
Május 31-én, hétfõn  9 órakor az 1. Sz. Fiókkönyvtárban
                                  10.30 órakor a központi könyvtárban
 Író-olvasó találkozó Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely íróval

Június 1-jén, kedden  10–18 óráig a központi könyvtárban
                         13–18 óráig az 1. Sz. Fiókkönyvtárban 

 OLVASÓK NAPJA
 A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény.
 A fénymásolás és nyomtatás kivételével minden szolgáltatás
 és a beiratkozás díjmentes.
 Azoknak a  olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési
 határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától
 függetlenül  elengedjük az eddigi késedelmi
 díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

14 órától a központi könyvtár előterében
A Líra Könyváruház könyvvására

15.30 órakor A legidősebb és legfi atalabb olvasók köszöntése
16 órakor
 Koszorúzás és megemlékezés a könyvtár névadójáról Kölcsey Ferenc szobránál
 Együtt könnyebb. Az elektronikus szolgáltatások használatának bemutatása
 Kérdezz – felelek! Játékos vetélkedő Erkel Ferenc születésének 200. 
 és Kölcsey Ferenc születésének 220. évfordulója alkalmából

Június 3-án, csütörtökön 18 órától

 KÖSZÖNTJÜK A 100 ÉVES ALAGOT
18 órakor  AZ ALAGI TURFÉLET FESTMÉNYEKEN
 A kiállítás képeit válogatta és bemutatja: Száraz György

18.30  órától  HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK
  Csoma Attila: Alag története régi képeslapokon keresztül
  Lőrincz Róbert: Az alagi temető híres halottai
  Száraz György: Az alagi lóversenyzés az irodalom tükrében
  Az est végén kötetlen beszélgetés a könyvtár udvarában

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója    Dunakeszi, 2010

KÖNYVTÁRI NAPOK
ÜNNEPI KÖNYVHÉT

KÖSZÖNTÕ
Az Ünnepi Könyvhét a kor-

társ magyar irodalom, a kor társ 
írók ünnepe és seregszemléje 
fel becsülhetetlen értéket kép-
visel immár 81 éve. Könyvtáros 
szak mánk örökzöld témájában 
az olvasáskultúra fejlesztésé-
ben, az olvasóvá nevelésben 
kü  lönösen fontos a mai fi atal 
író nemzedék bemutatása, a 
nemzetközi szinten is jelentős 
elismertséget szerző kortárs 
irodalmi alkotások megismer-
tetése. Könyvtárunk évek óta 
törekszik erre az Irodalmi Sza-
lon keretein belül.

Pályázati tevékenységünk-
ben is előtérbe helyezzük az 
olvasási kompetenciák fejlesz-
tését. Szeretnénk minél többet 
tenni az olvasás megszeretteté-
séért, jó könyvek ajánlásával, 
felolvasóestek, családi olvasási 
programok megvalósításával. 
Igyekszünk kivenni a részünket 
történelmünk megismertetésé-
ből, hagyományaink ápolásából 
is. 2010-ben városunk kulturális 
életének kiemelkedő esemény-
sorozata Alag községgé válá-
sa 100. évfordulójának méltó 
meg ünneplése. Könyvtárunk 
helytörténeti előadásain eddig 
még nem publikált kutatások 
eredményeivel, kuriózumnak 
számító fotókkal, történetekkel 
várják a közönséget az előadók. 
Meglepetésnek szánjuk a Száraz 
György helytörténeti kutató 
gyűj  teményéből válogatott, Az 
alagi turfélet festményeken cí mű 
kiállítást, melyen a tulajdonos 
ka lauzolja a vendégeket. A már 
ha gyományos olvasók napja 
most is a kedvezmények napja 
lesz. Szolgáltatásaink többségét 
díjtalanul vehetik igénybe látoga-
tóink. Erkel Ferenc szü letésének 

200. és Kölcsey Ferenc születé-
sének 220. évfordulója alkalmá-
ból pedig játékos vetélkedőre 
számíthatnak az érdeklődők.

A Líra Könyváruházáz jó-
vol tából könyvvásár is lesz. 
Jav aslom, hogy e jeles alkalom-
ból lepjük meg magunkat vagy 

szeretteinket egy új köntösben 
pompázó, értékes mondanivalót 
tartalmazó könyvheti könyvvel!

Csonka Mária
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Egyre többen – egyre többet
A 2009. év a könyvtári statisztika tükrében

A statisztikai adatok bön-
gészése és elemzése általában 
nem vonzó dolog az embe-
rek számára, de könyvtárunk 
esetében mégis érdemes ezt 
megtenni, mert a 2009. évi 
adatoknak mindannyian örül-
hetünk. Az előző évhez képest 
jóval többen lettek könyvtárunk 
tagjai, pontosan 421 fővel töb-
ben iratkoztak be a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárba ill. 
fi ókkönyvtárai ba. Ez az előző 
évhez képest je lentős, 14%-os 
emelkedést jelent. (2008-ban 
3024, 2009-ben 3445 regisztrált 
használó volt.)

Persze, ez nem ok nélkül 
tör tént. Sokan panaszolják, 
hogy Dunakeszi népessége 
rohamosan nő, s lassan már 
mozdulni sem lehet a városban, 
mert minden hely „elkelt”. 
Néhány népesedési adat ennek 
igazolására: 1910-ben 3116 fő, 
1990-ben 26 291 fő, 2000-ben 
28 687 fő, 2005-ben 31 461 fő, 
2009-ben 37 153 fő volt a lakos-
ság száma. (S ez még nem tar-
talmazza a máshová állandóra 
bejelentkezett, de itt élő lakók 
számát.) 

Ami ennek előnye, hogy a 
lakosságszám növekedésével 
várható a könyvtárba látogatók 
számának növekedése is. Jól 
átgondolt szervezéssel és odafi -
gyeléssel a könyvtár igyekszik 
becsalogatni az újonnan érke-
zőket. Szórólapokkal és azokon 
kedvezmények hirdetésével 
hívogatjuk az újonnan beköltö-
zőket. Városunkban sok új lakó-
park épül. Előnyük lehet, hogy 
oda általában a mozgékonyabb 
és talán érdeklődőbb fi atalabb 
korosztály költözik, nagyrészt 
kisgyermekes családok, ahol 
a szülőkkel együtt többen is 
érin tettek lehetnek könyvtárunk 
számára. Hosszú távon is lehet 
rájuk építeni, mert ha gyerme-
keik a helyi, jó színvonalú 
iskolákban tanulnak tovább, 
akár évtizedekig is olvasóink 

ma  radhatnak. Az érdeklődés 
növekedése nyomon követhető 
az adatokban is. 2008-ban 3024 
regisztrált olvasó 70 684 doku-
mentumot kölcsönzött ki, míg 
2009-ben 3445 olvasó 82 442 
da rabot. 

Beiratkozott olvasóink közül 
nem mindenki aktív felhasználó 
illetve sokan alkalmi látoga-
tók, néhányan csak a folyóirat 
olvasóba térnek be illetve egy-
egy téma vagy program miatt 
keresnek fel bennünket. Pozitív 
dolog manapság, hogy nagyon 
kedvező összegért biztosítjuk a 
lakosság számára könyvtárunk 
széleskörű szolgáltatásait.

