KÖNYVTÁRI NAPOK

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003.

KÖSZÖNTÕ
A 74. Ünnepi Könyvhét
megrendezésére készül az egész
ország. Ez a páratlan irodalmi
eseménysorozat hagyományosan a kortárs magyar irodalom
ünnepe. Supka Géza újságíró
ötletét,  hogy ezen az ünnepen
az olvasók találkozzanak az alkotókkal, a könyvhéten megjelent újdonságokkal, hogy dedikált köteteket helyezzenek el a
családi könyvespolcokon  már
több mint hét évtized sikeres
rendezvényei igazolják vissza.
Az ötlet életrevalóságát
könyvtárunk is igazolja, hiszen
évrõl-évre megszervezzük városunkban is az Ünnepi Könyvhetet, amit minden évben próbálunk valamilyen új színfolttal
gazdagítani. Öt évvel ezelõtt
avattuk fel a Könyvudvart,
könyvheti programjaink állandó helyszínét. Az idei kínálatunk
az elõzõeknél is színesebb és
gazdagabb lesz. Az irodalmi
programok más mûvészeti
ágakkal karöltve jelentkeznek.
Lesz kiállítás, évfordulós megemlékezés  75 éves az 1. Sz.
Fiókkönyvtár , író-olvasó találkozó, irodalmi est, dedikálás,
olvasók napja, könyvkötészeti
bemutató, merített papírkészítés, gyermekprogramok és természetesen könyvheti könyvek
árusítása.
A könyv jó barát tartja
a mondás. Az új könyvek között
csemegézve szerezzünk hát sok
új barátot! Szeretettel várunk
mindenkit a könyv ünnepén is
könyvtárunkba!
Csonka Mária

igazgató

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2003.
Június 2-án, hétfõn 18 órakor

a központi könyvtárban

LovAk
Az ÉMûhely és barátai képzõmûvészeti kiállításának megnyitója
Június 3-án, kedden 18.30 órakor

az 1. Sz. Fiókkönyvtárban

PÁVA A TÛZFALON
Babják Annamária színmûvész irodalmi összeállítása
Közremûködik: Papp József gitármûvész
Június 7-én, szombaton 10 órakor

a József A. Mûv. Központban

AZ ELVARÁZSOLT VARÁZSLÓ
a Maszk Bábszínpad elõadása
Június 10-én, kedden
a központi könyvtárban 10-21 óráig
az 1. Sz. Fiókkönyvtárban és a gyermekrészlegben 10-19 óráig

OLVASÓK NAPJA
a könyvtár névfelvételére emlékezõ rendezvény
Június 11-én, szerdán 18 órakor

a központi könyvtár olvasótermében

IRODALMI SZALON
Sellei Zoltán elõadómûvész köszöntése
Házigazda: Tarján Tamás Közremûködik: Hegedûs Valér zongoramûvész
Június 14-én, szombaton 10-14 óráig

a könyvtár belsõ udvarában

KÖNYVHETI KÖNYVUDVAR
(Részletes programismertetõ a 2. oldalon)
Vendégeink a Dunakeszin és vonzáskörzetében élõ írók, költõk
11 órától
JÓKAI ANNA Kossuth-díjas írónõ író-olvasó találkozója
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Könyvtári Napok 2003.

KÖNYVHETI
LAPOZGATÓ
1986-ban, a bõvített és
felújított városi könyvtár átadásakor jelentettünk meg elõször
Könyvtári Napok címmel
könyvheti újságot. Ez abban az
idõben újdonságnak számított a
szakmában. Azóta  néhány évtõl eltekintve  az ünnepi
könyvhét idõszakában e lap hasábjain számolunk be az elõzõ
év eseményeirõl. Fontosnak
tartjuk, hogy olvasóink, a város
lakossága ilyen módon is tájékozódhasson könyvtári munkánkról.
Most visszamenõleg az elmúlt 5 év számait lapozgatva tapasztalhatjuk, hogy a Könyvtári Napok végigköveti szakmai életünk változásait. Elsõként említem azt a nagyon fontos tényt, hogy az utóbbi években dinamikusan fejlõdött az
állományunk, a városi önkormányzat fenntartói hozzájárulása és a központi támogatások
eredményeként. A korszerûsödõ
könyvtári állomány és az új
szolgáltatások évrõl-évre több
beiratkozó olvasót, látogatót
vonzanak a könyvtárba, és természetesen az olvasói kérések
is egyre szélesebb skálán mozognak.
Sikeres pályázati munkával
mi is hozzájárultunk a könyvtárunk korszerûsítéséhez. Felújításra került a gyermekrészleg, a zenei és számítástechnikai
részleg, az 1. Sz. Fiókkönyvtár.
Jelentõsen gyarapodott technikai  elsõsorban számítástechnikai  eszközparkunk. Minden
szám beszámol arról, hogy éppen hol tartunk a számítógépesítés folyamatában, az információs sztrádán. Úgy gondolom,
hogy az elmúlt 5 évben ezen a
területen értük el a legnagyobb
eredményt. A központi könyvtár
teljes állománya számítógépes
adatbázisban van. A számítógépes munkára való áttérés, a
kölcsönzési rendszer megtanulása, az Internet használat

