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Március 12-én, csütörtökön 18 órakor

MÁRCZIUS ÖRÖKKÖDIKE
Dinnyés József daltulajdonos
zenés elõadói estje

Az elõadás után kötetlen beszélgetés és dedikálás
keretében megvásárolható a 100 dal Dinnyés József
elõadásában c. 2008-ban megjelent 4 CD lemezes
kiadvány.

Dinnyés József zeneszerzõ, elõadómûvész,
daltulajdonos

„Költõk között zenész,
zenészek között költõ vagyok…”

1948-ban született Szegeden.1967-ben Karrier
címû, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett orszá-
gosan ismert, amellyel 2. helyezést ért el az elsõ ma-
gyar pol-beat fesztiválon. Egy szál gitáros, szájhar-
monikás, közéleti témákat megéneklõ 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 versmegzenésíté-
sek és a saját dalok kettõssége jellemezte mûsorait,
másrészt az a furcsa helyzet, hogy miközben számtalan
koncertet adott országszerte, sõt hivatalos ünnepségek,
rendezvények állandó fellépõje is volt, a Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat mégis csak egy kislemezt
volt hajlandó készíteni vele. Csak 1985-ben jelenhetett
meg az elsõ lemeze amelyrõl még ekkor is kicenzú-
rázták a címadó „Határtalanul” c. dalt.

Az 1990-es években alapított Aranyalmás Kiadó
azonban sorra jelentette meg a hosszú évek során

összegyûlt szerze-
ményeit. Öt évszázad
magyar nyelvû költé-
szetének verseibõl elõ-
adássorozatot szer-
kesztett. Szabadiskolát
alapított, melynek ke-
retein belül a történe-
lem, irodalom és a zene
hármasságát mutatja
be az érdeklõdõ kiskö-
zösségeknek.

(Forrás: Wikipédia)
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Bella István: Köznapi öröklét

Hogy Petõfi Sándor 1823. január elsején szü-
letett Kiskõrösön, és 1849. július 31-én esett el a
segesvári csatában – minden magyar tudja. Ez a
tény csak félig igaz. Petõfi sohasem halt meg és
még ma is, minden nap újra születik bennünk. Amíg
csak lesz magyar nyelv, magyar szó. Fura halha-
tatlanság hát az övé.  Én köznapinak mondanám,
mindennapi öröklétnek, ahová belépni – ahogy õ
maga mondta – bocskorban és mezítláb is szabad.

Ha néha arra a perre gondolok, ami születése
körül dúl szülõhelyei között, szelíden elmo-
solyodom, mert tudom a titkot: nem Kiskõrösön,
nem Kiskunfélegyházán, nem Fülöpszálláson –
Pesten született Márczius Örökködikén.
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A városi könyvtár mûködéséhez  különösen ér-
tékes támogatást kapunk azoktól, akik jövedelem-
adójuk egy százalékát 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 letölthetõ a http://www.dkvk.hu/
dkweb/alapitvany.htm címen.

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

Segítségüket köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma

WIFI A KÖNYVTÁRBAN

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban  és köz-
vetlen környezetében 54 Mb/s sebességû (IEEE 802.11
b/g típusú) nyilvános és ingyenes hotspot érhetõ el
DKVK néven. Az internetkapcsolatot korlátozás nél-
kül a nap 24 órájában folyamatosan bárki használhatja
az arra alkalmas eszközzel, például laptoppal, PDA-
val vagy dual modú (Wifi+GSM) rendszerû mobil-
telefonnal.

A Kölcsey FA Kölcsey FA Kölcsey FA Kölcsey FA Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címe:erenc Városi Könyvtár címe:erenc Városi Könyvtár címe:erenc Városi Könyvtár címe:erenc Városi Könyvtár címe:
2120     Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.  Tel.: 341-853; 351-516
Internet: www.dkvk.hu  —  E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu
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2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.   Tel.: 390-144

E-mail: fiok@mail.dkvk.hu
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2009. második felében elõször rendezi meg
könyvtárunk 14 éven felüli dunakeszi vers-
mondók részére a Sellei Zoltán Városi Versmon-
dó Versenyt. Az elõadómûvész özvegye, Bige Ste-
fánia adománnyal támogatta a verseny megrendezését,
amelynek minden évben a kamatait használjuk fel a
díjazáshoz. Ezúton mondunk köszönetet Antal Attila
és Horog László helyi lakosoknak, hogy 10-10 ezer Ft
adományukkal õk is hozzájárultak a Versmondó
Verseny megrendezéséhez és ezzel Sellei Zoltán elõ-
adómûvész emlékének ápolásához. Szívesen fogadjuk
a további felajánlásokat is.

Örömmel látjuk, hogy egyre többen keresik
fel a www.4konyvtar.eu kistérségi könyvtári hon-
lapot. A friss információk mellett figyelmükbe ajánljuk
a kistérségi rendezvények eseménynaptárát, mert nap-
rakészen tájékozódhatnak Dunakeszi, Göd, Fót és Mo-
gyoród rendezvényeirõl. Intézmények, civil szerve-
zetek regisztráció után maguk is feltehetik honlapunkra
az aktuális programjaikat. Ha pedig megrendelik
könyvtári hírlevelünket, kéthetente e-mailbe elküld-
jük Önöknek a legfrissebb könyvtári eseményeket.

Az Irodalmi Szalon  idei rendezvényeire a kö-
vetkezõ vendégek meghívását tervezzük:

április: Térey János költõ, író
szeptember: Bódis Kriszta író, költõ, dokumen-

tumfilmes
november: Szabó T. Anna költõ, író és Dragomán

György író, mûfordító.

Módusolt a könyvtár használati szabályzata.
Könyvtárunk az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevõ
könyvtárhasználókat, valamint a nem beiratkozott
számítógép használókat az adatbázisban látogatóként
regisztrálja, és látogató jeggyel használhatják az
említett szolgáltatásokat.
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