KÖNYVTÁRI NAPOK
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója  Dunakeszi, 2018

KÖSZÖNTŐ
A Könyvtári Napok című kiadvány harminckét éve íródó
történetében mindig kiemelt fontosságúnak tekintettük, hogy az
aktuális híreink mellett információt nyújtsunk az előző év könyvtári történéseiről, eseményeiről is.
A tavalyi esztendő felnőtt- és gyermekprogramjainak összefoglalását
a lapszám következő oldalain megtalálják, az alábbi néhány sorban a
könyvtári munka egyéb mozzanataiból villantunk fel néhányat.
2017-ben folytattuk azt a
könyvtárátalakítási és -fejlesztési
munkát, amelybe még az előző
esztendőben kezdtünk. Több munkaállomás megújítása mellett a kölcsönzőtérben és az olvasóteremben
végzett polcmagasításokkal közel
3000 kötet számára elegendő új
helyet alakítottunk ki. A József
Attila Művelődési Központon belül
új helyre költöző ﬁókkönyvtárunkba új könyvállványokat készíttettünk és szereltettünk be, továbbá az
egyéb infrastrukturális eszközöket
is megújítottuk.
Megjelentettük a tizedik évfolyamába lépett városi helyismereti
folyóiratunk, a Dunakeszi Helytörténeti Szemle számait, valamint
komoly szervezési szerepet vállaltunk a város történetét bemutató
monográﬁa megszületésében is.
Megújítottuk a könyvtári honlapunkat és tovább erősítettük jelenlétünket a közösségi médiában
a Facebook oldalunk intenzívebb
használatával. A helyi médiával
való kitűnő kapcsolatunk révén
számos könyvtári hír, beszámoló
jelent meg a dunakeszi televízióban
és sajtóban.
Könyvtárunk egyik erőssége
a dinamikusan fejlődő állomány,
melynek korszerűségét új doku-

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
2018. június 5., kedd, 10–től 18 óráig

OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény. Ezen a napon a központi könyvtárban és
a ﬁókkönyvtárban a fénymásolás és a nyomtatás kivételével minden szolgáltatás, valamint
a beiratkozás is díjmentes. Azoknak az olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési
határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától függetlenül elengedjük az eddigi késedelmi díjat és a kiküldött felszólítások összegét.
PROGRAMOK
A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN

10.00–18.00: várostörténeti kvízjáték
10.00: író-olvasó találkozó
Nógrádi Gáborral iskolásoknak
11.15: a könyvtár előtti Kölcsey
Ferenc-szobor megemlékezéssel
egybekötött koszorúzása
16.30: a gyermekrészleg irodalmi
kvízpályázatának díjátadója
17.00: a gyermekrészleg
rajzpályázatának díjátadója

mentumok vásárlásával és az elavult, elhasználódott dokumentumok folyamatos kivonásával érjük
el. Könyvtárhasználati mutatóink
adatai alapján 2017-ben beiratkozott olvasóink száma 3670-ről
3739-re, a könyvtári látogatások
száma 35579-ről 41750 alkalomra, a kölcsönzött dokumentumok
száma pedig 95888-ról 106 310
darabra nőtt. Folyamatos digitalizálással növeltük elektronikus
könyvtárunk állományát. A város
szempontjából is kiemelkedő fontosságú adatbázisainkat (Digitális

ki-kicsoda? Dunakeszi jeles személyei; Kistérségi alkotók adatbázisa; Köztéri szobrok, emléktáblák,
kiállítóhelyek adatbázisa; Látnivalók Dunakeszin; Helyismereti
fényképek adatbázisa) aktualizáltuk, bővítettük. Folytattuk a városi
közhasznú, közcélú információk
naprakész szolgáltatását, a helyi
rendeletek és képviselő-testületi
gyűlések anyagainak biztosítását.
Kiemelt ﬁgyelmet fordítottunk
a könyvtár integrált számítógépes
rendszerének folyamatos fejlesztésére. A megyében elsők között

vezettük be ﬁókkönyvtárunkban
az önkiszolgáló kölcsönzést a rendszer önkiszolgáló moduljának beszerzésével és üzemeltetésével.
A fentiek természetesen a
könyvtár munkatársainak kiemelkedő szakmai munkája nyomán
valósulhattak meg, mely garancia
arra is, hogy a város legnagyobb
tagsággal rendelkező intézményeként továbbra is a legmagasabb
színvonalú közművelődési szolgáltatást tudjuk biztosítani.
Lőrincz Róbert
szakmai igazgató
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EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN
2017 könyvtári rendezvényei

