MIKULÁS-EST 2012
Neonfény, ének, jelbeszéd és egy emelőkosár. Nem baleset történt, csak a Mikulás látogatta
meg december 6-án internátusunkat.
A Diákönkormányzat már hetek óta készült a neves eseményre, amely minden évben
megrendezésre kerül. De idén rendhagyó volt a program a csomagok kézbesítésétől a
Mikulás-váró előadásokon át a kedves „öreg” érkeztéig. Az elmúlt években, amíg tartott az
előadás a díszteremben, a krampuszok (akik mindig a 11-es lányok) belopóztak a szobákba és
mindenkinek az ágyán hagytak egy- egy csomagot. Ám most személyre szóló üzenetekből
kellett magunkra ismerni, és tanulókon belül kerültek kiosztásra az édességbombák. Ez egy
picivel több munkát jelentett, de jobban is élveztük az ajándékozást, mert jól esett hallani,
hogy mások mit gondolnak rólunk.
Maga az előadás este fél nyolckor kezdődött. Pár órával előtte a krampuszok már teljes
pompájukban díszelegtek, hála Szabó Csaba tanár úrnak, aki idén sem hagyta otthon a
festékszóróját és színt vitt a lányok bőrére. Izgatottan ültünk le a díszteremben. Elsötétült
minden, csak pár neoncső ontott magából kékes fényt. Három lány (Berencsi Henrietta,
Lőrincz Patrícia és Zsákai Esztella) egy kifeszített fehér lepedőre karácsonyi mintákat rajzolt
kellemes gitárhang kíséretében. Majd Gonda Viktória elgondolkodtató szavalata után Pataki
Tímea egyszemélyes énekszólója következett. Ezek után jött egy igazi hangulatoldó előadás
Gonda Viktória és Kovács Vanessza szponzorálásában: a Hull a pelyhes fehér hó népszerű
gyermekdalt jelbeszédes technikával mondták, ám egy borzalmas hír félbeszakította őket. Az
igazgatónő hirtelen elnézést kért, és közölte, hogy nem lesz Mikulás, egyszerűen nem tud
eljönni, annyi dolga van. Ettől függetlenül a műsor ment tovább és egyszer csak az ablaknál
megjelent a Télapó félénk rénszarvasával. Ők jutottak fel egy az emelőkosár segítségével. A
rend nagyjából helyreállt, és már énekelt is Uherkovich Zsófia, aki garantáltan beleültette a
fülünkbe a Santa Claus is coming to town című dalt. Hatalmas sikert tudhatott magáénak
Zsófi, de az őt követő három végzős fiú (Ambruska Csaba, Farkas Gábor, Hollóssy Döme)
bábjátéka is tovább fokozta a hangulatot, sőt, még ők ajándékozták meg a Mikulást, aki
örömmel fogadta a csomag rizst.
Ezek után jöhetett a Télapó feladata, amely abból állt, hogy a nevelőkről írt lapokat olvasta
fel, és ha kedves tanáraink kitalálták, hogy róluk van- e szó, megkapták ők is csomagjukat.
A tudat, hogy vége van ennek a remek estének, kicsit elszomorított mindenkit, de aztán a
tanulókba vonulva mi is megkaptuk, ami nekünk járt és még késő este is a folyosókat róttuk,
hogy a kitett cipőkbe kis ajándékokat hullajtsunk.
Köszönjük, hogy a fárasztó hétköznapokban kaptunk egy nagy adagot a gyermeklétből és
külön köszönjük Gonda Vikinek és Kovács Vaninak a rengeteg energiát, amit az este sikeréért
áldoztak!
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