
Új színfolttal gazdagodott a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár rendezvény-
palettája. 2015. június 8-a és 13-a között
került megrendezésre a Közös bölcsõ –
Tungitól a görög lagziig címû program-
sorozat, amelyet a könyvtár a Tatabányán
mûködõ nemzetiségi önkormányzatokkal
közösen valósíthatott meg. A hagyo-
mányt teremtõ rendezvénysorozat Tata-
bánya Megyei Jogú Város pályázati tá-
mogatásával jött létre. Hétfõtõl szom-
batig majd’ minden nap a megyei könyv-
tár más-más fiókkönyvtárában és a Fõ 
téri épületében mutathatták be a szlovák,
a lengyel, a roma, a német és a 
görög nemzetiség képviselõi hagyomá-
nyaik, értékeik egy szeletét, gasztronó-
miájukat, zenéjüket és táncukat. 
A könyvtár fontosnak tartja a Komárom-
Esztergom megyében és Tatabányán élõ
nemzetiségek bevonását a könyvtárhasz-
nálók soraiba, ezért sajátos eszközeivel
próbálja népszerûsíteni szolgáltatásait. 
A kezdeményezés hatására a nemzetiségi
dokumentumok használatának emelke-
dését várjuk.

A programsorozat krónikája

Június 8. 
Szlovák dalok és gyermekjátékok
Helyszín: a Tatabányai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat épülete

A nemzetiségi hét Bánhidán kezdõdött,
ahol Turainé John Katalin alpolgármes-
ter megnyitója után Voit Pál, a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatója, valamint Mazalin Zoltánné, a 
Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a megjelen-
teket.

Vendégünk, Krajczárné Száraz Erzsé-
bet pedagógus, szlovák dalokkal, táncok-
kal és gyermekjátékokkal ismertette meg
a fõleg gyermekekbõl álló közönséget.
Lelkes elõadása hatására a terem hama-
rosan egy nagy táncházzá alakult. A jó
hangulat magával ragadta még a felnõtt
hallgatóságot is, kedvet csinálva a közös
táncoláshoz, énekléshez.
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Közös bölcsõ 
Tungitól a görög lagziig 

✒✒    Adorján Mária–Feketsné Kisvarga Anita–ifj. Gyüszi László–
Sóvágó Zsoltné–Tarjánné Tihanyi Tímea

Krajczárné Száraz Erzsébet a szlovák nemzetiségi napon
Fotó: Nagy Ádám

Szlovák gyermekjáték
Fotó: Nagy Ádám



A nemzetiségi hét elõzményeként a
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
közzétett egy 13+1 pontból álló totót,
amelynek kérdései a Tatabányán élõ
nemzetiségek köré csoportosultak.
Ahogy minden programhelyszínen, itt is
kiértékeltük a rendezvény elõtt beérke-
zett megoldásokat. A program végén a
helyes megfejtõk közül kisorsoltuk azon
díjazottakat, akik a megyei könyvtár jó-
voltából könyvjutalomban részesültek.

Az esemény keretében aláírásra került
egy együttmûködési megállapodás a Ta-
tabányai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, amelynek köszönhetõen a jö-
võben remélhetõleg több közös kulturális
program épül majd a szlovák nemzetisé-
gi hagyományok köré. Az együttmûködõ
felek megállapodtak, hogy minden lehet-
séges eszközzel támogatják a kezdemé-
nyezést.

Június 9. 
Sors és hit: a lengyel nép ereje
Helyszín: a József Attila Megyei és Váro-
si Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtára

A nemzetiségi hét lengyel programjának
vendége Krzysztof Grzelak plébános úr
volt, aki a Sors és hit: a lengyel nép ere-
je címmel tartott elõadást. Hivatásából

adódóan is a lengyel nép történetének
azon szakaszairól beszélt, amelyekben a
nép Istenbe vetett hite segítette át a nagy
sorsfordító eseményeken a lengyel nem-
zetet. Kedves, közvetlen stílusa magával
ragadta a – sajnos kevés számú – közön-
séget. Érdekes volt ebbõl a megközelítés-
bõl is megismerni a lengyel nép és az 
ország történetét. Mivel nem régóta tar-
tózkodik Magyarországon a budapesti
Lengyel Perszonális Plébánia plébá-
nosaként, elõadását Bros Stanislaw
Wosciechné, a tatai lengyel kisebbség 
vezetõje tolmácsolta. Minden elismerés
neki is. 

Ezen a programon is aláírásra került
egy együttmûködési megállapodás a Ta-
tabányai Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, amelynek keretében mindkét
fél reméli, hogy ez az egyszeri program
majd tovább bõvül, a könyvtár pedig sa-
ját lehetõségeivel, eszközeivel támogatja
a nemzetiségi önkormányzat kulturális
tevékenységét.

