7. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
Republic koncerten voltunk

A 2009-es év legjelentősebb “Republic-os eseménye” a
debreceni Főnix Csarnokban március 14-én került megrendezésre. A március idusát köszöntő ünnepi koncerten,
az együttes nemcsak a „TISZTA UDVAR RENDES
HÁZ” című albumát mutatta be, hanem az 1848-as Márciusi Ifjak emlékének is adózott.
Lassan már 20 éve, hogy a Republic zenekar ugyanazon
a kiéghetetlen, fáradhatatlan, üzenetéből, őszinteségéből
semmit sem vesztő módon írja dalokba újra, meg újra az
életet, barátságot, szerelmet, politikát. A zenekar tagjai
kötelességüknek érzik, hogy művészetükkel egyfajta
értékrendet is közvetítsenek az emberek felé, felhívják
figyelmüket a hétköznapi (társadalmi/gazdasági) élet
szűkebb és tágabb értelemben vett árnyoldalaira, ezáltal
gondolkodásra, odafigyelésre késztessenek a fejlődésbe
és jobb jövőbe vetett hitük ösztönző erejének segítségével. A koncert érdekességét az a mintegy 700 fős kórus
adta, amely az együttes mögött felállva részt vett a zenekar néhány legközismertebb dalának előadásában a zenekar „művészeti társaként”. A megye minden települése
képviseltette magát a kórusba.

Élménybeszámolók
Egyszerűen nem lehet leírni azt, hogy milyen mennyei
dolog volt ez a koncert. A Művelődési Ház szervezésében
2009. 03. 14-én részt vehetett néhány tanuló a Republic
koncerten, Debrecenben, a Főnix csarnokban.
Délután fél 4-kor indultunk a Polgármesteri Hivatal elől,
ruházatunk fehér felső, és sötét alsó illetve kokárda volt.
Fél 5 fele már ott is voltunk. Nagyon sokan voltak, az
ajtó előtt tömeg állt. Sikeres bejutás után, volt egy öltöző,
ahol leraktuk a kabátunkat illetve a tarisznyát is, amit
vinnünk kellett kis étellel és itallal. Ezután bementünk
oda, ahol a Republic már javában próbált. Végignéztük a
próbát, majd elénekeltük az együttessel a dalokat. Ezek
után szétnézhettünk a Csarnokban. Voltak árusok is, akik
különböző Republicos tárgyakat árultak. Mikor megkezdődött a koncert, elfoglaltuk a helyünket és élveztük
minden egyes pillanatát. A közönség fütyült, táncolt,
tapsolt. A koncert vége felé a kórus tagjai elfoglalták

helyüket, és elkezdték a 3 dalt énekelni: elsőnek a „Ha itt
lennél velem…”, majd a „Szállj el kismadár” és végül, de
nem utolsó sorban a „67-es úton” című dalokat. Nagyon
élvezte a kórus is a koncertet. Szinte mindenki tapsolt,
csápolt, utánozva a Republic frontemberének, Cipőnek a
mozdulatait. Majd kb. negyed 11-kor elindultunk haza és
11-re itthon is voltunk.
Nagyon jól éreztem magam, köszönöm, hogy ott lehettem. Remélem lesz még ilyen hasonló élményben részem
a barátaimmal.
Haraszti Nikolett, 7.a osztályos tanuló
2009. március 14-én szombaton délután Republic koncertre indultunk egy kisebb csoporttal Debrecenbe. Odafelé menet még nem gondoltuk, hogy mekkora élményben lesz részünk.
Mikor megérkeztünk, a csarnok egyik bejárata előtt rengeteg ember várakozott. Első utunk az öltözőbe vezetett,
ahol lepakoltunk, ettünk és megbeszéltük a tudnivalókat.
Ezután a színpadhoz mentünk, ahol már javában folyt az
együttes próbája.
Míg az együttes koncertezett, mi az oldalsó tribünön
foglalhattunk helyet. Számunkra szokatlan volt az a felfokozott hangulat, ami a nézőtérről áradt, de hamar oldódott a feszültség, nemsokára mindenki tapsolt, táncolt és
élvezte a koncertet. Mi a közel két óra hosszat tartó műsor végére már annyira belelendültünk a szórakozásba,
hogy alig akartunk hazamenni. Nem éreztünk fáradságot.
Már, a buszon hazafelé elkezdtük egymásnak mesélni az
élményeinket. Nagyon jó volt a koncert, nagy élmény
volt számunkra.
Balogh Alexandra, 7.a osztályos tanuló
Egy tavaszi délután Republic koncertre indult az általános iskola felső tagozatának néhány tanulója.
Az együttes dalait ujjongó közönség és hatalmas taps
kísérte. A koncert végén 3 ismert dalt énekeltünk az
együttessel közösen. Remek hangulatú este volt, kitartó
és lelkes közönséggel. Köszönjük László Zoltánnénak
(Julika néninek), - aki összeverbuválta a kis csapatot illetve a többi szervezőnek és kísérőnek, hogy itt lehettünk.
Szabó Zoltán, 8.b osztályos tanuló
László Zoltánné
Itt szeretném megköszönni a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ támogató munkáját, akiknek köszönhetően március 14-én 21 gyermek és 6
kísérő részt vehetett a Főnix Csarnokban a Republic koncerten, ahol Megyekórusként együtt énekelhettünk a
zenekarral.
Boros Bea
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