Nyáry Krisztián, Lőrincz Róbert és Tarján Tamás
2017-ben hagyományos rendezvényeinken változatos formában
igyekeztünk közvetíteni a kultúrát Dunakeszi polgárainak. Az
év első rendezvénye január 26án a magyar kultúra napja alkalmából meghívott Babják Színjátszó Stúdió színielőadása volt.
A stúdió ﬁatal színészei Örkény
egyperces novelláiból adtak elő,
nagyon élvezetes stílusban.
Február 3-án a ﬁatal dunakeszi tehetség, Márton Luca
Anna Fekete, fehér című kiállítását nyitotta meg Somos Ildikó
graﬁkus, a ManzArt rajziskola
alapítója. Márton Luca Anna
a Képző- és Iparművészeti
Szakgimnázium tanulója. A képeket március 10-ig tekinthette
meg a képzőművészet iránt érdeklődő közönség a könyvtárban.
Az alagi körtemplom és a
kárpát-medencei kereszténység
a 9. században címmel tartott
vetített képes előadást Bátonyi
Pál nyugalmazott honvéd ezredes a könyvtár olvasótermében
február 9-én.
Irodalmi játék várta a felnőtteket, gyerekeket április 10. és
13. között a költészet napja alkalmából. A könyvtár tereiben
magyar verseket függesztettünk
ki, a vers költőjének és címének
feltüntetése nélkül. A játékos

kedvű olvasóknak kellett megtalálni a vershez tartozó címet
és szerzőt. A sikeres játékosok
ajándékot kaptak.
Pető Csilla Lélektánc a Caminon című könyvét mutatta be
április 20-án a könyvtár olvasótermében. A szerző elmesélte a
zarándoklat során szerzett élményeit, tapasztalatait az érdeklődő
közönségnek.
Május 15-én és 16-án a tíz éve
elhunyt Sellei Zoltán előadóművész születésnapjára emlékeztünk a könyvtár folyóiratrészlegében kialakított emlékfalnál.
Nagy sikere volt a május
30-án megrendezett Irodalmi
Szalonnak, melynek Nyáry
Krisztián
irodalomtörténész,
kommunikációs
szakember,
könyvkiadó, számos nagysikerű
könyv szerzője volt a vendége.
Tarján Tamás irodalomtörténész
beszélgetett a szerzővel könyvei
születésének körülményeiről.
Június 6-án, az olvasók napján a szokásos kedvezményekkel vártuk olvasóinkat. Délelőtt
zenés, játékos gyermekprogram fogadta a ﬁatal olvasókat
az olvasóteremben. Ezt követte
a könyvtár előtti Kölcsey-szobor koszorúzása. Délután angol
nyelvi játék és az irodalmi kvízés rajzpályázat díjátadója zajlott.
Szeptember 10-én a Dunake-

szi Feszten indítottuk Olvasó
város játékunkat. Dunakeszi,
szeretlek címmel helyismereti
térképjáték, ﬁlléres könyvvásár,
zsákbamacska, kézműves foglalkozás várta a könyvtári sátorban az érdeklődőket.
Szeptember 15. és 30. között
a József Attila Művelődési Központtal közös fotókiállítás nyílt
könyvtárunkban. Enyedi Lajos
fotóművész, operatőr a várossá
nyilvánítás évében Dunakesziről készített fotósorozatából láthattak válogatást látogatóink.
Október 12-én helyi írók,
költők felolvasóestjére vártuk
olvasóinkat. A rendezvényen
Dunakeszin élő írók, költők olvastak fel saját műveikből.
Október 26-án Latinovits
Zoltán emlékezetére címmel tartott irodalmi estet Pálfy Margit,

