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gyógyvizeink hallatlanul gazdag tárházáról is képet ka-
punk a kérdések legnevesebb szakértõinek tollából.

A kötetet a ma is üzemelõ, száznál több ismert
fürdõ teljes gyógyhatásmutatója és elérhetõségi
adatai gazdagítják.

A Nagy Zoltán vezette könyvtáros csapat –
Csillag Katalin, Fazekas Andrea, Pastyik Endre

– alapos munkát végzett. A kiadvány végén rész-
letes helységnévmutatót találunk az egész Kár-
pát-medencére vonatkozóan, ország-megjelöléssel,
a ma külföldinek számító fürdõk esetében is a
magyar nevek sorrendjében, de az idegen elneve-
zést is közölve. A képmutató felöleli a fürdõ-
történeti tanulmányokban megjelent képek mind-

egyikét. A sze-
mélynévmutatóban
Bél Mátyástól Ca-
racalláig, Babits
Mihálytól Ybl
Miklósig sorjáznak
a nevek a tanulmá-
nyokból, a jegyzet-
anyagból és a kép-
aláírásokból.

A képeket szer-
kesztõ Cseh Má-

ria, Nagy Ferenc

és Zséli Lászlóné

tiszteletre méltó
munkájának kö-
szönhetõen az il-
lusztrációk a lehe-

tõ legtökéletesebb minõségben varázsolják elénk
a fürdõket, fürdõhelyeket és a valamikori pezsgõ
fürdõéletet.

A kötet az Országos Széchényi Könyvtár és a
Magyar Fürdõszövetség gondozásában (és eme
intézmények vezetõinek ajánló elõszavával) je-
lent meg. A kivitelezési és nyomdászati munká-
latokat a szombathelyi Yellow Design Grafikai
Stúdió és Nyomda végezte Kassai Ferenc veze-
tésével.

Magyar Fürdoalmanach. Szerk. Kiss Ve-
ronika, Nagy Zoltán. Magyar Fürdoszö-
vetség és Országos Széchényi Könyvtár,

Budapest, 2004, 198 o.
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A Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét kapta március 15. alkalmából dr. Környei

Lászlóné, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója és Gaál Sándor,
a Tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatója.

Mindkettõjüknek gratulálunk és további sikereket
kívánunk!

Ismét húsz diafilmmel bõvült a Neumann-
ház és a Laterna Magica Bt. gondozásában készült
Virtuális Diafilm-történeti Múzeum vetítõtermének
kínálata.  A frissen felkerült filmek között van a

Kis Mukk története, A Patyomkin páncélos és több
más érdekesség. Jelenleg száz film közül választ-
hatnak olvasóink, és még ebben a hónapban újabb
tíz filmmel bõvítjük a választékot.Szeretettel várja
olvasóit a Neumann-ház! (www.diafilmmuzeum.hu).

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Jani-
kovszky Éva munkássága elõtt tisztelegve meseíró
pályázatot hirdetett budapesti iskoláskorú gyerme-
kek és fiatalok részére Az úgy volt… címmel.

A pályamûvek beadási határideje április 30.
A pályázat fõ támogatója a Bábolna Rt.