Örömmel látjuk, hogy je-
lentősen gyarapodik gyermek-
könyvtári olvasóink létszáma 
is, 2009-ben 100-nál is több 
gyer  mek iratkozott be Gyer-
mekkönyvtárunkba az előző 
évhez képest. Természetesen 
az idősebb korosztályra is na-
gyon fi gyelünk, az 1. Sz. Fi-
ókkönyvtárban szerda délutáni 
nyitva tartással, az idősebbek 
más programjának fi gyelembe 

vételével lehetőségük nyílik 
a sűrűbb könyvtárlátogatásra. 
Könyvtárunk a hátrányos hely-
zetű és a fogyatékkal élő olvasó-
inkat is maximálisan támogatja: 
akadálymentesítettük a központi 
könyvtárat, a számukra biztosí-
tott különböző kedvezmények 
mellett könyvtárosaink is fel-
készültek a felmerülő speciális 
problémák megoldására.

A könyvtárhasználati sta-
tisztika a változatos könyvtár-
használati lehetőségek miatt 
nagyon sokrétű. Figyelembe 
kell venni pl. a helyben hasz-
nált dokumentumokat is. Ez 
2008-ban 30 537 db volt, de 
számuk 2009-re már 41 790 
darabra emelkedett. A számító-
gép- és wi-fi  használat a 2008-as  
2847 alkalomról 2009-re 3313 
alkalomra nőtt. Az e-mailen, 
telefonon, faxon szolgáltatást 
igénybe vevők száma is növeke-
dett. (2008-ban 4287, 2009-ben 
4528 alkalom.) 

Örömmel látjuk, hogy a táv-
használók száma is szépen gya-
rapszik: 2008-ban 30 313-an, 

2009-ben 33 988 alkalommal 
keresték fel az interneten elér-
hető katalógusunkat (www.mi-
nerva.dkvk.hu) vagy könyvtári 
honlapjainkat (www.dkvk.hu és 
www.4konyvtar.eu).

A lakosság létszáma és a be-
iratkozók száma is emelke dett, 
de sajnálatos módon a lakos-
ságnak csak 9,23%-a könyv-
tárlátogató. Ez az adat volt 
már kedvezőbb is könyvtárunk 
történetében, de reménykedünk, 
hogy ezután további javulást 
ta pasz talhatunk majd.

Széleskörű állománygya-
rapítással igyekszünk állomá-
nyunkat korszerűsíteni, a klasszi-
kus alapműveken túl nagy fi -
gyelmet for dítunk különböző 
olvasói rétegek kívánságaira is, 
elsősorban a különböző iskolai 
tanulmányokat folytatókat tá-
mogatjuk a számukra szükséges 
művek beszerzésével. A növek-
vő dokumentumárak ellenére 
kedvező szerződésekkel és gya-
korlott szerzeményező munká-
val évente kb. 3000 dokumen-
tumot tudunk beszerezni. 

Arra biztatunk mindenkit, 
jöjjön hozzánk, hogy együtt  
tovább „szépíthessünk a sta-
tisztikán”!

Lenkei Valéria

Idén ünnepeljük Alag köz-
ség gé válásának száz éves 
év  for dulóját. Talán kevesen 
tud ják, hogy ennek a kerek 
ju bileumnak könyvtártörténeti 
vonatkozása is van. Az 1910 
nyarán megalakuló alagi elöljá-
róság már az első hónapokban 
határozatot hozott arról, hogy 
a községnek saját községházát 
kell építenie, a különválás után 
ugyanis a közgyűlési üléseket 
egy Batthyány utcai magánház-
ban tartották meg. A tervezéssel 
és az építéssel Goldberg Simon 
helyi építészt bízták meg, aki 
1912 tavaszára a Szent Imre 
téren felépítette a községháza 
épületét. Az új épületben azon-
ban nem csak hivatali helyisé-

geket rendeztek be, hanem egy 
kis könyvtárszobát is, amelyben 
az Alag Község Népkönyvtára 
működött. 

Azt hiszem, máig példa-
mutató a korabeli elöljárók 
érzékenysége a kultúra iránt, 
akiknek egy új község létreho-
zásakor az egyik első dolguk a 
művelődés terjesztése volt. A 
kicsiny könyvtár vasárnapon-
ként a mise után tartott nyitva, 
ekkor a község bírája, Molnár 
Gyula fogadta az érdeklődőket. 
Így Molnár bírót joggal nevez-
hetjük településünk első könyv-
tárosának is, a népkönyvtárat 
pedig az első könyvtárnak.

Csoma Attila

AZ ALAG NÉPKÖNYVTÁR

Molnár Gyula az alagi
népkönyvtárban
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Szabó T. Anna

AZ IRODALMI 
SZALON VENDÉGEI
Az elmúlt évben ismét a 

kortárs magyar irodalom jeles 
képviselői voltak szalonunk 
vendégei: Térey János író, 
költő; Dragomán György író, 
műfordító; Szabó T. Anna 
köl tő, műfordító; a házigazda 
pedig – mint mindig – Tarján 
Tamás irodalomtörténész volt. 

Szíves fi gyelmükbe aján-
lom, ha idejük engedi és ér-
deklődnek a kortárs irodalom 
iránt, akkor látogassák meg 

vendégeink önálló honlapját is 
az interneten. 

A kialakult törzsközönség 
mellett, mindig újabb érdeklő-
dők kapcsolódnak be népszerű 
irodalmi estjeinkbe, melyeknek 
nem elhanyagolható a közös-
ségteremtő- és építő szerepe 
sem. Külön öröm számunkra, 
hogy nagyon jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani a Radnóti 
Miklós Gimnázium magyar-
tanáraival, akik évek óta az 

Alag, Dunakeszi mai vá-
rosrésze 1910 és 1950 között 
önálló településként szerepelt. 
Községgé válásának 100 éves 
évfordulóján rendhagyó szám-
mal jelentkezett városunk hely-
ismereti folyóirata, a Dunakeszi 
Helytörténeti Szemle. Az eddigi 
szerkesztési elvtől eltérően a lap 
ezúttal csak alagi témájú cikke-
ket közöl, dunakeszieket nem, 
továbbá a megszokott 12 oldal 
helyett most 20 oldalon keresztül 
„kukkanthatunk” be a lóverseny-
zés révén nagy hírnevet szerző  
település színes életébe. 

