Május 31. péntek 16 óra

a Városi Könyvtár olvasóterme

Az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatát megnyitja:
BÁRSONY Zoltánné, a M vel dési Ügyosztály f tanácsosa

a Helikon Kiadó bemutatja
Sz cs Árpád - Wójtowicz Malgorzata:
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cím könyvét

Vendégeink:
Sz cs Árpád, fest -restaurátor és Kovács Imre, a Helikon Kiadó szerkeszt je
Május 31-t l a könyvtár el terében megtekinthet a
cím ,
az 1986-96 közötti évek könyvtári eseményeit bemutató fotókiállítás.
Június 1. szombat 10 órától

a könyvtár el tti parkolóban
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Folyamatos programok 10 - 12 óráig:
A könyvudvar vendége, a

cím könyv szerz je: SZÁRAZ György és szerkeszt je: dr. HÁLA József
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Száraz György dedikálja a könyvét, amit kedvezményes áron
csak a könyvudvarban 400,-Ft-ért lehet megvásárolni.

Vendégünk továbbá TÓTH Antal (TÓNIÓ) karikatúrista,

aki dedikálja a Fradiról készített karikatúra plakátját, amit kedvezményesen 300 Ft-ért árusítunk.

-

A könyvudvar gyermeklátogatóit gyöngyf zés, papírhajtogatás,
papírsárkány készítés és honfoglalási vetélked várja.
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Június 1. szombat 12 - 16 óráig

(el zetes jelentkezés alapján)

!
Június 3. hétf 18 óra
"

a hang- és számítástechnikai részlegben
a könyvtár olvasóterme
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Kiá llítás KÁLLAI NAGY Krisztina g ye rm ekkön y v- illu sz tr ác ió ibó l
A kiállítást megnyitja: BÁRSONY Zoltánné f tanácsos
Közrem ködik: GRYLLUS Vilmos
A kiállítás június 14-ig tekinthet

meg a könyvtár nyitvatartási idejében

sukat készítve gondoljanak
arra, hogy a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át
átutalhatják valamely közcélú tevékenységet folytató intézmény, alapítvány, szervezet részére.
A Dunakeszi Városi
Könyvtárért Alapítvány az
elmúlt év októberében jött
létre a Városi Könyvtár állományának fejlesztésére, korszer sítésére. Az alapítvány
kuratóriumában az ügyrendi
kérdések megtárgyalása után
arról döntöttünk, hogy elfogadjuk a Scriptor könyvkiadó
kedvezményes ajánlatát és
megrendelünk egy 80 kötetb l álló könyvsorozatot,
melynek kötetei a klasszikus
gyermek és ifjúsági irodalmat mutatják be. Reményeink szerint a téli gyermekkönyvhét id szakában ezeket
a könyveket már kölcsönözhetik a könyvtár ifjú olvasói.

• Ajándékozhatnak
a
könyvtárnak új könyveket.
Most pl. az alábbi m vekre
lenne szükségünk:

• El fizethetnek részünkre
napilapokat,
hetilapokat.
Örömmel vennénk az alábbi
lapok el fizetését:

GERLE János: Makovecz
Imre m helye. – Mundus
Press Kiadó. 5848 Ft
(könyvheti kiadvány)
Magyar Adólexikon A/Z. –
Novorg, 1995. – 3136 Ft
A magyarok krónikája /
Szerk. Glatz Ferenc. – Officina, 1995. - 4500 Ft
Magyarország története térképekben
elbeszélve.
–
MTA, 1996. - 2500 Ft

Expressz
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Nemzeti Sport
Népszabadság
Új Magyarország
Világgazdaság
168 óra
Burda
HVG
Képes Európa
•

9945,- Ft
11628,- Ft
8874,- Ft
14841,- Ft
11322,- Ft
9792,- Ft
26316,- Ft
4056,- Ft
6540,- Ft
4108,- Ft
5148,- Ft

Ezzel az 1%-kal támogassanak kulturális célokat, támogassák a Városi
Könyvtár alapítványán keresztül a könyvtári gy jtemény korszer sítését!

Az 1996. évi adóbevallá-

Az érdekl d k tájékoztatására közöljük, hogy a
Könyvtárért Alapítványra
hogyan lehet felajánlásokat
befizetni.
• Nagyobb összeg felajánlásokat a következ számlaszámra lehet befizetni, vagy
átutalni:
Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány Szlsz:
MNB 11742104-20027430.
Mivel az alapítványi támogatás 30%-a az adóból levonható, ezért kérésükre a befizetésr l igazolást adunk.
• Az 1000 Ft alatti öszszegeket elhelyezhetik a
könyvtárainkban kihelyezett
urnákban is.
Milyen egyéb módon támogathatják a Városi Könyvtárat, vagy a Könyvtárért
Alapítványt?
• Nekünk ajándékozhatják
megunt, fölösleges könyveiket. Mi az állományunkba
ill m veket beleltározzuk, a
többi könyvet filléres könyvvásár keretében kiárusítjuk és
a bevételb l új könyveket
vásárolunk.

