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jeggyel. A késedelmet nagyon komolyan veszik,
a harmadik késedelmes nap után igazgatói fi-
gyelmeztetés jár, tizennégy nap után bíróságra
kerül az ügy. A könyvtárban természetesen biz-
tonsági rendszer mûködik, a chipeket leltározás-
kor is fel lehet használni. A csupa ablak olvasó-
terem hatalmas, egyszemélyes, praktikus aszta-
lokkal, számítógépekkel van berendezve. Egy
másik helyen (egy tágas lépcsõfordulóban) nyolc
gépen lehet ingyen internetezni. Megtekintettük a
mikrofilmolvasó termet, a referátum-szolgáltató,
valamint az európai uniós információs központot.

Hosszú órákat eltölthettünk volna a hatalmas
intézményben, de idõnk véges volt. A fõbejárat
elõtt csoportképet készítettünk, s indultunk im-
már hazafelé. Csodálatos tájakon keresztül, a
Magas Tátra és az Alacsony Tátra között, a Vág
völgyében vezetett az utunk. Tanulságos és él-
ményekben gazdag könyvtárszakmai programun-
kért köszönettel tartozunk a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának.

Stoytcheva Éva, Gulyás Lászlóné

A magyar népmese napja
Gyergyószentmiklóson

„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe […] fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktõl kapott, mesebeli kincseket!” – ol-
vashattuk a Magyar Olvasástársaság felhívásá-
ban már 2005-ben, amikortól határon innen és
túl ünnepeljük a népmese napját. A Gyergyó-
szentmiklósi Városi Könyvtár már az elsõ évben
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba, azóta is
minden évben ünnepel. 2007-ben erre október 3-
án került sor.

A magyar népmese ki másnak a nevéhez
kötõdne, mint Elek apóéhoz. Hiszen neki kö-
szönhetjük, hogy a mese szerepe a nevelésben
és a gyermekek kommunikációs készségének
fejlesztésében megnõtt, az õ tolla alatt váltak a
népmesék igazán gyermekirodalommá – nyelve-
zetükben és meseszövésükben. Idei népmese napi
rendezvényünkben sem feledkeztünk meg Bene-
dek Elekrõl, a nagy mesemondóról, elõkészítet-
tük meséskönyveit, ezekkel vártuk kilenc órától
a könyvtárba látogató gyerekeket. Ajándékot is
készítettünk vendégeinknek, mintegy kétszáz
könyvtárlátogató vitte haza Ferencz Anikó meg-
ható történetét, mely a Gyilkos-tó keletkezésérõl

szóló legendák
egyik változata.
Ezzel a legendá-
val egyúttal a tó
keletkezésének
százhetven éves
évfordulójára is
emlékeztünk.

A 2007-es év
nekünk, gyergyó-
szentmiklósiak-
nak kettõs év-
fordulót jelent:
négyszáz éve an-
nak, hogy Rákó-
czi Zsigmond vá-
sárjogot adomá-
nyozott a telepü-
lésnek, száz éve

pedig várossá nyilvánították. Népmese napi ren-
dezvényünket igyekeztünk bekapcsolni a cente-
náriumi ünnepségsorozatba, ezért rajzkiállítást
rendeztünk Gyergyó-környéki legendákhoz ké-
szített gyermekrajzokból. A rajzpályázatot Le-

gendák városa címmel, május közepén hirdettük
meg. Június 30-áig szép gyûjtemény állt össze,
mely tovább bõvült szeptember 3. és 7. között a
„Mese, mese, mátka…” olvasótáborunkban ké-
szült rajzokkal. A kiállítás megnyitójára dél-
után 16 óra 30 perckor került sor, amikor át-
adtuk a díjakat a huszonkét legjobb rajzért.
Közülük Berszán Árus Dániel  az I–IV.,
Berszán Árus Bence pedig az V–VIII. osztá-
lyosok fõdíját nyerte.

A mesemondás sem maradhatott el errõl a
napról: Domokos Erika, a Figura Stúdió Színház
ifjú mûvésznõje két Gyergyó-környéki legendát
mondott el, de voltak szép számban fiatal mese-
mondóink is, a gyergyószentmiklósi általános
iskolákból.

Kisné Portik Irén néprajzkutató elõadása a
Salamon Ernõ Irodalmi Körben a mese késõi üze-
netérõl inkább felnõtteknek szólt. „A mese nem
helyettesíthetõ, és nem pótolható” – mondta a
gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Elõadásában
hangsúlyozta, hogy a népmese ma is érvényes
igazságokat hordoz. Ezért nem kell hátat fordí-
tani a meséknek felnõtt korunkban sem: gyere-
keinkkel együtt újraélhetjük saját gyerekkorun-
kat, mélyebben megértve azt.

Bákai Magdolna