a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész.
A Dunakeszi Református
Egyházközség archívumának
rendezése közben derült fény
arra, hogy könyvtárunk Kossuth
Lajos utcai épülete 1926 és 1937
között – több mint egy évtizeden
keresztül – a református egyház
Kultúrházaként
funkcionált.
Ezt megörökítendő az egyházközség, az önkormányzat és a
könyvtár az épület falán emléktáblát helyezett el, melynek avatására 2017. október 29-én került
sor.
November 25-én kilencedik
alakalommal rendezte meg a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a városunk neves előadóművészéről, Sellei Zoltánról elnevezett versmondó versenyt.

Kéri György
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A versenyre 14 éves kortól lehetett jelentkezni. A jelentkezők
egy szabadon választott verset mondhattak el a zsűri előtt.
A zsűri (Selleiné Bige Stefánia,
Babják Annamária színművésznő és Borbély Emma nyugalmazott könyvtárigazgató) döntése
alapján az első díjat – a Sellei
Zoltán özvegye által felajánlott
pénzjutalmat – Guttmann Vilmos nyerte el Faludy György
Óda a magyar nyelvhez című
versének előadásával. A második helyezett Bakóné Szécsey
Márta Márai Sándor Mennyből
az angyal című költeményét, a
harmadik helyen végzett Zöldiné Pádár Mónika pedig Váci
Mihály És mi élünk című versét
adta elő, elnyerve ezzel a Dióssi
Csaba polgármester, valamint a
könyvtár által felajánlott könyvvásárlási lehetőséget. Különdíjban részesült Badruddin Dániel
Kiron Arany János Visszatekintés című versének előadásáért.
Minden versmondónak köszönjük a részvételt, a díjazottaknak
szeretettel gratulálunk!
December 5-én Skócia ege
szabad címmel Kéri György,
az első magyar skót dudás szórakoztatta a közönséget. Kéri
György igazi kuriózum az
előadóművészek között, elkötelezett híve a skót dudának és
a skót kultúrának. Előadásait
nemcsak a dudaszó teszi különlegessé, hanem a koncertet
kísérő viselettörténeti bemutató,
a skót hagyományok ismertetése
és a skót nép történelmének bemutatása.
A december 19-én megrendezett Irodalmi Szalon vendége
Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas
színművész, rendező, érdemes
és kiváló művész volt. Életéről,
pályájáról, Szegő János irodalomkritikussal, a Magvető Kiadó szerkesztőjével beszélgetett.
Köszönjük olvasóinknak a
rendezvények iránti érdeklődést,
továbbra is szeretettel várunk
mindenkit programjainkon!
Tuba Zsuzsanna
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Megjelent a várostörténeti monográfia első része
2017 decemberében megjelent
a Dunakeszi története című
várostörténeti monográﬁa első
kötete, amely a település múltját a kezdetektől 1910-ig mutatja be. A széles körű szakmai
összefogással,
helytörténeti
kutatók és történészek, régészek, levéltárosok, illetve más
szakterületek kutatói által írt
tanulmányok révén, a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár kezdeményezésére, a Polgármesteri
Hivatal égisze alatt létrejött
kötet hatalmas hiátust tölt be:
Pest megye egyik legnagyobb
településének múltját tárja az
érdeklődő olvasók elé.
Az első kötet bemutatja, hogy a története kezdetén időszakosan lakott térség
területén valamikor a 10-11.
században vált állandó településsé Dunakeszi (vagyis jóval az 1255. évi első okleveles
említés előtt). A 13. századtól
egyre nagyobb értékkel bíró
falu urai gyakran változtak,
birtokolták a Szécsiek, a Garaiak, a Ráskaiak és Corvin
János herceg is. Alag a 13.
században vált bizonyítottan
lakott településsé, első írásos
említése 1362-ből való. Az
oszmán-török hódítás véget
vetett az eddigi fejlődésnek:
1543-ban a két település elnéptelenedett, és 1642-ig nem
is volt itt állandó lakosság. Ezt
követően is többször szétfutottak a lakók, majd 1715-től állandóan lakott településsé vált
Dunakeszi.
A Rákóczi-szabadságharcot
követően Dunakeszi és Alag is
fejlődésnek indult, különösen,
amikor 1747-ben a térség – a
gödöllői uradalom részeként
– Grassalkovich Antal tulajdonába került. Az új úr a település nagy mecénása lett: iskolát
alapított, templomot építtetett,
plébániaépületet
emeltetett.
Nagy változást hozott a falu
életében az 1846-ban Budapest
és Vác között megépített első
magyar vasútvonal, amelynek

