kiadványból. A furcsa cím egy réges-régi játékra utal, mely a gyermekkor mélyérõl köszön vissza az alkotó gondolataiban. A kérdések, felolvasások között iráni, majd indiai,
legvégül pedig indián fuvolán hangzottak fel
különös hangulatú, népi dallamok. Az életútról szól a könyv, magáról az Útról, az utazás-

ról, egzotikus tájakról, de nem a megszokott
értelemben. Igaz, leír megtörtént eseményeket, de a könyvben nagyon sok az elmélyült,
filozofikus töprengés is az élet meghatározó
kérdéseirõl. Ahogyan kibomlottak az epizódok, úgy került egyre közelebb a közönséghez az alkotó egyénisége.
Az este második felében már kérdések és
válaszok röpködtek oda-vissza, s mivel az író
a mi városunkban, Tatán is töltött jó pár hónapot, a közönséggel együtt idézte fel a ’70-es
évek mára már eltûnt szereplõit. Személyes
hangulatú, élénk társalgássá változott a mûsor, melynek a legvégén dedikálásra is sor került, s a Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület (a könyv kiadója) részérõl megjelent Ruda Gábor szerkesztõ nagy örömmel nyugtázta a baráti beszélgetéssé oldódott
estét. ■

Mesérõl mesére szállt a dal
✒ Goldschmidt Éva

A magyar népmese napja alkalmából zenés-táncos elõadásra hívtuk a kisiskolásokat a Magyary Zoltán Mûvelõdési
Központ kiállítótermébe szeptember 26án. Könyvtárunk vendége Szegvári Ildikó
népdalénekes, táncpedagógus, és partnere, Kurdi Gábor dudás volt.
Mindkét mûvész tatai lakos, sõt, Ildikó tanított is több gyermeket azok közül,
akik a nézõk soraiban foglaltak helyet. A
Kõkúti Általános Iskola, a Talentum Általános Iskola és a Jázmin Utcai Tagintézmény kis tanulói gyorsan ráhangolódtak a programra, Szegvári Ildikó kacagtató népmeséjével széles mosolyt csalt valamennyiük orcájára. No, és persze a dalolás sem maradt el! Zengett a Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg
van. Soha nincs jó idõ, mindig esik az esõ
rigmusa, amelyet kiválóan tudtak nem
csak a gyerkõcök, de a pedagógusok is!
Megjegyzem, szikrázó õszi napsütéses
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idõben érkeztek hozzánk a kicsik, így
most igazán nem panaszkodhattunk az
esõre. A kiváló talpalávalót Gábor szolgáltatta dudájával, amelynek megszólaltatása is nagy látványosságnak bizonyult.

Végezetül mindenki (nép)táncra perdült, és jókedvû vonatozással zárult az
esemény. A gyermekek tapsviharral
nyugtázták, hogy egy fantasztikus elõadásnak lehettek részesei. Igazán örülünk, hogy könyvtárunk ajándékként
nyújthatta át Szegvári Ildikó és Kurdi
Gábor programját a tanulóknak e jeles
ünnepen. ■
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október

