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Megkezdte működését a községi könyvtár  – kényszerűségből, a helyhiány miatt – ideiglenesen 
dobozokba került, s a művelődési házban raktározták. 

Naszály Ez az ideiglenes állapot sajnos elég hosszú ideig tartott, 
Több évi kényszerű szünet után, január első hetétől s a könyvek kényszerű „dobozos” állomásoztatása a 
ismét fogadja látogatóit a községi könyvtár Naszályon, raktárban, nagyarányú állományromlással járt. Így 
a felújított művelődési ház egyik korszerű, erre a célra amikor a „célzottan” ide készített, nagyon szép 
kialakított és berendezett termében. könyvtári polcok elkészültek, s a korszerű, (zárható, 

elhúzható) fa védőajtók is a helyükre kerültek, 
elkerülhetetlen volt, hogy egy megtisztított, minden 
szempont szerint az elvárásoknak megfelelő könyvtári 
állomány kerüljön a polcokra. Késő ősszel kezdődött 
meg a könyvek átválogatása, mely december végéig 
eltartott. Tartalmi és formai szempontok alapján 
selejteztünk, (nagyon sok elavult, és a tárolás folytán 
tönkrement könyvet kellett selejteznünk), s bár 
mindent nem tudtunk a szabadpolcra MOST kitenni, 
(pl. a kézikönyvtár egy része a raktárban maradt), egy 
tiszta, használható, informatív készlet várja az 
olvasókat. Természetesen a rendelkezésre álló 
könyvtári polcfolyóméter kevesebb, mint az előző Az előzményekről röviden: évekkel ezelőtt, amikor a 
helyen volt, de van hely a gyarapításnak, az új és községi könyvtár épülete már nagyon leromlott, 
számottevő érdeklődésre számot tartó ifjúsági és felújításra szorult, olyan döntés született, hogy a 
felnőtt, szép- és szakirodalomnak. A könyvtár könyvtár felköltözik az iskolába, és az iskolai 
továbbra is a hálózat részeként működik majd, a könyvtárral egy légtérben, de nem összevontan 
gyarapításról a tatai városi könyvtár gondoskodik a működik tovább. Ez a modell egészen addig tartható 
kistérségi társulás keretein belül. Nemsokára egy volt, amíg a községi változások, események közbe nem 
számítógép is kerül az olvasók birtokába – szó l tak .  A parce l l ázásoknak ,  nag yarányú 
természetesen Internet-hozzáféréssel – ami az on-line beköltözéseknek köszönhetően örvendetesen 
tájékozódást hivatott megkönnyíteni. megszaporodott a gyermeklétszám a községben, így az 
Első alkalommal a Magyar Kultúra Napján  rendez-óvoda kicsinek bizonyult, más megoldáson kellett a 
tünk kis ünnepséget a könyvtárban a művelődési vezetésnek törnie a fejét. Így fogalmazódott meg a terv, 
házzal közösen, melyen részt vett Márkusné Sinkó hogy az iskolában működő könyvtár helyiségét az 
Ildikó is, a MZSVK igazgatója, így ez a kis ünnepség óvodai bővítésre kell átadni. Az iskolai könyvtárat egy 
„könyvtárátadóvá” is nemesült.kisebb terembe költöztették, s a községi állomány
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A rendezvények sora folytatódik majd tovább  Ildikó könyvtárigazgató támogatását.
reményeink szerint, de a költségvetés függvényében. Külön köszönet illeti Meleg Károlyt, a tatabányai 
Heti két alkalommal várja a KÖNYVTÁR olvasóit: Erkel Ferenc Zeneiskola tanárát a kérdések 
kedden és szerdán 16. 30-tól 18. 30-ig. összeállításáért, az Erkel-életmű ilyetén formába 
Új folyóiratokkal – s terveink szerint – DVD- történő „öntéséért”.
választékkal szeretnénk kínálatunkat bővíteni.            

