49. hagyományos „Nagykarácsony éccakáján“ című
magyar karácsonyi pásztorjátékok a felsőőri katolikus kontaktcentrumban

Dowas Katalin műsorvezető 2017 dec. 8-án sok szeretettel üdvözölt mindenkit azimmár 49.
alkalommal megrendelésre kerülő magyar pásztorjátékok alkalmából. A „Felsőőri Magyar
Katolikusok Köre“ nevébenköszöntette adíszvendégeket és a közönséget a1968 óta létező
pásztorjátékokon. Dowas Katalin kétnyelvűen elmesélte, hogy a rendezvény címe egy nagyon régi
erdélyi karácsonyi dalra utal vissza, a „Nagykarácsony éccakáján“ közismert énekre.
Ezután következett az „Alsóőri Énekkar“ Palkó Helga vezetése alatt. A darabok címei
„Nagykarácsony éccakáján“, „Dicsőség“, „Jákobból egy csillag kél“, „Csak jászolyágy várta“, „Ó
Betlehem kis városa“ voltak. A dalokatSzabó Zsófikísérte zongorán.
Dr. Seifner Erich, Felsőőr plébánosa, kétnyelvű köszöntőt mondott.
A következő műsorszám a Burgenlandi Magyar Kultúr egyesület „Játékos Magyar
Gyermekóra“szereplése Dowas Katalin óvónő, valamint Binder Gyöngyi és Völfer Anna segítők
vezetésével, zongorán Dr. Villányi Eszter kísérte őket. A gyermekek egy kis pásztorjátékot adtak
elő, amelyben az „Mennyből az angyal“, „Pásztorok, keljünk fel!“, „Ég a lámpa ég“ című dalokat
énekelték. A közönség elvarázsolva nézte a sok kis angyalt és pásztort, akik nagyon lelkesen énekeltek
és bárányaikkal illetve gyertyáikkal vonultak a Kisjézust ringató Szűz Mária körül.
Következett a „Szombathelyi Barátság Óvoda“. Rosner Gabriella, Horváthné Salamon Mária és
Pócza Petra óvodásai a „Hópihék tánca“című, zenével kísért táncdarabot adták elő.
Ezután sok szeretettel üdvözölték a „Felsőpulyai Magyar Kultúregyesület Gyermekcsoportját“.
Szalay Alice tanítványai egy kis színdarabbal készültek, amely címe„ A kis hótündér “ volt. Ezután
következett egy megható gyertyatánc.
A „Szombathelyi Pipitér Óvoda“ méhecske és süni csoportja kilenc magyar és német dallal/verssel
készült: „Adventlied“, „Advent, Advent“, „AlleJahrewieder“, „Einegroße Freud verkündicheuch“,
„Karacsonynak éjszakáján“, „Backe, backe, Kuchen“, „DieheiligendreiKönige“, Kommt,
wirgeh´nnach Betlehem!“, „Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok!“. A felkészítő
pedagógusok Kapolcsi Kinga, Földi Borbála, Németh Kinga, Joóné Szén Andrea és Papp
Alexandra voltak.
Binder Gyöngyi Dsida Jenő „Karácsonyi utazás“ című versét nagy lelkesedéssel mondta el.
Ezt követően a „Szombathelyi Dési Huber István Általános Iskola“negyedik két tanítási nyelvi
osztályának tanulói és az iskola énekkara előadásában a „Szent éjszaka“ című pásztorjátékot
láthattuk. A felkészítő tanárok Kovács Anett, Németh Ilona és Kiss Péter igazgató úr voltak. A
publikum már évek óta örül, ha magyarországi barátaik eljönnek és egy csodálatos pásztorjátékkal
behangolják a nézőket a karácsonyi időszakra.

A tízedik műsorszám a „Vörösvári Zenei Fórum“ résztvevői Berger Leon vezénylése alatt voltak. A
közismert három dalhoz a közönséget bekapcsolódott énekléssel.
Azután mindenki nagy örömmel köszöntötte Mesmer Enikőt, aki tekerőlanton muzsikált és énekelt.
Mesmer Otto őriszigeti lelkész úr összekötő szövegeket olvasott felesége gyönyörű és megható
előadásához.
A műsorvezető az idén is felkérhette a„Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekkörét“a
színpadra.Dr. Villányi Esztervezénylésével három dal hangzott el: „Nagykarácsony éccakáján“,
„Betlehem, Betlehem“, „ A szeleknek élénk szárnyán“. Prof. Zebinger Franz zeneszerző őrvidéki
feldolgozott műveit hallhatták a nézők.
Dr. Seifner Erich, Felsőőr plébánosa, záró szavakat mondott.
A rendezvény a szereplőknek és segítőknek köszönetmondásával és büfére, kötetlen beszélgetésre,
ismerkedésre történő meghívással zárult. Néhányan találtak még karácsonyi ajándékokat is, mivel az
előtérben bőséges kínálat volt. Horváth Attila és Katalin Bozsókról természeti anyagokból készült
termékeit, karácsonyi díszeket illetve mézeskalácsot és házi lekvárt adtak el. Az UMIZ (Magyar
Média és Információs Központ) bőséges könyvkínálattal várta az érdeklődőket.

