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Könyvtárak,
írók , emlékek
A könyvtárhoz, a könyvek
hez a legtöbbünket köt valami
lyen személyes emlék. Különö
sen igaz ez az írókra, költőkre,
gond olk odókra, kik gyakran
nemcsak olvasóként, kutató
ként, hanem könyvtárosként is
megfordultak a bibliotékák falai
között, elég Móra Ferenc, Ham
vas Béla vagy Weöres Sándor
nevét említeni.
Lénárd Sándor orvos, poli
hisztor, aki Brazíliában helybeli
német telepeseket gyógyított, és
a Micimackó latin fordításával
ért el világsikert, a második vi
lágháború idején a könyvtárakat
a szabad gondolat védőbástyái
nak tartotta. „Milyen hamis meghatározás, hogy valami elsüllyed
a könyvtárban – mondta –, a
fel-nem-írt, meg-nem-írt dolgok
süllyednek el. A könyvtár az örök
jelen.” Hozzátette, „szeretem a
könyvtárt, s büszke vagyok arra,
hogy a keresett kötetet megtalálom az egymillió közt. Kicsit
hasonlít ez a művelet a nagy
orgonákon való játékra, kicsit
olyan, mint amikor valaki egy
milliós városban a neki rendelt
asszonyt keresi - van sorsuk a
könyveknek, van az olvasónak
is: s minden attól függ, mikor
találkoznak.”
Karinthy Frigyes első házas
ságából született fia, Gábor – kit
Babits Mihály a 30-as években
az egyik legtehetségesebb poé
tának tartott – a második világ
háború után a fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárban dolgozott.
A költő ekkor éppen vallásos
korszakát élte, naponta többször
térdre ereszkedve imádkozott,
hátat fordítva a kölcsönzőknek,
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2016. június 7-én, kedden 10–18 óráig
OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény.
Ezen a napon a központi könyvtárban a fénymásolás
és nyomtatás kivételével minden szolgáltatás és a
beiratkozás díjmentes.
Azoknak az olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt
kölcsönzési határidejű dokumentumokat, az összeg
nagyságától függetlenül elengedjük az eddigi ké
sedelmi díjat és a kiküldött felszólítások költségét.
10-18 óráig az előtérben
Játékos feladatok a könyvtár elmúlt 30 évéről
10 órakor a központi könyvtár olvasótermében
Böszörményi Gyula és Nógrádi Gábor író-olvasó találkozója gyerekeknek
11.15-kor Kölcsey Ferenc könyvtár előtti szobránál
Koszorúzás és megemlékezés a könyvtár névadójáról
17 órakor a központi könyvtár olvasótermében
A gyermekrészleg irodalmi kvíz- és rajzpályázatának díjátadója
18 órakor a központi könyvtár olvasótermében
HÁROM ÍRÓ – HAT ÚJ KÖNYV könyv roadshow
Nemere István, Bokor Pál és Kulcsár István új köteteinek bemutatója
A szerzőkkel beszélget: Dézsi Ibolya

2016. június 9-én, csütörtökön 18 órakor
SZIVÁRVÁNYHÍDON
Vincze József kiállítással egybekötött zenés irodalmi estje
A kiállítást megnyitja: Urbán Gyula Közreműködik: Babják Annamária
akik mindeközben türelmesen
várakoztak.
„A könyvtár szabályainak
természetesen alávetem magam”
– kanyarította kérőlevelei végére
Kosztolányi Dezső Illés Endré
nek, a magyar irodalmi élet egyik
legnagyobb szervezőjének, aki a
30-as évek első felében egy
apró, két szobából álló hagyatéki

bibliotékát őrzött. Pedig ez a kis
könyvtár nem ismert semmi
lyen formaságot, igazolványt,
tagsági jegyet, kölcsöndíjat.
Amikor Kosztolányi betért ide,
szokása szerint mindig szerepet
játszott. Egymás után vette le
a köteteket a polcról, s szinte
meglepődve, rajongva kiáltotta
a poéták nevét, Shelley, Baude