„Alag, Rólad szól ez az új 
versalak”. Szép Ernő versének 
egy részletét választotta irodalmi 
kalandozásának címéül Száraz 
György, aki a hajdani alagi 
lovaséletet „megdaloló” költők   
művein keresztül idézi meg a 
régi nagy versenyeket, zsokékat, 
trénereket, és általában a turf 
szerelmeseinek életét. Halász 
Erzsébet Alag egykori „bevá-
sárlóközpontját”, a nyolcvanas 
években lebontott „szövi”-há zat 
és bérlőit mutatja be. Gazdálko-
dás és élet az egykori alagi ma-
jorságban cím mel írt tanulmányt 
Szőke Kálmánné, kinek munká-
ját a két világháború között vi-
rágzó majorság (Nándor-major, 
Alagi-major) hajdani lakóinak 
visszaemlékezései színesítik. 
Mühlbacherné Száhlender Mag-
dolna az 1913-ban alakult Alagi 
Falkavadász Társaság történetét 
ismerteti, melynek vadászatain 
Horthy Miklós kormányzó mel-
lett a szerző édesapja, Száhlen-
der Béla altábornok is részt vett. 
Írása a várostörténeti pályázatra 
beérkezett díjnyertes pályamű 
rövidített változata. Az alagi 
öreg temető „feltárásába” kez-
dett Lőrincz Róbert és Csoma 
Attila. Kutatásuk eredményének 
közlését most a díszsírhelyeken 
nyugvó neves alagiak bemutatá-
sával kezdik.

Legindi Tímea az 1940-es 
években megjelent Alagi Híradó 

A Dunakeszi Helytörténeti Szemle
alagi jubileumi száma

című újságot nézi át, míg Lő-
rincz Róbert a település első 
sportegyletének, az Alagi Sport 
Egyesületnek életébe ad bete-
kintést. Sportbál Alagon címmel 
egy 1912-es Pavilon-bálról szóló 
cikket közöl Hála József, egyben 
bemutatja a cikk szerzőjének, a 
váci Herrmann Antalnak, a híres 
nép rajzkutatónak a  mun kásságát 
is. Horváth Lajos sorozatának 
első részében Alag középko-
ri történetét ismerteti egykori 
oklevelek alapján. Tanulmá-
nya a várostörténeti pályázat 
díjnyertes munkája. Az alagi 
lóversenypályák történetét dol-
gozta fel Lévai Tibor, Csoma 
Attila pedig a település egykoron 

legnevesebb grófi  famíliájának, 
a Pejacsevich családnak alagi 
éveit tárja az olvasók elé. 

Lőrincz Róbert

Térey János és Tarján Tamás

irodalom iránt érdeklődő diá-
kokkal együtt jönnek el ezek-
re az estekre, hogy irodalmi 
ismereteiket kiegészíthessék 
a népszerű és elismert kortárs 
magyar írókkal való személyes 
találkozással, beszélgetéssel és 
dedikálással. 

A továbbiakban is szeretet-
tel várunk rendezvényeinkre 
mindenkit, aki érdeklődik a 
kortárs magyar irodalom alko-
tóinak műhelytitkai iránt.

Németh Klára

ÉVFORDULÓS
MAGYAROK

Erkel Ferenc születésének 
200. és Kölcsey Ferenc szüle-
tésének 220. évfordulója tiszte-
letére zenei-irodalmi vetélkedőt 
állítottunk össze a VOKE József 
Attila Művelődési Központ 
„Évfordulós magyarok – Erkel 
Ferenc kiemelt rendezvény” 
címmel meghirdetett program-
jára. Erkel Ferencről, a magyar 
nemzeti opera megteremtőjéről 
és Kölcsey Ferencről, nemzeti 
himnuszunk szerzőjéről, könyv-
tárunk névadójáról az év során 
több alkalommal is megemlé-
kezünk majd. Így az olvasók 
napján, szeptemberben a kul-
turális örökség napján valamint 
októberben a zene világnapján.
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Az év első rendezvényén, 
január 22-én, a magyar kultúra 
napja alkalmából került bemu-
tatásra könyvtárunk munkatár-
sának, Csoma Attilának  A római 
kortól napjainkig címet viselő, a 
város történetét bemutató köny-
ve. Az est moderátora Kollár Al-
bin nyugalmazott iskolaigazgató 
volt, aki a szerző helytörténészen 
kívül a kiadót, Vetési Imrét 
kérdezte. Márciusban Dinnyés 
József „daltulajdonos” volt a 
könyvtár vendége, akinek zenés 
előadói estje igazi kulturális 
csemege volt a gitáros zene és 
a magyar irodalom iránt érdek-
lődőknek. Ezt követően május 
11-én Térey János író, költő 
volt Tarján Tamás vendége az 
Irodalmi Szalonban. Júniusban 
az Ünnepi Könyvhéten ismét 
értékes programokkal vártuk 
látogatóinkat, legelőször is a 
fi atalokat, akik Sohonyai Edit 
ifjúsági íróval találkozhattak. A 
könyvhéten belül tavaly hetedik 
alkalommal került sor az Olva-
sók napja programra, amelynek 
végén a Túlpart együttes zenés 
irodalmi műsora szórakoztatta 
a közönséget. A programot a 
szokásos könyvheti könyvvásár 
tette teljessé. Az ősszel ismét 
megrendeztük az Olvasó Város 
programunkat, amelyben több 
mint 800 olvasó vállalta, hogy a 
játék ideje alatt elolvas legalább 
egy könyvet. Október 3-án a 
népmese napja tiszteletére és 
Benedek Elek születésének 
150., halálának 80. évfordulója 
alkalmából folyamatos nép-
mese felolvasást szervezünk a 
„nagy mesemondó” műveiből. 
Szokásos időpontban, október 
derekán került sor a helyi írók és 
költők felolvasó estjére, amelyen 
évről-évre egyre színvonalasabb 
programmal találkozhatnak az 
érdeklődők. Ekkor került sor 
a városi vers- és prózamondó 
ver seny eredményhirdetésére is. 
November első napjaiban a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat 

tartott kulturális estet, amelyen 
dr. Mádl Antal nyugalmazott 
egyetemi tanár, az ELTE Germa-
nisztikai Intézet egykori igazga-
tója élvezetes előadáson mutatta 
be Nikolaus Lenau reformkori 
német költő munkásságát. No-
vember 13-án került sor Dávid 
Zsuzsanna előtér-kiállításának a 
megnyitójára, amely a fi atal he-
lyi művész első önálló kiállítása 
volt. November hónapban egy 
Irodalmi Szalonra is invitáltuk 

Kisebbségek 
a közös kultúráért

A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár fontosnak tartja a Du-
nakeszin tevékenykedő kisebb-
ségi önkormányzatokkal való 
kapcsolattartást az irodalom és a 
művészetek sajátos eszközeinek 
segítségével. A korábbi években 
is rendeztek nemzetiségi írók, 
költők részvételével irodalmi 
esteket, melyek mindig sikere-
sek, népszerűek voltak.