megismerése  olyan szinten,
hogy meg tudjunk felelni az olvasói kérdéseknek  nagy kihívás volt számunkra. Az ismeretanyag elsajátítása mellett nekünk könyvtárosoknak egyfajta
szemléletváltásra is szükségünk
volt. Az olvasói igények kielégítésében sok tekintetben másképp kell gondolkoznunk, és
cselekednünk, ha azt szeretnénk,
hogy olvasóink elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal.
A 2000. év ünnepi könyvhete emlékezetes számunkra.
Kölcsey Ferencet választottuk
könyvtárunk névadójául, és
testvérvárosunk Székelykeresztúr ajándékaként felavattuk a
költõ mellszobrát a könyvtár
elõtti parkban. A névfelvételre
emlékezve rendezzük meg az
elmúlt évtõl az Olvasók Napját,
és lehetõségünk nyílt arra is,
hogy szakmai kirándulás keretében felkeressük Szatmárban a
Kölcsey-emlékhelyeket.
Az elmúlt évben jelent meg
10. kiadványunk, Ki Kicsoda
Dunakeszin? címmel. Ez a
könyv a könyvtár kiadványozási tevékenységében a legnívósabb szakmai kiadvány. Az elmúlt évi Könyvtári Napok beszámolnak többek között a Szél
fúj szívemben irodalmi antológia és az olasz testvérvárosunkban élõ Carmen Togni Daviddi
Szia Dunakeszi címû kétnyelvû
verseskötetének sikerérõl is.
Az elmúlt 5 évben ünnepelhettük a központi könyvtár újjáépítésének a 15. évfordulóját, az
1. Sz. Fiókkönyvtár fennállásának 70. évfordulóját. Az idei évre is jut az évfordulós megemlékezésekbõl, hiszen 75 éve mûködik a város elsõ nyilvános
könyvtára  korábban a Magyarság Dal és Önképzõ Egyesület könyvtára  a mai 1. Sz.
Fiókkönyvtár. 10 éve szervezzük évente 3-4 alkalommal az
Irodalmi Szalont, és 15 éve a város általános iskolásainak köz-

remûködésével a Városi Versmondó Versenyt. Itt utalok arra,
hogy a Könyvtári Napok évente
ismerteti a könyvtár rendezvényeit és országosan ismert, valamint itt Dunakeszin élõ és tiszteletnek örvendõ vendégeit.
Országos, megyei szakmai
szervezetekben való részvételünkkel országos, megyei rendezvények szervezésében is kivesszük részünket. Legutóbb a
Közkönyvtári Egylettel könyvtárunk volt a meghirdetõje és
lebonyolítója a Könyvtár, mint
a rendezvények alkalmas otthona címû országos pályázatnak
és a díjkiosztó ünnepségnek. A
város önkormányzata is felkért
bennünket  a társintézményekkel együtt  városi rendezvények szervezésére. Kiemelem
a TÉKA 2000, a 25 éves város,

és az Olvasás Éve alkalmából
szervezett rendezvényeket.
A Könyvtári Napokat lapozgatva meg kell említenem  és
ezt szívesen teszem  azokat a
cikkeket, amelyeket könyvtáros
kollégáim írtak a számok, az
adatok, a tények tükrében:
mennyi dokumentumot dolgoztunk fel, milyen felméréseket
készítettünk, milyen rendezvényeket szerveztünk stb. Ezek a
cikkek bemutatják, hogy munkánkkal nemcsak a nyitvatartási
idõben találkozhatnak olvasóink, amikor minden a helyén
van. Munkánk egy részét akkor végezzük, amikor zárva vagyunk  azért, hogy minden a
helyén legyen amikor kinyitjuk a könyvtár ajtaját.
Csonka Mária

KÖNYVUDVAR
Az idei Könyvudvart a szokottnál egy héttel késõbb 2003.
június 14-én, szombaton 10-14 óráig rendezzük meg a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár udvarában.
Részletes program:
10 órától a Radnóti Miklós Gimnázium 7.a osztálya latin táncot
mutat be. A rendezvényt Lõrincz András, a polgármesteri hivatal
mûvelõdési és oktatási osztályvezetõje nyitja meg.
A Könyvudvar  a korábbi években kialakult hagyományok
szerint  elsõsorban a helyi írók, szakírók, költõk számára kíván
bemutatkozási lehetõséget teremteni. Idén elõször a vonzáskörzetünkhöz tartozó településekrõl, Gödrõl és Fótról is meghívtuk az
ottani hivatásos és mûkedvelõ alkotókat. Reméljük, sokan elfogadják meghívásunkat és elhozzák régebbi és újabb megjelenésû
köteteiket. Vendégeinket Száraz György mutatja be az érdeklõdõknek 10-11 óráig, majd 12.30-tól a rendezvény zárásáig.
11 órától a nap díszvendége, Jókai Anna Kossuth-díjas író
tart rendhagyó író-olvasó találkozót.
12 órától kerül sor az olvasók napja különbözõ nyereményjátékainak (EU TOTO, játékos fejtörõk) sorsolására.
Nap közben állandó programok:
¨ könyvheti könyvek
és meghívott vendégeink könyveinek árusítása
¨ kézmûves foglalkozások gyerekeknek
¨ zsákbamacska játék
¨ könyvtári képek, számítógépes diavetítés
Bemutatók:
¨ könyvkötészet (Kruppa Zoltán könyvkötõ)
¨ merített papírkészítés és szitanyomás
(Vincze László szentendrei mûhelye)
Rossz idõ esetén a rendezvényt a könyvtár épületében tartjuk meg.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt az utóbbi évek legszínesebbnek ígérkezõ könyvheti rendezvényére!

Könyvtári Napok 2003.

3

Ismét kiállít az ÉMûhely

LOVAK
Az alagi lóversenyzés nagy
hagyományaihoz kapcsolódik a
dunakeszi É-Mûhely és baráti
társasága azzal, hogy ebben az
évben már hatodik alkalommal
rendezi meg LOVAK címmel
képzõmûvészeti kiállítását a

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár elõterében.
A június 2  június 28-ig
megtekinthetõ kiállítást június
2-án, hétfõn 18 órakor Ribárszki Sándor, az ismert tréner nyitja meg.