laire, Verhaeren… Huszonkét
könyvet halmozott az asztalra,
majd a mutatvány után otthagyta
őket, valószínűleg mind meg
volt neki otthon.
A nemrégiben elhunyt szoci
ológus, filozófus, Hankiss Elemér
1952-től 63-ig nemzeti biblioté
kánkban, az OSZK-ban dolgozott.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Eleinte a katalóguscédulá
kat rendezte a könyvtár eme
leti labirintusaiban, majd az
olvasószolgálatra került, ahol
gyűrött, barna köpenyében fo
gadta az olvasókat. Egyetemi
éveire emlékezve a szabadpolcos
könyvtárak varázsvilágát dicső
ítette, amely véleménye szerint
mindenféle szellemi munka és
tanulás nélkülözhetetlen előfel
tétele. Itt egy helyen találja meg
az ember azokat a könyveket,
amelyek éppen érdeklik, s –
körülnézve a polcokon – újabb
s újabb ötleteket kap, újabb és
újabb könyveket fedez föl a
munkájához. „Az ember reggel
lement a könyvtárba, – emléke
zik Hankiss – és a rövid ebéd- s
vacsoraszünettől eltekintve s
néha egy-egy focimeccset kivéve, ott ült éjfélig, templomi
csöndben, egyedül egy-egy nagy
asztalnál, ahol dúskálhatott a
polcokról levett könyvekben.
Szinte vadászat volt ez európai
szellem dús vadonjában.”
A magyar regény nagy meg
újítóinak egyike, Szentkuthy
Miklós a húszas évek közepén
vette ki az Egyetemi Könyv
tárból Proustnak „Az eltűnt idő
nyomában” című művét, melyet
az érettségi után, a margitszigeti
strandon a homokban hasalva
olvasgatott. Fel-felpillantva a
lányokat figyelte, élvezte a fia
talságot, a szabadságot. Negyven
évvel később, tanulmányírás
miatt újra kellett olvasnia a kö
tetet – és mivel saját példányát
kölcsönadta – megint az Egyete
mi Könyvtárból kölcsönözte ki.
„És kérlek, mikor kinyitom, mit
veszek észre? – írja – pereg belőle
a homok, pereg, mint egy eltört
homokórából. Azt hittem, sírva
fakadok – mi az, hogy azt hittem!
biztosan bőgtem is, mert tudok!”
Jöjjenek, kölcsönözzenek, s
gyűjtsék a mi könyveinkkel is az
emlékeket, melyek talán évtize
dek múlva – a Szentkuthy által
leírtakhoz hasonlóan – könnyek
kel együtt peregnek majd elő a
könyvlapok közül.
Lőrincz Róbert
intézményvezető
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Német nemzetiségi
programok a könyvtárban
2015 januárjában kötött
együttműködési megállapodást
egymással a Dunakeszi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
és a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár, melyet harmadik
félként a Fazekas Mihály Né
met Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola is aláírt. A
megállapodásban az oktatást
kiegészítő és azt támogató fel
adaton kívül célként határoztuk
meg a nemzetiségi közösség épí
tését, fejlesztését, ezen belül a
nemzetiségi osztályok szülői kö
zösségének bevonását a DNNÖ
tevékenységébe, programjaiba.
A 2015. évi együttműködés
keretein belül több gyermek
program és felnőtteknek szóló
klubest zajlott a könyvtárban.
A gyermekek német nyelvű
mesedélelőttökön vehettek részt,
és találkozhattak Burghardt Klá
ra írónővel, aki a Das Häuschen
und das Mäuschen (A házikó és
az egérke) című verseskötetét
mutatta be. A felnőttek részé
re rendezett esteken fellépett
Schuth János, a Neue Zeitung
német nemzetiségi újság főszer
kesztője, aki előadásában többek
között a hazai nemzetiségi sajtó
helyzetéről és jövőjéről, vala
mint a nemzetiségek, ezen belül
különösen a németség felada
táról, céljáról, és törekvéseiről
beszélt.
Nyíri Márton önkormányzati
képviselő, a Fazekas Mihály Ál
talános Iskola történelemtanára
„A császári tróntól az aradi gol
gotáig” címmel tartott előadást
az aradi vértanuk emlékére ren
dezett esten, Dr. Bagi Éva Esz
ter, a nemzetiségi önkormányzat
tagja pedig Herczeg Ferenc a
Hét sváb című regénye alapján
emlékezett a német nemzeti
ségiek részvételére az 1848-as
forradalom és szabadságharc
eseményeiben.
A sikeres évet követően
könyvtárunk és a német önkor
mányzat 2016-ban megújította

