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1 ÉVES LETT A CIMBORA KLUB! 
 
 Az Országos Könyvtári Napok keretében október 7-én került sor 
gyermekkönyvtárunkban az immár 1 évessé lett Cimbora Klub összejövetelére. A 
nevezetes alkalomra születésnapi Ki mit tud? versenyt hirdettünk.  
 Fél háromra zsúfolásig megtelt foglalkoztató termünk. A tizenöt régi 
„törzstagunk” mellé csatlakoztak a csonkahegyháti és becsvölgyei iskola kiskamasz 
tanulói (tizenkilencen). Ehhez a létszámhoz jött még persze a mi kis háromfős csapatunk, 
néhány izguló szülő, na és a három zsűritag. A zsűritagok név szerint, akik a 
produkciókat értékelték: Gaál Éva könyvtáros, Sárgáné Heindl Lívia tanárnő és Török 
Virág tanárnő. 
 Az ünnepélyes megnyitón Oláh Rozália, gyermekkönyvtárunk vezetője értékelte 
az elmúlt évet. Szóba kerültek a színes Cimbora programok, a tavaszi balatonfüredi 
kirándulás felejthetetlen élménye. 
 Következett a fellépő Cimborák bemutatkozása. Legtöbben a vers-próza 
kategóriában szerepeltek, de jó néhány tanuló az ének-zene területéről mutatta be tudását. 
Vers kategóriában többen is Ady Endre költeményei közül választottak, illetve többek 
között Móra Ferenctől A cinege cipője is elhangzott. Zene kategóriában furulyázó 
cimboránk, gitározó lányunk is akadt, de többen dalra fakadtak, a népdaltól kezdve a 
popzenéig ívelt a skála. (A Piramis együttes „örökzöld” száma, a „Ha volna két életem” 
című dalt is elénekelték.) A tánc kategóriában az új cimborák, a csonkahegyháti általános 
iskola diákjai szerepeltek. A CD-lejátszón vidám, bohókás zenei egyveleg szólt, s ők erre 
a zenére táncoltak sajátos, egyedi, néhol bájosan suta mozgásokkal. (Többek között a 
„Kacsatánc” is felhangzott.) 
 Az egyes bemutatkozásokat a zsűri tagjai 1-5-ig terjedő pontszámmal honorálták. 
A legtöbb produkció négy-négy pontot kapott, de akadt több maximum pontszámmal 
jutalmazott előadás is.  
 Miután lezajlott a versenyzők műsorszáma, következett könyvtárunk 
igazgatójának, Kiss Gábornak a „felszólalása”. Ő is jelen volt az egy évvel ezelőtti 
alakuló Cimbora Klub foglalkozásán. Arra biztatta a régi és új tagokat, hogy ápolják 
tovább a „cimboraság” nemes hagyományát. Ekkor került sor az immár tizenkilenc új 
taggal bővült cimborák eskütételére, avatására, persze mi, régi cimborák is újból 
megerősítettük a pozitív, nemes, erkölcsös gondolatokból álló esküt. 
 Az eskütétel után jött az összejövetel „buli hangulatot” idéző félórája. Amíg a 
zsűri tagjai lázasan tanakodtak, értékelték a produkciókat, a cimborákat „terülj 
asztalkám” várta. Lekapcsoltuk a teremben a villanyt, s érkezett a „mini tűzijátékkal” 
feldíszített ünnepi torta. Nem is egy, hanem kettő! De szükség is volt ennyire, mert sok 
volt az „éhes gyerekszáj”! Közben pezsgősüvegek pukkantak, s a poharakba öntöttük a 
finom nedűt, a kölyökpezsgőt. Látva az önfeledten tortát majszoló gyerekeket, a 
versenyzés utáni oldott hangulatot, mi is megkönnyebbültünk, hogy lám, lám, telitalálat 
lett a születésnapi meglepetés… 
 Az evés-ivás után, az üressé vált ünnepi asztalt látva arra kértük a gyerekhadat, 
hogy mindenki foglalja el helyét, s következhet a zsűri értékelése, a produkciók díjazása. 
Az első helyezést elérő tanulók ajándékkönyveket vehettek át, ám a gyöngébben szereplő 
cimborák is ötletes, kedves ajándéktárgyakban részesültek. Összejövetelünk végén 
megköszöntük mindenkinek a részvételt, a szereplést, s azzal a gondolattal búcsúztunk 
egymástól, hogy egy hónap múlva „ugyanitt, ugyanekkor” találkozunk! 
 
         Fejesné Szabó Piroska 
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