
Ha május van – és nem csak elsején –,
akkor a legtöbb programszervezõ majá-
lisként hirdeti szabadtéri rendezvényeit,
ami a szép tavaszi környezetre, a vidám,
játékos programokra, kikapcsolódásra,
szórakozásra utal. A miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is így
hívta fel a figyelmet a május 9-én rende-
zett eseményre, amelyet már a Nemzeti
Kulturális Alaphoz történt pályázáskor is
az „Ujjé a Népkertben és a könyvtárban
is nagyszerû” címmel illetett. 

Ezzel a nagyszabású rendezvénnyel
könyvtárunk csatlakozott Miskolc város
napjának (május 11.) ünnepi programso-
rozatához is.

Nem titkolt célunk volt az, hogy be-
csalogassuk az olvasókat a könyvtárba,
ezért nem a falakon belül vártuk õket, ha-
nem kimentünk eléjük a térre. 

Korán reggel, az elõkészületkor izga-
tottan figyeltük az eget, mert borús volt,
még az esõ is ijesztgetett néhány cseppel,
de szerencsére az idõjárás hamarosan
megmutatta szebbik arcát, és egész nap
kitartott a napsütés. 

A színes programok sorát a Kávészü-
net együttes nyitotta, klasszikus és kor-
társ költõk megzenésített verseit adták
elõ. A koncert hallgatósága mellett a ját-
szókertben vagy a kézmûves sátorban
foglalatoskodó gyerekek is élvezhették a
zenét, sõt azok is, akik közben már a csa-
ládi akadályversenyre töltötték ki neve-
zésüket. 

A családi akadályversenyen negyven
csapat vett részt, csaknem duplája a
könyves vasárnapon szokásosnak. Az öt
állomásból kettõt a Népkertben állítot-
tunk fel, háromhoz azonban be kellett
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menni a könyvtárba. A vetélkedõ fõ té-
mája A palacsintás király címû mese
volt, ezért döntöttünk úgy, hogy a progra-
mokba aktívan bekapcsolódókat pala-
csintával jutalmazzuk. Szinte egész nap
sorakoztak a könyvtári büfé elõtt a bol-
dog és éhes palacsintajegy-tulajdonosok,
hogy megkapják a túrós, lekváros vagy
kakaós finomságot. 

A villámkérdésekkel arra kerestük a
választ, hogy a résztvevõk mennyire is-

merik a könyvtár szolgáltatásait és a tag-
könyvtárakat. Így volt, aki több palacsin-
tajegyre is szert tett, biztosítva a napi
uzsonnát. A népszerû játszókert népi já-
tékok egész sorával várta a gyerekeket
egész nap. A könyvtár munkatársai által
készített színes betûkockákat, amelyek-
hez máskor „komoly” feladatok társul-
nak, az apróságok hamar észrevették, és
folyamatosan építették belõlük a kisebb-
nagyobb tornyokat.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. május22



Ritka alkalom volt az a másfél óra,
mely alatt négy József Attila-díjas költõ
ült egyszerre a színpadon (Fecske Csaba,
Kiss Ottó, Vörös István és Zalán Tibor),
akik beszélgetésükkel részben egyénisé-
güknek, részben az egymáshoz fûzõdõ
kapcsolatuknak köszönhetõen, szórakoz-
tatták a jelenlévõket. Szóba került mun-
kásságuk, családjuk, és természetesen a

verseikbõl is felolvastak. Rímfaragásuk-
kal – amibe a közönséget is bevonták – a
versírás rejtelmeibe avatták be a hallgató-
ságot. Néhány perc alatt egész figyelem-
re méltó „mûvek” is születtek, nemcsak a
költõktõl, de a közönség aktív tagjaitól is.
Az alkalmi akrosztichonok sorainak kez-
dõbetûibõl klasszikus és kortárs költõk
nevét hallhattuk ki. 

A kézmûveskedés, mint minden más
alkalommal, most is nagy siker volt. 
A nemezelés és az agyagozás mellett a
könyvtár munkatársainak segítségével
kis könyvecskét is kötöttek maguknak a
résztvevõk – volt, aki nem is csak egyet
–, saját ízlésük szerint díszítve. A kör-
nyezettudatosság erõsítését is belecsem-
pésztük a programba: Berényi László, a 

Miskolci Egyetem oktatója Hová lesz az
energia? címmel tartott játékos foglalko-
zást az érdeklõdõk számára.

Kora délután a középiskolásokat szólí-
tottuk meg. Nekik Vörös István  költõ,
prózaíró, kritikus, irodalomtörténész,
esszéista, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára, kreatív írást is „tanított”,
a program komolyságára tekintettel a
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könyvtár falain belül. Ezen a foglalkozá-
son kiderült az, hogy vannak „olvasó” di-
ákok, sõt olyanok is, akik képesek ked-
venc regényüket három sorban, haikuban
is megfogalmazni. A legsikerültebbeket
az ünnepi könyvhéten a nagyközönség-
nek is bemutatjuk. 

A délutáni bábelõadáson Paprika Jan-
csi kalandjaival szórakoztatta a gyereke-
ket a Vaga Banda Társulat, majd a Ko-
lompos együttes nagysikerû koncertje
zárta a napot. A közös éneklés mellett a
nézõtér gyors átrendezését követõen
együtt táncolt az elõadó és a közönség.

A majális visszhangja nagyon jó volt,
egyre másra érkeztek az elismerõ szavak
a Facebook-oldalunkra, de talán a legna-
gyobb örömöt az okozta, amikor a prog-
ramot követõ hétfõn egy nagymamát az
unokája azért küldött a könyvtárba, hogy
kikölcsönözze neki az akadályversenyen
látott könyvet.

Bár az egész nap a játékról, szórako-
zásról szólt, minden elemében benne volt
az irodalom, a mese, az ismeretek közve-
títése, vagyis mindaz, amiért a dokumen-
tumok gyûjtésén és szolgáltatásán túl egy
könyvtár létezik, léteznie kell. ■
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