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zük más örömét, figyelmességét, várakozását. Az
együttlét élménye sokáig fényes, nem egy pillanat
volt ez az adventi örömünnep. Sokkal tovább mu-
tatott. Így lett belõlünk „fenség, titok, idegenség”.
Sokat tanulhattunk ezen az estén is.

Kigördül az utolsó kerekeskocsi a mûvelõdé-
si ház liftjébõl, elpakoljuk a vendéglátás mara-
dékait. Szervezõi izgalmunk kiteljesedett vára-
kozássá szelídül.

„Együtt egymásért” egész évben –  segítség-
gel élõk, önzetlen tanárok, a bátorító, mások
gondjaira érzékeny könyvtárosok!

Kívánok hasonló élményeket az új eszten-
dõben!

Elekes Eduárdné

A miskolci József Attila
Fiókkönyvtár 2005. évi
rendezvényei

Ez az év a József Attila emlékév jegyében telt
el. Már 2004-ben elkezdõdött a szervezés, terve-
zés. Az országos ünnepségsorozat január 7-én
indult, és József Attila halálának elõestéjén, de-
cember 2-án volt a záróünnepség.

A rendezvénysorozatra pályázatot nyújtottunk
be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mához (NKÖM) és Miskolc megyei jogú város
önkormányzatának Mecénás Alapjához.

A Városi Könyvtár Központjában kezdõdött
el a száz vers felolvasása, az elsõ József Attila
verset Káli Sándor polgármester mondta. A fi-
ókkönyvtárakban hetente elmondtunk húsz-húsz
verset. A József Attila Fiókkönyvtárban január
14-én mondtunk verseket, közremûködtek a Pe-
tõfi Általános Iskola tanulói, két tanáruk gitárral
kísért, megzenésített verseket adott elõ. A Petõfi
Irodalmi Múzeum kézirat- és fotóanyagából di-
gitalizált másolatokat válogattunk, Nagy Kálmán

rendezte meg a Feledy-házban a kiállítást, me-
lyet április 8-án Cs. Varga István irodalomtörté-
nész nyitott meg. Csetneki József mûvésztanár
gitárral elõadta az általa megzenésített József At-
tila verseket, Simon Jánosné és Bartók István

verseket mondott.
Április 10-én Lillafüreden avattuk Varga Éva

szobrászmûvész József Attilát ábrázoló, egész-
alakos szobrát, köszöntõt mondott Káli Sándor
polgármester és Fedor Vilmos alpolgármester, a
szobrot Vass Lajos, az NKÖM politikai államtit-
kára avatta fel. Kulcsár Imre az Óda címû verset
szavalta, Csetneki József mûvésztanár József
Attila megzenésített verseit adta elõ. A koszorú-
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zás után a Palotaszálló konferenciatermében Cs.
Varga István irodalomtörténész József Attila élet-
pályájáról beszélt, Fandl Ferenc, Lukács Gábor

és Kriston Szabolcs, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház mûvészei Fülke-fényben címû mûsorukat
adták elõ.

December 2-án, halála évfordulójának elões-
téjén 17 órától éjfélig virrasztottunk. Mit jelent
ma József Attila költészete az ifjúságnak? cím-
mel illusztrációs pályázatot hirdettünk, melynek
eredményhirdetését és a pályamunkák kiállítását
december 2-án a József Attila Fiókkönyvtárban
rendeztük meg. A nagy könyv könyvtártámoga-
tásából származó díjakat Raffai Kinga, az Eöt-
vös József Mûvészeti Szakközépiskola mûvész-
tanára adta át. Tavasszal megpályáztuk az NKÖM
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátusa által a Jó-
zsef Attila centenárium alkalmával meghirdetett
képzõmûvészeti alkotást, melyet Sz. Nagy Má-

ria szobrászmûvész készített. Megnyertük a pá-
lyázatot, a polgármester és az alpolgármester se-
gítségével december 2-án avathattuk könyvtá-
runkban a szobrot. A rendezvényt Varga László

területi képviselõ támogatta, Patka Heléna Ké-
sei sirató címû önálló pódiummûsorát hallhatták
az érdeklõdõk. Fedor Vilmos leplezte le a szob-
rot a mûvésznõ jelenlétében, a mûvésznõt Goda

