KÖNYVTÁRI NAPOK

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója
K ÖNYVTÁRI

NÉVADÓ
A Dunakeszi Városi Könyvtár a
millennium évében Kölcsey Ferenc költő
nevét veszi fel. Intézményünket a város
lakossága a 70-es évek óta Kölcsey
könyvtárként emlegeti, a korábbi Kölcsey
úti főbejárat alapján. Figyelembe véve a
könyvtárhasználók szokásait és igényeit,
a könyvtár kollektívája is egyöntetűen úgy
látja, hogy választott névadónk élete és
munkássága, költői pályája példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Kölcsey
a 19. századi magyar irodalom és műveltség központi alakja volt, a jövőbe tekintett, a korszerű eszmék híve volt. A
Himnusz alkotójaként egy egész nemzet
ismeri és tiszteli, a Himnusz pedig nemzeti jelképünk lett. Alkotói tevékenysége
koránál messze továbbmutató energiaforrás lett, ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a Himnusz megírásának napját, január 22-ét, ma a Magyar Kultúra Napjaként tartjuk számon. Évek
óta könyvtárunk is megünnepli ezt a napot, emlékezve a kultúra reformkori
követére, és megszólaltatva a kultúra
egy-egy mai követét.

Dunakeszi, 2000.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2000.
Május 31-én szerdán 10 órától

a Városi Könyvtárban

Szakmai nap
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete
és a Dunakeszi Városi Könyvtár rendezésében
Május 31-én szerdán 18 órakor

a Rákóczi Filmszínházban

FILMBEMUTATÓ — JADVIGA PÁRNÁJA
Színes magyar film. Írta: Závada Pál, rendezte: Deák Krisztina

Június 1-én csütörtökön 14 órakor

a Gyermekkönyvtárban

ÉLESKÕVÁR KINCSE — TÖRTÉNELMI MONDÁK
Író-olvasó találkozó Balogh Béni íróval

Június 2-án pénteken 18 órakor

a Városi Könyvtárban

Névadó ünnepség
Köszöntõt mond Kecskeméthy Géza, Dunakeszi város polgármestere
Közremûködik: Sellei Zoltán elõadómûvész

A KÖLCSEY-HAGYOMÁNY ÁPOLÁSA
Dr. Hamar Péter, a Kölcsey Társaság titkárának elõadása

ALKALMI POSTABÉLYEGZÉS
KÖLCSEY FERENC ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
A kiállítás rendezte: Németh Klára és Preysing Frigyes

Június 3-án szombaton 10-14 óráig

a könyvtár belsõ udvarában

KÖNYVHETI KÖNYVUDVAR
PROGRAM :
Ünnepi köszöntõt mond Kovács László képviselõ
A Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskola mazsorett csoportjánk bemutatója
A FRITZ JAZZ TIMERS együttes mûsora
KÖNYVUDAVARI TEREFERE
Kölcsey egyik írásában vallja:
„Hazámat, nemzetemet mindig
lángolva szerettem, magyar lenni
büszkeségem volt...” E gondolatot
erősíti, hogy a költő szobor-portréját testvérvárosunk, Székelykeresztúr ajándékozza városunknak, ezzel is erősítve
városaink közötti barátságot, ápolva
közös kulturális örökségünket.
Csonka Mária

Kötetlen beszélgetés helyi írókkal költõkkel, a beszélgetést vezeti: Száraz György
Vendégeink: Hesp Edéné, Petõné Hermann Noémi, Pirkó József, Sorki Dala Andor

KÖNYVPREMIER
Halmi Zsolt: Csendet kiáltunk címû verseskötetének
és Sípos Károly: Régi keszi történetek címû könyvének bemutatása

KÖNYVHETI KÖNYVVÁSÁR
KÖNYVVÁSÁR::
Könyvheti újdonságok – Filléres könyv- és folyóiratvásár – Zsákbamacska
Kézmûves foglalkozások gyerekeknek – Kölcsey-feladatlap eredményhirdetése
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A könyvtár vendégei

