
 

 

Iskolánk is csatlakozott a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által elindított idén 

már 14. alkalommal megrendezett Felolvasómaratonhoz. Február 15-én Nemes Nagy 

Ágnes műveiből olvastak fel 7 országban 38 733-an születésének 100. évfordulójára 

emlékezvén. 

A Felolvasómaraton ötletgazdája Varga Judit ének-zene tanárunk. Köszönjük Neki, hogy 

diákjaink részesei lehettek az eseménynek. 

A Kájoni János Megyei Könyvtár köszönő levele: 

Kedves felolvasó társaim, 

a Kájoni János Megyei Könyvtár szervező csapatának nevében köszönöm a gratulációkat, a sok 

biztatást, a felolvasás előtti „örömteli, izgatott várakozást” (Déva) a lebonyolítás utáni pozitív 

visszajelzéseket, a jó hangulatot tükröző számos fotót, melyet megosztottatok. Dadról 

„élményekkel gazdagító, eredményes együtt-olvasást” kívántak nekünk, számos helyről 

jelezték, hogy szívesen vesznek részt, örömmel csatlakoztak a szórványból is és nemcsak, 

nagyon várják, köszönik a lehetőséget, „hogy minden évben megszervezik ezt a különleges 

olvasó maratont” (Radnót) - „évek óta élvezzük” (Nábránd). 

Pár gondolat a résztvevők leveleiből: „Örülök, hogy Nemes Nagy Ágnes is sorra került” írták 

Székelyudvarhelyről.  A torontói független magyar rádió munkatársa nagyon ide találó Tamási 

Áron idézetet küldött: "Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb 

ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.". „... Egy olvasóközösség, vagy épp olvasó 

közösség ösztönöz, formál, alakít és nevel is. Mert aki olvas, az utazik, tapasztal és több életet 

is megélhet” ( Vargyas). 

Varga Judit, a maraton ötletgazdája nevetve mondta, hogy három helyen olvasott fel 

15-én: a  budapesti református általános iskolában,  a pesterzsébeti 

református  egyházközségnél és online a nagybaconiakkal, ugyanakkor számtalanszor 

elénekelte a a Bodzavirág c. verset, mely több helységben, egyúttal a mi könyvtárunkban is 

felcsendült. Torontóban az Amerikai Napló egy részlete, Berkeleyben a Mesterségem c. vers 

került felolvasásra. Az egri általános iskolában 8 órán át olvastak,  legkedveltebb olvasmányuk 

a Bors néni könyve és az Aranyecset volt. 

 „Könyv, mese, vers, kalandos történet, nyugalom, vicces, érdekes, felvidító és lehetne folytatni 

a sort azokkal a szavakkal, amelyek elsőként jutottak a diákok eszébe az olvasás kapcsán… A 

nagyobbak a képversek szerkesztése mellett anagrammákkal szórakoztatták egymást és persze 

magukat” (Vargyas). Amint a beszámolókból kiderül több helységben angol nyelvű felolvasás 

is folyt. 



Búcsból (Szlovákia) írták: „nagy öröm volt számunkra, hogy az este folyamán - régi 

szokásunkhoz híven - végre idén megszervezhettük a felnőtt olvasóinknak is, ahol nagyon jól 

szórakoztunk, sokat olvastunk, beszélgettünk 1-1 versről”.  … „az idén is minden lehetőséget 

kihasználtunk az olvasásra. Olvastunk az iskolában, a szabadban, a tájházban egyaránt”. 

(Köbölkút – Szlovákia). Ungváron (Kárpátalja) a karantén miatt részben online olvastak. 

            Az adatok alapján az idén csatlakoztak a legtöbb helységből (228). 

Kiegészítésként:  Magyarország 20 helység: Budapest 1069 felolvasó, Létavértes: 460,  Eger: 

311, Pécs 315, Makó: 205, Debrecen 181, Dad 160, Nábrád 115. 

            Gratulálok minden felolvasónak a részvételért. Külön gratulálok a szervezőknek a jó 

ötletekhez, megvalósításokhoz, szép gondolatokhoz, melyek a fotókon, beszámolókon 

szembejöttek velem. Meg vagyok győződve, azáltal, hogy jobban megismertük, ismertettük 

Nemes Nagy Ágnes személyét, líráját, prózáját, emberi, erkölcsi, irodalmi értékekkel, 

szépérzékkel gazdagodtunk és diákokat gazdagítottunk. Gyerekverseit pedig nemcsak a kicsik, 

hanem mi is élveztük, megmozgatott, felfrissített a sorokból ránk köszöntő sok szín, kedvesség. 

Örülök, hogy idén a nehézségek, akadályok ellenére ilyen sokan együtt olvastunk, jelezve ezzel, 

hogy fontos számunkra az olvasás és határainkon innen-túl népszerűsítettük Nemes Nagy 

Ágnes személyét, műveit. Remélem jövőben újra együtt olvasunk. Erőt, egészséget, kitartást, 

tartalmas évet kívánok, 

baráti üdvüzlettel, 

Török Edit 

KJMK Csíkszereda 

 