Kristófné Szabó Szerafina

Erkel Ferenc-vetélkedő 

Tata
A tatai Menner Bernát Zeneiskola január 20-án, 
csütörtök délután a Magyar Kultúra Napja és Erkel 
Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 
rendezte meg a zeneszerző operáiból összeállított 
zenei vetélkedőt, amelyen Tata város általános- és 
középiskolás tanulóiból alakult 6 csapat mérte össze 
tudását, szám szerint 32-en. A rendezvénysorozat 
keretében, mely a TÁMOP 3. 2. 4. pályázat, valamint a A tanulók, akik az emléklap mellett szerény jutalmat is 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár támogatásával kaptak, nemcsak a vetélkedő izgalmával, hanem zenei 
valósult meg, zongorahangversenyt és vetítéssel ismeretekkel is gazdagodhattak, s remélhetőleg 
egybekötött zenetörténeti előadást hallgathatott eddig szívesen vesznek részt az idei – szintén a 200. 
a tatai közönség. A vetélkedő újabb színfolttal  évforfuló alkalmából megrendezésre kerülő – Liszt 
gazdagította a programot. Ferenc tanulmányi versenyen is.
A tanulók által választott csapatnevek, a helyezés Tóka Szabolcs (Menner Bernát Zeneiskola)
sorrendjében,  elért pontszámaik: 
1.  Melinda csapat (215),
2. Hunyadi csapat (192), Magyar Kultúra Napja
3. " A " csapat és Bánk bán csapat (186-186), 
4. Hűséges parasztok csapat (177), Héreg
5. Báthory csapat (170). Január 26-án a héregi Iskolai és Községi Könyvtárban 

ünnepi műsorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra 
A 3 tagú zsűri - Robozné Schönfeld Zsuzsanna Napjáról. 
karnagy, Tata Város alpolgármestere, Dezső Marianna A műsor központi gondolata a magyar nyelv szeretete, 
zongoraművész, a Tatabányai Erkel Ferenc tisztelete, valamint a nyelvet, mint kifejezőeszközt 
Zeneiskola igazgatója, valamint a házigazda használók: írók, költők iránti tisztelet felkeltése, 
intézmény igazgatója, Tóka Szabolcs - megköszönte a erősítése volt. 
diákok lelkes helytállását, a felkészítő tanárok - Mészáros Kármen magyar népdalok előadásával 
Schmidt Mónika, Erzse Dóra és Ruska Anett - színesítette az ünnepi műsort. 
munkáját, valamint az "ötletgazda"  Márkusné Sinkó Véghné Szalai Katalin (Héreg)
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Könnyített olvasmányok használata a nyelvórán IS-IS
Módszertani foglalkozás angoltanároknak

Tatabánya
Tatabánya 2011. január 31-én Hintalan László János előadásával 
2011. január 31-én a British Council, az Oxford indította  első félévi ÖKO-estéit a József  Attila Megyei 
University Press és a József  Attila Megyei Könyvtár Könyvtár.
közös rendezvényt tartott angoltanárok számára A z  e l ő a d á s  t ö b b  
Graded readers in the English language classroom – Könnyített megközelítéssel mutatta be 
olvasmányok használata a nyelvórán címmel, Kelemen az IS-IS törvényt, vagyis az 
Ferenc, az Oxford University Press szakembere életben maradás és az 
előadásában. életben hagyás törvényét, 

mint a szerves társadalom 
alapelvét.
E lá t szó lag  nehezen 
megfogható téma nem szól 
m á s r ó l ,  m i n t  a  
„megengedés”-rő l .  A 
megengedés képességéről, 
mellyel a világunkban 

érzékelhető tárgyakat, jelenségeket, az emberi létezés 
különböző formáit nem egymástól elhatárolva, hanem 
teljességükben, egységükben láthatjuk. A módszertani foglalkozást a 2010. december 15. és 
Hintalan László János előadásában felhívta a figyelmet 2011. március 18. között meghirdetett Readers’ Corner 
arra, hogy meg kell próbálni szakítani a kizáró olvasóverseny népszerűsítésére szerveztük. A verseny 
látásmóddal, és meg kell tapasztalni, hogy mindenben célja, hogy a diákok kedvet kapjanak angol nyelvű 
benne van a kettősség. Ezt a tudást birtokolták az könyvek olvasásához, és megismerjék a nyelvtanulás e 
archaikus társadalmak, és ennek a tudásnak a módját is.
birtokában tudták megvalósítani a természettel való A foglalkozáson tippeket és ötleteket kaptak a 
harmonikus együttélést.pedagógusok arra vonatkozóan, hogyan keltsék fel 