Az elmúlt év novemberében 
A reformkor Közép-Európá-
jának német nyelvű költője, 
Petőfi  „előfutára” címmel dr. 
Mádl Antal professzor, a német 
kisebbségi önkormányzat el-
nöke tartott előadást Nikolaus 
Lenau (1802–1850) osztrák 
költő életéről és munkásságáról. 
A költő – tudtuk meg az elő-
adásból – élete első tizennyolc 
esztendejét Magyarországon 
töltötte, Temesvár mellett szüle-
tett, édesapja osztrák, édesanyja 
magyar származású volt. Német 
nyelvű költészetének egyik 
fő témája az alföldi táj, az itt 
élő emberek sorsa volt. Több 
elbeszélő költeményt is írt a 
cigányságról, köztük a Miska 
cigány a hegedűs címűt, mely 
előfutára volt Arany János Tol-
dijának és Petőfi  Sándor János 

vitézének. Korai betegsége 
miatt élete utolsó hat eszten-
dejét a döblingi pszichiátriai 
intézetben töltötte, itt is hunyt 
el. Az önkormányzat azzal is 
tisztelegni kívánt Lenau emlé-
ke és munkássága előtt, hogy 
nevével fémjelezve díjat ala-
pított, melyet a város általános 
iskoláiban és gimnáziumában 
évente iskolánként egy-egy 
olyan diáknak adnak át, aki 
kiváló eredményt ért el a német 
nyelv elsajátításában. A díj ta-
nári fokozatát pedig a kimagas-
ló oktató munkát végző német 
nyelvtanárok kapják meg. 

A közelmúltban, április 29-én 
a bolgár irodalomnak szenteltek 
egy estét a könyvtárban. A bol-
gár kisebbségi önkormányzat 
szervezésében a hazánkban élő 
bolgár származású író, Doncsev 
Toso volt a könyvtár vendége. 
Az est bevezetőjeként Kirov 
Gábor, az önkormányzat elnöke 
köszöntötte a jelen lévőket és 
bemutatta a vendégeket. Meg-
tudtuk, hogy a szerző 1944-ben 
született Budapesten. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karon 
szerzett bolgár-orosz szakos 
diplomát 1967-ben. Előbb az 
Országos Széchényi Könyvtár 
referense volt, majd 1970-től 
hat éven át a budapesti Bolgár 
Kulturális Intézet titkári teendőit 
látta el. Később tolmács-fordí-
tóként dolgozott. 1984-ben A 
magyarországi bolgárok etnikai 
identitásának kérdései címmel 
megvédte kandidátusi érteke-
zését a Bolgár Tudományos 
Akadémián. Sokrétű közéleti 
tevékenysége mellett regénye-
ket fordít, és több szépirodalmi 
műve is megjelent az utóbbi 
években. Az est folyamán írása-
iból Szentpéteri Eszter színmű-
vésznő olvasott fel részleteket.

A könyvtár tervei között 
szerepel a hazánkban élő nem-
zetiségi írók, költők bemutatása. 
A jövő évben a lengyel kisebb-
ségi önkormányzattal terveznek 
közös irodalmi estet. 

Katona M. István 

olvasóinkat, amelyen Tarján Ta-
más irodalomtörténész vendége 
Dragomán György író, műfordí-
tó volt. Az év utolsó programja 
az első alkalommal megrende-
zésre kerülő Sellei Zoltán Városi 
Versmondó Verseny volt, amely 
a korábbi, húsz éven át futó 
versmondó versenytől elérően 
nem az általános iskolás, hanem 
a 16 éven felüli, elsősorban 
felnőtt korosztályt célozta meg. 
Az első alkalom jól sikerült, így 
idén bízvást várható a folytatás, 
amelyre – a többi rendezvényünk 
mellet – szívesen várjuk minden 
kedves olvasónkat.

Csoma Attila

A könyvtár vendégei 
2009-ben

Dr. Mádl Antal elõadása

Dávid Zsuzsanna az elõtér-
kiállítás megnyitóján
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Sellei Zoltán Dunakeszi 
város díszpolgára, a Magyar 
Kultúra Lovagja neves előadó-
művész volt. Hitvallása a ma-
gyar nemzeti kultúrkincs ápo-
lása, a magyar költészet jeles 
alkotóinak bemutatása hazánk-
ban és a világban élő magyarok 
körében. Számtalan szép és 
sike res előadóestjén élvezhette 
a kö zönség a hazaszeretet szív-
ből jövő üzenetét a versek által. 
A könyvtárosoknak nagyon 
jó kapcsolata alakult ki Zoli 
bá csival. Sokat beszélgettünk, 
se gítettük, elláttuk irodalom-
mal amikor egy-egy nagyobb 
előadóestjére készült. Pár éve, 
már csak odafentről kíséri fi gye-
lemmel munkánkat, de hatása, 
em bersége, hite mindig velünk 
marad. Minden évben a szüle-
tésnapján, május 17-én virágot 
helyezünk el síremlékénél, ahol 
felesége, barátai és tisztelői 
tár saságában egy kis műsorral 
em lékezünk rá.

2008-ban ünnepelte 20 éves 
jubileumát a Városi Versmondó 
Verseny. 2009-től megújult 
for mában folytattuk ezt a szép 
könyvtári hagyományunkat, így 
meg hirdettük városunk neves 
előa dóművészéről elnevezett 
Sellei Zoltán Városi Versmondó 
Versenyt. A változás az volt, 
hogy nem általános iskolások-
nak szólt a felhívás, hanem 16. 
életévüket betöltött Dunakeszin 
élő (illetve itt dolgozó, vagy 
ta nuló) amatőr versmondók 
jelentkezhettek. Közel félszázan 
jelezték részvételi szándékukat 
felhívásunkra. Minden korosz-
tály képviseltette magát, diá-
koktól a nyugdíjasokig. Igazán 
színvonalas, és remek tolmá-
csolásban hallhattuk tőlük a 
szabadon választott magyar 
költők verseit. Meglepetés volt 
számunkra, hogy mennyi tehet-
séges, amatőr előadó él itt köz-
tünk városunkban. Akik eljöttek 
erre a versenyre, akár mint kö-
zönség, akár mint versenyzők, 

Idén márciusban pályázatot 
nyújtottunk be a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 
„Tudásdepo-Expressz” – A 
könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési szerepé-
nek erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében cím-
mel kiírt EU-s pályázatra. A 
téma megegyezik könyvtárunk 
középtávú szakmai terveivel. 
Röviden úgy fogalmazhatnánk 
meg, szeretnénk elérni, hogy 
könyvtári rendszerünk a korsze-
rűbb technológiával biztosított 
szolgáltatásokon keresztül jobb 
hatásfokkal szolgálja a lakos-
ság igényeit. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a távoli elérésű, 24 
órán keresztül biztosított online 
szolgáltatások fejlesztésére. 
Korszerű, többnyelvű interaktív 
honlapot kívánunk létrehozni, 
ahol a felnőttek és gyermekek 
részére kialakított szolgáltatá-
sainkat tudjuk majd bemutatni. 
Tervezzük, hogy helytörténeti 
adatbázisokban tesszük közzé 
helytörténeti kutatásaink ered-
ményeit. Hangsúlyt fektetünk 
a felhasználók képzésére. Kon-
zultációs és orientációs foglal-
kozásokon igyekszünk segíteni 
minden korosztálynak az inter-

net világában történő eligazo-
dásban. Áttekintve az iskoláskor 
alatti nevelés lehetőségeit, közös 
könyvtári és családi programok-
kal segítjük a kisgyermekek ko-
rai szocializációját. Igyekszünk 
előtérbe helyezni az olvasás 
fontosságát, az olvasáskultúra 
fejlesztése érdekében számos 
ötlettel és programmal készü-
lünk. Figyelmet fordítunk az 
új lakossági rétegekre, a várost 
körülölelő lakóparkok lakóira, 
gondoskodunk szolgáltatásaink 
sokrétű bemutatásáról. 

