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A Hevesiben immáron minden tanévben sorra kerülő diáknap napja. Előző napok 
folyamán már hozzászokhattunk a rossz, hangulatromboló időjáráshoz, viszont ezen 
a napon gyönyörű tavaszias időre ébredtünk. Minden adott volt, hogy egy tökéletes 
napot zárjunk, de ezzel az időjárás jelentést be is fejezném és rátérnék magára a 
lényegre: a diáknapra. Felmenteném magam az alól, hogy olyan diplomatikusan 
foglaljam össze a történteket, mint azt az igazgató úr tette a produkciók után. Az 
egész dolog a fellépők főpróbájával és a színpadi kellékek (függöny, mikrofon) 
beállításával indult, hogy a megérkező fiatal nézősereg minél jobb formában kapja 
meg a produkciókat. Rendkívül sokszínűnek mondhatjuk összességében a 
műsorpalettát annak ellenére, hogy többségében táncos műsorszámokat láthattunk. 
Két verses produkció kivételével minden osztály előadásában valamilyen szerepet 
betöltött a zene, de ezen nincsen semmi meglepő, ismervén a mai fiatalságot. Még a 
legszínvonalasabb színházi délelőttökön is valamilyen szinten ingadozó a színvonal, 
és ez a mi diáknapunkon is így volt. Voltak komolytalanabbak, kiforratlanabbak, de 
voltak teljesen kiforrott vérprofi előadások is. Némelyik mosolyt, némelyik tapsot csalt 
ki a nézőkből. Természetesen sok műsorszám esetén nem feltétlen a színvonal 
határozta meg a kiváltott pozitív impulzusok mennyiségét. Gondolnék itt a sok 
gyengébbik nem által előadott táncos produkciókra, és a közben a nézőtéren a sok 
elégedett férfi/fiú tekintetre. A műsorvezető idén is Kiss Virág tanárnő volt, aki 
frappáns felkonferáló beszédeivel szólította színpadra az egyes osztályokat. 
Délelőttünket színesítették élő zenei fellépések is, ezek nagyot dobtak a színvonalon. 
Megjegyezném viszont, hogy szerény véleményem szerint nem tudta felvenni a 
versenyt az MMIK hangtechnikája. Néha a hangszórókból olyan "tiszta" és "fényes" 
hangorkán jött, mint egy 40-es éveket megjárt kopott rádióból. Ennek ellenére azt is 
meg kell, köszönjük, hogy egyáltalán ezeket a körülményeket biztosították nekünk, 
és ezzel is támogatták iskolánk diáknapját! Az egész műsorprogram végeztével az 
igazgató úr összegzése következett, majd az iskola és a kollégium sportversenyeinek 
díjátadója. Ezt követte még 2 bónusz műsor, ezek után a kissé már türelmetlenül ülő 
fiatalság kiözönlött a szabad levegőre. Összegzésül: Jó, eredményes diáknapot 
zártunk, tele örömmel, nevetéssel, sikerélménnyel! Rendbontás nem volt! Kaptunk a 
régi "sztárokból", és felfedeztünk új csillagokat is, ez adja talán ennek a dolognak a 
legnagyobb szépségét. Jó belegondolni, hogy milyen területeken csillogtatják 
földmérő és pék-cukrász diáktársaink tehetségüket! 
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