Június 10.
Tungi, stangli, rongyos nadrág: 
történetek és sváb ételek
Helyszín: a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Felsõgallai Fiókkönyvtára
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Krzysztof Grzelak plébános úr és Bros Stanislaw Wosciechné a
tatai lengyel kisebbség vezetõje

Fotó: Török Csaba

ifj. Gyüszi László, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese ajándékot nyújt át Krzysztof Grzelak

plébános úrnak
Fotó: Török Csaba



2015. június 10-én Péhl Gabriella láto-
gatott el Felsõgallára. Az egykori mûsor-
szerkesztõ több és mélyebb ismeretet
nyújtott a sváb ételek receptjeinél. Törté-
neti visszatekintést adott arról, hogyan
telepedtek meg a németek hazánk terüle-
tén. Hányatott sorsukról Fõzzél fiam 
tungit! Történetek és sváb ételek a régi
Soroksárról címû könyvébõl Kissné
Anda Klára olvasott fel részleteket. 

Érdekes volt hallani a német nemzeti-
ség ételeirõl, étkezési szokásairól. A vi-
lágból egyetlenegy kultúra sem tûnik el
nyomtalanul, így él tovább az a sok-sok
egyszerû és laktató étel is, amely elõde-
ink konyháját jellemezte. Az ételekhez
természetesen történetek is tartoznak: ki
készítette õket, mikor, kitõl tanulta, sze-
gény vagy gazdagabb idõben fõzték, sü-
tötték. A szerzõ harminchárom idõs és
kevésbé idõs embert keresett fel, hogy
megtudja tõlük, milyen ételeket fogyasz-
tottak régen és ma Soroksáron. A prog-
ram végén a könyvben található recep-
tekbõl készült diós stanglit kóstolhatták
meg a résztvevõk. 

A Tatabányai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a megyei könyvtár képvi-
selõi részérõl is igény merült fel a folyta-
tásra, a kapcsolatok erõsítésére.

Június 11. 
A roma kultúra virtuális háza: interaktív
DVD-ROM bemutató
Helyszín: a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtára

Kertvárosban a roma/cigány etnikum
kultúrkincsével Szuhay Péter néprajzku-
tató, a Néprajzi Múzeum fõmuzeológusa
ismertette meg a hallgatóságot, aki a
munkatársaival közösen készített, A roma
kultúra virtuális háza címû interaktív
DVD-ROM-ot mutatta be elõadásában.

A DVD-ROM megszerkesztését egy-
részt az hívta életre, hogy megszûnt a
Néprajzi Múzeumban a roma gyûjte-
mény, másrészt hosszú ideje nem sikerül
tetõ alá hozni egy önálló, roma kultúrát
bemutató kiállítóteret. Ennek virtuális
megvalósulása a bemutatott DVD-ROM,
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Péhl Gabriella és dr. Voit Pál igazgató 
a német nemzetiségi napon

Fotó: ifj. Gyüszi László

Kóstoló a német nemzetiségi napon
Fotó: ifj. Gyüszi László

Szuhay Péter elõadása a roma nemzetiségi napon
Fotó: Török Csaba



amelynek ismertetése kétszeresen is inter-
aktív volt. Egyrészt azért, mert a DVD
felépítésében eleve támaszkodik a hasz-
náló aktivitására, másrészt az elõadó 
bizonyos részeket a közönség kérései
alapján mutatott be, kötetlen elõadás és
beszélgetés közben.

Valóban egy „virtuális házban” törté-
nõ látogatást élhet át az érdeklõdõ a
DVD-ROM segítségével. Különbözõ ter-
mekre kattintva tekinthetünk meg szá-
mos gyûjteményt. Van például képtár és
festménytár, amelyekben a barangolást 
a zenei tárból – a klasszikustól a jazzig, a
cigányzenétõl a popzenéig – számos mû-
fajból választható aláfestõ zene színesíti.
A képtárban több száz festõ mûvei látha-
tók. Az elõadáson Balázs János és Péli
Tamás csodálatos festményeiben gyö-
nyörködhetett és a mûvészek életével is-
merkedhetett meg a közönség. A fotótár
négy könyvre oszlik. Itt a Híres cigányok
albumát tekinthettük meg.

A könyvtár részben Bódi Zsuzsa átfo-
gó bibliográfiáját mutatta be az elõadó,
amely az 1700-as évek végétõl 2006-ig
ad áttekintést a cigány kultúra mûveirõl.
Ennek a programsávnak érdekessége az a
hely, ahol ismert írók saját mûveiket 
olvassák fel. A közönség a cigány eredet-
mítoszt hallgathatta meg. A cigány élet-
formáról szóló bemutató érdekes ripor-
tokkal szolgált arról, hogyan éltek és 
élnek a cigányok. A régi vályogvetõkrõl
és a mai tollfosztókról bemutatott ripor-
tokból keményen dolgozó embereket is-
merhettünk meg. 

Hogy mit gondolnak saját õseikrõl,
származásukról és helyükrõl a magyar
társadalomban a cigányok? Errõl is szá-
mos érdekesség derült ki a rövidfil-
mekbõl.