Ha pályázatunk sikeres lesz, 
jelentős anyagi támogatást ka-
punk elképzeléseink megvaló-
sítására. Munkánkhoz együtt-
működő partnereket keresünk, 
elsősorban az oktatási intéz-
mények, az iskolai könyvtárak 
segítségére számítunk, hiszen 
új és korszerű könyvtári szolgál-
tatásainkkal elsősorban a fi atal 
korosztály igényeinek kívánunk 
megfelelni.

Csonka Mária

SELLEI ZOLTÁNRA EMLÉKEZVE
„...attól akinek sokat adtak, sokat fognak követelni...”

igazán szép élményekkel, és 
lelkileg feltöltődve távozhattak 
rendezvényünkről. A versenyen 
helyezést elért szavalók, értékes 
díjakat vehettek át, de mindenki 
nyertes volt, azok is, akik meg-
mutathatták tehetségüket, és 
azok is, akik meghallgathatták 
őket. Idén is meghirdetjük ezt a 
nemes versengést, akkor is, ha 
manapság kevésbé népszerű a 
költészet, de mi hisszük, hogy 
aki a költészetet szereti és mű-
veli, azzal lelkét is ápolja, és 
talán, mint ember is másképpen 

áll hozzá az őt körülvevő világ-
hoz, embertársaihoz. 

2009-ben a helyezettek: I. 
díj Lakatos Laura; II. díj Kiss 
Armand; III. díj Lakatos Ármin.  
Különdíjat Pásztor Dóra és 
Gyurisné Sós Rita, közönségdí-
jat Lakatos Ármin kapott. 

Az újabb versenyfelhívással 
októberben találkozhatnak. Vár-
juk a verset szerető és előadói 
ambícióval rendelkező ama-
tőr versmondók jelentkezését, 
kérjük, ha valaki a környeze-
tében, baráti körében tud ilyen 

ismerősről, akkor hívja fel a 
fi gyelmét erre a lehetőségre. A 
verseny időpontja: 2010. de-
cember 4. (szombat) 15 óra.

Zoli bácsit, munkásságát 
elismerve, emlékét ápolva, 
könyv tárunk felterjesztette 
posztumusz Magyar Örökség 
Díjra. Sellei Zoltán hitvallása 
nehéz vállalás volt: a haza, a 
nemzet értékeinek fölmutatása 
az előadóművész eszközeivel. 
Szobája falán ez a felírat ösztö-
nözte minden nap: 
„…attól, akinek sokat adtak, 
sokat fognak követelni, és at-
tól, akire sokat bíztak, töb-
bet fognak számon kérni.”
 (Lukács 12,48)

Németh Klára

Pályázati támogatással indulhat a

„Tudásdepo-Expressz” 2009. október 15-én tartotta a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
az általa kiírt irodalmi pályázat 
eredményhirdetését. Az 1997 
után másodszor kiírt pályázatra 
32 jeligés pályamű érkezett, me-
lyeket Grecsó Krisztián József 
Attila-díjas író bírált el. A nyer-
tesek névsora a következő:

Vers kategóriában: 1. Kis 
Orsolya, 2. Csongor Andrea, 3. 
Varga József, 4. Olasz Etelka.

Próza kategóriában: 1. Ka-
tona M. István, 2. Tóth Enikő, 
3. Pál Benedek, 4. Bakóné 
Szécsey Márta.

A könyvtárban 2010. janu-
ár 21-én került megrendezés-
re a magyar kultúra napjának 
tiszteletére szervezett irodalmi 
est. A családias hangulatú est 
keretében az érdeklődők az iro-
dalmi pályázat díjnyertes mű-
veit hallgathatták meg a Sellei 
Zoltán Városi Versmondó Ver-
seny győzteseinek előadásában. 
Csonka Mária könyvtárigazgató 
rövid köszöntőjében elmondta, 
hogy a rendezvénnyel a he-
lyi irodalmat kedvelő lakosok 
összehozása volt az egyik cél. A 
könyvtár az irodalmi pályázatra 
beérkezett művekből – az 1997. 
évihez hasonlóan – egy váloga-
tást szeretne megjelentetni.

Lőrincz Róbert

Irodalmi pályázat
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SIKERLISTA
Legkeresettebb dokumentumaink

A kölcsönzések számítógé-
pes nyilvántartása érdekes listák 
összeállítására is lehetőséget 
biztosít. Így például kigyűjthető, 
hogy egy-egy időszakban mit 
kölcsönöztek leggyakrabban az 
olvasók. Könyvtárunk (a fi ók-
könyvtárakkal együtt) 2009-es 
legnépszerűbb könyveinek 
150-es listájából készült a követ-
kező összeállítás. (A teljes lis ta 
megtekinthető a könyvtár honlap-
ján.) Feltűnő, hogy a 150 címben 
mindösszesen 9 szak könyv talál-
ható. Az olva sási gyakoriságból 
két fő vonal kü löníthető el. Az 
egyik a különböző tanulmá-
nyokhoz szükséges és kötelező 
irodalom, a másik a különböző 
témájú népszerű könyvek. So-
kan konkrét címekkel érkeznek 
hozzánk ill. már kívülről tudják, 
hogy kedvenc szerzőjük könyvei 
hol találhatók. 

Legnépszerűbb gyermek-
könyvek 2009-ben (a kölcsönzé-
si gyakoriságuk számával): 
Bartos E.: Anna, Peti és Gergő 
(141)
Szepes M.: Pöttyös Panni (53)
Disney, W.: Micimackó (37)
Molnár F.: A Pál utcai fi úk (35)
Bartos E.: Anna és Peti (34)
Rowling, J. K.: Harry Potter és 
a bölcsek köve; Harry Potter és 
a Halál ereklyéi (32)
Awdry, W.: Thomas a gőzmoz-
dony 2; 3.; 5 (29)
Jókai M.: A kőszívű ember fi ai 
(29)

Népszerű szerzők továb-
bá még (olvasottsági rangsor 
szerint): Jules Verne, Marék 
Ve ronika, Mikszáth Kálmán, 
Kosztolányi Dezső, Jókai Mór, 
Eric Knight, Móricz Zsigmond, 
Vörösmarty Mihály, Fekete 
István, Gárdonyi Géza. Az is-
kolai kötelező irodalmak hatá-
sa igazolhatóan bizonyítható. 
Érdekesség, hogy a 2009-ben 
20 intézmény és szerkesztőség 
által megszavazott „Top 50 
magyar gyermekkönyv” közül 
csak egyetlen egy található 18 

kölcsönzéssel a 44. helyen. Ez 
Nógrádi Gábor: Petepite c. köny-
ve. A nálunk 1. helyezett szerző 
Bartos Erika: Anna, Peti… so-
rozata nem került be az első 50 
gyermekkönyv közé, de ott is 
közönségdíjas lett.