az együttműködést, mely alap
ján idén is folytatódtak, sőt bő
vültek a nemzetiségi programok
a könyvtárban. A mesedélelőttök
bábelőadással és zenei bemuta
tóval színesedtek. A Szent István
Általános Iskola bábegyüttese
Furfangos diákok címmel tartott
előadást, „A zene világa” című
rendezvényen pedig a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola három
növendéke mutatta be hangsze
rét és zenei tudását.
A felnőttek is érdekes prog
ramokon vehettek részt. A Bu
dapest környéki és azon belül
az alagi német kitelepítésekről
Marchut Réka és Ágoston And
rás történészek tartottak elő
adást, „Gyökerek” címmel pedig
a városban élő német családok
történetét feldolgozó sorozat

első részét mutatta be Cseh
Borbála szerkesztő. A progra
mokban új elemként jelennek
meg a zenés kamaraestek a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola
tanulóinak közreműködésével,
és a második félévre tervezett
képzőművészeti kiállítások.
Célként szerepel a könyvtár
médiatárában található német
zeneszerzők CD-inek, műve
inek felhasználása a diákok
komoly zenei műveltségének
fejlesztésére.
Lőrincz Róbert

Városi kitüntetés
Csonka Mária, a városi
könyvtár korábbi igazgatója
negyven év szolgálati idő után
vonult nyugdíjba. Életének ak
tív időszakából 30 évet, 1985től a könyvtár vezetőjeként töl
tött el. A hagyományos értékek
megőrzése és ápolása épp úgy
jellemezte munkáját, mint az
új kihívásoknak való megfele
lés, a XXI. századi könyvtári
szolgáltatások megteremtése és
fejlesztése. Munkájának szép
elismerése, hogy Dunakeszi
Város Önkormányzata 2016.
márciusban Dunakeszi Város
ért Díjjal tüntette ki.
Ilyen rangos kitüntetést már
harmadik alkalommal vehetett
át, hiszen könyvtárvezetői
szakmai munkájáért és a vá
rosi közéleti tevékenységéért
1999-ben a Dunakeszi Város
ért kitüntetés ezüst fokozatát
kapta, majd 2011-ben Pest
Megye Közművelõdési díját
is átvehette
Itt említhetjük meg hogy
az általa vezetett kollektíva

Csonka Mária
2002-ben elnyerte a Duna
keszi Városért Arany Plakett
díjat. Munkatársai közül pedig
Preysing Frigyes munkáját
2005-ben szintén Dunake
szi Városért ezüst fokozat
tal, Adorjáni Zsuzsanna és
Nyigrényi Katalin szakmai
munkáját 2006-ban az Év
Könyvtárosa díjjal ismerték el.
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Keressük meg!
Gyakorlati tudnivalók az online katalógustól a szabadpolcig
A könyvtárak állományu
kat meghatározott rend szerint
helyezik el polcaikon, hogy
mindenki által könnyen elérhető
és kezelhető legyen. Fontos,
hogy mindannyian tudjuk, hogy
mi miért és hová kerül. Már a
kezdetektől a téma szerinti elren
dezés volt a legkézenfekvőbb,
melynek fejlettebb módja az a
tematikus rendszerezés, aminek
a módszerét a XX. század elején
létrehozott Egyetemes Tizedes
Osztályozás (ETO) szabályoz
za. Ennek az a lényege, hogy
a könyveket 10 főosztályba
sorolja be, és a főosztályokon
belül újabb alosztásokba. Ezek
a csoportok a szakrendi számokban jelennek meg. Könyvtárunk
szak- és ismeretterjesztő iro
dalmát ezen számok sorrendje
szerint kereshetjük polcaikon
001-990-ig terjedő szakrendi
számok szerint sorakoztatva.
Az adott szakszámon belül
a könyvek sorrendjét a könyv
Cutter-száma határozza meg. A
Cutter-szám egy betűből és egy
kétjegyű számból áll. A betű
az író nevének kezdőbetűje, a
szám pedig a szerzők nevének
ábécé szerinti sorrendjében
nő. Természetesen a számozás
minden betűnél újrakezdődik. A
szépirodalmi művek besorolási
rendjét egyedül a Cutter-számok
rendje határozza meg, a műveket
legfőképpen a szerzők neve sze
rinti betűrendben találjuk meg,
fizikailag is elkülönített helyen.
A szakrendi számok és Cutterszámok kombinációja alkotja
a raktári jelzeteket, melyeket a
könyvek gerincére felragasztva
találhatunk meg. A különbö
ző színkombinációk pedig a
könyvek fizikai elhelyezésének
„színes” mutatói. (Pl. a kézi
könyvtári könyvek jelzete sárga
alapon fekete betűkkel készül, a
bűnügyi regényeknek piros, míg
a fantasztikus könyveknek kék
alapú címkén olvasható a rak
tári jelzete.) A könyvek egyedi