RENDHAGYÓ KÖNYVHETI KI KICSODA
Balogh Béni író
1942-ben Sárospatakon kapott
tanítói diplomát. 1962-1983-ig általános iskolai tanár és könyvtáros volt Budapesten. Ifjúsági
és önéletrajzi regényeiben a régi
borsodi palóc világot rajzolja
meg.
Fritz Jazz Timers
A Jazzfriends együttes egy szûk
zenei-baráti kör tagjai közül alakult formáció. Repertoárjuk felöleli az amerikai jazz és a korai
popular music gyöngyszemeit.
Ez a korszak körülbelül a harmincas évek elejétõl az ötvenes évekig tartott és a divatos tánczenét
fogalmazta meg. Zongora és dob
nélküli gitáros felállásuk is a kellemes megszólalást kívánja reprezentálni, amely ritkaságszámba
megy a mûfajon belül is. Tagjai:
Fritz József – zenekarvezetõ, klarinét; Nagy Lya – ének; Judt István – gitár; Katona József – bõgõ.
Halmi Zsolt
14 éves korától lakik Dunakeszin. Jelenleg az ELTE tanítói szakán másodéves hallgató. Már
nyolc éves kora óta ír verseket,
de emellett zeneszerzéssel és zenéléssel is aktívan foglalkozik.
Elsõ verseskötete Csendet kiálltunk címmel ebben az évben jelent meg.
Dr. Hamar Péter
1991-tõl a Kölcsey Társaság titkára. 1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjének kitüntetettje. Jelentõsek
irodalmi és filmelméleti publikációi. Írásai Balassiról, Kölcseyrõl, Vörösmartyról, Móriczról és
Illyésrõl jelentek meg az általános- és középiskolások számára készült Nagyjaink sorozatban.
Hesp Edéné nyugdíjas óvónõ, költõ
A Brunszvik Teréz Kisdedóvó
Képzõ elvégzése után 1954-ben
költözött Dunakeszi–Alagra.
Nyugdíjazásáig a János utcai
óvoda vezetõje volt. Jelenleg az
Életet az Éveknek Országos Szö-

vetség Mûvészeti Bizottságának tagja, valamint az Elõadómûvészetet Kedvelõk Országos Baráti Körének és a Dunakeszi
Nyugdíjas Pedagógus Klubnak
a vezetõje. Az Európai Idõsek I.
Baráti Találkozóján munkásságáért az Életet az Éveknek kitüntetésben részesült. Irodalmi elõadásait már az ország számtalan
településén ismerik, versei több
gyûjteményes munkában is
megjelentek. Önálló verseskötetét Életjel címmel adta ki a Dunakeszi Városi Könyvtár.
Dr. Koltay Krisztina jogász
Az Artisjus Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület munkatársa.
P. Hermann Noémi
Jelenleg tanítóképzõ fõiskolára
jár, s a Bárdos Lajos Általános
Iskolában dolgozik. Az iskola és
a Dunakeszi Városi Könyvtár tavaly adta ki elsõ verseskötetét
Szappanbuborék címmel. Írásai
a mesevilág a fantázia birodalmába vezetik olvasóit.
Pirkó József programtervezõ matematikus, író
Miskolcon 1959-ben született.
Tanulmányok: ELTE, programtervezõ matematikus, 1979-84.
Több matematikai és számítástechnikai szakkönyvet írt, melyek magas példányszámot és
több kiadást értek el. 1990-tõl
szoftver-szakértõként is tevékenykedik. 1996-tól a Kossuth
Kiadónál megjelenõ Számítástechnikai lexikon fõszerkesztõje.
Cikkei számítástechnikai szaklapokban jelennek meg. A számítástechnikán kívül foglalkozik
zenével, képzõmûvészettel, történelemmel és irodalommal. A
halhatatlan, valamint A titkok
birodalma címû regényei William Scrawler írói néven jelentek
meg.
Sellei Zoltán elõadómûvész
Rendhagyó irodalomórák, önálló estek: Petõfi, Arany, Csokonai, Ady, Babits, Kosztolányi,
Tóth Árpád, József Attila és