Legnépszerűbb felnőttköny-
vek 2009-ben (a kölcsönzési 
gyakoriságuk száma szerint)
Follett, K..: Az idők végezetéig 
(44)
Christie, A.: Tíz kicsi néger (36)
Coelho, P.: Az alkimista (32)
Shakespeare, W.: Rómeó és Júlia 
(29)
Christie, A.: Éjféltájt (27)
Follett, K.: A katedrális (27)
Salinger, J. D.: Zabhegyező (27)
Brown, D.: Angyalok és démo-
nok (26)
Mikszáth K.: Szent Péter eser-
nyője (26)
Kosztolányi D.: Édes Anna (25)
Meyer, S.: Alkonyat=Twilight; 
Újhold=New Moon (25)

Népszerű szerzők továbbá: 
Jane Austen, Háy János, George 
Orwell, Elizabeth Adler, Nelson 
DeMille, Debbie Macomber, 
Moliére, Catherine Anderson, 
Madách Imre, Nora Roberts, 
Danielle Steel, Wass Albert. 
A Szabad Európa Társaság 
által összeállított „A 100 leg-
fontosabb könyv” listájával 
összevetve könyvtárunkban 
18. helyen áll 22 kölcsönzéssel 
Jane Austen: Büszkeség és bal-
ítélet c. könyve; 22. helyen 21 
kölcsönzéssel George Orwell: 
1984 c. regénye.

Népszerűbb szakkönyvek:
Szeghalmyné: Gyöngy-világ 
(38)
Csernus I.: A nő (29)
Neumann, K.: Lovak (24)
Larousse [gyermekenciklopé-
diák] (22)
Oppermann, J.: Dinoszauruszok 
(19)
Andorka R.: Bevezetés a szoci-
ológiába (17)
Lindsay, W.: A nagy dinoszau-
rusz atlasz (17)

Többéves előkészület után, 
néhány héten belül kezdetét 
veszi a Nemzeti Kulturális Alap 
nagyszabású könyvszakmai pro-
jektje, a Márai-program. Hosszú 
távon, évente közel egymilliár-
dos programról van szó, amely a 
könyvszakmát érinti. A Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülése kb. három évvel 
ezelőtt tette le a programtervet a 
döntéshozók asztalára, de meg-
valósulása a forráshiány miatt 
eddig elmaradt. 

Idén februárban egy tör-
vénymódosítás lehetővé tette, 
hogy az ötös lottó adóalapjának 
90%-a jelentse többek között 
a Márai-program forrását is. 
A program most megvalósuló 
pontja egy skandináv típusú 
irodalmi és könyvtámogatási 
rendszer, lényege, hogy az ál-
lam a könyvtárakon keresztül 
garantált fölvásárlási keretet 
biztosít a nemzeti kultúrkincs 
szempontjából alapvető mű-
vekre. A program elsődlegesen 
a magyar szerzők támogatását 
célozza, kiemelve a klasszi-
kus és kortárs szépirodalmat, a 
gyermek- és ifjúsági irodalmat, 
valamint az igényes ismeret-
terjesztő- és szakkönyveket. A 
programban részt vevő könyvtári 
kört (városi, megyei, országos 
hatáskörű, egyházi gyűjtemé-
nyek könyvtárai) a könyvtárosok 
szakmai szervezete, az NKA 

Csernus I.: A férfi  (17) 
Csernus I.: Ki nevel a végén? 
(16)

Népszerű szerzők továbbá: 
Müller Péter, Osho, James 
Redfi eld, Moldova György, Pu-
kánszky Béla, Forgács József. 
Kiemelt területek: ezoterika, 
pszichológia, szociológia, neve-
léstörténet, egészségügy, termé-
szetgyógyászat, váran dós ság, 

gyermeknevelés, útikönyvek, 
történelem, művészet.

A kölcsönzések elemzé-
sével nagyon fontos infor-
mációkhoz juthatunk, amit 
az állománygyarapítás során 
tudunk kamatoztatni annak 
érdekében, hogy minél többen 
megtalálhassák nálunk a kere-
sett olvasnivalót.

Lenkei Valéria

Indul a Márai-program
könyvtári Kollégiuma, valamint 
az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Könyvtári Főosztálya 
jelölte ki, közel 600 intézményt. 
A Kulturális Alap Könyvtári 
Szakkollégiuma tesz javaslatot 
arra, hogy könyvtártípusonként 
mekkora állománygyarapításra 
lesz lehetőség. A Márai Testület 
feladata lesz, hogy évente a 
magyar könyvtermésből 1000 
címet kiválasszon, melyből a 
könyvtárak szabadon választhat-
nak. Ilyen nagyszabású könyv-
támogatási terv a rendszerváltás 
óta Magyarországon nem volt. 
Az első évet az NKA kísérleti 
évnek tekinti, elemezni fogják a 
rendszer struktúráját, működé-
sét, eredményességét, és szükség 
esetén módosítani fogják egyes 
elemeit. A könyvtárak számára 
ez plusz állománygyarapítási 
keretet jelent. Annak érdekében, 
hogy az állami, önkormányzati 
vagy egyházi könyvtárak a 
Márai-programban elnyert támo-
gatással ne válthassák ki korábbi 
könyvbeszerzési keretüket, a 
pályázat mellé csatolni kell a 
könyvtárfenntartó kötelezettség-
vállalását, hogy a Márai-prog-
ram keretében elnyert támogatás 
mellett is biztosítja a korábbi 
állománygyarapítási keretet. A 
könyvtárosok nagy várakozással 
kísérik fi gyelemmel a program 
beindítását, megvalósulását.

Németh Klára
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Tavaly tavasszal a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár város-
történeti pályázatot írt ki Alag 
községgé válásának száz éves 
évfordulójára. A kiírásra nyolc 
pályamű érkezett be, amelye-
ket idén februárban értékelt a 
zsűrizésre felkért Gyáni Gábor 
történész, egyetemi tanár.

A nyolc pályázat több mint 
ezer esztendőt fogott át a törté-
nelmünkből. Egészen a IX-X. 
századig kalauzolt el minket 
Bátonyi Pál írása, aki a Keszi 
törzs letelepedését és települé-
sünk honfoglalás kori helyzetét 
elemezte. Horváth Lajos Alag 
középkori történetével ismerte-
tett meg minket, és okleveleken 
keresztül mutatta be a település 
XIV-XVI. századi viszonyait. 
A többi pályázat Dunakeszi és 
Alag XX. századi történetét 
vizsgálta, közülük igen fi gye-
lemreméltó volt Salgó Erzsébet 
dolgozata, aki Dunakeszi köz-
igazgatásának történetét mutatta 
be a tanácsrendszerig bezárólag. 
Mühlbacher Istvánné egy ma 
már nem létező sport, a falka-
vadászat alagi vonatkozásairól 
írt, a pályázat külön értéke volt 
a korabeli újságokból idézett 
számos szemelvény. A Régi 
keszi történetek című helytörté-
neti alapmunka szerzője, Sípos 
Károly néhány újabb, elbeszé-
léseken alapuló keszi történettel 
pályázott a tőle megszokott 
nagyszerű és szórakoztató stí-
lusban. Dunakeszi évszázados 
hagyományát, a Szent Mihály 
napi búcsút mutatta be László 
Barbara dolgozata. A szerző szá-
mos interjú alapján az etnográfi a 
szemszögéből vizsgálta a témát. 
Két dolgozat a közelmúlt esemé-
nyeit taglalta. Közülük az egyik, 
könyvtárunk egykori munka-
társának, Borbély Emmának a 
tollából egy „régi”, 1994-ben 
futott alagi lóverseny történetét, 
eseményeit járta körül. Végül 
egészen napjainkig kalauzolt 
el minket Legindi Tímea írása, 

