A gyerekek legnagyobb örömére lehullott az első pelyhes fehér hó, mielőtt eljött volna a
kedves télapó. Bár az intenzív havazás megelőzte a Mikulás-járást, és Szent Miklós napján,
amikor a legaktívabb a szakállas „püspök”, már csak elszórtan lehetett találkozni egy-egy
fehér folttal a városban. Az egyik ilyen fehér folt maga a Télapó: vajon ki rejtőzik a jelmez
mögött? A kicsik válasza nyilván az, hogy a Mikulás, s ez így is van. A hivatali
ajándékhozónak ismerős volt a magyar hangja, de mielőtt gyanakodni kezdtem volna, be
kellett látnom: nem lehet az, akire gondolok, talán csak egy gyerekkori emlék kísért. Megjött
az igazán nagy tél, s ezúttal igazodott az évszakhoz: december első napjaiban időigényes hótakarítást követően lehetett csak használni a Polgármesteri Hivatal előtt parkoló autókat, az
udvaron a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kis hótolója manőverezett, s „épített” újra
parkolót, a konyhában nagy fazekakban fortyogott a tea a közterületeket járhatóvá tevő
közcélú munkások részére. Palkovicsné Horák Zsuzsanna pénteken a Mikulás
„udvarhölgyévé” lépett elő a hivatali ünnep megszervezésével, majd háziasszonya volt a
hétfői Télapó-váró városi rendezvénynek. Szeretettel köszöntette a nagytermet megtöltő
óvodásokat, iskolásokat, és elszavalta Gazdag Erzsi Megjött a télapó című versét. Majd a
vállalkozó kedvű gyerekek a Cibere Meseszínházzal keresték a Mikulás zsákját a
nagyteremben létesített December utcában, de be kellett látniuk, hogy zsákutcába jutottak:
sem Lucánál, sem Borbálánál, sem Hitetlen Tamásnál nem találták meg. A kicsik mindent
elkövettek azért, hogy eljöjjön a várva várt nagyszakállú kedvenc: bundát próbáltak, regöltek,
énekeltek, s hamarosan igazzá is vált az ünnepség elején elhangzott szavalat. A Mikulás
eljövetelét megelőzően az „Égigérő Fa” Hagyományőrző Csoport tagjai tartottak kézműves
foglalkozásokat az előtérben, majd megérkezését követően táncokkal idézték meg a
decemberi hónap jeles napjait. Az idei egyébként rendkívüli Mikulás-ünnep volt, mert
december 6-án – az időjárási körülményeket figyelembe véve – nemcsak Télapó, hanem
szélapó is megérkezett. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
munkatársai, a Nevelgető Közhasznú Alapítvány képviselői és a hivatal háziasszonya azonban
együttesen gondoskodtak arról, hogy csak előbbi jöhessen be.
A gyerekek alaposan szemügyre vették a Városházára
érkező Mikulást, és jóságának köszönhetően senki sem
tért haza üres kézzel
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