Radnóti Miklós mûveibõl. II.
Rákóczi, Széchenyi, Kossuth,
Kodály, Liszt, Bartók stb. emlékmûsorok. Írásai: cikkek a rendhagyó irodalomórák elméleti
kérdéseirõl és rendszerérõl.
Vendégfellépések: USA, Kanada,
Anglia, Csehország, Szlovákia,
Horvátország, Szlovénia, Kárpátalja, Erdély.
Dr. Selmeczi Kovács Attila
etnográfus
A Néprajzi Múzeum fõtanácsosa.
1995- a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke és a Honismereti
Szövetség elnökhelyettese,
1992-96 a Honismereti Szövetség
és a Pulszky Társaság elnökségi
tagja, 1979-89 a Néprajzi Hírek,
1987- a Néprajzi Értesítõ szerkesztõje. Kutatási területe: gazdasági néprajz, eszköztörténet,
tudománytörténet. 1991-ben létrehozza A magyar nép hagyományos kultúrája c. állandó kiállítást. A néprajztudományok kandidátusa (1978), doktora (1996).
1994-ben Móra Ferenc díjat kapott.
Sipos Károly nyugdíjas kirakatrendezõ
Fõállású lokálpatrióta, igazi polihisztor.Írásai rendszeresen megjelennek a helyi sajtóban. Önéletrajzi, helytörténeti írásai Régi
keszi történetek címmel Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési Bizottsága és a Polgármesteri Hivatal támogatásával az
idei dunakeszi könyvhét alkalmából jelennek meg.

Sorki D. A. : Gondolkodó

Sorki Dala Andor festõmûvész, grafikus, mûvésztanár
1941-ben született Mezõkövesden. Szülõföldjétõl és festõmûvész édesapjától a népmûvészet
ismeretét és a képzõmûvészet
szeretetét kapta útravalóul. 1964
óta vesz részt fõvárosi és országos kiállításokon, pályázatokon, mûvésztelepeken.
Verseket már igen régóta ír, Terra
incognita címû kötete a közelmúltban jelent meg.
Száraz György
Az 1989-ben újraalakuló Magyar Lovaregylet alapító tagja.
1995 óta – mint a Földmûvelõdésügyi Minisztérium Lóversenyezést Felügyelõ Bizottsága
által kinevezett versenyintézõség tagja – bíráskodik a Nemzeti Lóverseny Kft. galopp versenyein. Százéves az alagi lóversenypálya címû mûve 1996-ban
jelent meg. Szakmai és helytörténeti cikkeket publikál és a
helytörténeti gyûjtemény létrehozásában közremûködik.
Tarján Tamás irodalomtörténész, színikritikus, dramaturg
1973- az ELTE BTK 20. sz. magy.
irod. tanszéke oktatója, jelenleg
docens. 1997. Széchényi prof.
ösztöndíjas. Irodalmi, film- és
színházi kritikákat, esszét, irodalmi paródiát publikál. Rendszeresen dolgozik a Rádiónak és
az MTV-nek. A Dunakeszi Városi Könyvtár Irodalmi Szalon
címû rendezvénysorozatának
állandó házigazdája. Az irod.
tud. kand. (1991), József Attiladíj (1986), Nagy Lajos-díj
(1993), Literatura díj (1995.)
Závada Pál szociográfus,
író, szerkesztõ
1978-1982-ig a Pécsi Tudományegyetem gyakornoka, tanársegéde. 1982-1993-ig az
MTA Szociológiai Kutatóintézetében szociológus. 19901994-ig a Hiány, 1990- a Holmi
szerkesztõje. F.m.: Kulákprés –
szociográfia, 1986, Mielõtt
elsötétül –novellák, 1996,
Jadviga párnája – regény, 1997.
Összeállította: Németh Klára
és Preysing Frigyes
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KÖNYV
AJÁNLÓ
ÖNYVAJÁNLÓ
Idézetek a könyv kéziratát átolvasó szakemberek véleményébõl:
„Harminc éve élek a városban, de a könyvet olvasva tudtam meg igazán, hogy hol lakom.”
„A történetek érdekesen olvasmányosak, tanulságul szolgálnak a mai fiatalság, illetve a városba beköltözõ új lakók számára.”

