
Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677
feketsne.anita@jamk.hu

Ta
ta

b
á
n
ya

Oroszlány

T
a
ta

Eszte
rg

om

K
o
m

á
ro

m

Kisbér
D
or

og

A családunk könyvtára a legendás hírű Várkonyi Zoltán által fémjelzett A 
kőszívű ember fiai, és Fábri Zoltán 1969-es Isten hozta 

Feléhez érkezett a tíz alkalomra tervezett családi őrnagyúr c. filmszatírája. Zsurzs Éva rendező nevéhez 
programsorozat a Móricz Zsigmond Városi köthető A falu jegyzője című film és a Csongor és Tünde 
Könyvtárban, Tatán. Március 7-én már háromnegyed című tévéjáték is, melyben a főbb szerepeket Zsurzs 
ötkor gyülekeztek a beiratkozni vágyók a felnőtt Kati, Safranek Károly, Gobbi Hilda és Bessenyei 
könyvtár olvasótermében, hogy meghallgassák a Ferenc játssza. Az Abigél című romantikus kalandfilm 

tájékoztatót a szol- Szerencsi Éva főszereplésével várja az érdeklődőket.
gáltatásokról, lehe- A Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című 
tőségekről, végül könyvéből készült film rendezője Koltai Lajos, aki 
ingyenesen beirat- operatőrként már több hazai és külföldi 
kozzanak, és átve- produkcióban is részt vett, ám rendezőként ezzel a 
gyék az ajándék filmmel debütált 2005-ben. De nem csak a magyar, 
video-tagságit. A hanem a világirodalom filmes gyöngyszemei is 
l eendő  o lvasók  kölcsönözhetőek nálunk: a Hamlet – háromféle 

figyelmesen hallgattak végig, és követtek feldolgozásban-, Laurence Olivier, Tony Richardson 
könyvtárunk különböző állomásain: kézikönyvtár, és a BBC-s Rodney Bennett rendezésében, 
számítógépes sarok, folyóirat blokk, szabadpolcos Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése, Bulgakov Mester és 
rész, DVD-s szekrények … Margaritája, ezen kívül a Victor Hugo regényéből 
A kötelező olvasmányokat felsorakoztató polc előtt készült Nyomorultak is, Gérard Depardieu és John 
kicsit jobban elidőztünk az olvasókkal, mert több Malkovich főszereplésével. Az 1990-ben forgatott, 
középiskolás diák, illetve olyan szülő vett részt a Az öreg halász és a 
programon, akiknek kamaszkorú gyermeke van. Igen tenger című filmben 
hasznosnak találták, hogy az ajánlott és kötelező Anthony Quinn 
olvasmányokat külön gyűjtve találhatják meg a nyújt emlékezetes 
könyvtárban, mert így lényegesen gyorsabb és alakítást Santiago 
könnyebb a tájékozódás számukra. Örömmel s z e r e p é b e n .  A  
nyugtázták, hogy a könyvek mellé még DVD-n is DVD megtekintése 
kölcsönözhetik a mű filmes vagy színpadi hasznos kiegészítő 
adaptációját. Könyvtárunk e téren is a legmagasabb lehet a regény értelmezésénél. 
színvonalra törekszik, és igyekszik olyan film- Valló Péter színházi rendezésében látható 
remekeket beszerezni, melyek méltóak az adott filmtárunkban Csehov Ványa bácsija, és Gogol 
irodalmi műhöz. DVD-tárunkban megtalálhatóak: Háztűzőrzője – mindkettő neves és elismert színészek 
Az ember tragédiája, Bánk bán, Szent Péter esernyője, illetve közreműködésével a Radnóti Színházból: Kulka 



János, Kováts Adél, Bálint András. Hallhatóak voltak a kor jellegzetes verbunkos, táncos 
A program zárásaként ismét vendégváró falatokkal ritmusú művei, és a lágyabb, a romantika korában 
fogadtuk olvasóinkat  a  g yer mekkönyvtár  annyira kedvelt költői, finomabb hangzású 
olvasótermében. Így volt ez a programsorozat karakterdarabok egyaránt. Prunyi Ilona segítségére 
következő részén, 2011. április 4-én, 17 órakor is, volt egyik tanítványa, Tóka Ágoston, aki négykezes 
amikor a családokat és a gyerekeket csokitojással z o n g o r a m ű b e n  
vártuk a húsvét jegyében. bizonyíthatta tudá-