tanulóik érdeklődését az idegen nyelven történő 
Az IS-IS törvényének tudása napjainkban is bennünk olvasás iránt, és ezt hogyan őrizhessék meg minél 
rejlik. Erre utalnak nyelvünk elemei, építkezési, tovább. Az olvasóversennyel és a könnyített 
díszítési, de még közterület-rendezési szokásaink is. Ha olvasmányokkal színesíthetik a tanórákat és a tanórán 
megízleltük ezt az új szemléletmódot, észre fogjuk kívüli nyelvtanulást, a Readers’ Corner lehetőséget 
venni, hogy a világunk egyszerre lehet dinamikus és kínál számukra, hogy a diákok által használt online 
statikus, egyszer re praktikus és szakrál is.  eszközöket jobban megismerjék, és egy új típusú tanár-
Megtapasztalhatjuk, hogy nemcsak az objektív -diák közösséget alakítsanak ki velük.
megismerés lehet igaz, hanem a szubjektív Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya)
megközel í tés is.  De egyszer re a kettő a 
legegészségesebb.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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„Az álmom, hogy megtanuljak zenélni…” munkájával készített játékszerét „fuhunnának” nevezi 
Dresch Mihályt hallgattuk 2011. február 7-én a fuvola és a hun (mint magyar) összetételből. Ez a 

nem mindennapi kinézetű és hangzásvilágú 
Tatabánya zeneszerszám akácból és egy régi fafuvola 

billentyűiből készült, s rajta nemcsak a népi, de a jazz-Elérkezett a februári Új Forrás-hétfő, de már a 
dallamok is igen jól szólnak.  rendezvény előtti napokban érezni lehetett a József  

Attila Megyei Könyvtár olvasótermi levegőjében E két különböző, de Dresch Mihály személyében 
rezgő izgalmat. Könyvtáros kollégáimmal többször mégis egységet találó zenei világ életének más-más 
elcsíptünk egy-egy mondatfoszlányt, amint az olvasók szakaszában köszönt rá először. A falusi gyermekkor 
a közelgő Dresch-estről beszélgettek. El is jöttek szép (Földes nevű településen, Hajdú-Bihar megyében) és a 
számmal. Minden zöldkárpitos szék, de még az későbbi táncház-látogatás hozadéka a lakodalmas, 
ökosarok párnázott rattanfotelei is megtalálták magyar és erdélyi muzsika szeretete. A középiskolában 
gazdáikat. barátja vezette be Johnny Griffin világába, ami teljesen 

elbűvölte. Így egyenes út vezetett a szaxofon és a És vártunk… Vártuk az öt órát és az édes-bús, 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a rekedtes szaxofonhangot. Ennek ellenére lágyabb, 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz tanszaka „csángóbb” gyimesi dallamok ütötték meg fülünket. 
felé, annak ellenére, hogy – a mindig két lábbal a Jász Attila helyett most Dresch Mihály búgó zenéjével 
földön járó, realista – édesapa építészfélét akart belőle kísérve jó néhány diakocka mutatta be nekünk Szabó 
faragni. 1979-ben diplomázott, s már várta őt a hazai Tamás szobrászművész festményeit (melyekből párat 
jazzélet.a KönyvTÁR/KépTÁRban is láthatunk) és szobrait. 

A tanulóévek mellett szó esett a felnőttkori 
zenélésekről, Szabados György példaképről, 
zenekarokról, így első, 1984-es alapítású kvartettjéről, 
bandatagok búcsújáról és köszöntéséről, kiadott 
lemezeikről (Sóhajkeserű, 1985; Hazafelé, 1987; 
Gondolatok a régiekről, 1990; Zeng a lélek, 1993; Folyondár, 
1995; Révészem, révészem, 1998; Riding the Wind, 2000; 
Szép csendesen, 2001; Hungarian bebop, 2002; Egyenes zene, 
2004; Te+Te 2006; Árgyélus, 2007), fesztiválokról (Jazz 
& Wine Festival, Olaszország; Festival Jazzcb, 
Franciaország; Kalisz Festival, Lengyelország; Jazz 

Majd – ahogy egy költőhöz illik –, a főszerkesztő egy Brugge fesztivál, Belgium; Jazz Festival, London; 
verssel köszöntötte a művészeket és a nagyérdeműt. JazzFest, Wien; New Morning klub, Párizs), 

