
Mikulásdélután 

  

Egyperces néma főhajtással emlékeztek pénteken, a 

Mikulásdélután kezdetén a vértessomlói általános iskolában Weltz Teréz nyugdíjas pedagógusra, aki több mint három évtizeden 

keresztül oktatta az intézményben a diákokat, s Advent első vasárnapján hunyt el. A pedagógus 5 esztendeje vonult nyugállományba, 

emlékét a jelenlegi tanulók mellett szülők, nagyszülők őrzik – hangzott el Hartdégenné Rieder Éva igazgatótól a főhajtás előtt. 

A tisztelet, szeretet és emlékezés csendjét később izgatott zsivaj váltotta fel és egy német nemzetiségi Télapóváró dalocska, amivel a 

Mikulást csalogatták a tornaterembe. A jóságos fehérszakállú hamarosan meg is érkezett, s mivel a távoli országokból idevezető, 

viszontagságos útja miatt igen megfáradt, hatalmas sóhajjal foglalt helyet a diákok között. A kicsik egy ideig még ámultan tekintgettek 

felé, később azonban minden pillantás a színpadra szegeződött, amikor különböző, vidám produkcióikkal sorra léptek az osztályok a 

nagyérdemű elé. 

Az egy órás műsor során a vendégek képzeletbeli utazást tehettek „gonosz” boszorkákkal, vastapssal köszönthették a másodikosok 

igen színes Pa Dö Dö formációját, megismerhették, hogy a harmadikosok számára mi a legszebb karácsonyi ajándék, a negyedikesek 

pedig egyenesen az erdőbe, az állatok iskolájába kalauzoltak mindenkit. 

Bár mindent megtettek, szerencsére nem sikerült elijeszteniük riogató táncukkal a Télapó rénszarvasait az ötödikeseknek, majd egy 

fergeteges Gangnam Style produkcióval érkeztek a hatodikosok, akik között egy napszemüveggel és zöld parókával álcázva, Gubicza 

István tanár bácsi is feltűnt. A folytatásban is megőrizte főszerepét a tánc, a hetedikes fiúk, lányok koreográfiája vetélkedett a nézők 

kegyeiért, a nyolcadikosok viszont „korukat meghazudtolva” egy mesével léptek színre. Igaz, a Hófehérke modern verziójával lepték 

meg a közönséget, amely a whiskyt nyakaló Hófehérke láttán dőlt a kacagástól, de megmentője, Árgyélus monológja sem kímélte a 

rekeszizmokat, a csodaszép lány válaszáról már nem is szólva: 

Üdvözöllek dicső lovag, szép a ruhád, hol a lovad? Szép, vagy mint a baromfi, ó te kedves királyfi! Kérd meg kezemet, vagy leverem a 

fejedet!... 
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