Gertrúd mûvészettörténész köszöntötte. Fedor
Vilmos és Csetneki József gitárral adta elõ Jó-
zsef Attila megzenésített verseit. Utána kötetlen
beszélgetés következett, ahol versélményekrõl
esett szó, néhány kedvenc vers is elhangzott.
Méltó zárása volt ez az emlékévnek. A könyvtár
olvasói és a városban élõ érdeklõdõ közönség
örül a lehetõségnek, hogy ezután mindig velünk
lesz József Attila, nemcsak verseiben, hanem bronz-
ba öntött figyelõ tekintetével is.

Egyéb rendezvények

Január 22-én, a magyar kultúra napján a Ka-
towice úti Óvoda óvodásai adtak mûsort. A hon-
foglalásról készült egy dramatizált táncjáték, lát-
ványos elõadás volt. Az óvodások a téllel kap-
csolatos énekeket, verseket adtak elõ. Szüleik,
testvéreik, nagyszüleik elõtt szerepeltek az óvó-
nõk felkészítése alapján, nagy sikerrel.

Március 14-étõl 27-éig az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozat keretében Zene a mindennapok-
ban címmel klasszikusokat szólaltatott meg fu-
volán Balogh Györgyné, hegedûn Rõczey

Ferencné. 16-ától 27-éig a Miskolci Városi
Könyvtár honlapján megtekinthették a miskolci
Katowice úti Óvoda nagycsoportosainak a Jó-
zsef Attila Könyvtárban elõadott mûsorát: Ver-
sek, dalok a magyar kultúra nagyjaitól. 17-étõl
27-éig Tájképek, virágcsendéletek címmel
Körtvélyesi Ildikó rajztanár kiállítása volt látha-
tó. 17-én Alkotómûhely a könyvtárban címmel
tartottuk meg az internetes alkotók összejövete-
lét. A Petõfi Általános Kéttannyelvû Iskola ta-
nárai és diákjai verseket adtak elõ zenében és
prózában. 18-án vetélkedõt rendeztünk a száz-
nyolcvan éve született Jókai Mór mûvei alapján.
Sasvári Olga emlékezett a nagy íróra, a Petõfi
Általános Kéttannyelvû Iskola tanulói versenyez-
tek. Az író munkásságát bemutató kis kiállítást
is rendeztünk. 21-étõl 27-éig a Miskolc az iroda-
lomban, irodalom Miskolcon, Miskolc nagyjai-
tól, nagyjairól címû könyvkiállítást tekinthették
meg látogatóink.

A Miskolci Városi Könyvtár hálózatát az
Internet Fiesta szervezõbizottsága kétszázezer
forint jutalomban részesítette.

Május 31-én Kaffka Margit születésének 125.
évfordulója alkalmával Porkoláb Tibor irodalom-
történész professzor tartott elõadást, ismertette a
Nyugat elsõ nemzedékéhez tartozó elsõ nagy
nõírónk életútját, fõbb mûveit. Örökségül ránk
maradt kézirataiból, fotóiból kiállítást rendeztünk.
A törzsolvasók, könyvtárosok, tanárok nagysze-
rû elõadást hallhattak.

