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TEMESI FERENC
„Én nem tudom, miért akarnak ma is annyian
írók lenni. Az aligátorokkal való birkózás után
talán ez a legnehezebb foglalkozás. Az egyetlen
mesterség, amelyben senki sem találja mosolyognivalónak, ha napi 24 órás munkával se tudsz megkeresni egy vasat se. Ráadásul annyi szerencse kell
hozzá, hogy a lóversenyzés megbízható, polgári
foglalkozásnak tûnik mellette. Az a foglalatosság,
amelyben minden áldott és kevésbé áldott napon
be kell bizonyítanod a tehetségedet olyanoknak,
akiknek soha nem is volt.”– Írja Temesi Ferenc
önéletrajzában önmagáról és az írói mesterségrõl.
A szótárregény formai bravúrja után a 2005.
évi Téli könyvvásárra megjelent Kölcsön Idõ címû
regénye ismét új mûfajt teremtett: az újságregényt
vagy regény-újságot. Temesi Ferenc új munkája
igazi irodalmi különlegesség: a képzeletbeli
folyóirat egymást követõ számaiból, folytatásos
cikkeibõl, apró formákból bontakozik ki a regény
bonyolult, mégis rendkívül olvasmányos szövedéke.
Mûvei a Kölcsey F
erenc Városi Könyvtárban
Ferenc
Látom nekem kell lemennem (elbeszélések, 1977.)
Por I-II (regény, 1986-87.)
3. könyv (regény, 1989.)
A szív böjtje (kisregény, 1991.)
Híd (regény, 1993.)
Pest (regény, 1996.)
Királyáldozat (regény, 2000.)
Gabó meg a halál (publicisztika, 2003.)

A Kölcsey F
erenc Városi Könyvtár címe:
Ferenc
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: www.dkvk.hu — E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu

KÖLCSEY
FERENC

Könyvtári
Hívogató

VÁROSI
KÖNYVTÁR
DUNAKESZI

2006. J
ANUÁR
JANUÁR
RENDEZVÉNYEK

Január 26-án, csütörtökön 18 órakor
a MA
GYAR KUL
TÚR
A NAPJ
A
MAG
KULTÚR
TÚRA
NAPJA
tiszteletére
IRODALMI SZALON
Vendégünk:
TEMESI F
erenc József Attila-díjas író
Ferenc
Házigazda:
TARJÁN T
amás irodalomtörténész
Tamás

EGÉSZ ÉVBEN SZÜLETÉSNAP

BÖNGÉSZÉS
VÁL
TOZA
TLAN
O
TTHONRÓL
ÁRAK
ON
VÁLT
OZATLAN
OTTHONRÓL
ÁRAKON

KÉSEDELMI DÍJ

1000 Ft
Beiratkozási
eiratkozási díj 2006-ben:
16 éves korig:
ingyenes
16 éves kortól diákigazolvánnyal:
500 Ft
Nyugdíjasok részére 70 év alatt:
500 Ft
70 éven felüliek részére:
ingyenes
Fiókkönyvtárakba vagy a központi könyvtárban
már beiratkozottak részére:
ingyenes
Közgyûjteményi dolgozók és pedagógus igazolvánnyal rendelkezõk részére:
ingyenes
Mivel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár fiókkönyvtáraival együtt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, egy olvasónak csak egy könyvtárba
kell beiratkozási díjat fizetni, ez feljogosítja a többi
könyvtár használatára is. Az érvényesített olvasójegyet egy másik könyvtárba történõ beiratkozáskor fel kell mutatni!
A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti
a nyomtatott könyvtári dokumentumokat
(könyveket, nyelvkönyveket a hangkazettákkal
együtt), valamint a bakelit (LP) hanglemezeket.

A határidõ után visszahozott dokumentumok
után az olvasó késedelmi díjat fizet.
A kölcsönzési határidõ lejárta után 3 alkalommal felszólítást küldünk. A felszólítások küldését
türelmi idõ elõzi meg. Ez könyveknél 14 nap, nem
hagyományos dokumentumoknál 7 nap. A
késedelmi díjat a türelmi idõre is felszámít juk.
A késedelmi díj mértéke:
könyveknél
3 Ft/db/nap
+ felszóIításonként 100 Ft kezelési költség,
nem hagyományos dokumentumoknál
CD, video, hanglemez, hangkazetta 50 Ft/db/
nap
DVD, CD- és DVD-ROM
100 Ft/db/nap
+ felszólításonként 100 Ft kezelési költség, mely
tartalmazza a postaköltséget is. A kezelési költség automatikusan változik a postaköltség emelkedésével.
2006. január 1-tõl a könyvtári szolgáltatási díjak
16,67% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Az egyéb, nem hagyományos dokumentumok
kölcsönzési díja:
hangkazetta, video, CD
150 Ft /db/ 4 nap
CD- és DVD-ROM, DVD 300 Ft /db/ 4 nap
Egyéb díjak:
Számítógép-használati díj:
100 Ft/óra
Fénymásolás: A/4 méret
20 Ft
A/3 méret
30 Ft
Nyomtatás: fekete-fehér lézer
50 Ft
színes tintasugaras
A/4 100 Ft, A/3 170 Ft
Fax küldés: elsõ oldal:
150 Ft
minden további oldal + 80 Ft

A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉK
A
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

