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Történelmi vetélkedő Tarjánban 

Tomasovszky Edit 

A szabadságharc időszakát feldolgozó történelmi 

– irodalmi – művészeti versenyt rendeztek már-

cius 20-án Tarjánban, a térség iskoláiból jövő, 

négyfős csapatoknak. A versengő csoportok a 

környező települések 7-8. osztályosaiból alakul-

tak meg. Tatabányáról az Árpád Gimnáziumból 

két csapat, a Dózsakerti Váci Mihály Általános 

Iskola, a Dózsa György Sportiskola, a Kodály 

Zoltán Általános Iskola, továbbá a Vértessomlói 

Nemzetiségi Általános Iskola és az Esztergomi 

Babits Mihály Általános Iskola, valamint a Tar-

jáni Német Nemzetiségi Általános Iskola két 

csapata vett részt a vetélkedőn.  

 

A vetélkedő résztvevői  

A vetélkedő célja az volt, hogy a tanulók játékos 

csapatversenyben ismerjék meg a forradalom és 

szabadságharc történelmét, irodalmát, művésze-

ti- és kulturális kincseit, jelentős személyiségeit. 

A versenyzők először egy levelezős fordulóra 

küldték be a megoldásaikat, majd 2018. március 

20-án Tarjánban mérhette össze tudását a kilenc, 

döntőbe jutott csapat. A tudásuk mellett a csapat-

tagok kreativitására is nagy szükség volt, ugyan-

is a történelmi feladatok mellett például a sza-

badságharc hadjáratait bemutató térké-

pet/makettet, szabadságharcos zászlót és katona-

toborzó beszédet is készítettek. Feladatuk volt 

továbbá, hogy bemutassák a huszárruházatot, 

verset szavaljanak, körülírják az egyik Kossuth-

nótát csapattársaiknak, szénrajzot készítsenek a 

korabeli épületekről, korabeli karikatúrákat is-

merjenek fel, vagy éppen kokárdát varrjanak. 

Nagy derültséget keltett, amikor a március 15-i 

eseményeket adták elő rögtönözve. Az összesen 

305 pontos vetélkedőn az 1. helyezést a tarjáni 

Dzsentrik csapata érte el. Őket a Történ-Észek 

(Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. Tatabánya) 

követték, majd a 3. helyezést a Szalagrózsa tar-

jáni csapat szerezte meg. A szponzorok segítsé-

gével (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

Vértes Agorája, Jászai Mari Színház) minden 

versenyző és felkészítő tanár értékes jutalommal 

térhetett haza. 

 

Felszabadultan a verseny után. 

 A fotókat Tomasovszky Edit készítette 

A gyerekek nagy felkészültséggel, izgalommal 

jöttek a versenyre, ahol kiválóan bizonyították 

tudásukat, ötletességüket, együttműködésüket. 

Gratulálunk nekik! 

mailto:fabian.ildiko@jamk.hu


 

Történelmi és műveltségi vetélkedő 
Leányváron 

Pócsföldi Gáborné 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár támogatásával a Leányvári Községi 

Könyvtár, valamint a Leányvári Erdély Jenő 

Általános Iskola közösen, “1848, te csillag” 

címmel megyei komplex történelmi és műveltsé-

gi vetélkedőt hirdetett az 1848. március 15-i for-

radalom 170. évfordulója alkalmából. A verseny 

témája az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc története volt. Versenyfelhívásunkra a me-

gyéből 15 csapat jelentkezett.  A verseny ha-

gyományainkhoz híven 2 fordulóból állt.  

Az első forduló a levelezős verseny volt, ahol a 

feladatlapokat postai úton kellett a megadott ha-

táridőig visszajuttatni a helyi könyvtárba. A köz-

ségi könyvtár a megoldott feladatsorokat továb-

bította az iskolai könyvtárosnak, aki átadta a 

szaktanárnak elbírálásra. A második fordulóba a 

legeredményesebben teljesített 10 csapat nyert 

meghívást.  

A döntőre 2018. március 13-án került sor Leány-

váron, a Farkas János Művelődési Ház nagyter-

mében. A korábbi évekhez hasonlóan Csernyák 

Attiláné Zsuzsa állította össze a feladatokat. A 

háromfős csapatok figyelmét igen csak lekötötte 

a 9 + 1 feladat megoldása, mint ahogyan a felké-

szítő tanárokból álló, nyolcfős zsűriét is.  