gazdaságélénkítő hatásai vitathatatlanok. 1851-ben báró Sina
György, majd ﬁa, Simon lettek
Dunakeszi új birtokosai. Utóbbi idején, 1860-ban került sor
Dunakeszin az úrbérrendezésre, amelynek következtében a
község önállóvá vált, de Simon
komoly mecénása is lett a településnek. Az ezt követő évtizedekben a település mezőgazdasági jellegű maradt, alapvető
terményei a paradicsom és a
szőlő voltak. Hamarosan vasútállomása, postahivatala és
távírdai állomása lett, saját
iskolája és körorvosa is volt.
A jó klíma, a kellemes időtöltés, a Budapesthez való közelség pedig sokakat vonzott a kis
településre. Az alagi rész 1890
után a magyar és a nemzetközi
lósport élvonalába került, ami

oda vezetett, hogy 1910-ben
önálló településsé vált.
A kötet szerzői nemcsak
az eseménytörténet gubancait próbálták felfejteni, de
sok gazdasági, demográﬁai,
néprajzi, művelődés- és kultúrtörténeti adattal, ismerettel
is gazdagították a Dunakeszi
történetéről eddig meglévő ismereteinket. Az új kutatások
révén pedig olyan területeket
is sikerült beemelni a köztudatba, amelyekről eddig nem,
vagy nem elegendő ismerettel
rendelkeztük.
A második kötet megjelenése az idei évben várható, és
1910-től napjainkig (2017. december 31-ig) mutatja be a város történetét.
Kerekes Dóra
főszerkesztő

A monográfia első kötete
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GYERMEKPROGRAMOK
2017-BEN

NYUGDÍJBA VONUL KOLLÉGÁNK,
PREYSING FRIGYES

BÚCSÚ
TARJÁN TAMÁSTÓL

A gyermekrészlegen 2017-ben
is nagyon sok érdekes és sokszínű programot szerveztünk.
36 rendezvényünkön 1 734-en
vettek részt. Nagy örömmel
fogadtuk a 16 óvodai és iskolás
csoport tagjait, akik könyvtárismereti órán vettek részt nálunk.
Két író-olvasó találkozót
rendeztünk általános iskolások
számára: tavasszal Bosnyák
Viktória írónő, decemberben
Vig Balázs író látogatott el
hozzánk.
Az óvodás korosztálynak is
kedveskedtünk programokkal.
Kaszás Villőt a Pereputty zenekarral, valamint Lukácsy Katalint is vendégül láttuk. Őszszel a népszerű írónő, Vadadi
Adrienn mesélt a gyerekeknek.
Megtartottuk hagyományos
programjainkat is. Az ünnepekhez kötődő családi mesedélelőttöket Fehér Zsóﬁa tanítónő
vezette. Augusztusban, péntekenként egész nap vártuk a
kézműveskedni szerető gyerekeket és szüleiket.
Irodalmi játékot szerveztünk áprilisban a költészet napján és a Dunakeszi Feszten.
A hagyományokhoz híven szeptemberben, a népmese napján
folyamatos meseolvasást rendeztünk a helyi óvónők és tanítónők közreműködésével.
A tavasszal meghirdetett
rajzpályázatunkra 351 általános iskolás jelentkezett, közülük 35-en fődíjasok, 32-en különdíjasok lettek.
A honlapunkon található irodalmi kvízjátékon elért
eredményükért tízen kaptak
könyvjutalmat az olvasók napján.
Végül az év végén meghirdetett Olvasó város selﬁe-játékra 55 gyermek jelentkezett,
sokan közülük értékes ajándékokat nyertek.
Reméljük, hogy 2018-ban is
sok látogatója lesz a gyermekrészleg programjainak!
Leiniczki Tímea

