Caramel Simfonica Gálakoncert
2020. február 14-én 20.00 órától a Papp László Budapest Sportarénában vehettünk részt
napjaink egy kiváló, többszörös Fonogram-díjas könnyűzenei előadóművész Molnár Ferenc
Caramel jubileumi gálakoncertjén.
Az Egri Gyermekotthonból 9 fővel jelentünk meg a programon. 4 gyermek az egerbaktai
lakásotthonból, 3 gyermek a kerecsendi lakásotthonból 2 fő kísérővel együtt élvezhette a
InConcert Kft. felajánlásának jóvoltából a koncertet.
A nap hosszú volt, 17.00 órakor indultunk Egerből és éjjel 1.30-ra érkeztek haza a gyerekek.
Molnár Ferenc Caramel 2005-ben került a zenei köztudatba. Másfél évtized múltán sikere
töretlen, a zenei és közélet kiemelt szereplője.
Népszerűsége alapján a hazai előadók, zeneszerzők szűk élmezőnyének tagja.
Eddig négy teltházas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában, a jelen alkalom
az 5. teltházas koncert volt, pályafutásának 15. évfordulója alkalmából. Az egész estés
gálakoncerten 50 fős szimfonikus nagyzenekar adta a zenei kíséretet, külön erre az alkalomra
szerzett és hangszerelt dalokkal. Caramel továbbá olyan vendégekkel énekelt együtt, mint
Palya Bea, Tarján Zsófia, Nagy Bogi.
A gyerekek nagyon várták a programot, örömmel beszéltek az iskolában arról, milyen
koncerten fognak részt venni. A műsor alatt sokat fotóztak, kameráztak tanáraiknak,
diáktársaiknak, hogy az élőben átélt élményeket kissé át tudják majd adni számukra.
Caramel egy ikon, példakép a gyerekek számára. Csodálják az elért eredményei, sikerei
miatt.
A példaképpel rendelkező fiataloknak társaiknál magasabb az önbizalmuk és erősebb az
identitástudatuk is.
Ahogyan növekszik a gyermek, úgy nyílik ki egyre jobban számára a világ. Minden kapcsolat,
minden élmény formálja a személyiségét és egy idő után már saját maga választja meg az
irányt, amely felé haladni szeretne. Nem csak a szülőknek/nevelőknek hatalmas a
felelőssége, hogy milyen felnőtt válik a csemetéből, hanem a társadalom értéket teremtő és
képviselő tagjainak is – sportolóknak, művészeknek –, akikből könnyedén példakép válhat.
A pozitív példakép motivál, elgondolkodtat, inspiráló értéket teremt. Éppen ezért fontos,
hogy az élet különböző területein is találjanak pozitív példákat, példaképeket akár egy
művész, akár egy élsportoló személyében, aki teljesen más életutat járt be, mint szüleink,
rokonaink, ismerőseink többsége. Azt bizonyítják a kamaszok számára, hogy a tehetség
mindig képes utat törni és kitartással, elhivatottsággal elérhetjük céljainkat.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Püspöki Natália Pálma
Egerbakta Lakásotthon