A Dunakeszi Városi Önkormányzat M vel dési és Közoktatási Bizottsága és
Dunakeszi Város Közm vel dési Alapítványa pályázatot írt ki a város történetének megírására. A felhívás a Dunakeszi Polgár 1996. 3. számában jelent meg.
A Pályázat célja: a helytörténeti kutatómunka keretében olyan pályamunkák
elkészítésének és megjelentetésének a támogatása, amelyek bemutatják városunk történetét a kezdetekt l napjainkig, átfogó képet nyújtva a település fejl désér l. A pályázat
összdíjazására felajánlott összeg 300 ezer forint. A város történetének monografikus
feldolgozásához, vagy helytörténeti olvasókönyv elkészítéséhez kutatási támogatást is
lehet igényelni.
Amennyiben úgy döntenek, hogy részt vesznek a pályázaton keressék fel a Városi
Könyvtárat, ahol mi könyvtárosok az alábbiakban segítjük munkájukat:
• Felvilágosítással szolgálunk azokról az intézményekr l, ahol a város történetének forrásai fellelhet k.
• Útbaigazítjuk azokhoz a személyekhez, akik helytörténeti kutatással foglalkoznak, és információkkal segíthetik az Önök munkáját.
• Megismertetjük Önökkel a Városi Könyvtár helytörténeti gy jteményét, ugyanis
az ott található dokumentumok tanulmányozása elengedhetetlenül szükséges a
város történetének megismeréséhez.
• Továbbá készséggel segítünk olyan információval, ami hozzájárulhat az eredményes pályázati munkához.
Cs.M.

sel kapcsolatos pályázatok elkészítéséhez is sok segítséget
nyújthat a könyvekb l, szakdolgozatokból, gépelt kéziratokból,
alkalmi kiadványokból, a helyi
lapok példányaiból, meghívókból, képvisel -testületi dokumentumokból álló helyismereti
gy jtemény.

A tíz évvel ezel tt felújított és b vített épület átadása óta lehet igazából városi könyvtárról beszélni
Dunakeszin. Addig az intézmény körülményei gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy rangjának megfelel szolgáltatásokat nyújtson az olvasóknak. A
megnagyobbított, megszépített épületet 1986 májusában az Ünnepi Könyvhét alkalmából vehette birtokba a város lakossága.
Ma aligha futná a városnak
ekkora beruházásra. Villási László
polgármester akkor a városi tanács elnökhelyettese volt, mint
mondja a könyvtárat fontosnak
tartották, voltak hagyományai, s
létezett még olyan is, hogy megyei támogatás, amit saját forrásaikból kiegészítve megvalósították a könyvtár rekonstrukcióját.

hogy fénymásolási és iratkötési
szolgáltatással is az olvasók rendelkezésére állunk.
— Az emberek többsége hajszoltan él, nyomasztóak az egzisztenciális gondok. Kik azok,
akiknek mégis akad egy-egy
nyugodt félórájuk, hogy betérjenek a könyvtárba?

A könyvtárnak nem csupán
az épülete újult meg tíz évvel
ezel tt, akkor neveztek ki új
igazgatót is Csonka Mária személyében, aki azóta is vezeti az
intézményt, s következetesen
igyekszik megvalósítani elképzeléseit. Nagyon hamar kiderült
például, hogy Dunakeszin nem
csupán a könyvkölcsönzést kell
felvállalnia a bibliotékának. A
város közm vel dési intézményhálózata – jellegénél fogva
– már akkor sem felelt meg az
igényeknek. A könyvtár apránként számos funkciót átvállalt:
kiállításokat, különböz esteket,
irodalmi szalont, gyermekprogramokat rendeztek, közösségeknek adtak helyet.

— Sok családi költségvetésbe egyre kevésbé tervezhet be
a kultúra, így könyvek, folyóiratok vásárlására alig jut. A
könyvtári díjra azért még futhatja – jelenleg 14 éves korig és a
nyugdíjasoknak 50, feln tteknek
100 forint az éves díj, a 70 éven
felettiek pedig ingyen használhatják a könyvtárat. Bizonyos
szolgáltatásokért, mint a CD-k,
videokazetták
kölcsönzéséért
külön kell fizeti –, így a látogatottságra nem panaszkodhatunk.
Jelent s az igény a közérdek
információk iránt. Mindennapos
feladatunk például, hogy választ
keressünk a diákok tananyaghoz
kapcsolódó kérdéseire, látogatóink többsége közülük kerül ki.
De nagyon sok a nyugdíjas olvasónk is.

— Ennek ellenére soha nem
feledkeztünk meg arról, hogy mi
az alapfeladatunk – mondja
Csonka Mária –, lehet ségeink
szerint folyamatosan b vítettük
a hozzáférhet dokumentumok,
információk körét mind itt a
központi, mind pedig a fiókkönyvtárakban. Zenei részleget
alakítottunk ki, a könyvek mellett kölcsönözhet vé tettük a folyóiratokat, a hanglemezeket,
kés bb a CD-ket, videofilmeket.
A könyvtári alaptevékenység
fontos kiegészít jének tartjuk,

Egy városi könyvtárnak
vannak bizonyos kötelezettségei, ilyen például, hogy különös
gondossággal és alapossággal
gy jtse a település múltjára vonatkozó dokumentumokat. A
könyvtárosok tapasztalata szerint ezekre az információkra
egyre nagyobb az igény. Az els dleges használók természetesen ebben az esetben is a diákok, hisz a pedagógusok rendszeresen adnak a város történetével kapcsolatos feladatot a tanulóknak. De a városfejlesztés-