beazonosításának alapját adja ez
a besorolás, de még sok pontos
adatot rögzítünk róluk adatbázi
sunkban, ezek szerepeltek/sze
repelnek a katalóguscédulákon.
A számítógépes visszakere
sés során is ilyen formátumban
láthatjuk a könyvek leírását.
Ezek alaprészei a könyvtári
nyilvántartó rendszereknek. Ré
gebben hagyományos katalógus
szekrényekben voltak elérhető
ek, napjainkra a szerverek vették
át a tároló funkciót, mára már
állandóan hozzáférhető módon.
Persze, kell egy kis tájékozottság
ahhoz, hogy megtaláljuk azokat
a dokumentumokat, amikre
szükségünk van.
Napjainkra átalakulóban
vannak a könyvtári felhasználói
szokások. Olvasóink kb. 40 %-a
„hagyományos módszerekkel”
közelíti meg könyvtári állomá
nyunkat. Ők azok, akik nem
használják a modern felületeket
a könyvtári dokumentumok

keresésére. Sokan először a vis�
szahozott könyvek polcait nézik
meg. (Ez különösen kiemelt
helyen áll, mert ami másnak már
tetszett, az biztosan jó.) Szeretik
az „újdonságok” polcát is. Sokan
böngészni szeretnek a polcok
között, mert a kézbe vétel dönti
el, hogy valóban szeretnék-e azt
a bizonyos könyvet. Természe
tesen nagyon sokan megkérik a
„könyvtáros kisasszonyt”, hogy
segítsen nekik.
Szerencsések vagyunk, mert
az óriási helyhiány ellenére
könyvtárunk állományának
döntő többségét, 80 %-át szabadpolcos rendszerben tehetjük
elérhetővé olvasóink számára.
Egyre nagyobb azoknak az
olvasóknak száma akik „fel
készülten”, konkrét adatokkal
érkeznek hozzánk. Ők azok,
akik az internetes felületünkön
tájékozódnak először.
A hagyományos könyvtári
katalógus szerepét átvette az

2015 a számok
tükrében
A könyvtár legidősebb olva
sói dr. Ficsur Károly, Máté Sán
dorné, Róth Emilné, mindhár
man 1922-ben születtek, tehát
idén töltik be a 94 életévüket.
A legfiatalabb olvasók:
Drajkó Blanka, Farkas Csanád,

és Kovács Linda, ők már pár
hónapos korukban könyvtárta
gok voltak.
Központi könyvtár
Legtöbbször kikölcsönzött
gyermekkönyvek: Bartos Erika:
Anna Peti és Gergő (215), Bartos

A fontosabb könyvtárhasználati mutatószámok
2013

2014

2015

Érvényes regisztrációval ren
delkező olvasók száma

3853

3858

3898

Személyes könyvtárhaszná
lati alkalom

40814

42324

40937

Távhasználat (internet, tele
fon. e-mail)