Az ünnepi könyvhéten június 9-én Pap Gá-

bor professzor Nefelejts – emlékezetre méltó
dolgok népmeséinkrõl, csillagainkról, sorsunk-
ról címû könyvének bemutatója volt, nagyszámú
érdeklõdõ jelenlétében. A nagy sikerû elõadás-
ból sokat tanulhattak a pedagógusok. Június 20-
án Gál Sándor Madách-, József-Attila- és élet-
mûdíjas költõ, prózaíró, publicista író-olvasó
találkozóján a szlovákiai magyarság kisebbségi
helyzetébe nyertünk bepillantást. Június 21-én
Veres László, a Herman Ottó Múzeum igazgató-
ja emlékezett a névadóra születésének százhet-
venedik évfordulóján. Kár, hogy a meghívott
gimnazisták közül csak néhányan jöttek el, ta-
nulságos lett volna a tanárok és a tanítványok
számára is ez az elõadás. Az igazgató elõadásá-
ban kitért a nemrég feltárt régészeti leletre, an-
nak nemzetközi hírére és Miskolc város terveire
egy õsrégészeti parkról. Június 27-én a Felsõ-
magyarország Kiadónál publikáló Márkus Béla és
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Léka Géza író közös könyvbemutatója volt, a be-
szélgetést Serfõzõ Simon vezette.  Léka Géza Hegy-
vidéki beszéd címû regénye édesapjának történetét
dolgozza fel, megható visszaemlékezés volt az elõ-
adásban is. Márkus Béla irodalomtörténész Démo-
nokkal csatázva címû irodalomtörténeti tanulmány-
kötete egy irodalmi ízlésirányt mutat be Nagy
Lászlótól Nagy Gáspárig.  Az érdeklõdõk két érté-
kes mûrõl hallhattak, de sajnos ezúttal is hiányol-
tuk a középiskolák tanárait, tanulóit. Olvasóink és
a környezõ általános iskolák diákjai viszont nagy
élménnyel gazdagodtak.

Szeptember 12-én az internetes alkotók ünne-
pélyes díjkiosztóját tartották könyvtárunkban,
értékes elemzéseket, irodalmi alkotásokat hall-
hattunk.

Szeptember 15-én Fülöp Tibor kovácsmûvész
kiállítását Hadobás Sándor, a Rudabányai Érc-
és Ásványbányák Múzeuma igazgatója nyitotta
meg. A látogatókat elbûvölte a vasból készült

szobrok, gyertyatartók látványa. Többen rendel-
tek is a szobrokból.

Október 10-én az Összefogás a könyvtárakért
rendezvénysorozat keretében Törökné Jordán Ka-

talin, a Könyvtári Intézet oktatási osztályának
munkatársa tartott a város és a megye könyvtá-
rosai számára elõadást Miért értjük félre egy-
mást? címmel. A kommunikációról tartott pszi-
chológiai, pedagógiai jellegû elõadást mindenki
élvezte, mindannyiunkban van rengeteg kérdés,
probléma, ami megoldásra vár, ehhez adott se-
gítséget ez az elõadás.

Október az idõsek hónapja. Ez alkalommal
három rendezvényt szerveztünk. Október 14-én
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Össznyug-
díjasok Szövetsége az Õsz az egészségben, iro-
dalomban, zenében címû mûsorát láthattuk. A
könyvtár törzsolvasói, a nyugdíjas ismerõsök, ba-
rátok magas színvonalú mûsort kaptak (iroda-
lom, tánc, ének, hegedû, fuvola, gitár), a könyv-
tár egészséges életmóddal kapcsolatos könyveit
állította ki, egészségügyi tanácsadást Fodor Lász-

ló nyugdíjas klubvezetõ és Rõczey Ferencné tar-
tott. A mûsort Horváthné Pozsonyi Szilvia ve-
zette. Lenyûgözõ volt az életöröm, a játék, az
éneklés, a tánc öröme, ami áthatotta a még aktív
nyugdíjasokat, elismerésre méltó, követendõ
példa a fiatalabb korosztály számára. A fõvéd-
nök Szûcs Erika alpolgármester volt, a vendég-
látáshoz Varga László területi képviselõnk adott
támogatást.