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) sát a művésznő 
oldalán.
Az elbűvölt hallga-
tóság Liszt Ferenc 

200 éve született Liszt Ferenc csodálatos darabjai 
mellett megismerte 

A híres zeneszerző születésének bicentenáriumi Sipos Antal, Beli-
alkalmából az egész országban rendezvénysorozatok czay Gyula, Moso-
zajlanak. Ilyen ünnepi koncert volt a 2011. március 7- nyi Mihály, Thern Károly, Végh János és Ábrányi 
én, a tatai Menner Bernát Zeneiskola Hangver- Kornél életművét, valamint zenei stílusát és 

senytermében meg- mindegyikük gyönyörű műveiből egyet-egyet.
rendezett zongora- Köszönjük a nagyszerű élményt a rendezvény 
est, melynek fővéd- támogatójának, Tata Város Móricz Zsigmond Városi 
nöke és előadója, Könyvtárának!
Prunyi Ilona zon- Paulovicsné Guoth Zsófia
goraművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem tanára Hobo Sapiens* és Pilinszky
volt, aki elkápráztatta Legendák élve vagy halva
a nagyszámú közön-

séget virtuóz zongorajátékával. „1984-ben, a Hobo Blues Band „Vadászat” lemezén mondtam 
A Liszt Ferenc és magyar kortársai címet viselő koncert először Pilinszky János „Négysoros”-át. A vers skarlátbetűként 

átégette azt a kort, a lemezt és az előadásokat. Az abban a érdekessége, hogy az ünnepelt zeneszerző darabjai 
helyzetben érzett és felvállalt kilátástalan szomorúságot, a pontosan mellett olyan, a nagy alkotóhoz közel álló, de a 
felismert reménytelenséget, és vigaszként, a kötelező őszinteséget nagyközönség előtt sokkal kevésbé ismert magyar 
jelentette számomra. Versei azóta kísérnek csavargásaimban, és művészek zongoradarabjai csendültek fel, kiknek 
visszahoztak egy-két sötét mellékútról. Huszonöt év elteltével, a életéről és munkásságáról nagyon keveset hallunk. 
Circus Hungaricus 2009-es létrejötte után ismét hozzá fordultam, de 

Prunyi Ilona művésznő a zongoraművek eljátszása 
ezúttal reményért, hitért, szeretetért és vigaszért. Mindezt megkaptam 

előtt érdekfeszítő betekintést nyújtott közönségének Tőle, és ezzel az albummal szeretném fejet hajtva megköszönni.”**
az aktuális Liszt-kortárs zeneszerzőkről, így a (Hobo, Piliscsaba, 2010. szeptember 24.)
megjelentek nemcsak fülükkel élvezhették a muzsikát,  

*  Földes László: Hobo sapiens. Cartaphilus Könyvkiadó, 2007. „Legendák élve hanem lélekben és szellemükben is visszavarázsolták 
vagy halva” c. sorozat XI. kötetemagukat a XIX. századi Magyarország zenei és 
** Hobo-Pilinszky. Helikon Kiadó 2010.

kulturális életébe.
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Április 4. hétfő 17. 00 óra. Helyszín - mint mindig - a Attila, és egy rövidebb beszélgetésre marasztalta 
József  Attila Megyei Könyvtár. Egy újabb Új Forrás- Földest és a közönséget. Legfontosabb kérdése Hobo 
est, de most az áprilisi. Különbség az eddigiektől? Még választására vonatkozott, azaz, hogy miért éppen 
több szék, még több sor, a megszokotthoz képest Pilinszky Villon, Viszockij és József  Attila után? A 
másképp berendezve a terem. Mindezt azért, hogy azt válaszból pedig kiderült, hogy Földes László saját 
a több mint 150 várakozó nézőt befogadhassuk. S személyének volt éppen Pilinszky lírájára szüksége. 
hogy mire fel ez a nagy érdeklődés? Biztos mindenki Olyan életszakaszba érkezett, ahol csakis ezek a versek 
olvasta már valahol, vagy hallott róla, hogy vendégünk segíthettek rajta, s húzhatták ki őt a letargiából. „Olyat 
ezen a tavaszi délutánon a Kossuth-díjas művész, az tudok énekelni, amit magaménak érzek. … Soha nem 
élő rock-legenda, Földes László (a nemrég megjelent akartam színész lenni - egyetlen szerepet játszanék el: a Svejket 
Pilinszky CD-je és az áprilisi Pilinszky Új Forrás-szám -, mindent azért csináltam, mert nekem van rá szükségem. 
apropójából). Azért csinálom, mert engem gyógyítanak ezek a versek.”  