93569

101175

182002

Kölcsönzött dokumentumok
száma

98712

101498

102392

Helyben használt dokumen
tumok száma

54088

56398

54410

Előjegyzés

4820

5427

5888

Beszerezett dokumentumok

3593

3400

3372

elektronikus katalógus, mely
helyben nyitvatartási időben,
az interneten napi 24 órában
elérhető a könyvtári honlapunk
menüjéből www.dkvk.hu illetve
közvetlenül minerva.dkvk.hu
címen. Itt mindenkinek lehető
sége van saját fiókjának önálló
kezelésére is az Online olvasószolgálat használatával.
Minden szempontból
igyekszünk modern módsze
reket alkalmazni és szerencsé
re könyvtári rendszerünk, a
Textlib sokrétű fejlesztésre ad
módot. Heti rendszerességgel
újdonságlistákat állítunk össze,
melyeket közvetlen lekeresés
sel illetve hírlevél formában is
követni tudnak olvasóink.
A hagyományos könyv
tári szolgáltatások kezdenek
áthelyeződni a virtuális térbe,
de azért mindig szükség lesz
azokra a kollégákra, akik kivá
lasztják, megvásárolják, rend
szerbe iktatják, kölcsönzésbe
adják a dokumentumokat, és
tájékoztatnak a minden könyv
tár által egyedileg kialakított
állományból.
Lenkei Valéria
Erika: Anna és Peti (40), Gárdo
nyi Géza: Egri csillagok (37)
Legtöbbször kikölcsönzött
felnőtt könyvek: Fábián Janka: A
francia nő (19), Kosztolányi De
zső: Édes Anna (19), Fejős Éva:
Száz éjjel vártam (17)
Legtöbbször előjegyzett
könyvek: Bartos Erika: Anna, Peti
és Gergő (40), Kinney, Jeff: Egy
ropi naplója 1. (20), Frei Tamás:
2015 és Agrárbárók (15-15)
Fiókkönyvtár
Legnépszerűbb gyerekköny
vek Bartos Erika művei: Anna,
Peti és Gergő (70), Anna és Peti
(24), Bogyó és Babóca zenél (22)
Felnőtt könyvek: Clare, Cas
sandra: Csontváros, Frei Tamás:
2015 (14), Cass, Kiera: A párvá
lasztó (13), A magyar helyesírás
szabályai (13)
Legtöbbször előjegyzett
könyvek: Kinney, Jeff: Egy
ropi naplója 1. (18), Frei Tamás:
Agrárbárók (14), Piccoult, Jodi:
Sorsfordítók (13)
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EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN
Képes beszámoló 2015 könyvtári rendezvényeiről
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár minden évben igyek
szik sokszínű, változatos prog
ramok szervezésével hozzá
járulni Dunakeszi mozgalmas
kulturális életéhez. Kiállítások,
író-olvasó találkozók, zenés
műsorok, irodalmi előadások
sora ad lehetőséget olvasóink
nak a minőségi szórakozásra,
kikapcsolódásra.

a költészet napja alkalmából.
A könyvtár teremeiben magyar
versek voltak kifüggesztve,
a vers költőjének és címének
feltüntetése nélkül. A szerzők és
címek külön voltak elhelyezve.
A játékos kedvű olvasók felada
ta volt megtalálni a vershez tar
tozó címet és szerzőt. Akiknek
sikerült a verseket beazonosíta
ni, ajándékot is kaptak.

magas hegycsúcsot Kína és Pa
kisztán határán. A diavetítéssel
egybekötött élménybeszámoló
olyan világba kalauzolta el a
hallgatóságot, ahová csak igen
kevesen juthatnak el.
Május 14-én és 15-én,
Sell ei Zoltán előadóművész
születésnapjára emlékeztünk.
Sellei Zoltán Dunakeszi Város
Díszpolgára, a Magyar Kultúra
Lovagja Dunakeszin született,
1933. május 17-én.
Május 14-én került sor az
év első Irodalmi Szalonjának
megrendezésére. A vendég Be
reményi Géza író, filmrendező
Tarján Tamás irodalomtörté
nésszel beszélgetett az életéről,
pályájáról.

tünk, valamint dr. Gyapay Lász
ló irodalomtudós „Az író többet
tehet, mint önmaga gondolná”
címmel a költő életútjáról és a
költői szerep értelméről tartott
előadást. A hagyományos ko
szorúzás alkalmából Bereczné
Csillag Mária gimnáziumi ta
nárnő tartott ünnepi megemlé
kezést. Amint azt már olvasóink
megszokhatták, ezen a napon a
központi- és fiókkönyvtárban is
a fénymásolás és a nyomtatás ki
vételével, a beiratkozás és min
den szolgáltatás díjmentes volt.
Szeptemberben a Duna
keszi Feszten a könyvtári sá
tornál fogadtuk olvasóinkat.
Dunakeszi szeretlek címmel
helyismereti térképjáték, a
Mi városunk címmel kvízjá
ték várta a fesztiválozókat.
Lehetőség nyílt könyvtári ki
adványok, valamint filléres
könyvek vásárlására is. Útjára