A városi könyvtár – lehet ségeihez képest – lépést tart a
korral. Mára már olyan számítógépparkot építettek ki, amely alkalmas a könyvtári munkák
komputerizálására, s újabb lehet ségeket nyit meg az információszolgáltatásban. Ilyen például, hogy pályázat útján Internet-hozzáférési lehet séghez jutottak. Ezzel a dunakeszi könyvtár kiépítheti „felhajtóját” az oly
sokat emlegetett „információs
szupersztrádára”.
Sajnos manapság nemcsak a
családi költségvetésben jut egyre
kevesebb pénz kultúrára, hanem a
városéban is. Így állhat el olyan
helyzet, hogy a könyvtár vezet jének fejtörést okoz, honnan
csípje le azt az önmagában nem
nagy összeget, ami egy önálló
telefonvonalhoz kell, hogy az
Internet lehet ségeit igazán kihasználhassák. De nagyon megfontoltnak kell lenniük a könyvbeszerzéseknél is. Aki jár mostanában könyvesboltba, vagy legalább a kirakatnak a közelébe
merészkedik, az megérti miért; de
egy példával mi is illusztrálhatjuk: a közelmúltban a könyvtár
állományából törölt 1500 kötet
beszerzési értéke 80 ezer forint
volt, ma 1500 könyvet egymillió
forintért lehet vásárolni.
— A jöv t illet en kicsit bizonytalanok vagyunk – mondja
Csonka Mária –, nem tudjuk mire számíthatunk az önkormányzattól. Igaz, az elmúlt tíz évben,

de különösen az utóbbi 2-3 esztend ben minden t lük telhet t
megtettek, hogy a mostani szolgáltatási szintet fenntarthassuk.
A lehet ségeket illet en hasonlóan bizonytalan Villási
László is, azt azonban határozottan állítja, hogy a város a jöv ben is jó gazdaként szívén viseli
a könyvtár ügyét. Idén az intézmény megkapta a tavalyi költségvetésében szerepl összeget
– sajnos, ez ma eredménynek tekinthet –, de az évközi kormányzati döntések még sok
mindent befolyásolhatnak. Nem
lehet tudni például, milyen hatása lesz Dunakeszin a készül
közalkalmazotti
törvénynek,
amely az intézmények feladataihoz meghatározott létszámot
rendel. A város egyel re –
ahogy a polgármester fogalmaz
– személyi döntést nem hozott
intézményeinél, azaz nem küldtek el senkit, inkább a dologi kiadásokat igyekeztek kicsit viszszaszorítani.
— Az a könyvtári szolgáltás, amit mi most nyújtunk –
mondja Csonka Mária –, egy
szükséges minimum a mai kor
igényeihez képest. El relépni els sorban azokon a területeken
tudunk, amelyek nem igényelnek nagy anyagi ráfordítást. A
következ három év feladata
lesz a könyvtári munka számítógépesítése – ennek technikai alapja adott –, az új dokumentumok számítógépes nyilvántartásával kezdjük, majd bevisszük
az adatbázisba a meglév állományt, utolsó lépésként pedig a
kölcsönzést gépesítjük. Mindez
azt szolgálja, hogy olvasóink
gyorsabban, könnyebben juthassanak hozzá ahhoz, amit t lünk
várnak: az információhoz.

M. Nagy Péter

Katona Tamás bejegyzése a vendégkönyvben

„0
0 + 1 2 3,
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Bereményi Géza feledhetetlen dalszövegének sorait
idézte Heged s D. Géza színm vész az Irodalmi Szalon
vendégkönyvébe május 8-án. Együtt idéztük fel a 10 évvel
ezel tti könyvheti eseményeket, ugyanis a könyvtárat átadó
ünnepségsorozat keretében is vendégünk volt a sokak által
kedvelt m vész. Akkor egy rádiós irodalmi m sor szerepl je
volt, ma pedig színészi pályájáról, rendez i munkájáról
faggatta Tarján Tamás, az Irodalmi Szalon házigazdája. Az
elmúlt évek egyik leglátogatottabb, leghangulatosabb
rendezvénye volt ez az este. Heged s D. Géza a színház, a
m vészet iránti tiszteletével, optimizmusával, a közönség
iránt kimutatott szeretetével belopta magát a néz k szívébe.
A Radnóti Gimnázium Irodalmi Színpadának hölgy-tagjai
ízelít t kaptak a rendez i munkából is, és alkalmuk volt egy
kis „szakmai eszmecserére” is. Részesei lehettünk Heged s
D. Géza versmondó m vészetének, Nagy László versei
mellett elmondta a számára legkedvesebb szerelmes verset,
József Attila Óda cím versét. Az est végén mindannyiunkat
invitált a Pesti Színházba, hogy nézzük meg legújabb
rendez i munkáját: A dzsungel könyvét.
Ezúton is köszönjük, elfogadjuk a meghívást.
Cs.M.