Így a költészet napja környékén nem az erős Pilinszky költészete sosem állt távol tőle, ezt az is 
rockert, hanem a gyengédebbik énjét hozta el nekünk. mutatja, hogy egyszer már szerepeltették a Négysoros 
Mégpedig azt, amelyik jellegzetesen rekedtes című költeményét egy 1984-es Hobo Blues Band 
hangjával adja vissza Pilinszky verseit, hol énekelve, albumon (Vadászat). 
hol szavalva a „Látja Isten, hogy állok a napon…” című Az előadóművész véleménye szerint abszolút 
összeállításban. Bár most nem egy színházterem adott nem felesleges az efféle művészet közvetítése. Ugyan 
otthont az előadásnak, Hobo mit sem törődve a az értelmi átlagszínvonallal nincs megelégedve, ennek 
díszlet- és jelmezhiánnyal, ugyanolyan átéléssel ellenére mindig teltházzal lepi meg őt közönsége. Mint 
közvetítette a költő gondolatait 33 versen keresztül, ahogyan most is.
Verebes Ernő dalait használva zenei aláfestésül. A Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
zeneszerző a tervekkel ellentétben mégsem tudta 
élőben kísérni művésztársát, de a siker így sem maradt 
el. A közönség teljes némasággal figyelte a „csavargó” Könyves szerda Buda Ferenccel
minden rezdülését, hallgatta mély, érdes hangját. Bár a 
vakuk - az előadó kérésére - érthető okokból nem Messziről, a Tisza partjáról érkezett vendéget, Buda 
zavarhatták meg sem az Apokrifet, sem a Ferencet, köszönthettünk a Móricz Zsigmond 
Harmadnapont vagy a Négysorost és az összes többi Városi Könyvtárban 
művet sem, Földes László csíkos pólójában biztosan a Könyves szerda újabb 
enélkül is mindenki emlékeibe égett. A műsor egy r e n d e z v é n y é n ,  
órája alatt nehéz tartalmú versek sorra váltakoztak a április 6-án. Amilyen 
súlyosságot, töménységet oldó, könnyedebb Verebes- messziről érkezett, 
számokkal. Hobo hol hozzáénekelt, hol felmondta a olyan közel került a 
zenére szövegét. A performanszot követően a nézők sz ívéhez ,  
színházakban megszokott nagyságú, szűnni nem érzelmeihez.
akaró taps során a művész megengedte, hogy a A műsor egy verssel 
fotósok is végezzék munkájukat. kezdődött, Rigó 

Sokan már felálltak székeikről, amikor a Balázs előadásában. A fiatal előadó olyan hévvel és 
könyvsorok közül előlépett az Új For rás  átéléssel mondta a verset, hogy a költő szemébe is 
főszerkesztője, az estek szokásos házigazdája, Jász könnyeket csalt az ihletett tolmácsolás.
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A továbbiakban a gyermekkorról, a pályakezdés Költészet napja Héregen 
szépségeiről, nehézségeiről esett szó, közben a vendég 
egy-egy vers felolvasásával fűszerezte a beszélgetést, Április 13-án a Héregi Iskolai és Községi Könyvtárban 
majd az élet személyesebb történéseiről, a családról és költészet napi megemlékezést tartottunk.
a barátok fontos, példaadó szerepéről esett szó. A A műsor első részében József  Attilára emlékeztünk, 

közben felidézett versek egyre majd játékos vetélkedőre hívtuk meg a közönséget: 
jobban elénk tárták szerzőjük magyar versek jellegzetes szavaiból kellett ráismerni a 
emberi tartását, az utódokat költeményekre.  A program harmadik részében a 
féltő gondolatait és mélységes faluban élő, művészetet szerető emberek mondták el 
emberszeretetét. Nagy tudású, saját verseiket, illetve megzenésített költeményeket 
igen művelt költőt, igényes hallgathattunk meg előadásukban.
alkotót hallgathattunk. A Véghné Szalai Katalin (Héreg)
feltett kérdések nyomán 
k i b o n t a k o z ó  p á l y a k é p  
jellemzően XX. századi, és Ismerkedés a könyvtárral – játékosan
jellegzetesen magyar. Az '56-os 
forradalom utáni megtorlás A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ismét 

