
Hócsizmás Mikulás, eljött már a tél, mi itt
vagyunk, s várunk rád, hogy velünk örvend-
jél…

Nem hócsizmában ugyan, de megérkezett
a gyermekek nagy-nagy örömére Péter Erika
költõnõ december 5-én a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár által szervezett Mikulás-na-
pi elõadásra, hogy mosolyt csaljon a kicsik
arcára. Az egyre erõsödõ gyermekhangok je-
lezték, közelednek a gyermekek a várva várt
eseményre. Gyorsan megtelt a Magyary Zol-
tán Mûvelõdési Központ színházterme. A ze-
nés-verses délelõttön az óvodások, délután
pedig a kisiskolások hallgattak meg verset a
Gombóc bohócról, a Csiga-biga álmáról, 

vagy Teo, a jegesmedve csúszós, kalandos
történetérõl, de a jóságos, sárban, betonon
érkezõ Hócsizmás Mikulásról is verseltek az
elõadóval. Egy jó zenés mûsorból nem hiá-
nyozhat a tánc sem, a Huncut a Hold címû
dalra sokan ropták a színpadon, a nézõtéren
ülõk pedig tapssal buzdították õket. 

A gyermekek fantáziájában persze ott
motoszkált, hogy mégiscsak közel a Miku-
lás, és szó volt már Hócsizmásról is, de ak-
kor vajon Õ is eljön? Eljött ám! Egyszer csak
valaki kopogott a színházterem ajtaján: a
Nagyszakállú volt. Nem érkezett üres kézzel,
sõt, egy hatalmas toldott-foltozott zsákkal a
vállán lépett a terembe. Ez a zsák már har-
minc év jeles napjairól tudna mesélni... 

A Mikulás a gyermekeket a kijáratnál aján-
dékozta meg dicsérõ szavakkal és egy-egy
szem szaloncukorral. 

Igazán örültünk, hogy nem csak a tatai
óvodákból és iskolákból, de vidékrõl is szép
számban részt vettek a mûsoron. Együtt ör-
vendezett a közel hatszáz gyerkõc: a Hajnal-
csillag, a Kincseskert, a Szivárvány és a Bar-
tók Óvoda gyermekei, valamint a Kõkúti, a
Fazekas, a Jázmin, a szomódi és a naszályi
iskola diákjai. Az örömteli pillanatok után
szépen lassan visszatértek a kicsik az oviba,
a diákok az iskolába, a Mikulás pedig, nos…
õ is pihenni tért, mert közel a holnap, amikor
ismét megörvendeztethet sok gyermeket. ■
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Nagycsizmás versek és a jóságos Mikulás