A Garabonciás Együttes
A programok sorát 2015-ben
a magyar kultúra napja nyitotta
meg, január 22-én. Nagy sikerű
koncertet adott könyvtárunkban
az itthon és határainkon túl is
méltán népszerű Garabonciás
Együttes. Hangszereik többféle
zenei kultúrát idéztek: a populá
ris műfajok gitárjától kezdve, az
európai műzenében és paraszti
zenében egyaránt használatos
hegedűn és nagybőgőn keresztül,
a délszláv népzene tamburájáig,
vagy a mandolinig. E sajátos
hangszereléssel szólaltatták meg
neves költőink verseit, egyfajta
szubjektív interpretációval dallá
formálva azokat. Azt vallják,
hogy zene és a költészet ilyetén
ötvözése segíthet abban, hogy az
irodalom, a versek újra közelebb
kerüljenek gyermekhez, felnőtt
höz egyaránt.
2015. április 9-én és 10-én,
irodalmi játékkal várta olvasóit
a felnőtt- és a gyermekrészleg

A Föld napja alkalmából,
Suhajda Szilárd hegymászó
tartott vetítéssel egybekötött
élménybeszámolót. A Duna
kanyartól a Himalája csúcsáig
címmel tartott izgalmas úti
beszámolót a sportember, aki
társával együtt oxigénpalack
nélkül mászta meg a 8051 méter

Suhajda Szilárd és a lábbelik

Bereményi Géza és Tarján Tamás
Május 21-én a Dunakeszi Né
met Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében Schuth János, a
Neue Zeitung német nemzetiségi
újság főszerkesztője és a Verein
Ungarndeutscher Authoren und
Künstler (VUdAK) irodalmi
szakosztálya vezetője tartott
előadást a német nemzetiség
céljairól feladatáról és a nemze
tiségi sajtó helyzetéről.
Június 2-án, az Ünnepi
Könyvhét keretében az Olvasók
napja várta a könyvtár látogatóit.
A könyvtár 2000-ben vette fel
Kölcsey Ferenc nevét. A 15.
évforduló alkalmából, Kölcsey
dokumentumkiállítást rendez

indítottuk népszerű olvasási
játékunkat, az Olvasó Várost.
A Dunakeszi Feszt keretében
került sor a következő Irodalmi
Szalon megrendezésére. Ven
dégünk Jókai Anna, a Nemzet
Művésze, kétszeres Kossuthés József Attila-díjas író- és
költőnő volt. Tarján Tamás
irodalomtörténész beszélgetett
a művésznővel a nagyszámú
érdeklődő közönség előtt.
Októberben felolvasóestre
vártuk a Dunakeszin alkotó
tollf org atókat. A családias
hangulatú program lehetőséget
ad a városban élő íróknak, köl
tőknek egymás műveinek meg
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Megújul a 90 éves
Fiókkönyvtár

Az Irodalmi Szalon közönsége a Dunakeszi Feszten
hallgatása mellett a találkozás
ra, kötetlen beszélgetésre.
November 26-án Egressy
Zoltán író, költő, műfordító volt
az Irodalmi Szalon vendége.

Egressy Zoltán
A házigazda ezúttal is Tarján
Tamás irodalomtörténész volt.
Sokat megtudhattunk az író
munkájáról és a Portugál című
darabjáról, melyet 1998-ban
mutatott be a budapesti Kato

na József Színház. A darabot
azóta a magyar nyelvterületen
tizenhat teátrum tűzte mű
sorára. A bemutató után egy
évvel elkészült a filmváltozat
is, többségében az ősbemutató
szereplőivel. A Katona József
Színház produkcióját 2014-ben
DVD-n is kiadták.
November 28-án az Ol
vasó Város játék díjkiosztó
ünnepsége és a Sellei Zoltán
Városi Versmondó Verseny
zárta 2015. év könyvtári prog
ramjainak sorát. A versmondó
versenyt, mint általában, most
is a versmondók magas szín
vonalú előadása és hangulatos
légkör jellemezte. I. helyezett
Guttmann Vilmos, II. helyezett
Bakóné Szécsey Márta, a III.
helyezett Zöldiné Pádár Móni
ka lett, a zsűri különdíját Rádai
Boglárka kapta.
Reméljük programjainkkal
sikerült felkelteni, illetve fenn
tartani az olvasók érdeklődését,
figyelmét könyvtárunk iránt.
Tuba Zsuzsanna

