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â€žMikor a fÃ©rfiak Ã©s nõk egykÃ©nt kitÃ¡rjÃ¡k addig elzÃ¡rt szÃ-vÃ¼ketâ€¦â€•

â€žValahÃ¡nyszor a kÃ¶zeledõ karÃ¡csonyra gondoltam (...), kellemes, megbocsÃ¡tÃ³, jÃ³tÃ©kony, nyugalmas idõszakkÃ©nt
gondoltam rÃ¡; az Ã©vnek egyetlen olyan szakaszÃ¡ra, mikor a fÃ©rfiak Ã©s nõk egykÃ©nt kitÃ¡rjÃ¡k addig elzÃ¡rt szÃ-vÃ¼ket.â
Charles Dickens. Ebbõl a szempontbÃ³l szerencsÃ©s embernek tartom, mert szÃ¡mÃ¡ra a 19. szÃ¡zadban a karÃ¡csony
valÃ³szÃ-nûleg mÃ©g tÃ¶bbet jelentett a plÃ¡zÃ¡kban valÃ³ tolakodÃ¡snÃ¡l Ã©s a stresszes kÃ©szÃ¼lõdÃ©snÃ©l.
Hogy hogyan kapcsolÃ³dik ez ide? Ãšgy, hogy hosszÃº idõ utÃ¡n vÃ©gre tÃ¶rtÃ©nt egy olyan esemÃ©ny, amely felkeltette
bennem a remÃ©nyt, hogy az emberek tudnak mÃ©g egyÃ¼tt Ã¶rÃ¼lni a karÃ¡csony szellemÃ©nek. A december 20-ai
Ã¼nnepsÃ©g elõtt az emberek â€žkitÃ¡rtÃ¡k addig elzÃ¡rt szÃ-vÃ¼ketâ€•, Ã©s rÃ©g nem lÃ¡tott mÃ©retû Ã¶sszefogÃ¡st tapasz
CsÃ¡nyon. Aki csak tudott, segÃ-tett valamiben, a karÃ¡csonyfa felÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡tÃ³l kezdve, a sÃ¼temÃ©nysÃ¼tÃ©sen keresztÃ¼
a mûsor megszervezÃ©sÃ©ig. De nem csak ezt volt remek Ã©rzÃ©s lÃ¡tni, hanem azt is, hogy mennyi ember eljÃ¶tt, Ã©s
megmutatta, hogy igenis szeretne a tÃ¶bbiekkel egyÃ¼tt Ã¶rÃ¼lni. Sokat elÃ¡rul a hangulatrÃ³l, hogy az egyik barÃ¡tnõm,
akit egyÃ©bkÃ©nt nehezen lehet elrÃ¡ngatni bÃ¡rmilyen rendezvÃ©nyre, ezzel fogadott: â€žAnnyira jÃ³, hogy vÃ©gre volt valam
CsÃ¡nyon, ami Ã¶sszefogta az embereket! Ugye lesz ilyen jÃ¶võre is?â€•
Ãšgy Ã©rzem, magÃ¡rÃ³l a mûsorrÃ³l felesleges is itt rÃ©szletesen beszÃ©lni, hiszen azt az Ã©rzÃ©st, amit a csÃ¡nyi gyerekek
gondosan elõkÃ©szÃ-tett mûsora, GulyÃ¡s Nati gyÃ¶nyÃ¶rû Ã©nekei Ã©s a hatvani Musical Club produkciÃ³ja kÃ¶zvetÃ-tettek
felÃ©nk, mindenkinek magÃ¡nak kell Ã¡tÃ©lnie, ugyanÃºgy, ahogy a kÃ¶zÃ¶s karÃ¡csonyfa melletti forraltborozÃ¡st Ã©s
beszÃ©lgetÃ©st is.
VÃ©gezetÃ¼l mÃ©g egy Ã©rdekes adalÃ©k: az egyik vendÃ©gszereplõ kislÃ¡ny megjegyezte, hogy nagyon szÃ-vesen lakna i
mert nÃ¡luk mÃ©g soha nem volt kÃ¶zÃ¶s karÃ¡csonyfa, Ã©s nÃ¡luk az emberek nem ismerik ilyen jÃ³l egymÃ¡st, Ã©s nem ilye
kedvesek. TalÃ¡n nem vagyok tÃºl elfogult, ha azt mondom, most van mire bÃ¼szkÃ©nek lennÃ¼nk.
LangÃ³ Blanka
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