A vetélkedő dobogósai: 

1. „ BRIT TUDÓSOK” Babits Mihály Általános 

Iskola, Esztergom 

2. „ 80 HUSZÁR – 77” Kisfaludy Mihály Álta-

lános Iskola, Környe 

3. „ EÖTVÖS DOROG”  Eötvös József Általá-

nos Iskola, Dorog 

Az ajándékokat ünnepélyes keretek között adta 

át Hanzelik Gábor, Leányvár Község Önkor-

mányzatának polgármestere, Nagyné Engler 

Zsuzsanna, a Leányvári Erdély Jenő Általános 

Iskola igazgatónője, Mikolasek Zsófia, a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatónője, 

Sitku Pál, a zsűri elnöke, továbbá Csernyák Atti-

láné pedagógus. 

Az első helyezett csapat az értékes könyvcsomag 

mellett egy USB kulcsot és egy Quatro mini tár-

sasjátékot kapott. Felkészítő tanáruk könyveket 

és USB kulcsot vehetett át munkája elismerése-

ként. A második helyezett csapat ajándékcso-

magjában könyv, USB kulcs és egy Quatro mini 

társasjáték lapult; felkészítő tanáruk pedig két 

ajándékkönyvet kapott. A harmadik helyezett 

csapat egy könyvvel és egy Quatro mini társasjá-

tékkal, tanáruk pedig két ajándékkönyvvel gaz-

dagodott.  

 

 

A résztvevőkről Pócsföldi Gáborné készítette a fotót 

 

Nagyon szépen köszönjük a megyei könyvtár-

nak, hogy idén is biztosította számunkra az érté-

kes ajándékokat, ezzel is segítve a vetélkedő 

színvonalas lebonyolítását. A résztvevőknek 

pedig ezúton is gratulálunk. 



 

Helytörténeti könyv bemutatója a 
Mocsai Községi Könyvtárban 

Varga Orsolya 

2018. április 13-án Szűcs József könyvbemutató-

jára került sor 

könyvtárunkban. 

Kötetének címe: 

Hűlt helyek - egy 

valaha volt zsidó 

közösség nyomá-

ban, amely a 

mocsai zsidóság 

100 évének történe-

tét dolgozza fel, és 

fél éves kutatás 

eredménye.  

A rendezvényen 30 vendég jelent meg  alig 

fértünk el a könyvtárban. A helyi lakosokat ér-

dekli a településhez kapcsolódó történelem, ezért 

előadása, mondanivalója nagy sikert aratott. 

Szűcs József idén februárban már tartott erről 

egy előadást. Nagy sikere volt akkor is. Ennek és 

a támogatásoknak köszönhetően jelenhetett meg 

a kutatás anyaga nyomtatott formában is. 

A kötet szerzőjét meghívták előadást tartani Bu-

dapestre is a Páva utcai Holokauszt Emlékköz-

pontba egy májusi időpontra. Nagyon örülünk 

annak, hogy könyve ilyen sikert aratott. Arra 

pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a fel-

ajánlásokból ilyen rövid idő alatt összegyűlt a 

kiadás költsége. 

Az író így ajánlja művét olvasóinak:  

„Azzal kezdődött, hogy olvasni akartam róluk. 

Aztán kiderült, hogy nem igazán van mit. Akkor 

nyomozni (mondjuk szebb szóval: kutatni) kezd-

tem. Legelőször a hősi emlékművet kerestem fel; 

tizenhat nevet találtam rajta (mint később kide-

rült, egy részüket hibásan írva). Ez a tizenhat név 

lett kiindulópontom (mára a „lista” harminchá-

rom áldozat nevét tartalmazza). Anyakönyvek, 

múzeumi és levéltári dokumentumok, könyvtárak 

polcai közt teltek a hetek, a hónapok, ímélek és 

telefonok tucatjaival bombáztam a nálam oko-

sabbakat, hozzáértőbbeket, és mindenhonnan a 

maximális segítséget kaptam. Kinőttem az egy-

szerű érdeklődő, kíváncsiskodó szerepköréből, 

célommá lett, hogy legalább egymondatnyi emlé-

ket állítsak az 1840 és 1947 között Mocsán élt 

zsidó közösség valamennyi tagjának. Úgy érzem, 

sikerrel jártam. 

 

 

A rendezvényen a könyv megvásárlására és  

dedikáltatására is lehetőség nyílott.  

Fotók: Hörömpöli Tibor



 

A magyar költészet napjára 

Borbély Ilona 

Jó veled látni a földi csodákat címmel jelent 

meg 2018 februárjában 

Stancsics Erzsébet vá-

logatott verseket tar-

talmazó verseskötete. 

Könyvével személye-

sen ajándékozta meg 

könyvtárunkat, verseit 

az ácsteszéri olvasók-

nak dedikálva.  A ver-

sek elé ajánlom a kö-

vetkező gondolatokat Szántai Sándortól: 

 „Kedves Olvasó! Te, aki most bepillantasz e 

sorokba, kíváncsiságod késztet s szeretnéd a ver-

seken túl megismerni az alkotót, a költőt. Milyen 

is Ő? Annyit talán elárulhatok: lélekkel áldott… 

És még annyit: jó szemű megfigyelője társadal-

munknak. 

