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Jeles napok – télidõben címmel hagyo-
mányõrzõ mûsort szervezett a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár a téli
gyermekkönyvhét alkalmából, 2014. de-
cember 1-jén. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Komárom-Esztergom Me-
gyei Szervezetének támogatásával létre-
jött programon az alsó tagozatos diákok
közelebbrõl megismerkedhettek a külön-
féle népi hangszerekkel (flóta, doromb,
magyar duda), valamint belehallgathat-
tak a népdalok világába. 

A gyermekek a mûsor kezdetén fontos
feladatot kaptak, ugyanis elõ kellett csa-
logatniuk az együttes férfitagját. Bizony,
jól látták, hogy a színpadi függöny mö-
gött bújt meg valaki, és a hangos Zsolt-
kiáltásra már elõ is jött a zenész, így lett
teljes a kis csapat.

A jeles napok sora Szent Mártonnal
indult, majd kinyitotta a kaput Erzsébet,
hogy azon besétáljon Katalin. November
végén már igen zord az idõjárás, hideg
szél fúj, és a farkasok is nagyon éhesek,
a nyuszik dideregnek a félelemtõl. A gye-
rekeknek nagyon tetszett a farkasról és a
nyúlról szóló mese, amint a nyuszi mene-
kül a farkas elõl, hol a bokorba bújik, hol
felmászik a magas fára, végül kiköt a
barlangban, ahol tüzet rak, hogy megme-

legedjen. No, a tûzrakásban a gyerekek is
segítettek, közösen énekelték az elõadók-
kal az Ég a gyertya, ég címû, ismert da-
locskát. Elérkezett a december, és vele
együtt kopogtatott valaki. A nebulók
mindannyian skandálták a Mikulás nevét,
akinek kérdéseire csak igennel szabadott
felelni. Így egyöntetûen igennel válaszol-
tak arra kérdésre, hogy „ugye esténként
nem szoktatok tanulással foglalkozni”,
vagy arra, hogy „most a színházteremben
kiabáltok”. A Mikulás kimondta az ítéle-
tet: „Virgácsot nekik!” No, de a követke-
zõkben kiderült, tudnak a gyermekek jók
is lenni, ezért, mire megérkeztünk kará-
csony ünnepéhez, mindannyian tiszta
szívvel, nagy örömmel várták Jézus szü-
letését.

Az elõadás népi sajátosságokat bemu-
tató zenei stílusvilágát gyorsan megked-
velték a gyerekek, szólt is a hangos taps
az énekszámok alatt. A történetbe szõtt
téli ünnepek pedig segítettek abban, hogy
a kicsik sorra vegyék, hogyan követik
egymást a jeles napok, melyek azok fõbb
ismertetõjegyei. A hideg, esõs téli idõben
kellett egy kis vidám, ugyanakkor kultu-
rális értéket is közvetítõ program, amely
növelhette a gyermekek szívében advent
fényességét. ■
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