(börtön) csak érettebbé, megfontoltabbá tette színesítette programkínálatát: 2011 tavaszától könyv-
gondolkodását. A fizikai munkában töltött évek tárhasználati vetélkedőket szervez 5-10. osztályos 
nemcsak a testet, de a lelket is erősebbé formálták. tanulóknak. Kiscsoportos vetélkedőink célja az 
Tanított is, s azokra az évekre is szeretettel emlékszik. ismeretbővítés, s emellett az önálló ismeretszerzésre 
A Holnap Kiadóban végzett munkáját most, a való nevelés is. A foglalkozásokat az osztályokat kísérő 
nyugdíjas éveiben sem adta fel, és szívesen jár író- pedagógusokkal egyeztetve tartjuk. 
olvasó találkozókra az ország minden részébe. Egy-egy vetélkedő 
Sokszor vesz részt szavalóversenyeken, mint zsűritag. általában 1-1,5 órát 
A kapott kitüntetéseket, díjakat örömmel nyugtázta vesz igénybe. Alkal-
mindig, de nem szédült meg ezektől, ugyanolyan manként egy osz-
egyszerű, szerény maradt, mint volt indulásakor, és tályt várunk, akik-
nem fukarkodik a pályakezdők támogatásával sem. ből 2 csapatot alko-
Mikor a közönségből az a kérdés érkezett: „a fiatal tunk. A győztes 
nemzedéknek mit üzen”, szinte könnybe lábadt szemmel csapat igényes, szó-
mondta: „féltem őket, és ha tehetem, segítek, amennyit bírok”. rakoztató társas- 
A vallásosságról, Istenhez fűződő kapcsolatáról szóló vag y  s t r a t ég i a i  
kérdésre két vers felolvasásával válaszolt. Az ekkor játékot kap ajándékba. Az 5-6. osztály foglalkozásait 
elhangzott sorok mély megrendülést váltottak ki a Goldschmidt Éva gyermekkönyvtáros tartja, a 7-10. 
közönségből, s ennél szebb szavakat, keresve sem osztályosokét pedig Dományi Zsuzsa könyvtáros. A 
lehetett volna találni az est méltó befejezéséhez. kisebbeket olyan társasjátékokkal jutalmazzuk, amely 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) a logikai készséget fejleszti, a kreatív gondolkodást 
serkenti, pl. Activity, Beugró, Let's party. A 
nagyobbaknak olyan középkori stratégiai, gazdasági, 
kommunikációs társasjátékkal kedveskedünk, mint a 
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Carcassonne, Alhambra, Lovagkor, vagy az asszociációs 50+NET
készséget fejlesztő Dixit nevű játék. A közelmúltban ért véget a tatai Móricz Zsigmond 
A rendezvénysorozat első állomásán, február elején a Városi Könyvtár nyugdíjasok számára meghirdetett 
Vaszary Általános Iskola 6. osztályos tanulói adtak számítógépes-internetes tanfolyamának első turnusa, 

számot könyvtárisme- az 50+ NET első két csoportjának oktatása, amely a 
retükről, s csakhamar TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat keretén belül valósulhatott 
csatlakozott a Szomó- meg.
di Általános Iskola Bár a programban az eredeti elképzelések szerint 5 
felső tagozata is a csoport 2010 novemberétől 2012 februárjáig tartó 
kezdeményezéshez. képzését terveztük, az óriási érdeklődés miatt a heti 
Márciusban a Diákott- egy csoport – egy alkalom helyett párhuzamosan két 
h o n ,  v a l a m i n t  a  "osztályt" kellett indítanunk, hogy a várólistára kerülő 
Jávorka Sándor Szak- jelentkezőknek minél kevesebbet kelljen várniuk. A 

