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Tisztelt Olvasók!
Újra ünnep van az életünkben. A könyv ünnepe.
Azé a szellemi terméké,
melyről Kosztolányi Dezső
így ír:
Am
„Am
Ameennyiben vonzódok
a könyvhöz, csak olyasmit
ismételgetnék, amit nélkülem is tudsz, amennyiben
idegenkedsz tőle, semmiféle
rábeszélésre se hajlanál.
A könyvet nem lehet
megszerettetni, mint valami
tárgyat, valami portékát.
Csak tok ez, melybe valami
be van zárva. A tartalmát
kellene megszerettetnem, az
éterrezgéseit, a szellemet,
amelyből a könyv létrejött.
Ehhez kevés pár perc.
Kevés egy emberélet is.”
Mégis vesszük és olvassuk a könyvet, mert megnyugtat, gondolkodásra sarkall, mások megértésére nevel. Az ember alapvető értékeit hordozza és örökíti át
nemzedékről nemzedékre.
Ezért ünnepeljünk, hogy
sose feledjük „az ember
Szépbe szőtt hitét.”
Sz. F. J.

1999.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1999.
Június 11-ig

a Városi Könyvtár elõterében
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Az É-Mûhely és barátai elõtér-kiállítása
Megtekinthetõ: 1999. június 11-ig a könyvtár nyitvatartási idejében

Június 5. szombat 10-14 óráig

a Városi Könyvtár udvarában

KÖNYVHETI KÖNYVUDVAR
PROGRAM
PROGRAM::
MEGNYITÓ
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
mazsorett csoportjánk bemutatója

SZELEK SZÁRNYÁN, VÁR
AK ORMÁN
VÁRAK
A Maszk Bábszínpad elõadása
Az ALA
GI MAJOR együttes mûsora
ALAGI
KÖNYVPREMIER
Szentkirályi Fittler József: A mindenség dadogása
A költõ új kötetét bemutatja és a szerzõvel beszélget: Száraz György
SZÉKEL
YKERESZTÚRI VENDÉGEINK
SZÉKELYKERESZTÚRI
az 1998-ban megjelent irodalmi antológia szerzõi
A beszélgetést vezeti: Kovács Emõke
MADZA
GTÁRLA
T
MADZAG
TÁRLAT
A Hónap képe illusztrációs pályázatra beérkezett
alkotásokból Díjkiosztás és a közönségdíj átadása
VETÉLKEDÕK, JÁTÉK
OK G
YEREKEKNEK
JÁTÉKOK
GYEREKEKNEK
SENKI TÖBBET…?
Aukció az É-Mûhely képzõmûvészeti kör tagjainak mûveibõl
KÖNYVSORSJÁTÉK

KÖNYVHETI K
ÖNYVVÁSÁR
KÖNYVVÁSÁR
Könyvheti újdonságok
A Városi Könyvtár kiadványai
Filléres könyvek és folyóiratok
Ajándék könyv mindenkinek
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Könyvtári Napok 1999.
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bben az évben új
helyszínen várjuk a
könyvet szeretõ olvasókat a könyvtár hagyományos könyvheti rendezvényére. Hosszú évek után
vég-re az intézményhez
méltóvá vált a korábban
csak szemét-dombbal csú-

foskodó belsõ udvar is. A
megszépült terület a hagyományos könyvtári rendezvényeken kívül a könyvtár felnõtt- és gyerekcsoportjainak is kellemes szabadtéri környezetet biztosíthat a tavasztól õszig tartó
idõszakban.
P. F.

SZELEK
SZÁRNYÁN,
VÁRAK
ORMÁN
A Maszk Bábszínpadot
hivatásos bábszínészek
alakították hat évvel ezelõtt. Az ország kisebb-nagyobb mûvelõdési intézményeiben és nyári fesztiválokon, várjátékokon évi 150
alkalommal lépnek fel.
Dunakeszin a Városi
Könyvtárban a „SZELEK
AK ORMÁN”
SZÁRNYÁN, VÁR
VÁRAK

A könyvudvar a rendezvények elõkészítése közben

címû darabot mutatják be.
A bábjáték, amely egyaránt
szól az óvodás és a kisiskolás korosztálynak, Bátorkõ
várának Mátyás király korához köthetõ regéjét dolgozza fel. A vár – ma már

Nyári észforgató
SZÜNIDEI REJTVÉNYTURMIX
A V ÁROSI K ÖNYVTÁRBAN
Kedves Gyerekek!
Közeledik az általatok
nagyon várt nyári szünidõ, a
sok-sok tanulás utáni pihenés, kikapcsolódás idõszaka.
Az utazás, táborozás,
strandolás mellett még számos egyéb elfoglaltság is vár
rátok. Ha éppen otthon
vagytok és netán az idõ is
rosszra fordul, bizonyára töritek majd a fejeteket, mit is
csináljatok. Az olvasás, a
társasjáték, a tévézés mellett
vegyétek számításba a Városi
Könyvtár ajánlatát is.

Augusztus hónapban három héten keresztül (2-19ig) tartó rejtvényfejtõ versenyt hírdetünk meg. Egyegy alkalommal is benézhettek a gyermekkönyvtárba,
de akár mindennapos vendégeink is lehettek. Természetesen a könyvtár nyitvatartási idejét figyeljétek. Sokféle rejtvény közül választhattok majd, sõt benevezhettek a könyvtár elõtérfalán elhelyezett ÓRIÁS- REJTVÉNY
megfejtésébe is. Már egy
rejtvény helyes megoldásáért is ajándék jár, de több

rejtvény sikeres megoldásával pontszerzõ versenyben
vehettek részt és eséllyel indulhattok a nyereményekért.
A díjak elsõsorban az õszi iskolakezdéshez nyújtanak
nektek segítséget. Fõdíj: 5.000
Ft értékû vásárlási utalvány.
További díjak: gyermeklapok
egy éves elõfizetése, könyvek, füzetek, íróeszközök.
Eredményhirdetés, díjkiosztás 23-án hétfõn délelõtt 11
órakor.

Hívunk, várunk benneteket augusztusban a
Városi Könyvtárba!

nem áll – egykor Mátyás
vadászkastélya volt a Bakony hegyei között. Itt történt, hogy a csalafinta udvari bolond túljárt a fõurak
– de még a király – eszén
is. Ez a vidám történet lesz
látható sok zenével, szép
bábokkal és egy makrancos
csacsival, a Maszk Bábszínpad elõadásában.

A könyvheti
könyvudvar
meglepetései
Ha június 5-én délelõtt 10 órakor
ellátogat a Városi Könyvtárba, a
sok színes program mellett
♦ ingyenesen hozzájuthat az
idei Budapesti Szaknévsorhoz
♦ részt vehet a könyvsorsjátékon
♦ licitálhat a független festõk
által felajánlott festményekre,
melyek megvásárlásával a Városi
Könyvtárat támogathatja.

Legyen Ön is a könyvheti
könyvudvar vendége!

N YÁRI

SZÜNET

A Városi Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth u. 4.)
július 4 – augusztus 1-ig,
a z 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
július 31 – augusztus 30-ig,
a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi-alsó)
július 4 – augusztus 1-ig

zárva tart.

