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GERENDÁS ZSOZSÓ ÉS A CINKE SINGERS 

Magyarországi CD-ŐSBEMUTATÓ a lenti könyvtárban 

 

2007. december 7-én, délelőtt 10 órára csurig telt a lenti művelődési központ 
színházterme. Majd’ 400 gyermek várta kísérőikkel és az érdeklődőkkel együtt a „vi-
lághírű” Cinke Singers koncertjét. A világhír mese-kellék, része annak a mesének, ami a 
színpadon játszódott, a CD-bemutató keretjátékaként. 

 

 

 

 

 

 

Gerendás Zsozsó, 
vagyis a zeneszerző és előadó 
Joós Tamás, Gaál Zsuzsa 
szövegíró és a Cinke Singers 
a színpadon 

 

Gerendás Zsozsó és a 
Cinke Singers Hókupackavacka 
városának polgárai, akik saját 
barátaik kedvére írják dalaikat, a 
keretjátékból pedig az is kiderült, 
hogy kinek a kedvére, és milyen 
apropóból. A 12 tagú Cinke 
Singers életkora 6-12 év közötti. 
A Cinkék énekeltek, táncoltak, és 
kibeszélték Hókupackavacka 
titkait a nézők legnagyobb 
örömére, akik egyébként már az 
első perctől aktív résztvevői voltak a játéknak azzal, hogy közösen varázsolták be a 
színpadra az elbóklászott Cinke Singers-t. Később Pumpusek bácsi javaslatára (aki Va-
rangy Pintyő meteorológussal és Zizi cicával együtt, bábként jelent meg a színpadon), 
tiszta szívből vonyítottak, mert Pumpusek bácsi szerint – aki egy nyugalmazott csőku-
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tya – nincs jobb egy lazító vonyításnál. Már, ha az ember odafigyel arra, hogy milyen 
légzőgyakorlatot is végezzen. A felnőtt szereplők közül nagy sikert aratott Kispupák 
Zsömle, a szakács, aki nem volt rest a vendéglőjét a koncertezők részére biztosítani, és 
Paróka őrnagy, a közlekedés-rendészet főnöke, aki szíve szerint, éjjel-nappal 
rizsescsokival etetné a Cinkéket. 

Gerendás Zsozsó szerepében Joós Tamás énekmondó aratott nagy sikert, aki 
Gaál Zsuzsával, a dalszövegek és a keretjáték írójának közreműködésével készítette el a 
CD anyagát. A koncert végén, valamennyi szereplő legnagyobb örömére, felhangzott a 
nézők kórusa: „Újra!” és „Vissza, vissza!, ezt kiabálták, skandálták ütemesen azok, az 
életkorukat tekintve igencsak kiskorúak, és a lelkükben fiatal kísérőik is, akik a nézőtér 
székmentes helyeit is kihasználva, végigtáncolták, tapsolták a műsort. 

A koncert szervezőjeként sikerült olyan körülményeket teremteni, hogy gyerme-
kek és felnőttek, szereplők és közönség egyaránt önfeledten, felhőtlenül mulathatott. Ez 
a különleges CD-bemutató egyébként egy magyarországi ősbemutató volt. Az eredeti 
bemutató a szlovéniai Lendván zajlott, október 6-án, a Bánffy Központban, a Muravi-
déki Magyar Rádió, a CD kiadójának szervezésében. Minden kedves Kollégának ajánl-
juk szíves figyelmébe a CD-t (amely könyvtárunkban megvásárolható) és a műsort, is 
2008. évi programjaik tervezésénél. 

Köszönet a Szerzőknek, a Kiadónak és a Közreműködőknek a lehetőségért, a vi-
dám percekért! További sikeres munkát kívánunk, várjuk a folytatást! 

 

Németh Józsefné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nézők aktívan részt vettek az előadáson 