középiskola 9-10. osztályosai látogattak el hozzánk. tanfolyam létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, 
Programunkon végigkalauzoltuk a gyerekeket a mint hogy a plakátok kihelyezése előtt már sikerült 
felnőtt- és a gyerekkönyvtáron, elmondtuk mit hol feltöltenünk a létszámot, köszönhetően a "szájról-
találnak, mi segíti tájékozódásukat. Témánk volt a szájra" adott híreknek.
betűrendbe sorolás, a könyv felépítése, elemei. A A lelkes "nebulók" rácáfoltak arra az általános 
kézikönyvtárban konkrét példákon keresztül tévhitre, miszerint a számítástechnika a fiatalabb 
mutattuk be szócikkek keresését lexikonban, illetve generáció kiváltsága, mondván, hogy ők már 
szótárban. Külön kis tájékoztatót tartottunk gyermekkoruktól fogva használják a számítógépeket. 
könyvtárunk folyóiratairól, hiszen a 140-féle szaklap A természetes és önkéntes érdeklődésnél nagyobb 
között nem könnyű eligazodni. Szó volt még a mozgatóerő nincs a Földön, és ebben a tanfolyam 
katalógusfiók használatáról, a benne való keresésről is. résztvevői bizony nem voltak híján.
A raktározási táblázat segítségével a gyerekek A számítógép alkatrészeinek megismerése után a 
megkeresték, milyen Cutter és ETO számot billentyűzet és az egér használatát, majd az alapvető 
kapnának, ha könyvet műveleteket (másolás, törlés stb.) sajátították el, s e 
í rnának valamilyen rövid bevezetés után az Internet világával ismerkedtek 
témakörben. meg: böngészés, keresés, elektronikus levelezés, élő 
A játék során elhang- kapcsolattartás (chat).
zottak még villámkér- A résztvevők között teljesen kezdők, és már az 
dések, volt kakukktojás alapokkal tisztában lévő hölgyek és urak is voltak 
játék, valamint konkrét vegyesen, de mindenki tanult valami újat.
könyveket kellett a A 10 alkalom, amely 6 kezdő és 4 haladó 
t a n u l t a k  a l a p j á n  foglalkozásból állt, február 17-én egy kis 
visszasorolni a polcra. A vetélkedő elnyerte a tanulók állófogadással egybekötött rendezvénnyel zárult, 
tetszését, a játék végén többen ígérték, hogy amelyen a két "végzős" csoport jelképes oklevelet 
beiratkoznak, és olvasóként is visszatérnek a vehetett át, és a következő turnus résztvevői is ízelítőt 
könyvtárba. Tapasztalatból mondhatjuk: valóban kaphattak a rájuk váró képzésből.
visszatérnek!

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) Paulovics Milán (MZSVK Tata)
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„OROSZLÁNKAROM-TURNÉ“ Georgina is csatlakozott a Petőfi-verseket 
szavalókhoz, majd a zenei rész után a gyermekkor, az 

Vértestolna otthontól való távollét, az édesanyához fűződő 
kapcsolat, s a nagyszülőkkel kapcsolatos élmények 

2011. március 23-án, Vértestolnán jártak az szólaltak meg, s a verselők közé bekapcsolódott 
Oroszlánkarom előadói, mégpedig a Kőkúti Iskola és Andódy Adonika is. Őrá a harmadik részben nagy 
Fazekas Utcai tagintézményének tanulóiból alakult feladat hárult: két szarkasztikus prózával XX. századi 
csapat. költők verseit közvetítette: Roald Dahl és T.S. Eliot 
A művelődési ház nagyterme szinte teljesen megtelt, szólaltak meg általa. Lak Dávid viszont két szellemes 
és - hála a jó szervezésnek – kezdődhetett a műsor. magyar prózát mondott, melynek szerzője Nógrádi 
Először az elmúlt ünnep, március 15. tiszteletére, Gábor.
néhány Petőfi verssel indult a műsor, Bátki Miklós, Köszönjük a megjelenteknek a szerető figyelmet, és az 
Bátki Márton és Lak Dávid előadásában. Ezután előadást búcsúztató hálás, nagy tapsot.
Bátki Miklós játszott harmonikán két zeneszámot. A 
műsor második részében már a lányok is 
bekapcsolódtak az előadásba: Andódy Adonika és Kocs
Verényi Rebeka, akik az otthon melegéről és az 
édesanyáról szóló verseket hoztak, majd ismét A kocsi Faluház aulájának falán József  Attila és 
muzsikált Bátki Miklós. családjának képei, kéziratos verseinek másolatai 
A befejező részben a nevetésé lett a főszerep: iskolai üdvözölték a költészet napját köszöntő versműsort: az 
csínyekről is szó került a nézők legnagyobb Oroszlánkarom szereplőit és a vendégeket. Az Eötvös 
derültségére. József  Gimnázium tanulói  á l ta l  e lőadott 
Köszönet a helyieknek a kiváló szervezőmunkáért! összeállításban régi költők máig ható szavai beszéltek a 
Nagyon szép élménnyel gazdagodva távoztunk hazaszeretetről, a szülőföldhöz való eltéphetetlen 
Vértestolnáról. kötődésről. Fischl Ágnes, Nagy Rebeka és Tóth 