Régi keszi
történetek

Sipos Károly

„Minden keszi család könyvespolcán ott a helye.”
Pár éve a helyi hirdetõújságot lapozva, megakadt a szemem
egy cikksorozaton. A régmúlttól
napjainkig vezetõ sorozatot olvasva, e történelmi hûség és a
szakszerû stílus ellenére is hiányérzetem támadt. Hiányzott a
cikkekbõl az ember. A tárgyilagos hang, és a rózsaszínû zománc alatt – különösen az utóbbi
évtizedek eseményeit – én mint
pátriájához mélyen kötõdõ em-

Halmi Zsolt:
HARMADIK
HOLD
Harmadik hold,
Tõlem jobbra,
Harmadik hold,
Tõled balra.
Kettõnk közül
Ki miatt forrtak
Szavakká a betûk,
Ha elszenderülsz?
Harmadik hold:
Hízelgõ üzenet,
Harmadik hold:
Fehérlõ fénykereszt.
Tõlem jobbra,
Tõled balra,
Egyet látunk;
Újból és újra.

ber másképpen éltem meg. Belsõ
késztetést éreztem a kiigazításra.
Mivel nincs irodalmi jártasságom, hosszú idõn keresztül gyûjtöttem a bátorságot, hogy papírra merjem vetni az évezred
utolsó századában élt keszi emberek mindennapjait, a velük
megesett történeteket, melynek
keretében alkalom adódott a történetek mögé megrajzolni a valamikori csodálatos környezetet.

Az elsõ bátortalan cikkek tetszést arattak. A város helytörténetévet foglalkozó szakemberek biztatattak a folytatásra. Különösen nagy ösztönzés volt
kortársaim meghatódott, meleghangú visszajelzése, mely a történetek hitelességét igazolta. A
több oldalról jövõ bátorítás volt
az alapja, hogy a feledésre ítélt,
már soha vissza nem hozható
régi történeteket, könyvformába

megörökítsem. Vénember létemre ezért megtanultam számítógépen szerkeszteni. Írás közben
sok bíztatást és tapintatos útbaigazító jó tanácsot kaptam. Az a
tanács azonban, hogy 1947-nél
zárjam le a történeteket, felkeltette az érdeklõdésemet.
Miért, 1947-tõl idáig nem
éltünk? Hiszen éppen ettõl az
idõtõl következtek azok a sorsdöntõ változások a település
környezetében, amelyek meghatározták az itt lakók életét.
Nem sejtettem mekkora fába
vágom a fejszét. Nyolcvan oldal
színes meséi után, milyen nehéz
feladat húsz oldalon keresztül az
akkor élt ember szubjektivitásával felvázolni az eseményeket,
amelyekre bizony már nem egyformán emlékezünk.
Remélem sikerült érdeklõdését felkelteni, és üdvözölhetem
olvasóim sorában.
Sipos Károly