Október 20-án nagyszülõk és unokák vetél-
kedtek, a vetélkedõt szervezte és vezette Pálfi

Erika gyermekkönyvtáros. Az érdeklõdõk egy
családias, hangulatos estén vettek részt. A há-
rom elsõ díjas könyvjutalmat kapott.
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Október 23-án az 1956-os forradalomra, a köz-
társaság évfordulójára emlékeztünk történelmi
könyvkiállítással, fotókkal, újságokkal. A kiállí-
tást a környezõ általános iskolások látogatták,
tanáraik kihelyezett történelemórát tartottak.

Október 27-én Sárközy Iván grafikusmûvész
Oválisok harmóniája címû kiállítását Hornyánsz-

kyné Kühne Katalin nyitotta meg. Közremûkö-
dött Regõs Zsolt zenetanár, Kurtág György Játé-
kok címû etûdjeit adta elõ.

November 3-án a magyar tudomány napja –
neves tudósok évfordulói alkalmával Bolyai Far-
kas és János, Irinyi János, Jedlik Ányos, Kulin
György, Lakits Ferenc, Diószegi Sámuel köny-
veibõl és folyóiratcikkeibõl rendeztünk kiállítást.
Az általános iskolások szívesen forgatták ezeket
a könyveket, folyóiratokat.

November 30-án a levéltári napok alkalmával
Virtuális séta Miskolc utcáin címmel Dobrossy

István igazgató nyitotta meg a Rózsa György által
rendezett kiállítást. A József Attila Fiókkönyvtár
archív diaanyagából, melyet munkatársunk, Fejér

Ernõ készített, szkennelték be a régi Miskolc ké-
peslapjait a levéltár munkatársai. Az elõadást a Frá-
ter György Katolikus Gimnázium és a Petõfi Álta-
lános Kéttannyelvû Iskola tanulói hallhatták. Ta-
nulságos várostörténeti elõadásában Dobrossy Ist-
ván valóban virtuális sétára hívta a tanulókat. Ez-
után már úgy járhatják be a várost, hogy emléke-
zetükbe idézhetik az elhangzottakat, ráismerhetnek
a régi képeslapok alapján az épületekre, utcákra,
terekre. A kiállítást január 2-án újra megnyitottuk,
hogy a város lakossága is meglátogathassa.

December 15-én karácsonyi koncertet adtak a
Petõfi Általános Kéttannyelvû Iskola és az Erkel
Ferenc Zeneiskola tanulói, tanárai. A gyerekek,
szülõk, nagyszülõk, óvodások tátott szájjal hall-

gatták a zenetörté-
neti elõadást, is-
merkedtek meg a
hangsze rekke l ,
egy-egy zenei mû-
fajjal. A zeneisko-
lások repertoárján
szerepelt menüett,
keringõ, gavott, spi-
rituálé, gitár-, fuvo-
la-, hegedû-, gor-
donka-, trombita-
szóló. Az általános
iskolások mûsorá-

ban fõleg karácsonyi énekek, fuvola- és gitár-
szólók szerepeltek, a tehetséges diákok igazi ka-
rácsonyi hangulatot teremtettek.

Hornyánszkyné Kühne Katalin

fiókkönyvtár vezetõ

Összevonás – Megváltás?

Összevonás. Mármint intézmény-összevonás.
Varázsszó. Futótûzként szaporodnak a könyvtá-
rak és mûvelõdési házak egyesítésével létreho-
zott öszvérintézmények. Manapság a forráshiá-
nyos, megnyirbált költségvetésû – uram bocsá’
– rosszul, átgondolatlanul gazdálkodó önkor-
mányzatok ettõl várják félresikerült gazdálkodá-
suk helyrebillentését. Szeretném tudni, van-e

olyan hely, ahol ez sikerült?

A törvények (önkormányzati, kulturális stb.)
bizony elõírnak kötelezettségeket a települési ön-
kormányzatok számára, de nem vagyok meggyõ-
zõdve arról, hogy a testületet alkotó emberek, a
választott képviselõk mennyire merülnek el ezek
tanulmányozásában, és érzik magukra nézve
kötelezõnek ezek felelõsségteljes megvalósítását.


