
KönyvtáriKönyvtáriKönyvtáriKönyvtáriKönyvtári
HívogatóHívogatóHívogatóHívogatóHívogatóKÖLCSEY

FERENC

VÁROSI

KÖNYVTÁR

DUNAKESZI
2009. FEBRUÁR2009. FEBRUÁR2009. FEBRUÁR2009. FEBRUÁR2009. FEBRUÁR

MÁRCIUSI ELŐZETESMÁRCIUSI ELŐZETESMÁRCIUSI ELŐZETESMÁRCIUSI ELŐZETESMÁRCIUSI ELŐZETES

Március 12-én, csütörtökön 18 órakor

MÁRCZIUS ÖRÖKKÖDIKE

Dinnyés József zeneszerzû, elûadómûvész,Dinnyés József zeneszerzû, elûadómûvész,Dinnyés József zeneszerzû, elûadómûvész,Dinnyés József zeneszerzû, elûadómûvész,Dinnyés József zeneszerzû, elûadómûvész,
„dal tulajdonos”„dal tulajdonos”„dal tulajdonos”„dal tulajdonos”„dal tulajdonos”

„Költûk között zenész,
zenészek között költû vagyok…”

1948-ban született Szegeden.1967-ben Karrier
címû, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett orszá-
gosan ismert, amellyel 2. helyezést ért el az elsû ma-
gyar pol-beat fesztiválon. Egy szál gitáros, szájhar-
monikás, közéleti témákat megéneklû dalai miatt egy
ideig magyar Bob Dylanként emlegették, annak dacára,
hogy Bob Dylan ekkor már egészen más utakon járt,
és Dinnyést is egyre jobban foglalkoztatta a magyar
költészet.

Az 1970-es években egyrészt a versmegzenésítések
és a saját dalok kettûssége jellemezte mûsorait, más-
részt az a furcsa helyzet, hogy miközben számtalan
koncertet adott országszerte, sût hivatalos ünnepségek,
rendezvények állandó fellépûje is volt, a Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat mégis csak egy kislemezt
volt hajlandó készíteni vele. Csak 1985-ben jelenhetett
meg az elsû lemeze amelyrûl még ekkor is
kicenzúrázták a címadó „Határtalanul” c. dalt.

Az 1990-es években alapított Aranyalmás Kiadó
azonban sorra jelentette meg a hosszú évek során
összegyûlt szerzeményeit. Öt évszázad magyar nyelvû
költészet verseibûl elûadássorozatot szerkesztett.

Szabadiskolát alapított, melynek
keretein belül a történelem, irodalom és
a zene hármasságát mutatja be az
érdeklûdû kisközösségeknek.

(Forrás: Wikipédia)
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Dinnyés József daltulajdonos
zenés elõadói estje

Az elûadás után kötetlen beszélgetés és dedikálás
keretében megvásárolható A 100 dal Dinnyés József
elûadásában c. 2008-ban megjelent 4 CD lemezes
kiadvány.
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A városi könyvtár mûködéséhez  különösen ér-
tékes támogatást kapunk azoktól, akik jövedelem-
adójuk egy százalékával a Dunakeszi Városi
Könyvtárért Alapítványnak utalják át.

Kérésünk idén is ugyanaz maradt: rendelkez-
zenek az adóbevallas alkalmával a mi javunkra!

Az ehhez szükséges nyomtatvány a könyvtár
olvasószolgálati pultján megtalálható, vagy a
weblapunkról 0letölthetõ a http://www.dkvk.hu/
dkweb/alapitvany.htm címen.
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Segítségüket köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma
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A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban  és közvetlen
környezetében 54 Mb/s sebességû (IEEE 802.11 b/g
típusú) nyilvános és ingyenes hotspot érhetû el DKVK
néven. Az internetkapcsolatot korlátozás nélkül a nap
24 órájában folyamatosan bárki használhatja az arra
alkalmas eszközzel, például laptoppal, PDA-val vagy
dual modú (Wifi+GSM) rendszerû mobiltelefonnal.

Ezzel a lehetûséggel tovább bûvült a könyvtár kor-
szerû, a nyitvatartási idûtûl függetlenül folyamatosan
igénybe vehetû szolgáltatásainak köre.
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Módusolt a könyvtár- és számítógéphasználati
használati szabályzat

Az olvasójeggyel nem rendelkezõ, tehát nem be-
iratkozott látogató  csak látogatójeggyel veheti igény-
be a könyvtár  a  számítógépes szolgáltatásait. A láto-
gatójegyet az adatbázosban való regisztrálás után
díjmentesen állítjuk ki az igénylõknek.

A számítógépehasználati díjat (100 Ft/óra) a továb-
biakban személyenként kell megfizetni. Tehát, ha pl.
egy számítógép elõtt ketten ülnek, úgy mindkettõjüknek
fizetni kell.

Saját számítógépet vagy egyéb számítástechnikai
eszközt mások zavarása nélkül lehet használni a
könyvtárban. Ezeket az eszközöket az elektromos  há-
lózatára csak az arra kijelölt helyen és az érintésvédelmi
szabályokat betartva lehet csatlakoztatni.
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A Dunakeszi Kistérség (Dunakeszi, Fót, Göd,

Mogyoród) könyvtárai 2007-ben  pályázatot
nyújtottak be egy közös könyvtári honlap
elkészítésére. A sikeres pályázat következtében
elkészült a honlap, amely az olvasók tájékoztatásán
kívül a könyvtárhasználókkal való kapcsolatot is erûsíti
és a kistérség fontosabb híreit is közvetíti. A
www.4konyvtar.eu honlapról a felhasználók
beléphetnek a könyvtárak on-line katalógusaiba,
tájékozódhatnak a kistérség eseményeirûl, véleményt
nyilváníthatnak a honlap tartalmával kapcsolatban.

Több web 2.0-as szolgáltatás mellett a portál Kö-
zösségi oldalak / Könyvtári hírlevél menüpontjából ki-
indulva a kistérség könyvtárainak elektronikus hírle-
velét is megrendelheti minden érdeklûdû, illetve a
korábban megjelent számokat is megtalálhatja itt.
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