Megszületett a várostör téneti 
pályázat végeredménye

aki Dunakeszi infrastrukturális 
fejlődését, viszonyait elemezte.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre március 24-én került 
sor a könyvtárban, ez alapján a 
díjazott pályamunkák a követ-
kezők lettek: megosztott első 
helyezést ért el Bátonyi Pál, A 
Keszi katonai törzs részeinek 
a mai Dunakeszi területére 
történő letelepedéséről című és 
Horváth Lajos Alag föld és falu 
a középkorban című dolgozata. 
Második helyezéssel jutalmaz-
ták László Barbara Régi Du-
nakeszi című munkáját, amely 
a dunakeszi búcsú témakörét 
dolgozta fel a két világháború 
közötti időszakban. A harmadik 
helyen Mühlbacher Istvánné Az 
Alagi Falkatársaság vadászatai 

és előzmények című dolgozata 
végzett. A győztes pályázatok 
pénzjutalomban részesültek, a 
helyezetlenek pedig könyvju-
talmat kaptak.

A tervek szerint a győztes 
pályaműveket a könyvtár kö-
tetbe rendezi és a közeljövőben 
könyv alakban megjelenteti. Ad-
dig is néhány dolgozat rövidített 
változatban olvasható lesz a 
Dunakeszi Helytörténeti Szemle 
hasábjain, az újság szerkesztői a 
májusi számban Horváth Lajos 
és Mühlbacher Istvánné dolgo-
zatából közölnek részleteket. 
Aki a teljes változatokra kíván-
csi, az a beérkezett dolgozatokat 
megtalálhatja a könyvtár hely-
történeti gyűjteményében.

Csoma Attila

HÍREK
Szakfelügyelet

Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium szakfelügyeleti 
menetrendje szerint 2009-ben 
került sor könyvtárunk szak-
felügyeleti vizsgálatára. Az 
elő készítő munkálatokban az 
egész kollektíva részt vett. A 
két szakfelügyelő könyvtárun-
kat színvonalasan működő, a 
te lepülés igényeihez igazo-
dó könyvtári szolgáltatásokat 
nyújtó intézményként értékelte. 
Javaslatban fogalmazták meg a 
könyvtári raktárunk minél előb-
bi berendezését és használat-
bavételét, valamint a könyvtár 
bővítési terveinek elkészítését, 
hogy az esetleges pályázati for-
rások megnyílása esetén az már 
rendelkezésünkre álljon. 

Kulturális Örökség Napok
2009. szeptember 19-20-án 

Dunakeszi is csatlakozott az 
épített örökség ünnepéhez és 
a Kulturális Örökség Napok 
keretében a nagyközönség előtt 
is megnyitotta kapuit a Horányi 
Révnél lévő késő-római kori 
kikötőerőd-kiállítás. A Duna-
parti színpompás programon 
könyvtárunk is részt vett. A 
népművészeti árusok és művé-
szek kirakodóvásárán a közel-
múltban megjelent kiadványa-
inkat lehetett kedvezményesen 
megvásárolni, valamint ki-ki 
próbára tehette tudását az erre 
az alkalomra összeállított Kér-
dezz – felelek! játékon.

Hűség a szakmához
Az eltelt egy évben ismét 

több kollégánkat köszönthettük 
jubileumi évfordulója alkal-
mából. 2009 őszén Kovács 
Pálné könyvtári asszisztenst, 
2010 tavaszán Lenkei Valéria 
könyvtáros, csoportvezetőt 
köszöntöttük a könyvtárban 
eltöltött 10 évi munkájáért. 
Prey sing Frigyes  könyvtáros 
főtanácsost pedig ebben az év-
ben már az itt eltöltött 25 évéért 
ünnepelhettük.

A Miniszterelnöki Hivatal 
Menet-2008 címmel kiírt pályá-
zatának egyik nyertese a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete volt. 
A szervezet vállalta, hogy a 
könyvtárak és a könyvtárosok a 
felhasználói kompetenciák fej-
lesztése, az e-közszolgáltatások 
szélesebb körű igénybevétele 
érdekében az egész országot át-
fogva 17 helyszínen információs 
napokat tartanak és tanfolyamo-
kat szerveznek. Könyvtárunk-
ban már régóta a mindennapi 
tájékoztató munka szerves része 
az e-közszolgáltatások használa-
tának támogatása, a felhasználók 
segítése ezen a területen is. A 
Menet-2008 projekt keretében az 
ezzel kapcsolatos ismereteknek 
egy 4 napos tanfolyam keretében 
való rendszerezett átadására 
vállalkoztunk.

A tanfolyam szervezése 2009 
nyarán kezdődött el. Olvasóink 
közül a pályázati kiírás kiemelt 
célcsoportjaiba tartozóknak 
(állampolgároknak, vállalkozók-
nak, civil szervezetek képvise-

lőinek) biztosítottuk a tanfolya-
mon való díjmentes részvételt. A 
jelentkezők megadhatták az őket 
leginkább érdeklő témaköröket 
is. A legtöbbször megjelöltek 
között találtuk a gépjármű-ügy-
intézést, a munkavállalók, mun-
káltatók ügyintézési lehetőségeit, 
az egészségügyi-, társadalombiz-
tosítási tájékoztatást, az adó- és 
vámügyeket, az álláskeresést, a 
nyaralás tervezését,  a könyvtár- 
és online katalógushasználatot. 
Az előadásokat és az azt követő 
konzultációkat Preysing Frigyes 
rendszerinformatikus valamint 
Lőrincz Róbert, könyvtárunk 
e-tanácsadója tartotta meg. 

A tanfolyam 2009. szeptem-
ber végén vizsgával fejeződött 
be. Az írásbeli tesztsorozatot, 
amely az elhangzott ismeretek 
gyakorlására és ellenőrzésére 
is alkalmas volt, valamennyi 
hallgató kiváló eredménnyel 
töltötte ki, így joggal vehette 
át mindenki a „webpolgárokat” 
megillető oklevelet.