Szó-készletében eleven világunk tárul fel, nem 

„magas lóról” üzennek sorai, rímei nem szépel-

gő variációk. Adottak a sugallatok! Látásmódját 

körüllengik a valóság apró, számunkra fontos 

elemei. 

Elmondhatjuk: de jó nekünk, hogy belemélyedhe-

tünk a „gyönyörűségek kertjébe”! Ahol gyü-

mölcsérlelő nyár van, ahol az ősz variálja s 

ölünkbe hullajtja gazdag termését, s ahol a fagy 

keménysége sem lesz halálunk. De a tavasz jötte 

új erőt ad, s reményt keltve készít fel újabb élet-

re, évekre… 

Stancsics Erzsébet, a költő az összekuszálódott 

világ ágait-bogait bontogatja, ahol csak lehet s 

nem társul a külön utakon járókhoz. E csonka 

ország népe van homloka előterében. Véli és 

kimondja: ember embernek nem lehet elnyomója, 

kirekesztője, a szűklátókörű zászló-bontogatók 

soraiban nem menetel. Finom vallomásából ki-

tűnik gondolatvilága: 

„Reggelre csontig ég minden bánat, 

megszólal a fény piros lándzsáival, 

a tükörben még hallgat a hajnali csönd. 

Takaróddal álmodik a párna, 

a reggel ablakában gyökér-őrség áll 

az érzés, amit nem lehet tanítani! 

  

Aztán felébred a szemedbe ültetett csoda! 

Kezed lángoló ménes – fut a napba, 

csók-kicsi fészek, sziromnyi pillanat!... 

Friss rózsát rajzolsz tenyerembe, 

hogy legyen nekünk a nincsből is 

minden emberi és elviselhető!” 

A megye filmtörténete Ácsteszéren 

Borbély Ilona 

A megyei filmforgatás 100 évéről tartott előadást 

március 23-án Cserteg István filmkutató. Nagy 

érdeklődéssel és aktív részvétellel zajlott az ese-

mény. Az előadó részletesen kitért a filmtörténet 

kezdeteire, Deésy Alfréd tatai és Korda Sándor 

komáromi alkotásaira.  

 

Cserteg István.  

Fotó: Borbély Ilona 



Ezt követően olyan kultikus, a megyében film-

kockákra varázsolt filmcímek kerültek terítékre 

rendezőikkel, mint Az öreg bánya titka, Az 

aranyember, A legényanya, továbbá az Asterix 

és Mata Hari titkai is előkerültek. Cserteg Ist-

ván érdekes összefüggésekre, különleges filmle-

gendákra irányította a hallgatók figyelmét igye-

kezve azt elérni, hogy az előadás után minél több 

filmet nézzenek meg vagy nézzenek újra. 

Az előadást követő beszélgetésben sok érdekes-

ség hangzott el, köztük olyanok, amelyek az elő-

adó számára is újdonságok voltak. Cserteg István 

sajtóanyagában így fogalmazott az eseményről: 

„Őszintén meghatott az itt élő emberek tudása, 

kultúraszeretete és Táncsics örökségének ápolá-

sa. Külön nagy élmény volt, hogy az előadás 

utáni beszélgetésekben új filmes információk 

merültek fel. 

 

Strándl Ferenc elmeséléséből megtudhattuk a 

Hogy szaladnak a fák című film (1966, rendező: 

Zolnay Pál) forgatásának részleteit.  A film koc-

káinak Szomor és Gyermely is adott hátteret. A 

báli jelenetet a település központjában található 

kultúrházban, a búcsút a körhintával Gyerme-

lyen forgatták. Szomor és Gyermely több lakója 

statisztaként szerepelt a filmben. A csatkai bú-

csúból néhány filmkocka szerepel a filmben. Ez 

utóbbi helyszínen Feri bácsi is jelen volt. 

Vellner Imréné szívesen idézte fel emlékeit a szí-

nészekről, például Zala Márkról, és arról, hogy 

hol szállásolták el őket a faluban. 

Gubucz Lajosné Ágnes pedig egy új filmet adott 

hozzá elmesélésével a megyei adatokhoz, hiszen 

a bábolnai nemzetközi filmforgatás élményei 

máig megmaradtak emlékezetében a hatvanas 

évek közepéről. Ferien mit Piroschka (Nyaralás 

Piroskával) címmel 1965-ben Magyarországon 

forgattak játékfilmet a Dr. Herbert Gruber 

Produktion megbízásából.  A film rendezője F. J. 