Tíz év hosszú id és ezalatt sokan fogadták el a
könyvtárosok és az olvasók szíves meghívását. Közülük
senki sem érkezett üres kézzel, ki legújabb könyvét, ki
verset, dalt, képeket, ki megszívlelend okos gondolatokat hozott. A Városi Könyvtár vendégkönyvét lapozva,
az évek alatt készült képeket rendezve, állítottuk össze
névsorukat. Csak remélni merjük, hogy kevesen maradtak ki.
Jó volt emlékezni, s remélem hasonlóan éreznek majd
azok is, akik látogatói voltak az irodalmi esteknek, zenés
m soroknak, találkozóknak, kiállításoknak, mindannak
a számtalan gyermek és feln tt programnak amit a
könyvtár rendezett, s ahova mindig mindenkit sok
szeretettel vártunk.
Jókai Anna
bejegyzése az
1986. évi
Ünnepi Könyvhét
alkalmából

Ágai Ágnes író
Andok Hangja bolíviai együttes
B. Horváth István el adóm vész
Babos Gyula zenész
Bacsa Ferenc énekes
Bagi Ferenc pilóta
Bálint György író
Balonyi Éva t zzománc készít
Bárdos András riporter
Bayer Friderika énekesn
Békeffy Sarolta el adóm vész
Béki Lajosné Szabó Teréz
népm vész
Béres Ilona színm vész
Boglári Békés István író
Bródy János zenész
Dr. Czalbert Halasi János orvos
Czigány György költ
Csaplár Vilmos író
Cseh Tamás énekes
Csorba Simon fest m vész
D. Nagy Éva író
Dévai Nagy Kamilla
el adóm vész
Dobray György filmrendez
Dóra V. Judit fest m vész
Dorogi Zsigmond rádiós szerk.
A Dunakeszi Pinceszínház
Éles István humorista
Figurina bábegyüttes
Fóti Énekkar
Frech Zoltán el adóm vész
Füzesi Zsuzsa
gyermekkönyv-illusztrátor
Gabnai Katalin drámapedagógus
Gálffi László színész
Geréb Sándor író
Gryllus Vilmos zenész
Dr. Halák László író
Halász Judit színész
Határ Gy z író-költ
Heged s D. Géza színm vész
Hernádi Gyula író
Hesp Edéné költ
Horváth Szilveszter humorista
Illés György író
Jókai Anna író
Józsa Imre színész
Kaszás Géza színész
Katona Klári énekesn
Katona Tamás író
A Képes 7 szerkeszt sége
Kiss Dénes költ
Kocsis Judit színész
Koltai Róbert színész
Koncz Gábor színész
Konrád György író
Kovács Ádám CELLADAM
Kulka János színész
Lengyel István szobrász
Lengyel Zsüliett grafikus
Létay Klára el adóm vész
Libisch Gy z né
lósz rékszerkészít
Liptay Katalin irodalmi
szerkeszt

Losonczi Miklós
m vészettörténész
Lukács Sándor színm vész
Lukácsy Katalin énekes
Mándy Iván író
Márai Enik el adóm vész
Másik János énekes
Mikes Lilla el adóm vész
Moldova György író
Morva Péter zongoram vész
Az MTV Kölyökid
szerkeszt sége
Nemere István író
Nemeskürty István író
Németh György népm vész
Novotrade Könyvkiadó
szerkeszt sége
Oláh Andor
orvos, természetgyógyász
Oszter Sándor színm vész
Ottlik Károly a Habsburg család
protokollf nöke, író
Ördögh Szilveszter író
Pandúr József fest
Papp Endre riporter
Pénzes Bethen író
Pogány Judit színész
Rapcsányi László rádióriporter
Reményi József író
Rigó Béla irodalmi szerk. költ
Rónaszegi Miklós író
Rose Mari a Burda iskola
vezet je
Rubesch Györgyi keramikus
S. Farkas Éva gobelinm vész
Salamon György fest m vész
ifj. Schirilla György
természetgyógyász
Schmidt Egon író
Seb Ferenc zenész
Sellei Zoltán el adóm vész
Spiró György író
Sugár Géza fest
Svéd Pál m vészeti vezet
Szabó Miklós fest m vész
Szále László az ÉS szerkeszt je
Székhelyi József színész
Szendr Szabolcs fotós
Szentkirályi Fittler József költ
Szerednyei Béla színm vész
Szilvási Lajos író
Sztevanovity Zorán zenész
Takács Istvánné Ambrus Éva
csuhém ves
Tarján Tamás irodalomtörténész
Tóth Antal (Tónió) karikatúrista
Tücsök bábegyüttes
Uray György rendez
Váci Mihályné Juhász Katalin
irodalmi szerkeszt
Vámos Miklós író
Vekerdy Tamás pszichológus
Virág Márton és együttese
Zalán Tibor költ

Bayer Friderika bejegyzése: 1995. december 4.