A kétórás, jó hangulatú elõadás után
Szuhay Péter a DVD-ROM egy példá-
nyát a könyvtárnak ajándékozta. A kö-
zönség pedig beszélgetés közben meg-
állapította, hogy hasznos lenne széles
körben, fõképp iskolások között bemu-
tatni a látottakat.

Június 13.
Kalamatiano, a görög esküvõ: táncház
és kóstoló 
Helyszín: a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár Fõ téri épülete

A várakozásoknak megfelelõen fergete-
ges programnak lehetett részese, aki ellá-
togatott a megyei könyvtár Fõ téri épüle-
tébe június 13-án. 

A könyvtár és a Tatabányai Görög
Nemzetiségi Önkormányzat közös prog-
ramját Kissné Anda Klára programfele-
lõs és Kukundzsisz Natasa, a Tatabányai
Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke nyitotta meg. A hivatalos hangnemet a
továbbiakban Zeys, Angelidisz Vaszilis
zenével kísért, érdekes elõadása oldotta
fel. A nézõk a hagyományos görög eskü-
võ részleteibe nyerhettek bepillantást. 
A kellemes görög dallamoknak nem so-
káig lehetett ellenállni, így a vállalkozó
kedvûek hamarosan táncra perdültek. Az
elõadás végén – mint ahogyan a nemzeti-
ségi hét korábbi programnapjain is – ap-
ró nyeremények találtak gazdára a nem-
zetiségi totó helyes megfejtõi között. 
A társszervezõ nemzetiségi önkormány-
zat jóvoltából azonban ezen a héten kü-
lön a görög kultúrával, történelemmel
kapcsolatos kvízjátékban is részt lehe-
tett venni. A szerencsés megfejtõk úti-
könyveknek és kisebb ajándékoknak
örülhettek. 
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A zene, a tánc és a nyereménysorsolás
izgalmai után jólesett „megkóstolni Gö-
rögországot”. A kisebbségi önkormány-
zat a legismertebb görög nemzeti éte-
lekbõl állított össze kóstolót, mindenki
megelégedésére. Az igazi tzatziki és a
szõlõlevélbe csavart hús, a dolmadákia, 
a juhtúrós tiropíta, és az ehhez hasonló,
spenóttal töltött szpanákopíta után érde-
mes volt megízlelni a talán legismertebb
mézes süteményt, a baklavászt. A kósto-
ló kínálatából nem maradhatott el a gö-
rög babsaláta és az olívabogyóval ízesí-
tett fetasajt sem.

A vidám délután gyorsan elrepült, de 
a szervezõk elkötelezettek a folytatásra, a
megyei könyvtár és a Tatabányai Görög
Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttmûködés erõsítésére.

Köszönet illeti a tatabányai nemzetisé-
gi önkormányzatokat a szlovák program-
helyszín biztosításárért és a vendéglátá-
sért, a közönségszervezésben nyújtott se-
gítségért, a további totónyeremények fel-
ajánlásáért és az egyes programok – kü-
lönösen a görög – további színesítéséért,
valamint a megyei könyvtár minden dol-
gozóját, aki a nemzetiségi hét életre hívá-
sában, megvalósításában közremûködött.
De mindenekelõtt elismerés jár kolléga-
nõnknek, Kissné Anda Klárának, aki

nemcsak megálmodta és fõszervezõként
koordinálta a rendezvényt, hanem el is
nyerte a megvalósításhoz szükséges pá-
lyázati támogatást.

A József Attila Megyei és Városi
Könyvtár szolgáltatásaival és állományá-
nak összetételével mindig is a legszéle-
sebb érdeklõdési körben igyekezett az 
olvasói igényeket kielégíteni. E célok
egyikeként – és úgy is, mint nemzetiségi
báziskönyvtár – saját dokumentumai
mellett a nemzetiségi állománnyal ren-
delkezõ Komárom-Esztergom megyei 
települési könyvtárak irodalmát is gyara-
pította hosszú éveken keresztül, az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtárral együtt-
mûködve. 

Könyvtárunk az idén hagyományte-
remtõ szándékkal útjára indított prog-
ramsorozatával és a helyi nemzetiségi
önkormányzatokkal való együttmûködési
megállapodások megkötésével újabb le-
hetõséget biztosít a megyénkben élõ
nemzetiségek kultúrája, nyelve, hagyo-
mányai iránt érdeklõdõk ismereteinek
bõvítésére. De ezzel még nem végez-
tük el a ránk váró feladatokat. Reformo-
kat készülünk bevezetni nemzetiségi
könyv- és helyismereti cikkállományunk
feldolgozása területén, és dolgozunk
honlapunk nemzetiségi oldalainak meg-
újításán is. ■
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Táncház a görög nemzetiségi napon
Fotó: Kissné Anda Klára

Zeys, Angelidisz Vaszilisz
Fotó: Kissné Anda Klára