Koó É. Lídia grafikája

OLVASÓK NAPJA
Talán lesznek olyanok, akiknek más a véleményük, de szerintem ünnepbõl sosincs elég.
Bányászok, tanítók, vasutasok,
népmûvelõk és még ki tudja
hány szakma után, miért ne lehetne megkülönböztetett napjuk
az Olvasóknak. Hiszen mindennapi munkánk értelme és célja,
küldetés nyilatkozatunk vezérfonala, hogy õk minél többen és
minél elégedettebbek legyenek
a könyvtárban. Így született egy
évvel ezelõtt a gondolat, hogy
minden évben rendezzük meg
az olvasók napját, amivel talán
a legméltóbban tiszteleghetünk
a könyvtár névadója, Kölcsey
Ferenc emléke elõtt is.
Ünnepre hívunk hát mindenkit 2003. június 10-én, kedden a városi könyvtárba és a
fiókkönyvtárba, s mert ünnep ez
a nap, talán megbocsátható, ha
a szokottnál kissé vidámabb, zajosabb lesz a könyvtár, ahol
meghosszabbított nyitva tartással, játékos programokkal, nye-

reményjátékokkal, meglepetésekkel, filléres könyv-, folyóirat- és hanglemezvásárral várjuk régi és új olvasóinkat. Ezen
a napon  kivételesen  késedelmi díj nélkül lehet majd
visszahozni a már régen kikölcsönzött könyveket, vagy rendezni lehet az elveszett dokumentumok térítési díját. Az
egyébként díjköteles szolgáltatások (számítógép használat,
CD-, video-, DVD kölcsönzés)
díjmentesen vehetõk igénybe.
Az 1. Sz. Fiókkönyvtárban
fennállásának 75. évfordulója
alkalmából emléktábla avatásra
kerül sor. A központi könyvtárban pedig, Mit várhatok az
Uniótól címmel, napjaink legfontosabb kérdésérõl: Magyarország Európai Unióhoz való
csatlakozásáról tartunk kötetlen
beszélgetést és vitaestet dr. Király Miklós tanszékvezetõ
egyetemi tanár szakavatott vezetésével.
Preysing Frigyes

Rendezvények a 75
éves fiókkönyvtárban
PÁVA A TÛZFALON
Babják Annamária színmûvésznõ a Holdvilág Kamaraszínház tagja. Játszott a Rutkai
Éva Színházban és a Merlin
Színházban is, ahol 1997-ben
mutatta be Beckett: Ó, azok a
szép napok! c. monodrámáját.
Repertoárjában drámai és zenés-táncos szerepek, valamint
mesedarabok is megtalálhatók.
Családjával Dunakeszin él,
ahol már második éve vezeti a
Tücsök Bábszínházat a bábcsoport korábbi vezetõjével Szabóné Czank Magdolnával együtt.
Nagy örömmel vállalta, hogy
az 1. Sz. Fiókkönyvtár 75 éves
fennállása alkalmából rendezett
ünnepi esten tolmácsolja azokat
a gondolatokat, amelyek legkedvesebb költõi, írói alkotásaiból állított össze.

A június 3-án 18.30 órakor
bemutatásra kerülõ Páva a
tûzfalon olyan önvallomás,
ami valamennyiünkrõl szól, s
arról, hogy ebben a rohanó világban sem lehet álmok, vágyak, tisztesség, szerelem, szeretet nélkül élni. S hogy ezeket
a gondolatokat a zene is megerõsítse  ebben nyújt segítséget
az elõadóest közremûködõje:
Papp József gitármûvész

SZOMBATI VARÁZSLAT

a pásztorfiú és a szegény lány
kalandjain.
A történet a felvidéki Gács
várának Könyves Kálmán királyunk korához köthetõ nagyon
szép regéje, amely az ott talált
különös, ismeretlen eredetû fekete kõhöz kapcsolódó mondát
dolgozza fel.
A színes történet, a szép
mese, az igényes feldolgozás, a
látványos megjelenítés garancia
arra, hogy mind az óvodás,
mind a kisiskolás korosztály
tartalmas színházi élménnyel
gazdagodva távozhat majd az
elõadás után.

Június 7-én, szombaton 10
órától a József Attila Mûvelõdési Központban mutatja be a
Maszk Bábszínpad Az elvarázsolt varázsló címû várregéjét,
a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtárának szervezésében.
A mese Gács várának uráról
szól, akit a környékbeliek varázslónak tartottak. A varázslatokkal tarkított mesében az uraság ármánykodásait a szemtelen
lidércek hancúrozása kíséri, és
izgulhatunk a kedves kis Süni,

Babják Annamária
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Sellei Zoltán elõadómûvész 2003. március 15-én vette
át a Dunakeszi Díszpolgára
kitüntetést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségen. Az ebbõl az alkalomból
elmondott beszédét teljes terjedelmében közöljük, mert
úgy hiszem, példamutató hazaszeretetébõl, szülõföldhöz
való ragaszkodásából mindannyian példát vehetünk.
Köszöntsük hát Dunakeszi
hírét-nevét messzeföldön ismertté tett polgárát, a magyar
kultúra lovagját saját szavai
felidézésével!
Polgármester úr, képviselõ
urak, hölgyeim és uraim,
kedves barátaim!
Köszönöm a kitüntetést.
Amikor értesültem róla, meglepõdtem és megilletõdtem. Ismerjük a mondást: senki sem
próféta a saját hazájában! S itt
pont az ellenkezõje történt ennek. Prófétává tettetek a saját
hazámban. Érthetõ, hogy meglepõdtem. Aztán elkezdtem
gondolkodni. Itt születtem a
Bercsényi utca 24. számú házban 1933. május 17-én. Állítólag Cseresnyés doktor segített a
világra. Kedvesnõvérek, apácák
fogták a kezemet az óvodában
a mai Szent István iskola épületében. Békák brekegtek az ablakunk alatt a mocsárban az
egykori Szent Mihály (ma Bajnok Géza) téren. Távolabb egy
kovácsmûhelyben csengett az
üllõ a lovat patkoló kovács ütései alatt. Tágra nyílt szemekkel
bámultam a kerítésünkön keresztül Fieszl plébános úr páváinak a szivárvány minden színében pompázó tollazatát.
Kongtak-bongtak a harangok a
nagytemplom tornyából. Lipniczkyék, Ruzsovánék laktak a
közelben, Koncsikék kissé távolabb. Nagyon jóban voltunk
velük
Majd az új lakóhely, mûhelytelep mellett, a Cserkész
utcában, mely késõbb Úttörõvé
lett, s aztán ismét visszavál-
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Városunk díszpolgára

