
Nagy érdeklõdés kísérte a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár Csilingelõ cí-
mû mûsorát 2013. december 9-én, dél-
elõtt. A mûvelõdési ház színházterme
csaknem teljesen megtelt óvodás és kisis-
kolás gyermekekkel.

Gyarmati Viktória és Csohány Gábor
zenés, mesés produkciójával valósággal
elvarázsolta a kicsiket. A hangos köszö-
nés, majd bemutatkozás után elõadóink
jól megtornáztatták a színpadi játékban
részt vevõ hat gyermek tüdejét, ugyanis
buborékfújó versenyt rendeztek. Hogy ki
fújta a legszebb, legnagyobb buborékot,
azt a népes közönség döntötte el, sikítás-
sal. Gábor minden versenyzõre egyen-
ként rámutatott, a közönség pedig annak
megfelelõ hangerõvel sikított, amennyire
tetszett a versenyzõ produkciója. A ver-
seny alatt az elõadó buborékról szóló da-
lát hallgathatták meg a jelenlévõk. Végül
kiderült, hogy mindenki egyformán szu-
perül teljesített, így valamennyi kis ver-
senyzõ oklevelet vehetett át Viktóriától.

A nyár után következett az õsz, ami-
kor sûrû falevélkupac lepi el az utakat.
A dal az õszi Budapestrõl szólt, amely-
nek szövegét dúdolva ezután már gyerek-
játék a tájékozódás…

Megérkezett a várva várt évszak, ami-
kor nagyon fázunk, de szívünkben öröm

lakik, mert eljött a Mikulás, és közel már
a karácsony. Gábor elmesélte, hogy ré-
gen, amikor õ olyan kicsi gyerkõc volt,
mint a mûsor résztvevõi, a saját cipõjébe
kapta a Mikulástól az ajándékot. Késõbb
ügyesen kicselezve a nagyszakállút,
édesapja cipõjébe várta az ajándékot,
mert abban több csoki elfért. Bizony, ta-
lán az ünnepnek, a várakozásnak köszön-
hetõen ezt a blokkot élvezték legjobban a
lurkók. A sok dalt, a közös színpadi tán-
cot nagy tapssal, jókedvvel, mosollyal
köszönték meg a részt vevõ ovisok, isko-
lások, pedagógusok. ■
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Gyermekkönyv-heti ajándék

✒✒    Goldschmidt Éva

Jogról a városi könyvtárban

Jogi Estek címmel tartottak ren-
dezvényt a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár szervezésében 2013.
november 20-án. Az eseményre a
TÁMOP 12.08 jelû pályázat fen-
ntartási kötelezettsége keretében
került sor, s Rubovszkyné Kerekes
Márta, Tata város közjegyzõje tar-
totta az öröklési jogról. A tartalmas
elõadás végén a közjegyzõ asszony
részletesen válaszolt a nézõk által
feltett kérdésekre. ■