A DUNAKESZI VÁROSI
KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY
A Dunakeszi Városi Könyvtár mûködési-fejlesztési költségeihez egyre jelentõsebb mértékben járulnak hozzá a könyvtárhasználók. Az õ kezdeményezésükre jött létre 1996-ban a Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány, amely kezdetben csak egyéni adományokból gyarapodhatott, de az 1998-as adóévtõl
kezdõdõen jogosulttá vált a személyi jövedelemadó felajánlható
1%-ának a fogadására is. Az alapítvány kezeléséért felelõs kuratórium tagjai is meglepõdtek,
hogy milyen sokan rendelkeztek
adóbevallásukban a könyvtári
alapítvány javára.
A korábbi években elsõsorban különbözõ dokumentumok
(könyvek, CD-ROM-ok) beszerzéséhez nyújtott segítséget az

alapítvány. Az 1999-es évben
azonban már lehetõség nyílt komolyabb fejlesztések támogatására is, így került egy korszerû
számítógép az 1. Sz. Fiókkönyvtárba, annak elismeréseként,
hogy eddig minden évben az
egyéni befizetések jelentõsebb
részét az ide látogató olvasók
adományozták. A számítógép
segítségével naprakészebb,
gyorsabb és pontosabb tájékoztatást lehet nyújtani itt is a Városi Könyvtárban hozzáférhetõ
teljes dokumentumállományról.
Az alapítvány év közben is
várja a pártoló tagok hozzájárulását. Kisebb összegeket a névtelenségüket megõrizni kívánók
a könyvtárakban elhelyezett urnákba helyezhetnek el. Az adójóváírásnál felhasználható iga-

zolásokat az Alapítvány pénztárába, vagy a 18669828-1-13
számlaszámra való befizetések,
és a adóhatóság által elõírt adatok közlése után tudunk biztosítani.
A Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány nevében köszönöm minden önzetlen adományozó segítségét.
Preysing Frigyes
a kuratórium tagja

KÖNYVTÁRI NAPOK
2000.
Kiadja
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(2120 Dunakeszi, Kossuth u. 6.)
Felelõs kiadó:
Csonka Mária igazgató.
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Az Ünnepi Könyvhét (2000. június 1-5.) könyvajánlata
a Dunakeszi Városi Könyvtár által
Adam Mickiewicz: Õsök
(Ford. Bella István) – Beza Bt.
A világromantika egyik legnagyobb alkotásának tartják ezt a
töredékes alkotást – a lengyel
Faustnak vagy Divina Commediának.
George Orwell: Az oroszlán
és az egyszarvú I-II. kötet –
Cartafilus Kiadó.
Az I. kötet politikai publicisztikáit, önéletrajzi írásait, szociográfiáit tartalmazza. A II. kötet irodalmi esszéit, tanulmányait,
könyvkritikáit.
Konrad Lorenz: A tükör
hátoldala.– Cartafilus Kiadó.
A Nobel-díjas etológus most az
emberi megismerés mechanizmusát vizsgálja.
Thomas Ulrich: Lélekpárok
– Édesvíz Kiadó.
A lelki társak titkokkal teli témájával foglalkozó elsõ átfogó
tanulmány.
Czigány György: Fél perc
nyár – Felsõmagyarország
Kiadó.
Az ismert tévés személyiség
verseskötete eddigi életmûvének gyûjteménye.
Füst Milán: Feleségem története – Fekete Sas Kiadó.
Füst Milán remekmûve egy szokványos féltékenységi történet
mennyei magasságait és pokolbéli mélységeit mutatja be. (A
regényt már többször kiadták, de
érdemes most is a figyelemre!)
José Saramago: Jézus
Krisztus evangéliuma – Európa
Könyvkiadó.
A Nobel-díjas portugál író ebben a regényében rendhagyó
módon dolgozza fel Jézus életét.
Francis Fukuyama: A nagy
szétbomlás – Európa Könyvkiadó
Az amerikai szociológus arra a
kérdésre keresi a választ, hogy
milyen okok vezettek a fejlett világban tapasztalható erkölcsi
bomláshoz.
Márai Sándor: Összegyûjtött versek – Háttér Kiadó.
Olyan verseket is megismer-