SELLEI ZOLTÁN
tozott Cserkésszé. Ma is az. Innen jártam a telepi elemi iskolába, ahol Körmendy Lajos
igazgató úr tanított a betûvetésre. Az i-t így kellett mondani:
ajkunk szélére tett mutatóujjal,
az r-t meg így: zakónk hajtókáját rázva a kezünkkel! Szilvágyi Róbertné, Füzesi Gizi néni
voltak a tanítóim. Mindenbõl
kitûnõ osztályzatom volt, csak
egy tárgyból kaptam rosszabb
jegyet: a beszéd és értelemgyakorlatból!  Íme egy életet szántam rá, hogy ezt a csorbát valahogy kiköszörüljem.
De mûhelytelepen a legnagyobb szenzáció a Magyar
Sport és Kultúregyesület volt!
Érdekelt a sport is, ma is sportolok: minden vasárnap hajnalban, télen, nyáron, hóban, fagyban a margitszigeti Sportuszoda
szabadtéri medencéjében leúszom a magam 1000 méterét.
Évente 52 kilométert! A kultúra
azért mégis közelebb áll hozzám. A kórus, melyben anyám
énekelt, a koncerteket adó zenekar, és fõleg a mûkedvelõ
színjátszó társaság. Ma is fülemben cseng, ahogy Vadkerti
Bandi bácsi és felesége énekelték a Három a kislányban a duettet. Fonyó Nyaki bácsi, aki
úgy tudott megjelenni a színpadon, szó nélkül, hogy mindenki
a hasát fogta a röhögéstõl
Vagy Zöldi Sándor, a csodálatos tehetségû versmondó, akit
szerte az országban a legrangosabb színpadokon is csak úgy
konferáltak be, hogy a munkás
szavaló. Mert a mûhelytelepen
mindenki munkás volt! Olyan
eszköztelen szuggesztivitással
tudta elmondani a legnagyobb
verseket is, hogy megállt a levegõ a nézõtéren Õhozzá
mentem szakmai tanácsért,
amikor a váci gimnáziumban
életem elsõ szavalóversenyén
indultam tizenhat évesen, s aztán meg is nyertem azt. Ez pecsételte meg a sorsomat. Ekkor-

tól lettem divatos szavalója a
gimnáziumnak. Ekkor kezdtem
tanulni a verseket.
Egyre több verset tanultam
a házunk udvarán és a Dunaparton. Hangosan, fel s alá járkálva. Százával tanultam a költeményeket. Köztük olyan nagyokat is, mint a Jónás könyve,
a Jóka ördöge, vagy A helység
kalapácsa, a maga 1242 sorával!
Talán éppen Fejenagy és a fondor lelkületi egyházfi verekedési jelenetét gyakoroltam a Duna-parton, széles gesztusokkal
és hatalmasakat kiabálva közben, amikor egyszerre csak azt
veszem észre, hogy valaki lóhalálában evez felém egy csónakkal a túlsó partról, keresztül a
Dunán. Miután kikötött, rohan
egyenesen felém, s már messzirõl kérdezi hangosan és izgatottan, hogy mi bajom van, miért
mutogatok és kiabálok, miben
segíthet?  Azt hitte szegény,
hogy segítségért kiáltozok. Nehezem nyelte le, hogy egészen
másról van szó, hiába volt az
igyekezete.
Szóval itt tanultam meg azt
a mintegy 30-40 ezernyi sort
fejbõl, amellyel aztán egy életen
át jártam az országot-világot.
Rendhagyó irodalomórákkal,
melyeknek kezdeményezõjeként az egykorú sajtó engem
szokott feltüntetni és önálló estekkel, melyekkel felnõtt hallgatóimnak hívtam fel a figyelmét irodalmunk értékeire. Kõszegtõl Békéscsabáig, Sárospataktól Nagykanizsáig jártam keresztül-kasul az ország városait,
falvait. Százával kerestem fel az
iskolákat, könyvtárakat, mûvelõdési házakat az elõadásaimmal. Volt olyan évem, amikor
343 szereplésem volt. S mind az
itt, Dunakeszin szerzett munícióból, az itt tanult versekbõl.
Mert verset nem lehet ám akárhol és akárhogy tanulni! Csak
megfelelõ, ihletõ környezetben!
S az itt számomra megvolt.

De nemcsak Magyarország
falvait, városait jártam végig,
hanem a külföldet is. Elsõsorban Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját meg a Délvidéket. Mégpedig általában elõadókörutakkal. Szerepeltem Európa nagyvárosaiban: Londonban, Párizsban, Bécsben, Rómában, Varsóban. Elõadókörutakat tettem
Amerikában, Kanadában, többször is. Mert ahol egyszer megfordultam, oda általában vissza
is hívtak. Néhány amerikai színhely, ahol szerepeltem, példaképpen: Chicago, Columbus,
Los Angeles, Hollywood, Miami, New Orlans, New York,
Pittsburgh, Philadelphia, San
Francisco, Washington, Atlanta,
Detroit, Connecticut, Denver,
Colorado Springs, Toronto,
Vancouver, Cleveland, Cincinnati. Mindenüvé a haza egy darabját vittem magammal  ahogy
ott mondták , a magyar költészet kincseit. Mindenütt elmondtam a verset: Mi a haza?
 nékem egy ház, rétek, s összefogja, mint keret a képet, átöleli
egy erdõnek száz ágát, gyerekkorom sugárzó világát. Nincs a
földön még oly panoráma, mint
az az út, hol elõször járva felém
tárult, megmutatta testét a szikrázó, gyönyörû mindenség.
S ha valaki az elõadás után
megkérdezte, hogy hol volt az
az út, amirõl szóltam, akkor
megmondtam, hogy itt! Így tudták meg a világ másik felén, a
Mississippi partján, vagy San
Franciscoban, hogy létezik egy
fiatal város, de õsi település Magyarországon, a Duna partján,
melyet Dunakeszinek hívnak, és
ahol értékeket hordozó, azokért
tenni kész emberek élnek
Köszönöm még egyszer a
polgármester úrnak, a képviselõ
testület tagjainak, és mindenkinek, akinek része volt, hogy észrevették törekvésemet, megbecsülték munkámat, és ilyen magas kitüntetéssel jutalmazták
szerény eredményeimet. Köszönöm a szülõföld szeretetét!
Igyekezni fogok méltó lenni rá
a jövõben is!
Sellei Zoltán