A számuk ma még nem nagy, de
egy-egy lemez oly sok programot vagy kimeríthetetlennek t n lexikális anyagot tartalmaz,
így bízom abban, hogy valami
érdekeset mindenki találhat
közöttük. Az új szolgáltatással
kapcsolatos minden észrevételt,
és javaslatot el re is köszönök.
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Néhány kölcsönözhet
CD-ROM
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A számítástechnika mára
már vitathatatlanul mindennapjaink elválaszthatatlan részévé
vált. A m szaki fejl dés eredményei új, eddig még ismeretlen
lehet ségekkel segítik munkánk
hatékonyabbá tételét, a végtelennek t n emberi tudás megismerését és persze a játék, a szórakozás is elképzelhetetlen nélküle. Mindennek egyik nélkülönözhetetlen eszköze a CDROM, amely tenyérnyi csillogó
felületén rzi a digitális adatok
százmillióit.
Nincs pontos adatunk, de
szintén szólva meg elképzelésünk sem arról, vajon a könyvtár
látogatói közül hányan rendelkeznek CD-ROM leolvasóval
felszerelt számítógéppel, de abban biztosak vagyunk, hogy számuk rohamosan n ni fog, hiszen
ez az adathordozó minden eddi-

” .
!
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ginél jobb lehet ségeket teremt
akár hatalmas adatbázisok, akár
a legkülönfélébb lexikonok adatainak tárolására, de irodalmi
m vek százai épp úgy elférnek
rajta, mint a legkülönfélébb képés hanganyag, játékok és hasznos számítógépes programok.
Ezért a Városi Könyvtár kísérleti jelleggel néhány CDROM-mal b víti a kölcsönözhet állományát. Ez a kezdeményezésünk még igen ritkának
nevezhet , de ha megfelel érdekl dés mutatkozik, akkor a
kölcsönzés során szerzett tapasztalatok felhasználásával, folyamatosan fejleszteni fogjuk ezt az
új szolgáltatásunkat is. A shareware programokat, alkalmazásokat, játékokat tartalmazó CD-k
mellett néhány hasznos adatbázis és multimédiás adattár is kölcsönözhet .

BIBLIA Teljes szöveges változat
BUDAPEST CD
Interaktív CD magyar, angol,
német és olasz nyelven.
BOOKSHELF 1993
A CD hét amerikai kiadású enciklopédiát (biográfiát, szótárt,
térképet, almanachot) dolgoz
fel. Hangkártya ajánlott hozzá
CINEMANIA '94
Az évenként megjelen CD
mindent tartalmaz amit a filmr l
tudni kell, meglep en jó az
európai és abban a magyar vonatkozású anyag. Egy filmlexikont és egy kit n színész-almanachot kapcsol össze számtalan filmzenével, színészek képeivel és filmrészlettel. A hangkártya javasolt hozzá.
Magyar Törvénytár.
Az adatbázis a hatályos magyar
joganyagot tartalmazza. A jogszabályok a legkülönböz bb
módon kikereshet k, megjeleníthet k és akár ki is nyomtathatók. Jelenleg az 1995. dec. 31-i
zárású kölcsönözhet .

MIA
Multimédiás információs adatbank
Cégismertetés,
idegenforgalom,
termékel állítás, kereskedelem.

Már a rendszerváltozást
megel z en is, de különösen
az azt követ években élénk
érdekl dés mutatkozott városunkban a helyi médiák
iránt. Önkormányzati intézmények, pártok, vállalatok és
magánszemélyek próbálkoztak és próbálkoznak a város
lakosságát informáló kiadványok megjelentetésével.
A Városi Könyvtárnak
alapvet
feladata e dokumentumok gy jtése, rendsze-

rezése, közreadása. A mi
igyekezetünk persze nem
elég ahhoz, hogy minden
helyi kiadvány összes megjelen száma a rendelkezésünkre, s így a város lakossága rendelkezésére álljon,
ehhez a továbbiakban is várjuk a kiadók és a lapok szerkeszt inek a segítségét.
A most közreadott bibliográfia a birtokunkban lév
1986—1996 között megjelent
id szaki kiadványokat tartalmazza, a vállalati, iskolai és
kimondottan hirdetési célokat
szolgáló lapok kivételével. A
leírások az els számok alapján készültek.
Dunakeszi Fórum : Az MDF
Dunakeszi Szervezete kiadványa
1. évf. 1.sz. (1991. febr.) Megj.: rendszertelen
Dunakeszi Napló
1. évf. 1.sz. (1995. márc. 17.) Megj.: kéthetente
Dunakeszi Önkormányzat : Az
MDF Dunakeszi Szervezete kiadványa
1. évf. 1.sz. (1990. szept.) Megj.: egy szám
Dunakeszi Polgár : A KESZIPRESS Bt. közéleti havilapja
1. évf. 1.sz. (1995. aug.) Megj.: havonként
Dunakeszi Riport : A Dunakeszi
Városért Alapítvány várospolitikai
lapja
1. évf. 1.sz. (1992. jan.) Megj.: havonként
Dunakeszi Tudósítások :
Dunakeszi Város Önkormányzatának lapja
1. évf. 1.sz. (1992. nov.) Megj.: havonként
Címváltozat: Keszi Tudósítások
Dunakeszi Tükör : A Vitalitás Ker.
Szolg. Bt. városi lapja
1994. Megj.: egyetlen szám
Dunamenti Hírek : A Dunamenti
Vállalkozók és Iparosok Testületének tájékoztató és Információs lapja
1. évf. 1.sz. (1994. jan.) Megj.: havonként ill. rendszertelen
Dunamenti Hírnök
1. évf. 1.sz. (1996. febr.) Megj.: havonként
Keszi Beszél : Az SzDSz Dunakeszi Szövetsége kiadványa
1. évf. 1.sz. (1990. márc.) Megj.: rendszertelen
Címváltozat az él fejben a 2. évf. 2.
sz-tól: Dunakeszi Beszél
Keszi Tudósítások : Dunakeszi Város Önkormányzatának lapja
1. évf. 1.sz. (1991. okt.) Megj.: havonként
Keszi Valóság : A Dunakeszi Városi Tanács lapja
1988. nov. ; dec. : próbaszám
1. évf. 1.sz. (1989. jan.) Megj.: havonként
Könyvtári Napok : A Dunakeszi
Városi Könyvtár könyvheti tájékoztatója 1986. május Megj.: évenként egyszer , alkalmi
kiadvány
Összefogás a könyvtárakért : A
Dunakeszi Városi Könyvtár tájékoztatója
1995. október Megj.: alkalmi kiadvány

