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Március 5-én, szombaton 10 órától
az 1. Sz. Fiókkönyvtárban

TAVASZVÁRÓ KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS

Március 10-én, csütürtökön 18 órakor

IRODALMI SZALON
vendégünk:
PARTI NAGY LAJOS

költõ, író, drámaíró, mûfordító

házigazda:
TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész

Március 12-én, szombaton 9.30-13 óráig
a gyermekrészlegben

HÚSVÉTI  TOJÁSFESTÉS
(Kifújt tojásokat mindenki hozzon magával!)

Programvezetõ: Leniczki Tímea

Magyarország Nagy Könyve
Sokunknak van egy vagy néhány meghatározó

könyv az életében, amelynek hõseit ismerõsként
tartjuk számon, amelynek révén egész életre kiható
igazságokat ismerünk meg, amelynek révén érteni
véljük a világot, vagy amelyekbõl idõnként szívesen
felidézünk egy-egy részletet, mondatot. Nagy-
Britanniát és Németországot már meghódította,
most hozzánk is elért A Nagy Könyv címû televíziós
játék és olvasómozgalom, amelybõl ki fog derülni.
mi magyarok melyik könyvet szeretjük legjobban a
világ- és a magyar irodalom alkotásai közül. már-
cius elejétõl április 22-ig az MTV képernyõjén na-
ponta többször neves személyiségek: mûvészek, tu-
dósok, sportolók mesélnek kedvenc regényükrõl
egy-egy percben, s megpróbálnak bennünket meg-
gyõzni arról, hogy az általuk kedvelt könyv a legér-
dekesebb, legtanulságosabb, legszebb, legérzelme-
sebb. a játék és az olvasási mozgalom részleteirõl
a március 15-i adásból tudhatunk meg többet. A
Nagy Könyv a Nemzeti Kulturális Alapprogram
keretében a Kulturális Örökség Minisztériuma tá-
mogatásával megvalósuló mûsorsorozat, amely
mind többeket szeretne olvasásra buzdítani.

Az év végéig tartó izgalmas és szórakoztató játék
azonban nem csak a képernyõn zajlik majd. Fontos
szerepet kapnak benne a könyvtárak, igy többek
között a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár is, és
legfõképpen Önök, kedves olvasóink.

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
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2005 március 10-én csütörtökön 18 órától az
Irodalmi Szalon vendége Parti Nagy Lajos költõ,
író, drámaíró, mûfordító, szerkesztõ lesz.

Parti Nagy Lajos 1953. október 12-én született
Szekszárdon. Édesanyja Schuszter Mária, édesapja
Nagy Lajos. Tolnán, majd Kaposvárott és Székesfe-
hérváron élt, itt érettségizett 1972-ben. Magyar–tör-
ténelem szakon végzett Pécsett, a Tanárképzõ Fõis-
kolán 1977-ben. Két évig dolgozott könyvtárosként a
Baranya Megyei Könyvtárban, majd 1979-tõl 1986-
ig a pécsi Jelenkor címû folyóirat egyik szerkesztõje
volt. 1986 óta szabadfoglalkozású íróként él Buda-
pesten. A nyolcvanas években tagja volt a JAK-fü-
zetek szerkesztõbizottságának; 1987–88-ban a Ma-
gyar Írószövetség egyik titkára volt. 1991 és 1993
között a régi Magyar Napló versrovatát szerkesztette.
Elsõ versei 1971-ben jelentek meg a Jelenkorban.  A
Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban meg-
található mûvei:

Angyalstop. - Bp. : Magvetõ, 1982. Versek
Csuklógyakorlat. - Bp. : Magvetõ, 1986. Versek
Esti kréta. - Pécs : Jelenkor, 1995.Versek
Europink : versek : Gedichte : poems. - Pécs

[etc.] : Jelenkor : Lettre, 1999.
Grafitnesz : versek. – Bp. : Magvetõ,  2003.
Hõsöm tere : a Tisztabúza éjszakája. – Bp. :

Magvetõ, 2000. Szatirikus regény
A hullámzó Balaton : waldtrockenkammeri átira-

tok. - Pécs : Jelenkor, 1994. Elbeszélések
A hullámzó Balaton : waldtrockenkammeni átira-

tok. - 2. bõv. kiad. - Pécs : Jelenkor, 1999. Elbeszélések
Ibusár ; Mauzóleum : színmûvek. - Pécs : Jelen-

kor, 1996.
Sárbogárdi Jolán: a test angyala : habszódia. -

Pécs : Jelenkor, 1997. Regény
(Az életrajzot írta Nyírõ Eszter. Forrás:www.irodalmiakademia.hu)
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A NYITVATARTÁSI IDÕ VÁLTOZÁSAI
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és az

1. Sz. Fiókkönyvtár a tavaszi ünnepek körüli na-
pokon

2004. március 14-15-én, a nemzeti ünnepen
2004. március 26-28-ig, húsvétkor
2004. május 14-16-ig, pünkösdkor
zárva tart.

MEGÚJULT HONLAP
A könyvtár internetes honlapja már hosszú évek

óta fontos kapcsolatot jelent olvasóinkkal és a nagy-
világgal. Az aktuális híreken, eseményeken, könyvtári
rendezvényeken kívül más fontos információk forrása
is lehetett, amelyet havonta több százan is felkerestek.
Ebben a mûfajban azonban az idõ gyorsan megkoptatja
az egykor még szépnek tûnõ lapokat is. Igy idõszerûvé
vált a honlap korszerûsítése. Az év elejétõl már egy új
felülettel találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a
www.dkvk.hu címre. A formai változáson kívül tar-
talmában is jelentõsen gazdagodott a webhely. Többek
között a könyvtár teljes állományának online kataló-
gusát és a  Ki kicsoda Dunakeszin c. könyv elektro-
nikus változatát is el lehet érni oldalairól.

A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉKA
A városi könyvtár mûködéséhez  különösen értékes

támogatást kapunk azoktól, akik jövedelemadójuk egy
százalékával segítetik fejlesztési elképzeléseink meg-
valósítását. Kérésünk idén is ugyanaz: rendelkezze-
nek a mi javunkra!

A Dunakeszi Városi Könyvtár Alapítvány
adószáma: 18669828-1-13.

Segítségüket köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma

100 éve születet József Attila, az Ady utáni magyar
költészet fõalakja, a magyar irodalomból világiroda-
lomba 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 har-
minckét 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 remény-
kedve többé semmi jóban, öngyilkossággal fejezte be
az életet. 1964-tõl ünnepeljük születésnapján, április
11-én a költészet napját. A centenáriumi évben idõ-
szaki kiadványunk minden számában egy-egy versével
tisztelgünk elõtte.

TISZTA SZÍVVEL

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsõm, se szemfedõm,
se csókom, se szeretõm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendõm hatalom,
húsz esztendõm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fû terem
gyönyörûszép szívemen.

1925. márc.