Könyvtári Napok 2003.
A dunakeszi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár a magyar
könyvtárhálózaton belül a közmûvelõdési könyvtárak közé
tartozik, s feladatait is ez határozza meg. A közkönyvtáraknak
a helyi társadalom sokszintû
igényeinek kell megfelelniük,
gyûjteményüket is a tömeges
használat elvárásai szerint kell
alakítaniuk. Általános könyv-

EMLÉKÜNNEP
Városunk elsõ könyvtára
1928-ban Magyarság Dal és
Önképzõ Egyesület Könyvtára
néven alakult, mely az olvasók
adományaiból kb. 500 kötettel
kezdte meg a kölcsönzést.
1951-tõl Vagongyár Szakszervezeti Üzem Könyvtáraként a
községi könyvtárral együtt szolgálta ki az olvasói igényeket.
1977-tõl a Városi Könyvtár
fiókkönyvtáraként, jelenleg
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtáraként
mûködik a József Attila Mûvelõdési Központban. Ma 25000
kötet áll 1300 olvasó rendelkezésére. Idén ünnepeljük fennállásának 75. évfordulóját.
Ünnepi könyvheti rendezvényeinket e jubileum jegyében
szerveztük. Június 3-án, kedden
este fél hétkor irodalmi estre, június 7-én, szombaton 10 órakor
bábelõadásra várjuk kedves
vendégeinket.
Könyvtárunk születésnapját
június 10-én, kedden az olvasók
napján ünnepeljük. Ebbõl az
alkalomból délután 3 órakor
emléktáblát avatunk. Kis ünnepségünkre szeretettel meghívjuk a város vezetõit, ismert
személyiségeit, régi és leendõ
olvasóinkat. Az avatáson köztünk lesz az emléktábla alkotója, a Dunakeszin élõ Dér Gyõzõ
is. Ezen a napon meghosszabbított nyitva tartással, könyvtári
játékokkal, nyereményekkel és
más meglepetésekkel várunk
mindenkit szeretettel.
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Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai

BÕVÜLÕ VÁLASZTÉK
tárként mûködünk, tehát nem
vállalkozhatunk szakkönyvtári
jellegû gyûjtõkör kialakítására.
A könyvtár a fõ munkafeladatok szerint tagozódik: ez a
szerzeményezés-feldolgozás,
kölcsönzés, tájékoztatás. Ez adja
a könyvtár szervezetét. A könyvtár elsõdleges feladata a lakosság információs igényeinek kielégítése, ennek érdekében építi
ki szolgáltatásainak rendszerét
és gyarapítja állományát.
A városi könyvtárban a napokban írtuk be a 85500. leltári
számú dokumentumot, ami nem
jelenti a teljes darabszámot, mivel az évek során a leltárból törölt tételek számát ebbõl le kell
vonnunk. Évrõl-évre egyre több
dokumentum kerül a könyvtár

állományába az olvasók nem kis
megelégedésére. Könyvtárunkról elmondhatjuk, hogy mólfelel egy városi könyvtártól elvárható színvonalnak.
A közkönyvtár feladata lehet a kultúra eredményeinek
széles körû gyûjtése, de egyetlen könyvtár egyedül erre nem
képes. A lakosságot közvetlenül
kiszolgáló könyvtárban  mint
a mi könyvtárunkban is  a
rendszeres és alapvetõ igények
teljesítése a legfontosabb cél; ez
alakítja gyûjteményünket, s
bõvíti szolgáltatásaink körét.
Kiegyensúlyozott gyûjteményszervezést folytatunk e célok érdekében, ami magába foglalja a gyarapítást és a csökkentést is, mely által állományunk

A felújított zenei és számítástechnikai részlegben az új bútorok biztosítják a kényelmes válogatási lehetõséget a folyamatosan bõvülõ állományból.

folyamatosan megújul, teljesedik. Az állománygyarapítás vásárlással és ajándékozással történik. Rendszeresen figyeljük
az újonnan megjelenõ ajánló
kiadványokat.
A Könyvtárellátó  mely fõ
beszerzési helyünk  által kiadott, kéthetenként megjelenõ Új
Könyvek az egyik alapvetõ
forrásunk. E mellett kapcsolatban vagyunk sok más céggel, pl.
a Magyar Könyvklubbal is; õk
is rendszeresen összeállított
ajánló jegyzéket küldenek nekünk. Az utóbbi idõkben megbízható, gyors, és kedvezõ feltételeket biztosító internetes cégekkel alakítottunk ki jó munkakapcsolatot (pl. Sunbooks),
melyek bõvítik könyvvásárlási
lehetõségeinket. Ez precíz és
alapos odafigyelést igényel a
könyvpiac felé, hogy ne rendeljük meg több forgalmazótól is
ugyanazt a dokumentumot.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert kisvárosi létünk ellenére elég jelentõs összeggel
tudunk gazdálkodni, amivel
nem mindenhol tudnak dicsekedni. Az olvasók is sok dokumentumot ajándékoznak nekünk, amit ezután is szívesen fogadunk. Elnézést kérünk, ha
nem vagy nem rögtön kerül
állományba az általuk behozott
dokumentum! Az állomány alakítása gyûjtõköri elvek szerint
történik, amelyek hosszú távra
biztosítják a már elért színvonal
folyamatos fenntartását. S most
következzen néhány száraznak
tûnõ, de annál fontosabb adat az
1998-2003. közötti idõszakról.
Lenkei Valéria

Szerzeményezésre fordított összeg (Ft) Állományba került dokumentumok száma
Évek

Központ i
könyvt ár

1. Sz.
Fi ókkönyvt ár

N em
hagyományos dok.

Központ i
könyvt ár

1. Sz.
Fi ókkönyvt ár

N em
hagyományos dok.