„nagyokkal” játszott közös dallamokról (John Tchicai, Szerencsénkre Jász Attilát is ugyanúgy furdalta a 
Archie Shepp, Roscoe Mitchell, Chico Freeman, Lee kíváncsiság, mint minket. Nem bírta tovább, és már a 
Konitz, David Murray és Dewey Redman), elnyert beszélgetés elején megkérdezte az etno-jazz 
díjakról és elismerésekről (Gramofon Magazin az Év kiemelkedő művelőjétől különleges hangszere nevét. 
Jazz-zenésze, 2005; Liszt Ferenc-díj, 2007; Szabó Mint kiderült, a művész saját és barátja keze 
Gábor-díj).
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 Mindezt Dresch a bihari ember humorával fűszerezte. 
Átlagos hangon beszélt Charles Lloydról és a neki 
adott tárogatójáról, a külföldi sikerekről is. Sőt olyan 
egyszerűséggel nyilatkozott, hogy Jász Attila egyik 
kérdésére – miszerint etno-jazz-e, amit játszik? – csak 
ennyit felelt: „Ki, ahogy akarja nevezni, ilyenekkel nem 
emésztem az energiáim. Ha azt mondják nekem, hogy Tóth 
Gyuri a nevem, akkor elfogadom, de azért hozzáteszem, hogy 
Misi is vagyok.” 

S hogy mi is taníthatta erre a – hozzá hasonló nagy 
zenészekre nem feltétlenül jellemző – szerénységre? A 
származása, s az, amit onnan magával hozott: nem 
mást, mint a Zene szeretetét, erejének tiszteletét és léte 
céljának ismeretét. Hiszen „a Zene küldetése az 
imádkozáshoz hasonlít, meditáció, a fentiek felé nyitás, több 
annál, mint a hétköznapi szórakoztatás”. Ahhoz, hogy a 
Zene megnyugvást, az élet fogaskerekének folytonos 
kattogásában egy pici szünetet jelentsen, nagyon 
fontos, hogy a zenekari társakkal baráti legyen a 
viszony. Anélkül mit sem ér a közös zenélés (és 
éneklés: mivel „Néha veszem a bátorságot és elordítom 
magam.”)

Sosem fogja magát „kész” zenésznek tartani, a nagyok 
közé sorolni. („Nem vagyok túl szerény, inkább mások 
nagyképűek.”) Úgy érzi, mindig van mit gyakorolnia, 
tanulnia, mikor egy-egy újabb fellépésre, albumra 
készül, mielőtt „elhagyja hulladékait”. És ez nem 
álszerénység. Ebben a februári, hétfő esti – fuhunnás, s 
végül szaxofonos – másfél órában úgy éreztük, 
megismertük, szinte már teljesen ismerjük, és 
nyug odtan  á l l í tha t juk :  Ő tény l eg  i l yen .  
S egyetlen nagy álma, hogy megtanuljon zenélni…

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)

A családunk könyvtára

Tata
Folytatódott a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénysorozata, 
A családunk könyvtára , 2011. február 7-én. 
A leendő könyvtártagokkal megismertettem a felnőtt 
és a gyermekkönyvtár szolgáltatásait a kölcsönzés 
szabályaitól egészen az internetezési lehetőségekig. A 
látogatók érdeklődtek a könyvtár múltja, adatai iránt, 
így elhangzott, hogy a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárat 1949-ben alapították, 8 kistérségi könyv-

2tárat lát el szolgáltatásaival. A tatai könyvtár 760 m -en 
működik, könyvállománya több mint 150 ezer. 
Többen érdeklődtek a videotagságiról, így 
tájékoztatásul elmondtam, hogy az egy hónapra k 
iváltható tagsági mindössze 500 Ft-ba kerül. Kettő, 
illetve négy darab audiovizuális dokumentumot 
(DVD, CD, CDROM, hangoskönyv, videokazetta) 
kölcsönözhetnek vele az olvasók. 

Bőséges a kínálat a filmek terén, minden korosztály 
megtalálhatja a neki tetszőt. A Magyar Klasszikusok 
című sorozatból például az Aranypáva (fsz.: Páger 
Antal), a Duna-parti randevú (fsz.: Perczel Zita, Ráday 
Imre), a Halálos tavasz (fsz.: Karádi Katalin) éppúgy 
kölcsönözhetők, mint az újabb hollywoodi 
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filmremekek: A gyűrűk ura, Avatar, Egyszerűen bonyolult, Lackfi János estje
Mamma Mia, Valkűr, 2012 stb. Azokra is gondoltunk,  a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
akik a klasszikus vígjátékokat kedvelik: Horgász a 
pácban (fsz.: Louis De Funes), Ne hagyd magad Pitkin Tata
(fsz.: Norman Wisdom), de számos Poirot-történettel Bravúros nyelv-zsonglőrt hallgatott a közönség a 
is szolgálhatunk a krimirajongóknak. Milos Forman Könyves szerda 2011. február 9-i előadásán, Lackfi János 
nagyszerű filmjei közül megtalálhatóak nálunk az költő, műfordító, drámaíró és egyetemi tanár 
Amadeus, a Valmont, a Tűz van, babám! éppúgy, mint a személyében, a tatai városi könyvtárban.
Száll a kakukk fészkére vagy a Hair. Menzel (Sörgyári Elsőként a magyar nyelv jellegzetes sajátosságáról, a 
capriccio, Szigorúan ellenőrzött vonatok, Őfelsége pincére ritmikus beszédről szólt, melyet valamennyien látunk, 
voltam), Fellini (Cabiria éjszakái, Országúton), Truffaut használunk, nem is tudatosan, észrevétlenül, 
(Négyszáz csapás, Lőj a zongoristára), Janisch Attila ösztönösen. Szellemes példákkal idézte a naponta 
(Hosszú alkony, Másnap) művészfilmjei közül is szemünkbe ötlő feliratok sokaságát, melyek veretes 
csemegézhetnek az igényesebb filmrajongók. költői metrumban íródtak, minden szándékosság 
Mindezekről részletesen tájékozódhatnak olvasóink a nélkül. A hallgatóságot nemegyszer hangos kacagásra 
könyvtár honlapján, a www.mzsvktata.hu címen. késztették az elhangzottak. Oktatói munkásságából a 
Természetesen a gyermekkönyvtár DVD-kínálata is kreatív írás tanítását idézte, mely más országokban 
tartogat meglepetéseket: A hercegnő és a béka, az Alice már elfogadott, nálunk néhány éve kezdődött csupán. 
csodaországban című Disney-filmek is várják a kicsiket és A régi költők alkotásai nyomán szellemes átiratokat, 
a nagyobbakat. Süsü, a sárkány, Mirr Murr, a kandúr, Dr. vagy pontosabban „átfordításokat” olvasott fel, 
Bubó és a Mézga család is vidáman integet a DVD- melyeknek stílusa talán Karinthy Így írtok ti című 
szekrényből a gyerekeknek. művével rokonítható, és a mai olvasót elvezeti 
Befejezésként finom házi lekvárral és farsangi fánkkal, azokhoz a klasszikusokhoz, akiket esetleg eddig nem 
sajtos pogácsával, rostos üdítőkkel kedveskedtünk régi vett kézbe. Most viszont, az átirat nyomán, kezdi 
és új tagjainknak, akik jóízűen fogyasztottak a érdekelni az eredeti mű, s így közvetve, ráirányítja a 
finomságokból. figyelmet az elődök munkáira. Az idézett művek olyan 
A programsorozat következő rendezvénye 2011. formai bravúrral íródtak, melyet talán csak Weöres 
március 7-én, hétfőn, 17. 00 órakor lesz, amikor az S á n d o r  f o r m a i  
ingyenes könyvtári tagság még egy hónapra szóló játékosságához lehet 
szintén térítésmentes videotagságival bővül. rokonítani. 
Szeretettel várjuk olvasóinkat! A világháló segítségével 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) létrehozta a Vers-
gyárat, mely nyilvános 
fórum, bárki beírhatja 
az ő általa látott, hallott, 
v a g y  t a p a s z t a l t  
eseményt, s a költő 
e z e k e t  a  n a p i  
tör ténéseket  aztán 
versbe szedi.
Egyetemi katedrához 
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és hallgatósághoz szokott előadóként nem szorult mesteri fuvolajátéka választotta el egymástól – stílusos 
kérdések mankójára, hanem egyvégtében szóval hangulati átkötést biztosítva – a részeket.
tartotta a nézőket, sőt szinte folyamatosan nevetésre 
ingerelte őket. De a formaművész álarca alatt ott van 
az empatikus ember is, aki értőn rá tud hangolódni 
más emberek érzelmeire, gondolataira. Ezt bizonyítja 
sokszínű, jelentős fordítói munkássága, s az ezekért 
kapott rangos kitüntetések, díjak. Drámaírással is 
foglalkozott az elmúlt néhány évben, szép sikerrel: 
díjakat aratott ezen a területen is. Nem csak felnőttek 
számára alkot, talán saját népes családja ihletésére, 
számos gyerekkönyvet is közreadott, és zeneszerző 
barátai segítségével, megzenésített versekből is 
publikált már CD-t. Összegezve az este élményeit: 

