
Advent … karácsony … zene 

Mint minden évben, idén is az adventi készülődést azzal kezdte az énekkar és a gitár szakkör, 

hogy az Apor Kollégium diákjaival 

közösen koncertet adott. A 

szokásoknak megfelelően ez egyik 

évben náluk, az Aporban, másik évben 

itt nálunk kerül megrendezésre. Idén 

ezért hallhatta vendégeink és a mi 

dalainkat is kollégiumunk érdeklődő 

közönsége december negyedikén a KZS 

ebédlőjében, amit a zene pillanatok alatt 

koncertteremmé varázsolt. 

Műsorunkra tűztünk idén több 

Pintér Béla által írt zenét is. 

Elhangzott a Gyere el a jászolhoz 

és a Lásd meg a csodát című 

száma, énekeltünk Gymestől egy 

megzenésített Ady verset, White 

Christmas feldolgozást és szóló 

számként Wolf Péter Ave Mariaját 

is meghallgathattátok. 

Fellépéseink sorát 17-én folytattuk, a Szeretet Ünnepén. A hármas csoport karácsonyi jelenetét 

foglaltuk keretbe két dallal, majd igyekeztük a karácsonyi hangulatot fokozni a Hófehér 

karácsony éj, a Halleluja, a TNT Fehér karácsony, a Kulka/Marek párostól ismertté vált Boldog 

karácsonyt, és a Száncsengő csilingel című dalokkal. Ismétlésként hallgathattátok meg a White 

Christmast Nesic Tamara szaxofonjátékával, és az Ave Mariát, más szereposztásban, mint 

adventkor. Zongorán Hegyi Dorka játszott, csodálatos énekhangjával Gazsó Anita varázsolt el 

bennünket.  

A legnagyobb megmérettetésünk mégis december 18-án volt. Két órakor a Semmelweis Utcai 

Idősek Klubjában adtunk koncertet, 18 órakor a Jedlik Kollégiumban. Mindkét helyen az összes 

karácsonyra tanult dalunkat előadtuk. Nagy sikerrel. Az idősek klubjában most már nyolcadik 

éve örvendeztetjük meg az egyre nagyobb számú érdeklődő közönséget dalainkkal. Idén 

megénekeltettük az idős embereket, ismert karácsonyi dalok kinyomtatott szövegével 

készültünk erre. Sok dicsérettel, fergeteges tapsviharral és egy kis sütivel, teával kedveskedtek 

nekünk a klubtagok.  

A Jedlik kollégiumban a fiúk tárt karokkal fogadtak bennünket. Na, nem szó szerint, bár azt 

kell mondanom, hogy annyi segítő kéz sose akadt a hangszerek be- és kihordásában, mint ott 

náluk. Dalainkat és fellépőinket nagy tapssal jutalmazták. A sikerektől feltöltődve, és nagyon 

elfáradva értünk vissza a kollégiumba. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az énekkarosoknak és gitár 

szakkörösöknek, hangszereseknek azt a sok munkát, odaadó lelkesedést, szorgalmat, kitartást,



amit október óta hétről hétre tapasztalhattam a közös munkában. Az eredménye kézzel fogható, 

szívvel érezhető volt a fellépések alkalmával. Az arcokon, a rám figyelő szemeken, és a 

mosolyokon azt láttam, hogy a zene a szakkörösök lelkéhez is olyan közel van, mint az 

enyémhez, s remélem, hogy ez a közös munka nekik is annyi örömet okoz, mint nekem. 

Lányok, (fiúk)! Köszönöm a munkátokat! 

       Huszárné Komjáthi Zsuzsanna 

      zenei szakkörök vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