1998

1 553 392

0 734 749

567 940

2 083

1 089

231

1999

1 969 642

0 850 722

653 371

1 476

0 905

257

2000

3 606 032

1 246 558

588 005

3 091

1 231

141

2001

3 820 560

1 484 205

965 343

2 930

1 467

315

2002

4 270 979

2 183 563

927 538

3 007

1 701

405
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Különgyûjtemények a könyvtárban

TESTVÉRVÁROSAINK ÉS AZ EU
Az állandóan változó világ
a könyvtárak életében is nélkülözhetetlenné teszi az újonnan
felmerülõ igények kielégítését.
Ezért ebben az évben létrehoztuk az EU-s különgyûjteményt,
valamint az eddig rendelkezésre
álló anyagból a Testvérvárosi
különgyûjteményt.
EURÓPAI UNIÓ
Az EU-hoz való csatlakozás, akár a tanulmányok, akár a
munka, vagy csupán a kíváncsiság kapcsán várhatóan megnöveli az érdeklõdést a témakör
iránt. A különgyûjtményben
olyan könyveket helyeztünk el,
amelyek általában összefoglaló
jellegûek, és csak helyben használhatók, így a könyvtár nyitvatartási idejében ezekhez bárki
hozzáférhet, azokból ismereteit
kiegészítheti, bõvítheti. Nagyon
sok anyag áll rendelkezésre ebben a témában az Interneten is,
amit figyelmükbe ajánlok.
Néhány ajánlat az EU-s különgyûjteménybõl:
Csiszár Rita: Felvételi versenyvizsga az Európai Bizottság intézményeibe
Várnai Ernõ: Az Európai
Unió joga
Balázs Péter: Az Európai
Unió külpolitikája és a magyarEU kapcsolatok fejlõdése
Horváth Zoltán: Kézikönyv
az Európai Unióról
Korony Ágnes: Az Európai
Unió
Magyarok úton az Európai
Parlamentbe
Európa 2010. Kézikönyv az
Európai Unió jelenérõl és jövõjérõl
Horváth Jenõ: Az európai
integráció története napról napra 1945-2000
Az európai integráció története. Tények és adatok
Migráció és Európai Unió
Európai Unió évkönyv
2003. Magyarország a tagság
küszöbén

TESTVÉRVÁROSAINK
Dunakeszinek két testvérvárosa van: Olaszországban Casalgrande, Romániában Székelykeresztúr.
CASALGRANDE, Bologna és Modena közelében található 15 ezer lakosú kisváros.

A testvérvárosi kapcsolat hivatalosan 1989. szept. 14-én jött
létre, akkor írták alá a Barátsági
okmányt. Ezek a kapcsolatok a
népek és országok közötti együttmûködésre építenek, céljuk többek között egymás történelmének, kultúrájának, mindennapi
életének a megismerése. A kapcsolat azóta is élõ, fejlõdõ,
évente több delegáció keresi fel
egymást. Legnépszerûbb a kapcsolattartás a gazdaság, a kultúra, az oktatás és a sport területén. Több ismeretség, barátság
született azóta a két nép között.
A kapcsolat tartásához, erõsítéséhez a könyvtár is hozzájárul a saját lehetõségeivel. Évek
során több olasz delegációt
fogadtunk, élõ a kapcsolat Carmen Togni Daviddi költõnõvel,
aki részt vett a könyvtár 1997es irodalmi pályázatán és
szerepelt a Szél fúj szívemben c.
antológiában is. A könyvtár
2001-ben kiadta a költõnõ verseskötetét, olasz-magyar nyelven Ciao Dunakeszi címmel.
Idõvel összegyûlt annyi
anyagunk, hogy létrehoztuk a

Casalgrande különgyûjteményt,
amelyet elsõsorban az olaszul
tudóknak ajánlok, de haszonnal
forgathatják az olasz nyelvvel
még csak ismerkedõk is.
SZÉKELYKERESZTÚR,
Hargita megye délnyugati
csücskében az Erdélyi medence
keleti szélén a Kükkülõ menti
dombvidék peremén fekszik.
Lakóinak száma kb. 11000
fõ. 1996-ban került sor arra,
hogy a két város között létrejöjjön a hivatalos kapcsolat. A testvérvárosi kapcsolat elsõsorban
sport és kulturális területen gazdagodott az elmúlt évek alatt. A
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola különösen sokat tesz a
kapcsolatok ápolásáért.
Sajnos, Székelykeresztúrról
nagyon kevés anyagunk van,
ezúton is kérem azokat, akiknek
nélkülözhetõ írásos, vagy tárgyi
emléke van testvérvárosainkról,
juttassa el a hozzánk.

Az internetezni tudóknak
ajánlom, hogy látogassák meg
testvérvárosaink honlapját, ahol
naprakész információkat szerezhetnek. Székelykeresztúr:
http://www.keresztur.ro
Casalgrande: http://
www.comune.casalgrande.re.it
Ha felkeltettem az érdeklõdését, és ideje engedi, kérem tekintsen bele értékes különgyûjteményeinkbe!
Németh Klára

Vendégeink
2002-ben
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár a 2002. évben is színes és tartalmas rendezvényekkel várta olvasóit. Az elmúlt évben a könyvtár vendége
volt többek között Berecz András a híres népdalelõadó és
mesemondó, aki felejthetetlen
mûsorral örvendeztette meg
hallgatóságát. Az Ünnepi
Könyvhéten Dunakeszin élõ
vendégeink voltak. Itt mutatta
be Mesél a Palóczkirály címû
új könyvét Tóth Imre író, nyelvész. A könyvet Rényi Krisztina
illusztrálta, akinek grafikáit
ugyancsak bemutattuk.