Dunakeszin
születtem
1951-ben, abban a házban
ahol a mai napig lakom. Ez
évben sz nt meg a magyar
lovaregylet, s közigazgatásilag Alag is.
Jó hangulatú gyermekkoromat a Juli parton és a folyóparton éltem, a mindig
harcban lév sorstársaim között.
Családomnak köszönhet en
— melynek felmen i köztiszteletnek örvend dunakesziek voltak — iskoláimat
úgy választották, hogy a mai
napig meghatározzák tájékozódási pontjaimat az életben.
Apám örömére korán kinyilvánítottam a versenylovak
iránti vonzalmamat, így
1970-t l mint amat rlovas
nyertem versenyeket a pesti
galoppon, kés bb saját tenyésztés lovaimmal tettem
ugyanazt. Közben közel tíz
évig dolgoztam az Országos
Széchényi Könyvtárban, ahol
az alagi lovasélet irodalmának tanulmányozása folytán
elevenedett meg el ttem e
színes és rendkívül izgalmas
múlt.
Fiatal éveimben — talán
elaprózva magam — sok
mindenbe kezdtem, miközben barangoltam a világ országútjain. Jártam többek
között Mongóliában, Kínában, Tibetben, Indiában,
mely utak jót tettek amúgy is
sok kérdésre feleletet váró
önmagamnak.
M ködtettem cukrászdát,
étkezdét, hentesüzletet, hogy
aztán vendégl s seim megnyugvására ma ebben próbálom ki magam.

szervezésénél, s az alagi tradíciók felelevenítésénél, az
1994—95-ös lóversenyek lefutásánál.
A millecentenárium évében jelent meg az Alag száz
évér l szóló könyvem, mely
írott nyomot hagy a jubileum
megünneplésér l.
Mindezek után is Dunakeszin
és Dunakesziért él polgár,
és nem író vagyok.

Kedves olvasó:
„Ön nyert!” Nagyon helyesen döntött, amikor félretette
ügyes-bajos dolgait egy kis
„zenebona” kedvéért. Most
él ben hallgathatja „minden

Pontosabban egy-egy — kérésünkre írt — rövid önéletrajzzal mutatkoznak be könyvheti vendégeink:
SZÁRAZ GYÖRGY, könyvtárunk egyik legrégibb olvasója,
akit helytörténeti szempontokon túl is figyelemre méltó könyvének megjelenése alkalmából köszönthetünk, s aki e páratlan
dokumentumkötetét június 1-én dedikálja az érdekl d knek.
Az ALAGI MAJOR EGYÜTTES jókedvre buzdító sorait csak
azzal, a minden bizonnyal eredend szerénységük okán
elhallgatott aprósággal egészíteném ki, hogy mint a megyei
Ki mit tud verseny 3. helyezett együttesét hamarosan a
televízió által is közvetített dönt n üdvözölhetjük. Addig is
mindenkit várunk június 1-i m sorukra.
KÁLLAI NAGY KRISZINA gyermekkönyv-illusztrációiból
összeállított kiállítás, amely június 3-14-ig tekinthet meg,
minden bizonnyal feledhetetlen élményt ad majd gyerekeknek, feln tteknek egyaránt.

id k legdunakeszisebb” zenekarát.
Közel egy éve keserítjük
meg próbáinkkal a Hunyadi
utca lakóit. A tagok: Csontos
Tibor — dobok, Balogh Róbert — basszusgitár és Sáreczky Norbert — gitár.
Mindhárman dolgozunk és
munka után hódolunk szenvedélyünknek (krikettlabdázás, golf, lovaglás...)
Mindenki rendszeresen fürdik, a napi háromszori étkezés biztosított. Érdekl dni
a könyvtárban, hétköznapokon az esti órákban.