hetünk, amik eddig nem jelentek
meg.
Szentkuthy Miklós: Bezárult Európa – Magvetõ Kiadó
A Rajk-per idején játszódó történet.
Pálvölgyi Tamás: Éghajlatváltozás Magyarországon –
L’Harmattan Kiadó Kft.
A világ dolgai iránt érdeklõdõket
bizonyára érdekelni fogja e
kötet, mely felhívja a figyelmet a
veszélyes környezeti hatásokra.
A kommunizmus fekete
könyve – Nagyvilág Kiadó.
A többszázmillió ártatlan áldo-

zatnak próbál emléket állítani,
akiknek egy ideológia miatt kellett meghalniuk.
Botos János – Vértes Róbert: Boldog békeidõk – PolgART Kiadó.
„Hétköznapok” az 1896-1914 közötti Magyarországon több mint
600 eredeti fotóval illusztrálva.
Kiss Gábor – Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések
1997-bõl – Tinta Könyvkiadó.
Nyelvünk új szavait tartalmazó
sorozat elsõ kötete. Szókincsünk
több mint 2000 elemét sorolja fel.
L. V.

Könyvtári hírek

Pályázatokkal a könyvtár
korszerűsítéséért
A Dunakeszi Városi
Könyvtár szakmai sikereirõl,
eredményeirõl eddig ritkábban
szóltunk. Az elmúlt év azonban
két olyan elismerést is hozott
amelyrõl szerénytelenség nélkül
illik említést tenni, mert mindazokat örömmel töltheti el, akik szívükön viselik a könyvtár sorsát
és segítségük révén részesei lehetnek a sikereinek.Az 1999. évi
Könyvtárpártoló önkormányzatok országos pályázaton Dunakeszi város II. díjat és ezzel
800 000 forintot nyert. Ebbõl a
pénzbõl sikerült felújítani és korszerûsíteni a könyvtár gyermekrészlegét, amit Kecskeméthy Géza polgármester adott át a gyerekeknek 1999. november 19-én.
Ezt megelõzõen a város augusztus 20-i ünnepségén vehette át a könyvtár igazgatója,
Csonka Mária a Dunakeszi Városért kitüntetés ezüst fokozatát,
amely méltó elismerése a könyvtárügyért és város kulturális életéért végzett immár másfél évtizedes munkájának.
A könyvtár eredményesen
szerepelt más pályázatokon is.A
Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma számítástechnikai eszközök beszerzésére, és a
megyei könyvtári számítógépes
hálózathoz való csatlakozás feltételeinek megteremtésére biztosított 600 000 forintot. Az elmúlt
év végére ebbõl a pénzbõl korszerûsítettük a könyvtár számítógépes hálózatát és szolgáltatásait.
A Nemzeti Kulturális Alap a
könyvtárak katalóguskonverziót, vagyis a meglévõ hagyományos cédulakatalógus számítógépes adatbázisba szervezését
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SZÜNET

A KÖNYVTÁRAKBAN
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth u. 6.)
július 3 – július 30-ig,
a Kölcsey Ferenc V. K.
1. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
július 31 – augusztus 27-ig,
a Kölcsey Ferenc V. K.
2. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
július 31 – augusztus 27-ig

ZÁRVA TART.

támogatta. Ezen a pályázaton, a
könyvtár eddig végzett munkájának elismeréseként 500 000 forintot nyert. A Kulturális Alap
támogatása és a könyvtár dolgozóinak áldozatkész munkája
nagyot lendített a régóta folytatott munkán. Igen jó ütemben
halad a könyvállomány adatainak számítógépre vitele. Tervek
szerint még a nyári szünet elõtt
befejezõdik a központi könyvtár
kölcsönözhetõ könyvállományának adatfelvétele. Az olvasók már most is rendszeresen
igénybe vehetik a mind teljesebb tájékoztatást nyújtó számítógépes katalógust.
Preysing Frigyes
fõtanácsos

Zsúfolásig megtelt a Dunakeszi Városi Könyvtár
Gyermekrészlege az avató ünnepségen

