KÖNYVTÁRI HÍREK
KARÁCSONYRA AJÁNLJUK
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban kapható
idén megjelent mûvek közül szép és hasznos karácsonyi ajándékot választhatnak ismerõseiknek,
szeretteiknek.
Dunakeszi arcképcsarnok / szerk. Csoma Attila. – 2100 Ft.
Ki kicsoda Dunakeszin 2001. : digitális válto-zat / szerk. Preysing Frigyes. – CD-ROM
1000 Ft.
A magyar doktor konyhája : válogatott
receptjeim / Czalbert H. János. – 2490 Ft.
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A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2005. december 24 – 2006. január 1-ig,
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz.
Fiókkönyvtára
2005. december 24 – 2006. január 4-ig
ZÁRVA TART.

A Médiatár állománya az elmúlt hetekben sok
új DVD-vel és CD-vel bõvült.
Kölcsönözni változatlanul kedden és pénteken
lehet, ebben az évben utolsó alkalommal december 23-án, pénteken. Az ezen a napon kikölcsönzött
dokumentumokat csak 2005. január 3-án kell majd
visszahozni.

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendõt kívánunk olvasóinknak és a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár látogatóinak!

JÓZSEF ATTILA

VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY

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.
Élete végsõ napjain is remekmûveket írt, s nem reménykedve többé semmi jóban, öngyilkossággal fejezte be
az életet 1937. december 3-án.

Ebben az évben is megrendezésre került a könyvtár
nagyszabású rendezvénye a Városi versmondó verseny, amely a helyi általános iskolásoknak van meghirdetve. Az idén 330 tanuló jelentkezett a felhívásra.
Az elõdöntõk novemberben zajlottak, a döntõre december 3-án szombaton délután került sor. 50 versmondó diákért izgulhattak a felkészítõ tanárok és a
kedves hozzátartozók.

Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.
Sem a vasgyûrû, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. – Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Így éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az õsz s legszebb a tél,
annak, ki tûzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
1937. november

A nyertesek kategóriánként:
2-4.osztály
I. helyezett Sárvári Péter (4. oszt.) Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
II. helyezett Gyurkovics Gergõ (3. oszt.), Kovács
Márton (4. oszt.)
III. helyezett Chira Tünde (2. oszt.), Markó Uma
(3. oszt.)
5-6.osztály
I. Kiss Armand (6. oszt.) Szent István Általános
Iskola
II. Zagyvai Noémi (5. oszt.)
III. Karskó Kende (5. oszt.)
7-8.osztály
I. Varga Lili (8. oszt.) Bárdos Lajos Általános Iskola
II. Fekete Imre (8. oszt.), Kiss Arnold (8.oszt.)
III. Mangol Tamás (8. oszt.), Bélteki Alma (8. oszt.)
Különdíj: Végh Marcell (7. oszt.)
A nyertesek mellett, minden diáknak gratulálunk,
aki a döntõbe bekerült, és azt kívánjuk, hogy továbbra
is õrizzék meg és vigyék magukkal a versek szeretetét!
Köszönjük a pedagógusok és szülõk együttmûködését.
Németh Klára