TÓTH ANTAL (TÓNIÓ)

írókról, színészekr l készített
karikatúrái közül Esterházy
Péter, Faludy György, Garas
Dezs ,
Hernádi
Gyula,
Karinthy Frigyes, Kern András
és Örkény István portréi
tekinthet k meg
a Városi
Könyvtár feln tt részlegében.

hívnak, illusztrációs illetve grafikai munkáimnál néhány
éve — édesanyám leánykori neve után — használom a Kállai Nagy Krisztina nevet.
A Képz és Iparm vészeti Szakközépiskola könyvm ves szakán érettségiztem 1984-ben. Ezt
követ en két évet dolgoztam a Pannónia Filmstúdióban, ebb l fél évet egy animációs tanfolyam részeseként, ahol animációs technikát és rajzfilmtörténetet tanultunk. 1986-ban vettek
fel az Iparm vészeti F iskola tipográfia-grafika szakára. 1988 szén a f iskola közvetítésével
három hónapot töltöttem egy holland m vészeti f iskolán Groningenben (Academia Minerva
Groningen). 1989-ben az amerikai Print grafikai folyóirat címlapterv pályázatán második
díjat nyertem. 1990-ben diplomáztam a F iskola Tervez képz Intézetében. Ezt követ en
szabadfoglalkozású grafikusként dolgoztam—dolgozom. 1991-t l folytattam tanulmányaimat
az Iparm vészeti F iskola Mesterképz Intézetében, 1992 nyarán a Tempus Alapítvány
támogatásával négy hónapot töltöttem Angliában, s tanultam a Brighton-i M vészeti
F iskolán (Bringhton Polytechnic). 1993 februárjában fejeztem be tanulmányaimat.
1994-ben fél évig dolgoztam az Erasmus Press Kiadónál, ahol az Ifjúsági Magazin
újratervezésében, kés bb tördelésében vettem részt, illetve illusztrációkat készítettem a lapnak. Szívesen foglalkozom reklámgrafikával, de különösen szívesen készítek illusztrációkat
és tervezek figurákat gyerekek számára. Több munkám már kiadásra került a Móra Kiadónál
és a Nemzeti Tankönyvkiadónál (Íróka - Rajzolóka — foglalkoztató óvodásoknak; Id vándor
I - II. irodalom - környezetismeret) valamint gyermeklapoknál: Dörmög Dömötör 19871990-ig, Csodaország 1990-1993-ig.

Ott voltam 1989-ben az újraalakuló Magyar Lovaregylet

A Ha majd hatéves leszek — versválogatás kicsiknek cím könyv 1995 szén jelent
meg a Sziget Kiadó gondozásában. Ehhez a könyvhöz készült illusztrációimból állítok ki
most néhányat a Dunakeszi Városi Könyvtárban.

A Városi Könyvtár levelez s
játékot indított „7 X 7 kérdés a
honfoglalásról” címmel, 1996.
március 5-én. Végére értünk ennek a játéknak, s a legjobb megoldásokat leadó tanulók május
15-én jutalomként ópusztaszeri
kiránduláson vettek részt.

Zsófia Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest; BOJTOR Szabolcs Radnóti Miklós Gimn.
Dunakeszi 2/C; GER Márton

Az öt sikeres játékos: MEZEI

Radnóti Miklós Gimn. Dunakeszi 2/D; ÁGOSTON András 1. Sz. Iskola 8/B; VAJDA
Szabolcs 1. Sz. Iskola 8/B.
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Szeretnénk gratulálni a K rösi
Csoma Sándor Ált. Iskola 5/A
osztályából a 19 tanulónak, akik
könyvjutalmat kaptak.
Megköszönjük felkészít tanáruk, dr. VÖRÖS Istvánné
munkáját.

'

$

1

$%
*
-.
!!2

3 456 7 8/44
956 /
Tisztelt Olvasóink! Kedves Könyvtárlátogatók!
Idén nyáron a Városi Könyvtár (Kossuth u. 4.)
július 1-t l augusztus 11-ig zárva tart.

A Dunakeszi Városi Könyvtár a Soros Alapítvány „Számítógépes Iskola a nyílt társadalomért” pályázatán Internet hozzáférést
biztosító számítógépet nyert. Els alkalommal, az Ünnepi Könyvhét keretében, 1996. június 1-én biztosítjuk a számítógépes Internet
kapcsolatot a könyvtár olvasóinak.

Ez alatt az öt hét alatt a könyvtárosok nagy munkába
kezdenek, a hiányzó kötetek feltárása érdekében ebben az évben a
könyvek állományellen rzésére kerül sor.
Mit is jelent ez? A könyvtárba bekerült könyvek, dokumentumok leltári állományba kerülnek, ezzel egyid ben katalóguscédulát készítünk róluk, amelyen minden adatot szerepeltetünk a könyvr l: szerz , cím, kiadó, azonosítószám, érték, és rákerül egy számbet jel-kombináció – ez a Cutter-szám. Utóbbiból tudjuk meg hol,
melyik polcon található a könyv. E szám alapján építünk egy
szolgálati katalógust, melybe bekerül valamennyi könyvr l egy-egy
katalóguscédula. Ezt a cédulát raktári lapnak nevezzük, feltüntetve
rajta a könyv leltári számát, a beszerzési árát, és az olvasói
katalógusokba való besorolás helyét. Ezeket a cédulákat kell
állományellen rzéskor összevetni a polcon található könyvekkel.
Ha megvan a könyv és a cédula, kap egy-egy dátumot, és helyén
marad. Ha nincs meg, akkor kezdjük kutatni, hol lehet? Kikölcsönözte valaki, nem jó helyre soroltuk, vagy elt nt? Ezt a munkát egy
ekkora könyvtárban mint a miénk, 6-8 évenként kell elvégezni. Az
állományellen rzés során nem talált könyvekr l jegyz könyv
készül, töröljük ket a könyvtári nyilvántartásunkból.
Az állományellen rzés igazán akkor megy gyorsan, ha valamennyi könyvtári könyv a helyén található. Mi azonban nem akarjuk olvasóinkat megfosztani nyáron sem a könyvekt l, ezért úgy
döntöttünk, június 30-ig kikölcsönözhetik az elolvasni kívánt m veket, ezek állományellen rzése a visszahozatalkor történik majd.
Kedves olvasóinkat azonban megkérjük, hogy azokat a könyveket,
amelyekre a nyári zárás idején nincs szükségük, juttassák vissza
könyvtárunkba június végéig, ezzel is segítve munkánkat.
Nyitás után, vagyis augusztus 12-t l, szeretettel várunk mindenkit a szokásos nyitvatartási id ben. Ekkorra szeretnénk úgy
befejezni az állományellen rzést, hogy a kölcsönzés minél zavartalanabbul folytatódhasson. Kérjük, legyenek megértéssel és türelemmel a zárva tartás alatt is.