Réka ezúttal - talán a közönség értő hallgatása miatt, 
Dunaalmás talán a közelgő költészet ünnepe okán - önmagát múlta 

felül. Természetesen most is zeneszó választotta el 
Az Oroszlánkarom újabb állomása 2011. március 30-án egymástól a különböző műsorrészeket: Bátki Miklós 
Dunaalmás volt, ahol ugyan egyszer már járt egy harmonikajátéka. Ő még nem középiskolás, viszont 
„Oroszlános” csapat, de ők gimnazisták voltak, most szép muzsikálása méltón egészítette ki a gimnazisták 
azonban a Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas utcai teljesítményét. A műsor végén a vidámabb versek 
csoport adott elő egy szép műsort. (Varró Dániel, Weöres Sándor és Heltai Jenő tollából) 
A  kezdő blokk Petőfi-versekből állt, melyeket a derűs hangulattal jutalmazták az odaadóan figyelő 
felismerés örömével hallgattak a nézők. Különösen nézőket. Köszönet illeti Szabó Andrásnét, Kocs 
kedves volt a szívüknek a két helybéli fiú: Bátki könyvtárosát a szépen feldíszített környezetért, és a 
Márton és bátyja Miklós, akik nem csak verset kedves fogadtatásért, a közönséget pedig azért, hogy 
mondtak, hanem a versek között nagyon szép értő figyelmükkel segítették ünneppé tenni ezt az 
har monika–muzs ikáva l  káprázta t ták  e l  a  április 8-i délutánt! 
hallgatóságot. Lak Dávid és Kulcsár Evelin 
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Tardos mindnyájuk által tanult verseket, újjá formálva, más 
hangvételben élvezhették. Azok a versek, melyek a 

Gyönyörű környezetben, szépen felújított művelődési családot, az otthoni történéseket, a nagyszülőkkel való 
házban léphettek fel a Tatai Református Gimnázium kapcsolatot ábrázolták, szintén magukhoz kötötték a 
tanulói Wass Albert és Márai Sándor műveiből hallgatókat, míg a műsor végén az iskoláról, s a tanár-
összeállított műsorukkal. diák kapcsolat fonákságairól szóló próza, alaposan 
2011. április 12-én, délután sokan eljöttek a helyi megkacagtatta a tanulókat s tanárokat egyaránt. Az 
lakosok közül az előadásra. Zenét is hallgattunk az előadók felsorolása elengedhetetlen: Andódy 
egyes műsor-részek között, Pozsgay Zsófi érett, Adonika, Kulcsár Evelin Georgina, Verényi 
művészi fuvolajátékában gyönyörködhettünk. A Rebeka, Bátki Márton, Lak Dávid és a tanárok 
kezdő versek a különbözőségről, a másságról, a számára tehetséges harmonikajátékával óriási 
kiválasztott sors nehézségéről szóltak, s a közbeékelt meglepetést okozó Bátki Miklós. Köszönjük nekik a 
prózák a próbatételek vállalásának szükségességéről, a szép előadást! 
hit megtartó erejéről beszéltek. Később a hazától távol Jó volna, ha a többi iskola, ahonnan „oroszlánkarmos“ 
élő költők a bujdosás fájdalmát, a soha nem szűnő csapatok szerveződtek, szintén helyet adna diákjaik 
honvágyat, a haza, a szülőföld örökké fájó hiányát előadásának. Reméljük ezt is sikerül megszervezni!
énekelték meg, s a végén a hitet az élet jobbra Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
fordulásában, a vállalt úton való következetes, töretlen 
haladás fontosságát, s a nyelv megtartó erejét 
hangsúlyozták az írások. Külön öröm és meglepetés 
volt az előadóknak (Rajj Réka, Sulyok Viktória, 
Gerencsér Dániel, Pozsgay Zsófi), hogy Tardoson Húsvétvárás Táton
helyi rádió is működik, s a műsorból majd részleteket 
játszanak le mindazoknak, akik nem lehettek ott az A húsvétvárás jegyében nyitotta ki „kapuit” a táti 
előadáson. Kultúrház és Könyvtár húsvét előtt egy héttel, 
A nézők nagy tapssal hálálták meg a színvonalas vasárnap délután. 
előadást. Szinte zsongott a ház a sok gyerektől, minden 

helyiségben lehetett valamit tevékenykedni. 
Dolgoztak az ügyes kezek.  Többféle tojásfestési és 
díszítési technikát kipróbálhattak a gyerkőcök. A 

Tata legkisebbek gipszből öntött húsvéti figurákat 
festegettek nagy buzgalommal. Nagyon sok szép 

A tatai Fazekas utcai iskolában rendhagyó órára várták húsvéti nyuszi készült papírból, melyek azóta már 
azokat a diákokat, akik az Oroszlánkarom műsor- valószínűleg – egy virágcserépbe szúrva – díszítik 
sorozatában részt vettek, s akik ebben az otthonukat. A legügyesebbek elleshették a tokodi 
intézményben tanulnak. „csuhés” néniktől a csuhényuszi-készítés fortélyait. 
Április 13-án reggel 9 órakor saját diáktársaik előtt Hamza Györgyné, Marika 'húsvéti tojás'-kiállítást 
szerepeltek, és remek teljesítményt nyújtottak a majd' rögtönzött az előtérbe, ő is szívesen segített a 
kilencven fős nézősereg előtt. Három osztály vehetett gyerekeknek az otthonról hozott kifújt tojások 
részt a rendhagyó órán. Petőfi költeményeit, a díszítésében. A könyvtár játszóházzá változott: a fiúk, 
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(és a lányok is!) lelkesen tanulták a locsolóverseket, Költészet napi események
körjátékokat játszottak. Ha már minden „állomást” 
végigjártak, részt vehettek a tojásvadászaton. A feladat Április 11-én a költészet napja alkalmából József  

az volt ,  hog y a – Attila költeményeiből és levelezéseiből összeállított 
könyvtár zeg-zugaiba – műsort tekinthettek meg az érdeklődők „… mint üvegen 
elrejtett papírtojásokat át…” címmel a Talpalatnyi Színház Társulatának 
megtalálják, melyeket tolmácsolásában az almásfüzitői könyvtárban.
természetesen csokito-
jásra lehetett beváltani. A Szintén a költészet napján Pikó Árpád ifjú költővel és 
legkisebbek a gyereksa- verseivel ismerkedhettek meg az érdeklődők a 
rokban forgatták a Tatabányai Városi Könyvtárban.
lapozókat, mesekönyve-

ket, mondókáztak, és nagy-nagy érdeklődéssel Húsvéti készülődés Akán és Tatán
figyelték a nagyobbakat. Előző este – szintén a 
húsvétvárás jegyében – nyílt meg a Táti Galériában Az akai szülői munkaközösség húsvéti játszóházának 
Paulusz Györgyi ikonfestő tárlata. Akik nem tudtak és vásárának a helyi könyvtár adott otthont.
eljönni a megnyitóra, ill. a gyermekeket elkísérő Április 22-én a tatai Móricz Zsigmond Városi 
szülők, a délután folyamán megnézhették az Könyvtár is szervezett húsvétváró kézműves 
alkotásokat, valamint betekinthettek a földszinti foglalkozást.
nagyteremben alkotó „festőtanoncok” munkájába is. Olvasóklub
(Simon M. Veronika festőművész havonta tartja 
egynapos festőkurzusát kultúrházunkban.) Az Április 20-án a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban 
élőtérben válogathattak a Szalay- és a Holló Darányiné Csonka Valéria mutatta be Szenczi Molnár 
Könyvkiadó kínálatából: mesekönyveket, színezőket, Albert naplója című könyvét. Millisits Máté 
különböző foglalkoztatókat, ismeretterjesztő művészettörténész a protestáns hitvallók és az 
könyveket. ellenreformáció témakörében tartott előadást.
A fárasztó foglakozások után – úgy tűnt – 
mindenkinek jólesett a medvehagymás libazsíros 
kenyér, a vajas-mazsolás kalács és a limonádé. Mese-egyetem Tatán

Pappné Adolf  Erzsébet
Április 21-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Mese-egyetem című programsorozatában dr. Pompor 

Megyei könyvtárkép röviden Zoltán tartott előadást A mesélés rituáléja  címmel.

Író-olvasó találkozó

Zsíros-Simon Mária íróval, költővel és előadó-
művésszel találkozhattak a könyvtárlátogatók 
áprilisban az almásfüzitői községi és iskolai 
könyvtárban, és a csépi könyvtárban is.
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