Könyvtári
Hívogató

JÓZSEF ATTILA
100 éve születet József Attila, az Ady utáni magyar
költészet fõalakja, a magyar irodalomból világirodalomba nõtt lángelme, a XX. század uralkodó eszméinek
világviszonylatban is nagy jelentõségû lírai kifejezõje.
Jelentõsége a nemzetközi irodalomban semmivel sem
kisebb, mint Bartóké a zenében. És élt mindössze harminckét évet, sorsa nélkülözés, üldöztetés s meg nem
értés volt. Rettegett a belülrõl fenyegetõ õrülettõl és
a kívülrõl fenyegetõ világõrülettõl, a fasizmustól. Élete
végsõ napjain is remekmûveket írt, s nem reménykedve többé semmi jóban, öngyilkossággal fejezte be
az életet. 1964-tõl ünnepeljük születésnapján, április
11-én a költészet napját. A centenáriumi évben idõszaki kiadványunk minden számában egy-egy versével
tisztelgünk elõtte.
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R ÁKOS ÉVA
serigrafus, festõ

Csak az olvassa...

VIRÁGOK, VÁROSOK, MESÉK

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,

címû elõtér-kiállításának megnyitója

mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidõz
a tigris meg a szelid õz.

1937. május-június

A kiállítást megnyitja:
FARKAS ÉVA iparmûvész
Közremûködik:
Sárhidai Zsuzsa és Sárhidai Zsófia
A kiállítás megtekinthetõ: 2005. április 27-ig,
a könyvtár nyitvatartási idejében

Április 14-én, csütörtökön 18 órakor

„ELÉGIA”
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6. Tel.: 341-853; 351-516

Az 1. Sz. Fiókkönyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel.: 390-144
Internet: http://www.dkvk.hu — E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu

BABJÁK ANNAMÁRIA elõadóestje
József Attila születésének
100. évfordulója tiszteletére
Közremûködik: PAPP JÓZSEF gitármûvész

VENDÉGEINK

KÖNYVTÁRI HÍREK

BABJÁK Annamária, színész
1964-70-ig a MRT Gyermekkórusának tagja. Az
éneklést azóta sem hagyta abba, jelenleg a Vox
Hungarica nõi karban énekel. Az elõadómûvészi
mûködési engedélyt 1981-ben szerezte meg. 1983-86ig a Kosztolányi Versmondó Stúdió, 1995-ben a Ruttkai
Éva Színház, 1997-ben a Polgári Kézmûves Színház,
majd a Merlin Színház tagja. 1998-tól a Holdvilág
Kamaraszínházban lép fel.
Jelentõsebb szerepei: Jó tündér (Grimm-Solti G.:
Hamupipõke), Anya (Móra-Solti: Kincskeresõ kisködmön), Nagymama (Solt: Piroska és a farkas), Winnie
(Beckett: Ó, azok a szép napok), (Ma este babám zenés kabaré), ( A fasorba megyünk - zenés kabaré),
Mariska (Örkény: Tóték), Emerencia (Don Quijote variációk), Szipó a boszorkány (Árgyélus királyfi), Madam Pace (Pirandello: Hat szerep keres egy szerzõt).
Irodalom: Új kortárs magyar színész lexikon (1999).

A NYITVATARTÁSI IDÕ VÁLTOZÁSAI
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
és az 1. Sz. Fiókkönyvtár
2005. május 14-16-ig, pünkösdkor
zárva tart.

Dr. SZABÓ Antalné – RÁKOS Éva, vegyésztechnikus, festõ
1981-tõl lakik Dunakeszin. 1994-99-ig a váci
Múzsa tagja, majd a NAKE és az internetes Artitude
Kortárs Mûvészeti Galéria és a dunakeszi É Mûhely
alapító tagja. Jelenleg absztrakt és futurista stílusban
alkot.
Egyéni kiállításai: 1998- METESZ székház (Vác),
Pallas Páholy (Bp.), Mûvelõdési Ház (Sukoró), DOTE
Minigaléria (Debrecen), Orgovány.
Irodalom: ismertetõ az Interneten: http://www.
artitude.hu/rakoseva.
Az életrajzi adatok forrása:
Ki kicsoda Dunakeszin : digitális változat = http://
www.dkvk.hu/dkweb/ki_ki

KAPCSOLAT
Az utóbbi idõben szinte hónapról hónapra hírt adhattunk egy-egy újabb informatikai fejlesztésrõl, vagy
szolgáltatásról. Most is jelentõs eseményrõl számolhatunk be. Az integrált könyvtári rendszerünk fejlesztõi
– az Infoker Szövetkezet – bõvítették a szoftver szolgáltatásait és most már a korábban használatba vett
webes elérésen kívül megvalósulhatott az is, hogy az
1. Sz. Fiókkönyvtár számítógépei közvetlenül kapcsolódjanak a könyvtári adatbázishoz. Így az olvasók a
részletesebb keresés lehetõségeit is használhatják a
katalógusgépen, az olvasószolgálat pedig teljeskörû
hozzáféréssel rendelkezik. A távoli eléréssel számos
munkafolyamat egyszerûsödhet, távlatilag pedig megteremtõdött annak a lehetõsége , hogy a fiókkönyvtárban is bevezetésre kerüljön a számítógépes kölcsönzési rendszer.
A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉKA
A városi könyvtár mûködéséhez különösen értékes
támogatást kapunk azoktól, akik jövedelemadójuk egy
százalékával segítetik fejlesztési elképzeléseink megvalósítását. Kérésünk idén is ugyanaz: rendelkezzenek a mi javunkra!
A Dunakeszi Városi Könyvtár Alapítvány
adószáma: 18669828-1-13.
Segítségüket köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma

