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Berg Judit: Lengekalendárium. Central Médiacsoport Zrt. 

Különleges könyv a 3-8 éves gyerekeknek ajánlott Lengekalendárium, mese és valóság 

fonódik össze lapjain. Bepillantást nyerünk a Nádtenger apró, zöldbőrű őrzőinek 

szokásaiba és ünnepeibe, miközben megismerjük a vízi élet egész éves, az évszakoknak 

megfelelő körforgását is. Olyan mesekönyv, amely részletesen, kicsik számára is 

érthetően mutatja be a vízpart élővilágának életét. Timkó Bíbor illusztrációi gyönyörűen 

illenek a természettisztelő mondanivalóhoz, miközben a Lengemesékből ismert 

mesehangulatot idézik. A szöveg tördelése és a betűtípusok segítenek elkülöníteni a 

mesét a valóságtól, de kiemelik az érdekességeket és vicces tényeket is. A 

Lengekalendárium Berg Judit népszerű Lengemesék sorozatának kiegészítő kötete, 

amely mese és izgalmas természetjáró kaland egyben. A könyvhöz DVD is tartozik, 

amelyen a lengékről szóló rövid rajzfilmek találhatók. A könyvben a Nádtenger 

védelmezői amolyan színesítő elemek, míg a DVD-ről jobban megismerhetjük őket, és 

elsősorban tavaszi szokásaikat.  

Nagyon aranyos és nagyon hasznos, szerethető kis mesekönyv a Lengekalendárium.  

A kötet a Sanoma Kiadó gondozásában jelent meg, amely 2014 folyamán átalakult 

Central Médiacsoport Zrt-vé. 

 

Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon – Pro Vértes 

Alapítvány 

Magyarország 2004-es EU csatlakozásával együtt járt a Natura 2000 területek kijelölése. Ezek 

a területek az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelveiben szereplő fajok és élőhelyek 

megőrzését szolgálják. A könyv készítőinek az volt a célja, hogy a hazánkban rendszeresen 

előforduló és a területkijelölés alapjául szolgáló növény- és állatfajokat, valamint élőhelyeket 

bemutassák ebben a szép kivitelű, gazdagon illusztrált kiadványban. Ismertetik továbbá a 

veszélyeztető tényezőket és a megőrzés érdekében szükséges intézkedéseket is. Bemutatják 

azt a 37 növény-, 62 gerinctelen és 97 gerinces állatfajt, illetve 46 élőhelytípust, amelyek a 

magyarországi Natura 2000 területek kijelölésének alapját képezik.  

A kiadványt a csákvári székhelyű Pro Vértes Alapítvány adta ki, amely 1994-es megalakulása 

óta, jelenleg 18 főállású munkatárssal és még több társadalmi segítővel végzi vállalt feladatát 

az élőhely-védelem, a védett területek folyamatos monitorozása, vizes élőhelyek 

helyreállítása, madárvédelem területén. Szorgalmazzák helyi védett területek kialakítását is a 

Vértesben. Fontosnak tartják a szemléletformálást, ennek érdekében erdei iskolát szerveznek, 

természetismereti oktatást tartanak. Célkitűzésük még a Vértes térségében található jelentős 

kulturális értékek, műemlékek megóvása, szükség esetén újjáépítése. Nemzetközi 

természetvédelmi programokban is részt vesznek. 

A Pro Vértes Alapítvány által kiadott jelen kötet elkészítésében több mint 160 szakember vett 

részt, szerkesztette Haraszthy László, gyönyörű fotók egészítik ki. A kiadványt a gyakorlati 

természetvédelemben állami és civil szervezetek keretében dolgozó szakértőknek, az 

oktatásban és kutatásban dolgozóknak és mindazoknak ajánlják, akik fontosnak tartják hazánk 

természeti értékeinek megőrzését saját magunk és a jövő generációi számára. 



 

 

Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság 

képes története. Vince Kiadó. 

A magyarországi zsidóság képes története c. kötet a képes történelemkönyv és a zsidó ki 

kicsoda impozáns kivitelű keveréke.  A Vince Kiadó gondozásában kiadott monumentális 

könyvet írták és szerkesztették Jalsovszky  Katalin főmuzeológus, Tomsics Emőke történész-

szakmuzeológus a Magyar Nemzeti Múzeumból és Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó 

Levéltár és Múzeum igazgatója. „Zsidó történelem magyar tükörben, magyar történelem zsidó 

tükörben – ennek megrajzolására vállalkozott a három szerző ebben a szemgyönyörködtető és 

információkban gazdag kötetben” – írja róluk  Csorba László, Menórával díszített, derékban 

kettétört sírkő a 3. századból csodálkozó, fejét vakaró szemüveges kisfiú a Teleki téri 

lakászsinagógában – ez a nyitó- és zárókép. A kettő között: Árpádházi királyok héber 

betűjegyes ezüstdénárjai, törökkori zsidó temetőben talált aranygyűrű, a zsidók 

egyenjogúságát kimondó 1849. IX. törvénycikk, herendi porcelán szédertál, a Párisi Nagy 

Áruház, tudósasztal a Centrál kávéházban, a Borsszem Jankó karikatúrái, szecessziós épületek 

sora, plakátok, az Auschwitz-album lapjai, a Zsidó Nyári Fesztivál. 

 

A Vince Kiadó egyedülálló vállalkozása ez a fotókkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált 

kötet, mely a magyarországi zsidóság sok évszázados történetét a családi életet, a hitéletet, a 

kivételes személyiségeket és egyéni-közösségi tragédiáit minden eddiginél teljesebben 

mutatja be a kezdetektől napjainkig. 

A mintegy 550 fénykép (közülük több most kerül első ízben a közönség elé) és a 

történelmileg hiteles szövegek meggyőzően dokumentálják azt a szerepet, amellyel a zsidó 

közösségek és tagjaik hozzájárultak Magyarország anyagi gyarapításához, kulturális-szellemi-

tudományos értékeinek gazdagításához.  

 

 