Preysing Frigyes

MENET-2008
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Kiadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)

Készült a budapesti Raszter Nyomdában 700 példányban
Felelõs kiadó: Csonka Mária igazgató

Szerkesztette: Preysing Frigyes

Alapítványi hírek

A Dunakeszi Városi Könyv-
tárért Ala pítvány  a könyvtárpár-
toló ol vasók támogatásaival 15 
éve segíti a könyvtár szolgálta-
tási színvonalának emelését, az 
igényes gyűjteményszervezést 
és a technikai feltételek javítását. 
Legnagyobb bevételi forrását az 
adóbevallások során felajánlott 
1%-ok jelentik. Ebből 2009-ben  
301 712 Ft került az alapítvány 
számlájára, felhasználásáról a 
2010. május 10-én újjáalakult 
kuratórium hamarosan döntést 
fog hozni. A kuratórium elnöke 
továbbra is Csonka Mária, ala-
pító tagja: Béniné Virág Mária 
és az olvasók képviseletében  új 
tagja Legindi Tímea. 

A legidõsebb
és a legfi atalabb

Egy évvel ezelőtt az olvasók 
napján első alkalommal köszön-
töttük könyvtárunk legidősebb 
és legfi atalabb beiratkozott ol-
vasóját. Legidősebb olvasóként 
a központi könyvtárban Madzin 
Péternét, az 1. Sz. Fiókkönyv-
tárban Czimmermann Józsefnét 
köszöntöttük. A legfi atalabbak 
közül a központi könyvtárban 
Pál Zétény Gergő, a fi ókkönyv-
tárban Kónya Zsófi nevében 
szüleik vehették át az ajándékot. 
Kívánunk mindannyiuknak sok 
boldogságot és természetesen 
sok-sok olvasni valót!

Nyári szünet
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 

(Dunakeszi, Kos suth L. u. 6.)
2010. július 5 – augusztus 1-ig,

az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)

és a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
2010. augusztus 2–29-ig

zárva tart.

KÉT ÍRÓ
Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely

Az Ünnepi Könyvhéten 
tartott író-olvasó találkozók 
nagyon népszerűek, mert a meg-
hívott írók személyes varázsuk-
kal, kisugárzásukkal és az éle-
tükről, munkájukról tartott 
be szá molókkal közelebb ke-
rülnek az olvasókhoz és kedvet 
adnak a további olvasáshoz is. 
Az idén két író is a vendégünk 
lesz: Nógrádi Gábor és Nógrá-
di Gergely. Az ő nevüket már 
jól ismerik az olvasók, hiszen 
napjaink legismertebb írói közé 
tartoznak.

Nógrádi Gábor Nyíregyhá-
zán született 1947-ben.  Kilenc-
tíz éves korától írt verseket, 
majd novellákat, humoreszke-
ket. Első verse 1964-ben jelent 
meg a Kelet-Magyarország 
című napilapban, majd az Alföld 
című debreceni folyóiratban. 
Riportjait húsz éves korától kö-
zölte az Élet és Irodalom, majd 
novelláit a Forrás, a Napjaink és 
más lapok. Az elmúlt huszonöt 
évben megjelent néhány verses-
kötete, számos ifjúsági könyve, 
írt hangjátékot, tévéjátékot és 

fi lmet is. Ezek közül a legis-
mertebb a Sose halunk meg. 
A legkedvesebb fi lmje pedig a 
Csocsó. 2000-ben az IBBY, a 
Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa az év legjobb ifjúsági 
könyvének járó díjjal tüntette ki 
Petepite című gyermekkönyvét. 
A gyerekek, elsősorban a 9-12 
éves korosztály ismeri és szereti 
ifjúsági regényeit.

Nógrádi Gergely Buda-
pesten született 1971-ben. Öt 
nyelven beszél, érettségi után 
diplomatának tanult. Végül a 
bölcsészkaron államvizsgázott, 
majd a budapesti és a stutt-
garti zeneakadémián csiszolta 
énektudását. Operaénekesként 
bejárta a világot, később az 
ország legnépszerűbb újságjait 
szerkesztette. 2002-ben szüle-
tett első gyermeke, azóta tekinti 
az írást elsőszámú hivatásának. 
Gödön él balettművész felesé-
gével és két gyermekükkel.

A találkozókon az olvasás 
képzelet- és kreativitásfejlesztő 
szerepéről, a tehetségmegőrzés 
fontosságáról és új könyveikről 
beszélnek a szerzők.

Tuba Zsuzsanna

Hagyományt teremtünk
Felolvasó délutánok a könyvtárban

Az utóbbi években a könyv-
tárunkban megrendezésre kerülő 
programok között kettő is van, 
amelyek sikerességük révén ha-
gyománnyá válhatnak. Mindkét 
rendezvény szorosan összefügg 
az olvasók, városunk lakosainak 
igényes írás- és olvasáskultúrájá-
val. Könyvtárunk hosszú ideje jó 
kapcsolatot ápol a város íróival, 
költőivel, számos esetben segítet-
te első kötetük megjelenését is. 
Így aztán nem csoda, hogy évről-
évre újabb te hetségek jelentkez-
nek írásaikkal a könyvtárban. A 
helyi írók, költők felolvasó estjén 
2009. október 15-én immár har-
madik alkalommal mutatták be a 
településünkön élő tollforgatók 
legújabb műveiket. Ők örülnek 
a bemutatkozási lehetőségnek, 
a közönség pedig hálás lehet a 
színvonalas irodalmi élményért, 
hiszen má sok érzéseinek és gon-
dolatainak megismerése elősegíti 
a közvetlen emberi kapcsolatok 
kialakulását. Igyekezni fogunk, 
hogy a helyi írók, költők leg-
jobb írásai megjelenjenek majd 
egy helyi antológiában, ezzel is 
erősítsük azokat az emberi kap-
csolatokat, aminek ma leginkább 
szűkében vagyunk.

A másik, immár hagyomán-
nyá váló rendezvényünk, Bene-
dek Elek születésnapjához kap-
csolódik. 2005 tavaszán a Ma-
gyar Olvasástársaság felhí vással 
fordult mindazokhoz, akiknek 
fontos a népmesék fennmaradása 
és a mesékben élő bölcsesség 
továbbadása, hogy csatlakozzon 
ahhoz a kezdeményezéshez, 
amely szerint szeptember 30. 
– Benedek Elek szü le tésnapja – 
legyen a népmese napja.

2008-ban könyvtárunk is 
bekapcsolódott a népmese nap-
járól megemlékező intézmények 
sorába. 2009 őszén – a nagy 
mesemondó születésének 150. 
évfordulóján – második alka-
lommal került sor a folyamatos 
mesefelolvasásra. Ezen a napon 
gyerekek, szülők, nagyszülők és 
pedagógusok hozták el legked-
vesebb meséjüket a gyermek-
könyvtárba.

Meghitt hangulatban, élve-
zettel hallgattuk az elmondott, 
felolvasott szebbnél szebb mesé-
ket. A két program sikeressége, 
népszerűsége biztosítja, hogy az 
elkövetkező években is megren-
dezésre kerüljenek.

Tuba Zsuzsanna

Nyári gyerek-
programok

Augusztusban minden pén -
te ken  kézműves foglalkozást 
tartunk a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár gyermekrészlegében 
11-12 óra között. Szeretettel 
várunk minden kedves érdek-
lődő gyermeket és szüleiket. A 
foglalkozás ingyenes, a szüksé-
ges anyagokat biztosítjuk és az 
elkészült tárgyak elvihetők.

Festett kavicsok
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