JÓZSEF ATTILA

KÖNYVTÁRI HÍREK

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.

A NYITVATARTÁSI IDÕ VÁLTOZÁSAI

(AZ ISTEN ITT ÁLLT A HÁTAM MÖGÖTT...)
Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
..................................
..................................
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erõ, lábraállni, bennem.
Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.
Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hûség van jelen
az üres ûrben tántorgó világon.
1937. október

Könyvtári
Hívogató

KÖLCSEY

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és az
1. Sz. Fiókkönyvtár 2005. második félévében
2005. október 31-én, hétfõn,
2005. november 1-én, kedden,
2005. november 12-én, szombaton,
2005. december 24 – 2006. január 1-ig
ZÁRVA TART.

BÁRDY GYÖRGY
Bárdy György színmûvész 1945-tõl játszik hivatásos
színházban. Több színháznak volt tagja. 1964 óta a
Vígszínház mûvésze. Markáns, férfias, ironikus alkata,
drámai ereje intrikus szerepekre predesztinálja. Fanyar humorral átszõtt vígjátéki figurái emlékezetesek,
és mindig micsoda tartása van!
Díjai, kitüntetései:
Jászai Mari-díj (1958.)
Érdemes mûvész (1983.)
Magyar Köztársaság Zászlórendje (1991.)
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1996.)
34. Magyar Filmszemle Életmû-díjasa (2003.)
Halhatatlanok Társulatának Örökös Tagja (2004.)
Rendezvényünkkel A Nagy Könyv játék TOP 12be jutott Gárdonyi Géza: Egri csillagok címû mûvét
támogatjuk.
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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RENDEZVÉNYEK
Október 25-én, kedden 16 órától
a Gyermekrészlegben
SZÁRAZ GYÖRGY
ismeretterjeszõ elõadása a lovakról,
lovaglásról, Dunakeszi lovas múltjáról
Október 27-én, csütörtökön 18 órakor
Találkozó
BÁRDY GYÖRGY színmûvésszel
Az est háziasszonya: NÉMETH KLÁRA

KEZDŐDIK A JÁTÉK
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A 750 éves ünnepségeket szervezõ bizottság meghirdeti a

A 750 éves jubileumi rendezvényeket szervezõ
bizottság felhívása

A 750 éves jubileumi rendezvényeket szervezõ
bizottság felhívása

IRODALMI PÁLYÁZATRA

KÉPZÕMÛVÉSZETI PÁLYÁZATRA

az „ÉN VÁROSOM” címmel

„HANGULATOK DUNAKESZIN” címmel

Beadási határidõ: 2005. október 25.

Beadási határidõ: 2005. október 25.

A pályázat célja, hogy irodalmi alkotásokkal is színesítsük a 750 éves ünnepi eseményeket, és ily módon is
kifejezzük a szülõföld, a lakóhely szeretetét, a városhoz való
kötõdést.
Pályázati feltételek:
16 éven felüli pályázóktól rövidebb lélegzetû alkotások,
versek, novellák beküldését várjuk. A pályázat jeligés: a
jeligét külön borítékban kell elhelyezni, a pályázat címe,
jeligéje, a pályázó neve, lakcíme és elérhetõségei feltüntetésével. A pályamunkákat összefüggésbe kell hozni a jeligével. Egy pályázó öt pályamûvet küldhet be. Pályamûveket
nem adunk vissza.
Díjazás:
A pályázatok elbírálása 2005. november hónapban történik. A pályázókat a zsûri értesíti a pályázat eredményérõl.
A zsûri döntése megfellebbezhetetlen. Nem a feltételeknek
megfelelõen beküldött pályázatok kizárásra kerülnek.
A díjak értéke:
I.
helyezett pályamû
20.000 Ft
II.
helyezett pályamû
15.000 Ft
III.
helyezett pályamû
10.000 Ft
IV.-V.-VI. helyezett pályamû
5-5.000 Ft
A legjobb pályamunkák bemutatásra kerülnek a Régi idõk
üzenete címû városi helytörténeti vetélkedõn.
A díjak átadása: 2005. november 12.
Régi idõk üzenete címû városi helytörténeti vetélkedõ
VOKE József Attila Mûvelõdési Központ Dunakeszi,
Állomás sétány 17.
Beadási határidõ: 2005. október 25. (Postai bélyegzõ
dátuma) Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Mûvelõdési Osztály 2120 Dunakeszi, Fõ út 25.
Információ: Kiu Angéla (27) 542-877