Tóth Imre író, nyelvész
Az Olvasók napján az Alagi
Major zenekarral ismerkedhetett meg az, aki betért a könyvtárba. Ugyancsak az Ünnepi
Könyvhéten Esch Sándor tréner
az É-Mûhely Lovak címû kiállítását nyitotta meg. Szeptemberben a 25 éves városok mûkedvelõ költõinek adtunk otthont. Itt voltak Marcali, Siklós,
Bonyhád legjobb verselõi. Városunkat Hespné Házos Mária,
Petõné Hermann Noémi, Pikli
Natália és Fittler József képviselte. Ugyancsak szeptemberben a fiókkönyvtár vendége volt
Polcz Alaine. A neves írónõvel
és pszichológussal Tarján Tamás irodalomtörténész beszélgetett. Az év utolsó vendége
Pálfy Margit színésznõ volt, aki
Hervay Gizella és Szilágyi Domonkos verseit adta elõ.
Csoma Attila

Könyvtári Napok 2003.
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10 éves az

INGYEN

IRODALMI SZALON

AZ INFOSZTRÁDÁN

Ebben az évben kezdte meg
10. évadját a az irodalmat, mûvészeteket kedvelõk rendszeres
találkozását megteremtõ Irodalmi Szalon. E jubileumi alkalomról az alábbi sorokkal emlékezett meg a könyvtár vendégkönyvében a szalon állandó házigazdája, Tarján Tamás irodalomtörténész:
Az Irodalmi Szalon fennállásának 10. évfordulója engem is
az ifjúságomra emlékeztet  de
nem «eltûnt idõ» ez, hanem:
megtalált idõ, melyet immár
legkedvesebb könyvtáramban s
Dunakeszi irodalmat szeretõ
polgárai közt tölthettem el.
Az Irodalmi Szalon vendégei:
1993.
Tarján Tamás irodalomtörténész
1994.
Siposhegyi Péter író, kritikus
Fittler József költõ és Szabó
László Sándor mûfordító
Frech Zoltán elõadómûvész,
Morva Péter fõiskolai hallgató
Pogány Judit színész és Koltai
Róbert színész
Uray György rendezõ
és a dunakeszi Pinceszínház
1995.
Vámos Miklós író
Spiró György író, költõ
Ördög Szilveszter író
1996.
Hegedûs D. Géza színész,
rendezõ
Müller Péter író, dramaturg
1998.
Reményi József Tamás író,
szerkesztõ, kritikus
Nemcsák Károly színész
Carmen Togni Daviddi költõ
és Parcz Ferenc mûfordító
1999.
Lukács Sándor színész, költõ
Duló Károly filmrendezõ
Mácsai Pál színész, rendezõ
2000.
Jankovics Marcell filmrendezõ, mûvelõdéstörténész
Závada Pál író, szociográfus

Vitray Tamás újságíró
Hespné Házos Mária költõ
2001.
Jókai Anna író
Görgey Gábor író
2002.
Polcz Alaine író, pszichológus
2003.
Nógrádi Gábor író, újságíró
PF
2003. április 1-jén a Kõrösi
Csoma Sándor Általános
Iskolával közösen újvidéki
írókat fogadtunk a könyvtárban. Az emlékezetes találkozót versben örökítette meg
egyik költõ vendégünk.
VÍGH RUDOLF:
dunakeszi fülemüle
Kollár Albinnak
hegyek felõl éji párák
télbõl derengõ hajnalnak
elvonuló történelem
marokban a Duna-kanyar

Az Informatikai Kormánybiztosság 2001-ben pályázati
rendszer keretében kívánta támogatni a magyarországi nyilvános közmûvelõdési könyvtárak csatlakozását az Internethez,
az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítását, és az erre épülõ
információs írástudás széles rétegek számára történõ terjesztését, valamint a könyvtár információközvetítõ szerepének erõsítését. A meghirdetett pályázat
célkitûzéseivel egyetértve és
vállalva az azzal járó kötelezettségeket a városi könyvtár az elmúlt év tavaszán hat korszerû
számítógépbõl álló számítógépes hálózatot nyert.
A könyvtár a pályázat keretében 60 fõ számítógépes tanfolyamon való felkészítését is
vállalta. A tanfolyamokra 18
éven felüli olvasók jelentkezését vártuk, és az oktatást 12 fõs

A könyvtárlátogatók elõzetes bejelentkezés és idõpontegyeztetés után napi 1-1 órát
használhatták a számítógépeket,
a telepített programokat, az Internet-kapcsolatot és a könyvtár
CD-ROM-jait. A munkájukat
saját flopijukra elmenthették,
vagy a hálózati nyomtatón kinyomtathatták. Az olvasótermek látogatottsága a számítógépek üzembe helyezése után ugrásszerûen megnõtt, igen közkedvelté vált az elektronikus információk közötti kutatás.
A könyvtár 2003. április 30ig a teljes nyitvatartási idejében
díjmentesen biztosította a számítógépek és az Internet használatát, annak összes járulékos
költségét magára vállalta. Az
eltelt egy év alatt összesen 4095
látogató, közel 4500 óra idõtartamban vette igénybe ezt a kedvezményes lehetõséget.

csoportoknak szerveztük meg.
Az elõzetesen kidolgozott tematika alapján összesen 5 tanfolyamot tartottunk 2002. végéig.
Minden tanfolyam 12 óra elõadásból, közös munkából és 8 óra
konzultációs formában történõ
önálló gyakorlási részbõl állt. A
feladatokat sikeresen megoldó
hallgatók a tanfolyamról látogatási oklevelet is kaptak.
A pályázati számítógépeket
a könyvtár felnõtt és gyermek
olvasótermében helyeztük el.
Így az önálló kutatómunka és a
számítógéppel támogatott
könyvtári tájékoztatás is egy
helyen valósulhatott meg.

Ez a közkedveltté vált szolgáltatás a pályázat 2003. május
1-tõl kezdõdõ második szakaszában sem szûnik meg. Változás csupán annyi, hogy a felhasználóknak a továbbiakban
már hozzá kell járulniuk a költségekhez és a számítógép-használatért félóránként 200 Ft-ot
kell fizetniük. Cserében a tervek
között szerepel a hálózati elérés sebességének fejlesztése,
hogy folyamatosan és még korszerûbb formában biztosíthassuk az információkhoz való
hozzáférés lehetõségét a könyvtár látogatóinak.
Preysing Frigyes