A közönség soraiban a helyi Versmondó Klub, az sokszínű, érdekes és sok nevetést kiváltó előadásnak 
Angyalffy Mátyás Általános Iskola növendékei, tanárai voltunk részesei, s kívánjuk a szerzőnek: még sok ilyen 
és érdeklődő naszályi felnőttek foglaltak helyet. A estével ajándékozzon meg bennünket!
honvágyról, a hazaszeretetről és a mindennapi életben S. N. (MZSVK Tata)
szükséges tartásról, erőről, hitről szóltak a versek és a 
prózarészletek, mind megannyi apró lelki fogódzó a 
mindennapok nehézségeinek elviseléséhez, a Irodalmi műsor az új naszályi könyvtárban
méltósággal leélhető élethez. Szép élménnyel távoztak 
a nézők, a diákok nagyszerű előadása után.Naszály

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)Igényesen felújított művelődési házba léptünk be az 
Oroszlánkarom előadóival, 2011. február 11-én, 
Naszályon. A megújult épületben remek helyet kapott 

Oroszlánkarom február 16-ána könyvtár, ahol körbenézve először meghökkentünk: 
sehol egy könyv, csak mahagóni színű, szép faborítású 

Baj szekrények, végig a falak mentén. Jobban szemügyre 
Baj új közösségi házzal gazdagodott, s ott léphettek fel véve a falakat, észrevehettük, hogy a faborítás 
néhány nappal az átadás után, a tatai Eötvös József  valójában jól zárható, eltolható ajtók sora, melyek 
Gimnázium tanulói. Versműsorukat az Oroszlánkarom mögött polcok rejtőznek, rajtuk a könyvtár könyvei, 
című tehetséggondozó sorozat keretében, magyar melyek így a fénytől és a portól egyaránt jól 
költők alkotásaiból állították össze, s a helyi általános megvédhetőek. Ez előtt a szép, sötét színű háttér előtt 
iskola napközisei és tanáraik hallgatták őket. Az kapott helyet a négy versmondó, Rajj Réka, Gerencsér 
előadók a hazához való kötödésről József  Attila, Dániel, Sulyok Viktória és Pozsgay Zsófia, akik 
Ábrányi Emil Eötvös József  és Wass Albert versein valamennyien a tatai Református Gimnázium tanulói. 
keresztül szóltak, majd egy baji kislány, Hartmann Az előadás – melyet Wass Albert versei és Márai 
Noémi, fuvolán játszott, a hangulathoz alkalmazkodó Sándor Füveskönyvének részletei alkottak –, ebben az 
muzsikát. A középső részben a mindenki által átélhető elegáns környezetben különös, szép színezetet kapott. 
hangulatok ábrázolása kapott helyet: versek szóltak az Három részre tagolódott a műsor, Pozsgay Zsófi 
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édesanyáról, a csöndről, a gyászról és a mindennapok Komárom sajtótörténete
apró csodáiról, Juhász Gyula, Mécs László, Weöres 
Sándor és Dsida Jenő írásainak segítségével. Zene Komárom
választotta el ezt a részt is a befejező, harmadiktól, Február 22-én Tapolczainé dr. Sáray Szabó Éva 
mégpedig vidám táncmuzsika, s a következő versek helytörténész-könyvtáros tartott előadást Komárom 
erre a hangulatra rímeltek, megnevettetve az nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849 című könyvéről a 
iskolásokat, Varró Dániel és Heltai Jenő segítségével. komáromi Csokonai Művelődési Központ 

Múzeumbarát Körének meghívására. 