Júniusban egy olyan munkatársunktól búcsúzunk, aki több mint
harminc évet töltött könyvtárunk falai között. Még kimondani is
nehéz, nyugdíjba vonul Preysing Frigyes okleveles könyvtáros,
rendszerinformatikus kollégánk.
Frigyes könyvtáros-népművelői diplomáját 1977-ben szerezte
a Debreceni Tanítóképző Főiskolán, majd 1979-ben az egri Ho
Si Minh Tanárképző Főiskola könyvtár szakát is elvégezte. 2005ben OKJ rendszerinformatikus felsőfokú szakképesítést szerezett.
A dunakeszi városi könyvtárban 1985-től dolgozott. Feladata volt
többek között az intézmény informatikai rendszerének fejlesztése, karbantartása, a médiatár állománygyarapítása és a könyvtári
honlap gondozása. 2001-től szerkesztette a könyvtár könyvheti tájékoztatóját, a Könyvtári Napok című újságot. 2002-ben szerkesztésében jelent meg a Ki kicsoda Dunakeszin 2001 című biográﬁai
kiadvány, majd 2004-ben ennek digitális, CD-ROM változata.
A könyvtár helyismereti folyóiratának, a Dunakeszi Helytörténeti
Szemlének – a kezdetektől, 2008-tól – nyomdai előkészítését is
ő végezte. Kiemelkedő szakmai tevékenységét több kitüntetéssel
is elismerték. 1989-ben Kiváló Munkáért kitüntetést, 2005-ben
a Dunakeszi Városért kitüntetés ezüst fokozatát, 2010-ben pedig
TÉKA-díjat kapott.
Frigyes szakértelmére, tanácsaira a jövőben is számítunk!

Tarján Tamás (1949–2017) tavalyi halála egy 25 éves munkakapcsolatnak vetett véget. Az
irodalomtörténész, kritikus 1993
és 2017 között könyvtárunk Irodalmi Szalonjának állandó házigazdája volt.
„Az Irodalmi Szalon fennállásának 10. évfordulója engem
is az ifjúságomra emlékeztet –
de nem »eltűnt idő« ez, hanem:
megtalált idő, melyet immár
legkedvesebb
könyvtáramban
s Dunakeszi irodalmat szerető
polgárai közt tölthettem el” – írta
2003-ban Vendégkönyvünkbe.
Emlékét megőrizzük.

NYÁRI KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁSOK
A gyerekrészlegen idén nyáron
is tartunk kézműves foglalkozásokat. Augusztusban minden
pénteken 11-től 17 óráig várjuk
az alkotni vágyó gyerekeket és
szüleiket!
Programjaink:
08. 03.: táskadíszkészítés
08. 10.: agyagozás
08. 17.: keresztszemes hímzés
08. 24.: polipkészítés

KÖNYVBEMUTATÓ

KÖNYVTÁRI NAPOK 2018
Kiadja a DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.)
Felelõs kiadó: Lőrincz Róbert szakmai igazgató
Szerkesztette: Májer Tamás
A fotókat készítette: Preysing Frigyes
Készült a budapesti Raszter Nyomdában 200 példányban

2018. június 6-án, szerdán 18
órai kezdettel a VOKE József
Attila Művelődési Központ Vörös
termében Csoma Attila, a Művelődési Központ igazgatója, helytörténész mutatja be a Dunakeszi
története I. A kezdetektől 1910-ig
című monográﬁát. Köszöntőt
mond Dióssi Csaba polgármester.
A könyv a helyszínen 20% kedvezménnyel vásárolható meg.