Az Olvasó Város program díjátadása

Dunakeszi Város Önkor
mányzata a József Attila Műve
lődési Központ külső felújítása
után, 2016 elején, az intézmény
belső felújításáról is döntött. A
beruházás idén július elején kez
dődik és várhatóan november kö
zepéig tart. A munkálatok során
műszakilag teljesen megújul az
épület, korszerűsítik a gépészeti
berendezéseket és a villamos
hálózatot is. Ezzel egyidejűleg
egyes belső terek a megváltozott
funkciójukhoz igazodóan kerül
nek átalakításra.

néven ismert klubterem helyére
kerül, ahol a jelenlegi helyiség
bővítésével és átalakításával
20%-kal nagyobb alapterületen
tud majd működni. Az új elhe
lyezés legnagyobb előnye a jobb
természetes megvilágításon és
területnövekedésen felül az, hogy
a könyvtár közvetlen utcai bejá
rathoz jut, amelyet ezután csak
a könyvtárlátogatók használhat
nak. Így megszűnnének azok a
zavaró körülmények, amelyek a
párhuzamosan futó művelődési
központi és könyvtári programok

A legnagyobb átalakítást egy
emeletráépítés jelenti majd, ahol
új táncterem kerül kialakításra
öltözőkkel és tusolókkal.
Ezek a tervek jó lehetőséget
biztosítottak az épületben műkö
dő 1. Sz. Fiókkönyvtár helyének
átgondolására is. Az Önkormány
zat, látva a fiókkönyvtár növekvő
látogatottsági mutatóit és a gyara
podó állomány miatti egyre foko
zódó helyszűkét, a lehetőségek
hez mérten igyekszik javítani a
szolgáltatás körülményein. Ezért
döntött a fiókkönyvtár épületen
belüli áthelyezéséről. Az átalakí
tás során a könyvtár a régi tükrös

alkalmával akusztikus áthallással
vagy közlekedési akadályokkal
okoztak kölcsönös kellemetlen
ségeket a látogatóknak.
A könyvtár kilenc évtizeden
át szolgálta a Járműjavító Üzem
dolgozóit és a település lakóit a
művelődési központ épületének
ebben a szárnyában. Bízom ab
ban, hogy az új könyvtárhelyiség
sokak tetszését fogja majd el
nyerni, és a megszépült körülmé
nyek között sokan fognak majd
újabb emlékezetes évtizedeket
eltölteni.
Csoma Attila
VOKE JAMK igazgató

A z INCORSO Design építészműhely látványtervei
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KÖNYVAJÁNLÓ
Egy játék ahol mindenki nyer
Az Olvasó Város könyvtári
játékot ebben az évben már
10. alkalommal hirdeti meg a
könyvtár. Az olvasók körében
népszerű játéknak értékes fődíjai
vannak, de mindenki nyertes
lehet, aki egy könyvet elolvas,
és azt ajánlja másoknak is. Az
elmúlt évek könyvajánlásaiból
készítettem egy kis válogatást,
a gyermekkorú versenyzők élet
korát is feltüntve, esetenként
(...) jellel jelölve a szövegbeli
kihagyásokat.
Ahem, Cecelia: Bárcsak
láthatnál Varázslatos könyvnek
tartom, egy varázslatos történet
tel. Egy láthatatlan barátról szól,
akit egy két lábbal a földön járó
felnőtt sehogy sem tud elhin
ni, elfogadni. Sok ténylegesen
megtörtént dolog után viszont
elkezd hinni, élete ettől a cso
dától teljesen megváltozik. (...)
Olyan szabadságot kap, amelyre
minden ember csak vágyik.
Parlaginé Birizdó Ivett
Berg Judit: Rumini
Rumini, a kisegér a Szélkirálynő
nevű hajó matróza. A könyv
minden fejezete tele van izgal
makkal, az egérkék polipokkal
és sárkányokkal küzdenek. (...)
Agod Villő (8)
Bliss, Spirit: Árnyékvilág
Kellemes kikapcsolódást nyújtó
könyv, amely a nem is olyan
könnyen megtalálható boldog
ságról szól. Egy jó regény a
hírnév átkát levetni akaró színész
és a félénk festőművész-lány
érdekes találkozásáról, szerel
mük alakulásáról, melyet baljós
jelek, üzenetek árnyékolnak be.
(...) Ajánlom mindenkinek e
könyvet, aki egy kis könnyed
szórakozásra vágyik, és szíve
sen betekintene két nem átlagos
ember sorsának összekapcsoló
dásába. Soós András Áron
Gaiman, Neil: Szerencsére
a tej Nagyon vicces és szóra
koztató könyv, és nem is hosszú.
Eddig ez a kedvenc könyvem!
Molnár Kende Andor (11)

