtük össze a jelmezeket, míg
végre a Zádor óvodában kezdtük a látogatást, 2017.12.13-án,
Luca napján. A műsor mellé készítettünk minden óvodába egyegy kis betlehemet, hogy az óvodások, ha tetszett az
előadásunk, felidézhessék a történetet később is.
A Zádorosoknak vittünk búzát is, hogy ültethessenek ők is
Luca-búzát. Mi is így tettünk.
December 14-én a Garay oviban, 15-én a Kossuth oviban
betlehemeztünk.
Jó érzés volt visszatérni a régi, szerető óvodákba. Izgalmas
volt szerepelni. Az ovisoknak mindenhol tetszett az előadásunk.
Rögtön játszottak a kis betlehemekkel. Az óvó nénik dicsérete is
nagyon jólesett mindenkinek. Ráadásul mindenhol megvendégeltek bennünket.
A legjobb mégis az volt, hogy olyan meglepetést szereztünk,
amire mi is és az ovisok is emlékezhetünk. Így sokkal érthetőbb
lett mindnyájunknak, mi is advent igazi üzenete.
4.a tanulói

A kis táncosokra a karácsonyi programsorozat részeként várt
még egy szép feladat: a néptánciskola betlehemes műsorában is
felléptek. A sok gyakorlásnak meglett az eredménye, szereplésük üde színfoltja volt az ünnepi összeállításnak.
Gratulálok Nekik a felkészülés során tanúsított szorgalmukhoz, és további kitartást kívánok tánctudásuk gyarapításához!
Gál Ildikó
tanító