A most még csak kísérleti jelleg szolgáltatást a terveink szerint 1996 szét l tesszük rendszeressé, s ezzel a Dunakeszi Városi
Könyvtár is részévé válhat annak a gigantikus számítógép-hálózatnak, amit jelenleg már száznál is több országban, több mint
negyvenöt millióan használnak.
A június 1-i Internet bemutatón várhatóan sokan szeretnének
részt venni, ezért els sorban el zetes jelentkezés alapján fogadjuk
az érdekl d ket. A megfelel számítógépes (DOS/WINDOWS)
alapismeretekkel és érvényes könyvtári olvasójeggyel rendelkez
14 éven felüli olvasók jelentkezését, a könyvtár nyitvatartási idejében, az olvasószolgálat kölcsönz pultjánál várjuk.
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából az Internet-szolgáltatásokat a
könyvtár kedvezményesen biztosítja; a 30 perc id tartamra megteremtett kapcsolatért csak a telefonköltséget kell megtéríteni. Ez a
szolgáltatás id pontjában 550,- Ft amely összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza.
A vállalkozó kedv ek Windows NT 3.51 alatt m köd IBM
486 DX2 66 Mhz számítógéppel, a Netscape Navigátor segítségével vághatnak neki a kalandozásnak

Szolgáltatások:

legutóbb vásároltak közül. Ezek között vannak új megjelenés ek, és
igen régiek is, de valamennyit bátran
ajánlhatom mindenkinek, aki a
könny zenét is komolyan szereti.
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AC/DC: Highway to Hell
A legkeményebb boogie-woogie zenekar egy nagyszer lemeze
BEATLES: Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band
A Beatles örök, és a legjobb lemezük mindörökké a Bors örmester
marad.
DEEP FOREST: Boheme
1995. egyik legérdekesebb lemezét
ez a szintis duó készítette el, az azóta
már a nemzetközi zenei életben is
szép elismerést kapott Sebestyén
Márta segítségével
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World Wide Web

•

Gopher

•

Telnet

•

FTP
(File-ok másolásához 1.44-es floppykat
biztosítunk. Letöltési díj: 175,- Ft / lemez)

Béniné Virág Mária

A Városi Könyvtár az els CD lemezeket három évvel ezel tt vásárolta. Ma már mintegy 200 CD közül válogathatnak a zene kedvel i,
barátai. Természetesen ez a gy jtemény közel sem nevezhet teljesnek
a zene számtalan m fajának egyikében sem, de ízelít t, kedvére valót
reményeink
szerint
mindenki
találhat. Azok számára akik még
nem fedezték fel ezt a gy jteményt,
szeretnék ajánlani néhány felvételt a

•

ILLÉS: Az Illés másik oldalán
Megjelent a legújabb Illés lemez is,
rajta: Válogatás ritkaságokból és
meg nem jelent felvételekb l alcímmel 12 eddig kiadatlan, be- és letiltott vagy kés bb átírt, 1971-73 között felvett dallal. Illés rajongók ezt
ne kölcsönözzék – ezt meg kell
venni!
LED ZEPPELIN: 4.
A Zeppelin 4. lemeze eredetileg
1971-ben jelent meg, s talán ez vált a
legsikeresebbé, hiszen ezen található
több más nagy sláger mellett a rockhimnusz, a Stairway To Heaven is.
OLDFIELD, Mike: Songs of Distant
A Mike Oldfield legújabb CD-jén
55 perc csodálatos zene mellett egy
kis meglepetés, CD ROM track is
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található, sajnos csak Macintosh tulajdonosok örömére.
A ROLLING STONES gy jteménybe most két lemez is került.
A Beggar's Banquet volt az utolsó
Stones album melynek készítésében
Brian Jones részt vett. Megjelenését
botrányok kísérték a provokáló lemezborító és a Sympathy for the Devil c. szám miatt. 10 Rolling Stones
rajongó közül 5 ezt ajánlaná.
A Let it Bleed c. album 1969-ben
jelent meg a John Mayall zenekarából érkez Mick Taylor közrem ködésével, aki keményebbé, bluesosabbá tette a Stones hangzását. 10
Rolling Stones rajongó közül a másik 5 ezt ajánlaná. (Én mind a
P.F.
kett t..)
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