
Örvendj világ!
Karácsonykor a Pászti Miklós Vegyes

Kórus – korábbi hagyományához igazodva
ismét – két koncerttel ajándékozta meg vá-
rosunk lakóit. Az elsõként a biai Szent An-
na-templomban, majd a torbágyi katolikus
templomban énekelt a kórus.

Mûsorukat a karácsonyra megjelent
legújabb cédéjük anyagából állították
össze. Az ismerõs klasszikus dallamok mel-
lett felcsendültek új énekek is. Nekem külö-
nösen tetszett Vass Lajos: Kis karácsonyi
éneke és Kedrov: Mi Atyánk-ja, melyet oro-
szul adtak elõ. A „hazai” szerzõpáros, Boly-
ki László–Bolyki András: Karácsonyi dala
nálam elvitte a pálmát. A kórus fellépését
színesítette a két közremûködõ: Dobos Gá-
bor (dob) és Kovács Dávid (trombita) játé-
ka. Természetesen most sem maradt el a
közös éneklés, melyet ez alkalommal is
Bolyki Eszter karnagy vezényelt.

A karácsonyra hangoló este után a kó-
rustagok és vendégeik a plébánián tartot-
ták évzárójukat, melyen köszönetet mond-
tak karnagyuk elmúlt évi áldozatos munká-
jáért. A kórus titkára szívhez szólóan kö-
szönte meg társai nemes szolgálatát, me-
lyet édesanyja temetésén kapott tõlük.

Bolyki András – aki a lemezfelvételt levezé-
nyelte – kedves közvetlenséggel dicsérte a
kórus munkáját. Az est a finom ételek elfo-
gyasztása közben kialakult kedélyes beszél-
getéssel, boldog karácsonyi ünnepek kí-
vánságával fejezõdött be.

A Pászti Miklós Vegyes Kórus: Örvendj
világ! címû új cédéje 3500 forintos áron
kapható a kórustagoknál.
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Angyal szállt el Meserét felett...
Az ünnepnapoknak vége, a díszek, fényfüzérek lassan lekerülnek

az ablakokról itt az oviban és az otthonokban is. De mi még mindig
mosolyogva emlékezünk vissza a Meserét Óvoda karácsonyára.

Izgatottan készült mindenki a közelgõ ünnepre. Mi, felnõttek is
csinosítottuk a folyosókat, csoportszobákat, és a gyerekek is buz-
gón készítették a festményeket, díszeket. Gyakran terjengett finom
mézeskalácsillat a konyhából, karácsonyi dalok hangja szûrõdött ki
a termekbõl.

Már a Mikulást is nagyon vártuk, hiszen nálunk csak jó gyerekek
vannak… Biztosak voltunk benne, hogy nagy zsákkal érkezik, ami-
ben mindenkinek ott lapul egy kis ajándék. Az óvónénik által elõa-
dott kis mese közben meg is érkezett, és nagyon tetszett neki az ovi-
sok éneke, versei.

Aztán elérkezett a várva várt ünnepnap!
A gyerekek csinos ruháikban érkezve csillogó szemmel csodál-

ták az elõtérben álló nagy karácsonyfát. Reggeli után mind a torna-
teremben gyûltünk össze, ahol a Hóvirág csoport karácsonyi me-
sejátékát néztük meg. A kis hóvirágok nagyon ügyesek voltak, so-
kat nevettünk a két cserfes angyalka történetén. Köszönjük nekik!
A mese után az óvónénik és dadusok citerajátékkal kísért karácso-
nyi énekekkel kedveskedtek a gyerekeknek.

A csoportszobába visszatérve aztán jöhettek az ajándékok! Tár-
sasjáték, babaruhák, kisautó, mesekönyv, varázstollak… Sok meg-
lepetést kaptak a gyerekek.

A játékok nagy részével a mai napig is ismerkednek, és hiába
múlt el az ünnepi hangulat, hiába tûntek el a díszek, ezek az újdon-
ságok még mindig elvarázsolják õket.

Orsi óvónéni
Meserét Óvoda
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