Karácsony iskolánkban
Az idei évben december 21-én egész nap készültek, várakoztak az ünnepre a vasvári
általános iskolában a diákok, tanárok, szülők.
A díszbe öltöztetett karácsonyfát körbeülve délelőtt először értékelték a tanév eddigi
eredményeit, az igazgatónő kiemelte azon diákokat, akik eredményükkel példaként
állhatnak a többi diák elé. Az alsós kisdiákok évfolyamonként énekkel köszöntötték az
ünnepet.
Varga Virág (Béres Ottó tanítványa) fuvolán kísérte az énekkar Karácsonyéj című
dalát.
A diákok megkereshették az ajándékokat: a napközis csoportok a játékokat (melyhez
anyagilag hozzájárult Martin Mitterhumer, a PNH Kft. ügyvezetője, ahogy az óvodai
játékokhoz és a kicsi gyerekeknek juttatott szaloncukrokhoz is), a közös ajándékot,
egy csocsó asztalt, foci- futsal-, strandfoci-, szivacskézilabdákat, az osztályok
szaloncukrokat…
Délután az aulában finom, fűszeres illat terjengett, s az asztaloknál szorgos kezek
nyomán készültek a karácsonyi ajándékok, díszek, mézeskalácsok Kati, Bea, Zsuzsa,
Kinga, Éva, Mónika, Rita néni, Julika óvó néni, Misi bácsi irányításával. A büfében a
szülők által készített szebbnél szebb muffinok várták a süteményre éhes vásárlókat és
finom, fűszeres ital a szomjazókat.
Fél hatra gyorsan átrendezték a tanárok az aulát, ami így az ünnepi műsorhoz méltó
helyszínné vált.
A 8.a osztályos Gerencsér Orsolya köszöntötte a vendégeket, majd sorban
felkonferálta az ünnepséget adó diákokat és tanárokat.
Először az első osztályosok énekelték el az Adventi hírnök, friss fenyőág kezdetű
gyermekdal első versszakát Papp Zsuzsanna és Szakály Mónika tanítónők vezetésével,
mialatt az első adventi gyertyát Horváth Luca meggyújtotta.
Ezt követte az alsós irodalmi színpad karácsonyi műsora, melyet Kovácsné Németh
Edit és Süle Erika tanítónők irányítottak.
„Ki mondja meg nekem, Hogy éljek, s mit tegyek, Hogy karácsony ünnepén Boldog
legyek?”kérdésre az énekkarosok keresték a választ. S el is mondták a „Karácsony
ünnepén” c. dallal, melyet Ady Endre Kis karácsonyi ének című verse követett
Wessely Bálint tolmácsolásában, aki Ódor Anna tanítványa. Jakab Noémi, Vajda
Szilárd felkészítésében furulyán megszólaltatta Ceccino: Sonata seconda című művét.
Zongorán Farkas Anikó tanárnő kísérte.

Az adventi koszorú második gyertyáját Purgai Zsolt gyújtotta meg, mialatt a 2. évfolyam
tanuló énekelték az Adventi hírnök második versszakát. Ők Maráczi Beáta és Kovácsné
Németh Edit tanítványai.
Nemcsak a kicsik, hanem a nagyok is készültek színpadi produkcióval. Jókai Mór Melyiket a
kilenc közül című novelláját állították színpadra az 5. osztályosok. Tanáruk Siposné Káldy
Gyöngyi, szereplőként közreműködött Tóth Viktor tanár úr.
Ezt követően Kanizsai Olívia hegedűn Schubert: Bölcsődalát adta elő. Felkészítő tanára
Vásárhelyi Judit. Zongorán kísért: Farkas Anikó
A 6.b osztályos Gerencsér Luca, Ódor Anna tanárnő tanítványa Ady Endre Karácsony című
versét mondta el.
Az adventi koszorú 3. gyertyáját Szekeres-Catomio Emma gyújtja meg a 3. osztályosok
énekének kíséretében. Osztályfőnök Süle Erika és Frigyné Kiss Éva.
Piri Vivien egy francia karácsonyi népdalt énekelt, melynek címe József arca felragyog.
Zongorán kísérte felkészítő tanára, Farkas Anikó.
A Nox együttes Tél dalát az iskola énekkarának előadásában hallhattuk.
A 4. évfolyamosok éneke kísérte a 4. gyertya meggyújtását. Osztályfőnökök: Németh Éva és
Tüskés Marianna. Az adventi hírnök című dalt Horváth Romina és Szabó Natália kísérte
trangulumon. A lángot fellobbantotta Sajgó Béla.
Az általános iskolai és a zeneiskolai tanárokkal kiegészült énekkar egy háromrészes
karácsonyi művet adott elő (Karácsonynak éjjelén, Intermezzo (közjáték), Zengjen a
hálaének), amit zongorán kísért Szakályné Pados Edit és az iskolai kórus felkészítője:
Szalainé Kiss Viktória tanárok.
Sejberné Szabó Mariann igazgatónő ezt követően megköszönte a diákoknak, felkészítőknek,
az iskola és a zeneiskola tanárainak az ünnepi műsort, a sok-sok munkát a szülőknek is,
melyet belefektettek, hogy ilyen melegséget, szép ünneplést élhettek meg együtt a diákok,
tanárok, szülők. Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánt a jelenlévőknek és az otthon
maradtaknak is azt üzente. Egyben felkonferálta az ünnepség záró részét, melyet az iskola volt
diákja, Cséri Alexandra tolmácsolásában hallhatott a közönség, s a refrént pedig mindenki
együtt énekelte, mialatt a képzeletbeli színpad megtelt pislákoló fényeket tartó diákokkal,
tanárokkal.