magyar végek képeslapon
becses ereklye a falon
arról hoztunk üzenetet:
vagyunk még a Délvidéken
kézfogás és mosoly között
messzirõl tért családtagok
lépnek nyitott szívkapuba
ökörnyálotthonról  haza
irodalmunk hit és remény
halk szavunk maga semmiség
áldjuk a nemzet nagyjait
fenséges nyelven szavalunk
szárad szemünk álmatlanul
feszít Kölcsey jelszava
boldog gyermekzsivaj övez
fenn Kõrösi Csoma-bronzot
korokból illanó ködök
télbõl derengõ tavasznak
éber álom a kikelet
megszólaló fülemüle
Dunakeszi, 2003. április 2.
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Csak
az ember
olvas 
Néhány könyvajánlat a 74.
Ünnepi Könyvhét kínálatából
SZABÓ Lõrinc: Emlékezések
és publicisztikai írások
Filmrendezõportrék. Kortársaink a filmmûvészetben
A magyar nyelv kézikönyve
SZEPES Mária: Felhõszobrász
G. JUHÁSZ Judit: Faludy Gy.
SEBEÕK János: Sárkányviadal
POZSGAY ImrePOLGÁR Tibor: A rendszerváltás (k)ára
Magyar Tudománytár 3. köt.
Növény és állatvilág
FOX, Paula: Majomsziget
ORLEV, Uri: Sziget a romok
között
EGELY György: Borotvaélen
Magyar Mûvészeti Kislexikon.
Kezdetektõl napjainkig
VARGA Csaba: JEL. JEL. JEL.
Avagy az ABC 30000 éves története
Mandulák és mandulafák. 102 év
Nobel-díjas íróinak 201 gondolata
ESTERHÁZY Péter: A szabadság nehéz mámora
PARTI Nagy Lajos: Grafitnesz
MÁRAI Sándor  SIMÁNYI
Tibor: Kedves Tibor! Simányi
T. és Márai S. levelezése
GÖRÖMBEI András: Csoóri
Sándor
VASY Géza: Századvégtõl ezredvégig. Magyar prózaírók
A genom. A magyar génkutatás
új útjai
Dr. KUBASSEK János: A Himalája magyar remetéje. Kõrösi Csoma Sándor életútja
JÓKAI Anna: A mérleg nyelve.
Esszék, tanulmányok 2.
GERLÓCZY Márton: Igazolt
hiányzás
TEMESI Ferenc: Híd
In memóriam Weöres Sándor :
Öröklét
WITTNER Mária: Ellenõrizve
Az év esszéi 2003.
Az év novellái 2003.
Az év versei 2003.
Összeállította: Németh Klára

Könyvtári Napok 2003.

Egy szép hagyomány ápolása

15 éves a városi versmondó verseny
Immár 15 éves múltra tekint
vissza a városi könyvtár által
évrõl-évre meghirdetett versmondó verseny. Ez is mutatja,
hogy annak idején szerencsés
elképzelés volt e nemes vetélkedésre való felhívás.
Néhány gondolat a versenyrõl. Minden évben a könyvtár
meghirdeti a város általános iskolás tanulói részére egy a versenyzõ által szabadon választott
verssel való indulás lehetõségét,
három életkori kategóriában:
I. 2-4. osztály
II. 5-6. osztály
III. 7-8. osztály

melyet a következõ évi döntõig
az adott iskolában õriztek. Némi
gondunk adódott ezek visszaszerzésével minden évben, ezért
úgy döntöttünk, hogy a serleget
megtarthatják a nyertesek.
Köszönet illeti a pedagógusokat akik fontosnak tartják,
hogy a gyerekek személyiségét,
egyéniségét a vers szeretetével
is mélyítsék és alakítsák; és a
szülõket, akik a mai átalakuló
értékrendben támogatják, ösztönzik, biztatják gyerekeiket
ennek erõsítésére. A könyvtár a
jövõben is hozzájárul és folytatja ennek a szép hagyománynak

az ápolását, és remélem még sok
évet tölthetünk együtt ebben a
formában.
Szeretném, ha minden verskedvelõ gyerek, aki a versenyen
indul, úgy érezné, ha nem is lett
elsõ, de nyertes lehet ezáltal.
Abban a hitben búcsúzom, hogy
a jövõben, ebben a rohanó világban, továbbra is lesznek emberek, akik szívében lesz még
egy kis hely a versek szeretetére, befogadására, és ezzel lelkük
építésére, gazdagítására.
Németh Klára

Szünidei
programok

A versenyre kb. 400-500 diák adja le jelentkezését. Az elõdöntõk általában az iskolákban
zajlanak, a könyvtár két munkatársának közremûködésével.
Nem kis teljesítmény és felelõsség ennyi verskedvelõ diák közül annak az ötvennek a kiválasztása, akik bekerülnek a döntõbe, melyre mindig december
elején kerül sor. A könyvtár
ilyenkor szûkösnek bizonyul, a
versenyzõk és szüleik, valamint
az érdeklõdõ ismerõsök, barátok fogadására.
Régebben vándorserleget
kaptak a kategóriák gyõztesei,

A 2002. évi verseny gyõztesei

N YÁRI

SZÜNET
A

KÖNYVTÁRAKBAN
A Kölcsey Ferenc V. K.
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
június 30  július 27-ig,
a Kölcsey Ferenc V. K.
1. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
és a 2. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
július 28  aug. 25-ig

zárva tart.

KÖNYVTÁRI NAPOK 2003.
Kiadja
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.)
Készült a Dunakeszi Városi Nyomdában 1000 példányban.
Felelõs kiadó: Csonka Mária igazgató
Szerkesztette: Preysing Frigyes

A gyermekrészleg már hoszszú évek óta színhelye az ünnepekhez  farsang, húsvét,
könyvhét, karácsony  kapcsolódó kézmûves foglalkozásoknak. A tavalyi évhez hasonlóan,
ezentúl a nyári szünidõben is
szeretnénk a gyerekeknek színes programokat kínálni. Célunk az új kézmûves technikák
és alapanyagok megismertetése
a gyerekekkel és az õket kísérõ
szülõkkel. Emellett természetesen a gyerekek körében már jól
ismert és kedvelt foglalkozásokat is tartunk. Szeretnénk a sok
új könyv kínálatán túl érdekes
és kellemes idõtöltést nyújtani
gyermekolvasóinknak.
A foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat a könyvtár
biztosítja, és a kész munkák hazavihetõk. A programok augusztusban péntekenként 10-13 óráig tartanak a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár gyermekrészlegében.
Aug. 1. Ujjbábok készítése
Aug. 8. Fonalgrafika
Aug. 15. Száraztészta-figura
Aug. 22. Gyöngyfûzés
Leniczki Tímea