Gottlieb volt. A forgatás helyszínei között szere-

pelt Bábolna ménesudvara. A nemzetközi stáb-

ban a magyar szereplők között volt Tordai Teri, 

Bujtor István, Görbe János. A film sztárjai közül 

kiemelhető Götz George, valamint az Orion űr-

hajó kalandjai című sorozatból ismert Dietmar 

Schönherr. Gubucz Lajosné tanúja volt a forga-

tásnak Bábolnán. A német-osztrák-magyar ko-

produkció népszerű volt német nyelvterületen. 

Ezen kívül érdekes volt megtudni, hogy a János 

vitéz című film (1938, rendező: Gaál Béla) több 

részletét Banán, Bábolna mellett forgatták.  Eb-

ben szerepelt Ágnes édesanyja: Dombi Jánosné 

is. 

A templomnál forgatott esküvői részletre még ma 

is sokan emlékeznek. A film magyar kópiái el-

vesztek. Kanadából sikerült 1994-ben szerezni 

egy még használható, felújításra alkalmas filmet. 

Komárom-Esztergom megyében 100 év alatt 

200-nál is több filmet forgattak. Ez óriási kincs-

tár. Az pedig rekordergyanús, hogy a megye 76 

településéből több mint 40 környezetben forgat-

tak 12 ország rendezői, filmes stábjai.” 

 

Nyuszi az emberek földjén 

Klinger Ágnes 

Március 19-én, hétfőn reggel mesejátékot adtak 

elő az óvodában. A községi könyvtár a KSZR 

szerződés keretében, a József Attila Megyei 

Könyvtár által meghívta a Szegedi Látványszín-

ház színészeit.  

Nagyváriné Radovics Angelika szavait idézve:  

"Köszönjük a megyei könyvtár támogatását, ki-

csik és nagyok (beleértve a felnőtteket is) nagyon 



élvezték az előadást. Szerencsés volt a téma-

/darabválasztás, mert nemcsak a húsvéti készü-

lődést színesítette, de kapcsolódott a heti té-

mánkhoz is. A Víz világnapja témakörbe is beil-

lett, játékos, interaktív módon épp olyan ismere-

teket nyújtott a gyerekeknek, amelyeket a hétre 

beterveztünk: patak, folyó, eső, víz haszna, elő-

fordulási formái, vízi élőlények, víz szennyezése, 

környezetvédelem, takarékos vízhasználat, stb. 

Az időjáráshoz is hozzá alakították a darabot, 

szó esett arról is, hogy a tél és a tavasz össze-

vesztek, a tél nem akar elmenni, a gyerekekkel 

közösen próbáltuk a tavaszt csalogatni…. 

 

 

Kesztölc, a Szegedi Látványszínház előadása.  

A fotókat Klinger Ágnes készítette 

… A bő félórás darabot a sok mozgásnak, inter-

akciónak köszönhetően a pici, 2,5-3 éves óvodá-

saink épp úgy végig figyelemmel kísérték, mint az 

iskolába készülő nagycsoportosok. Énekeltek, 

verseltek, figyeltek, ismeretekkel gazdagodtak. A 

díszlet és a jelmezek esztétikusak, látványosak 

voltak, a színészek előadása magával ragadta a 

gyerekeket. Szívesen látnánk máskor is ezt a pá-

rost, óvodásaink egy újabb élménnyel gazdagod-

tak. Köszönjük szépen!” 

 

A Tekergő Bábszínház Szákszenden 

László Kálmánné 

Nem először látogatott kedden a községbe a Te-

kergő Bábszínház társulata. Ezúttal a Bundás 

Bocsok kalandjainak bábelőadásával szórakoz-

tatta az ovisokat és kisiskolásokat. Az interaktív 

produkció a könyvtár szervezésében és támoga-

tásával került színre a községben. 

A történet szerint a medvemamának sok a dolga, 

el kell mennie otthonról. Megbízza Marcikát, 

hogy vásároljon be, Mancikát pedig, hogy ügye-

sen takarítson, és csináljon rendet. Mancikának 

inkább játszani van kedve, így elszökik otthon-

ról, de sajnos eltéved. Egyszer csak meghallja, 

hogy valaki nagyon csuklik. A hang a fa tetejéről 

jön, ahol Ugri lakik, a mókus. S hogy mi történt 

ez után, arról minden bizonnyal hosszasan me-

séltek szüleiknek az apróságok, akik nagy izga-

lommal és beleérzéssel követték az előadást. 

 

 

Szákszend, a Tekergő Bábszínház előadása.  

A fotókat László Kálmánné készítette 