A pályázat célja, hogy képzõmûvészeti alkotásokkal is
megörökítsük szülõföldünk, lakóhelyünk értékeit, szépségeit
és láthatóvá tegyük azt utódaink számára is.
Pályázati feltételek:
16 éven felüli pályázók bármely képzõmûvészeti kategóriában pályázhatnak. Egy pályázó maximum három
alkotást küldhet be. A pályázat jeligés: a jeligét külön borítékban kell elhelyezni, a pályázat címe, jeligéje, a pályázó
neve, lakcíme és elérhetõségei feltüntetésével. A pályamunkát összefüggésbe kell hozni a jeligével.
Díjazás:
A pályázatok elbírálása 2005. november hónapban történik. A pályázókat a zsûri értesíti a pályázat eredményérõl.
A zsûri döntése megfellebbezhetetlen. Nem a feltételeknek
megfelelõen beküldött pályázatok kizárásra kerülnek.
A díjak értéke:
I.
helyezett pályamû
50.000 Ft
II.
helyezett pályamû
30.000 Ft
III.
helyezett pályamû
20.000 Ft
IV.-V.-VI. helyezett pályamû 10-10.000 Ft
A további feltételek azonosak az irodalmi pályázati
kiírásban megfogalmazottakkal.
A szervezõk azzal a kéréssel fordulnak a képzõmûvészeti pályázaton résztvevõkhöz, hogy a 750 éves jubileumi
évforduló tiszteletére benyújtott pályamunkák közül szíveskedjenek egyet Dunakeszi város részére felajánlani,
hogy így létrejöhessen egy városi gyûjtemény, amely majd
késõbb egy képzõmûvészeti galéria alapja lehet.
A pályamûvek egy közös kiállítás után a felújított
városháza folyósóin kerülnének elhelyezésre, lehetõvé
téve, hogy a város lakossága megismerhesse a mûveket.

RÉGI IDÕK ÜZENETE
címû vetélkedõs játékot, amelyben öt városrész
csapatai vetélkednek a fõdíjért.
A nagyszabású városismereti interaktív játék célja,
hogy erõsítsük a város lakosságának közösséghez való
tartozását, emlékezzünk a múltra, beszéljünk jelenünkrõl.
A vetélkedés idõpontja: 2005. november 12. szombat
délután 16-20 óra között. Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ. (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
A városrészek az öt általános iskola beiskolázási körzete
szerint lettek meghatározva. A részvétel feltételei: minden
városrészben alakuljon 15 fõs felnõtt csapat, a játékban
részt venni kívánók jelentkezzenek a megadott helyen.
A játék idõpontjában (november 12-én 16 órától) az öt
általános iskola aulájában (vagy tornatermében) a városrészeknek szurkoló csapatok vetélkednek. Figyelem! A szurkoló csapatok minél nagyobb létszáma plusz pontot jelent
a vetélkedõ csapatoknak.
A központi vetélkedõt a kábel TV élõben közvetíti, így a
családok otthonról is figyelemmel kísérhetik az eseményeket,
az öt általános iskolában szurkoló csapatok pedig kivetítõn
követhetik csapatuk szereplését. A központi vetélkedõ
játékvezetõje: Kaszás Géza színész.
A vetélkedni kívánók jelentkezzenek a körzetet képviselõ
iskolában, vagy a csapatkapitányoknál.
Csapatkapitányok: Szent István Iskola körzete: Száraz
György, Széchenyi István Iskola körzete: Solymosi László,
Bárdos Lajos Iskola körzete Terbe Józsefné, Csöpi néni,
Kõrösi Csoma Sándor Iskola körzete: Frech’ Zoltán Fazekas
Mihály Iskola körzete: Faith Éva
Információk: Csonka Mária könyvtárigazgató: (20) 3261576, (27) 351-518, Kiu Angéla mûvelõdési szakreferens:
(27) 542-877, (30) 406-7836.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár honlapja: www.
dkvk.hu, Dunakeszi város honlapja: www.dunakeszi.hu
E-mail: csonkam@mail.dkvk.hu, muvelodes@dunakeszi.hu
Jelentkezzenek az izgalmas játékokra, nézzék november 12-én 16 órától a kábel T V-t!