A komoly kezdés után a hangulat fokozatosan a 
vidámság felé vezetett, s az előadók, Fischl Ágnes, 

Könyvbemutató a természetes életmód híveinekNagy Rebeka és Tóth Réka, valamint a muzsikáló 
Hartmann Noémi jó érzésekkel, szép emlékekkel 

Lábatlantávozhattak Bajról, az újonnan átadott IKSZT 
Február 16-án a lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi nagyterméből.
Könyvtárban Nyitrai Erika, gyógynövény-terapeuta Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
mutatta be Balogh Béla: A természetes életmód 
kalendáriuma  című könyvét.

„Az én zeném” 

Oroszlány
Február 25-én Forgács Józseffel, az Oroszlányi Tv 
szerkesztőjével, szintetizátorzene-gyűjtővel közösen 
élvezhették az érdeklődők gyűjteménye kedvenc 
zeneszámait a Művelődési Központ és Könyvtárban. 
„Az én zeném” – a túlvilág-hangú theremintől a modern 
elektronikus zenéig című programot a zene ihlette, s 
kisfilmek vetítése színesítette.  
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A gomba, az valami más szénhidráttar talmuk. Ásványi anyagokban, 
vitaminokban gazdagok. Kész D-vitamint a 

Tatabánya napsugáron kívül a Földön csak a gombák 
Február utolsó hétfőjén, az ÖKO-esték keretében a tartalmaznak. Ezen kívül magas A-, C-, K-, U-vitamin, 
József  Attila Megyei Könyvtár vendége volt Katona kalcium-, mangán-, szelén-, germániumtartalmuk. 
Imréné, Irénke, felsőfokú gombaszakértő. Magyarországon geológiai adottsága miatt 

előfordulnak mind a mediterrán, mind az óceáni 
gombafajták, ezért hazánk gombaparadicsom. 
Étkezési hasznosításuk mellett, számos gombának 
g yóg y í tó  ha t á s t  t u l a j don í t anak ,  m in t  a  
vörösfenyőkéreg-tapló, bükkfatapló, lepketapló. A 
pálmát a pecsétviaszgomba szárítmánya viszi el. Közel 
20-féle betegségre alkalmazható, többek között az 
a s z t m á r a ,  a  v é r n y o m á s - ,  k o l e s z t e r i n - ,  
immunproblémák megoldására, megelőzésére.
A gomba, az valami más: nem egyszerűen mérgező 
vagy ehető, így tehát egy róluk szóló előadás is képes 
kizökkenteni bennünket, a velük kapcsolaos meglévő 
felszínes ismereteinkből.

NJ. (JAMK Tatabánya)A szép számú közönség élményszintű bemutatót 
kapott a gombák életéről. A gombák különös létezők 
az élővilágban. Se nem állatok, se nem növények, a 
gombák azok gombák. Szerves anyagokból 
szervetlent állítanak elő, és ez a hatalmas szerepük az 
ökológiai egyensúly fenntartásában. Ők a lebontók, 
így nélkülük nem lenne termőtalaj. Kevesen tudják, 
hogy az országban meglévő kb. 2000 gombafaj közül, 
csak 6 tartalmaz halálos mérget, 15-20 súlyosan 
mérgező, 20-25 nem ehető és nem mérgező, a többi 
mind fogyasztható. A gombák a gyökérkapcsolt 
fáknak táplálékot és ellenálló képességet biztosítanak, 
így hát a táplálékként nem hasznosítható gombákat se 
távolítsuk el, mert szimbiózisban élnek a fákkal, a 
természettel, és ne gyökerestől szedjük le őket, mert 
ott többet nem nőnek ki! Magyarországon a közel 
2000 fajtából 8%-ot hasznosítunk, ez eléggé alacsony 
szám. A gombákat  szedjük kosárba, mert ha műanyag 
zacskóba tesszük, képesek lebontani önmagukat is!
A gomba jelentős táplálékforrás, húspótló. 
Fehérjetartalmuk 15-35%, és azt azonnal fel tudja 
használni a szervezet, zsírtartalmuk minimális, alig van 
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