Lackfi János: Milyenek
a magyarok? Lackfi könyve
végtelenül szeretetteljes, éleslátó
és humoros írásokat tartalmaz a
magyar lélek és a magyar élet
sajátosságairól. Régen volt a
kezemben olyan könyv, amely
ennyire megnevettetett volna,
és melyet ilyen nehezen tettem
volna le, mielőtt kiolvastam. (...)
Simonné Horváth Katalin
Leiner Laura: Szent Johanna Gimi - Útvesztő Ez a
könyv a sorozat legjobb része.
A történet főszereplője (aki a

naplót írja) végre végzős lesz.
De vajon ez az év egyszerű lesz?
Ott a szalagavató, amikor kerin
gőzni kell, és a nagy kérdés a
továbbtanulás. (...) Deák Jázmin
Csilla (11)
Mansell, Jill: Az első az
utolsó? Egy kemény munkával
töltött nap után remek szó
rakozás ez a könyv, Modern,
vicces, lerakhatatlan. Mondjuk
én elfogult vagyok, mert az ös�
szes könyvét imádom. Mélyen
egyetértek azzal, hogy:Minden
nőnek jár egy kis Jill Mansell.
Szerintem olvasd el, és meg
érted miért írtam ezt. Báthory
Edit
Milne, A. A.: Micimackó
Ez talán a legeslegjobb mese,

Névjegy

VINCZE JÓZSEF

A könyvtár könyvheti prog
ramjának egyik közreműködője
Vincze József lesz, aki így
vallott önmagáról a válogatott
verseinek bevezetőjében:
„A nyelv, a magyar nyelv
mindig izgatott. Bizonyára,
mert ez az anyanyelvem, ezt tu
dom és művelem mióta az első
értelmes szót kimondtam. Nem
véletlenül mentem vissza ily
messzire az időben! Úgy gon
dolom, hogy nagyon sok függ
az indulástól a gyökerektől.
Már nincsenek „világmegvál
tó” álmaim, csak valami rendet
szeretnék, tükröt tartani, ahol
rendezhetjük arcvonásainkat.

Aztán elindulni és visszatérni,
hogy felfedezzem újra önma
gam. Verset írok. Próbálok
sokszínű, lélekkel teli világot
alkotni, vagy csak egy tám
pontot adni, hogy az olvasó
folytassa gondolataimat, mert
így válik teljessé a teremtés.
1952.ben születtem Hé
halomban. Dunakeszin élek.
Fiatal korom óta írok vereseket,
első kötetem 2000-ben jelent
meg Dunakeszin Az, ami meg
maradt címmel. Megzenésített
verseimet gitárkísérettel adom
elő kiállításokon valamint iro
dalmi műsorokon. Huszonöt
éve lemezszobrászkodom. Al

amit olvastam. Imádom! (...)
Sirokai Laura (10)
Moyes, Jojo: Mielőtt megismertelek Azt hiszem mindegyik
könyvet ajánlanám az írónőtől. A
választottam pedig azért ez lett,
mert ezen a könyvön lehet nevet
ni, sírni (sokat a végén), nagyon
megfogott. Megrázó, ugyanak
kor mélyen elgondolkodtató. (...)
Fogarasi Ágnes
Nógrádi Gábor: Pete Pite
A könyv főszereplője egy 6-os
fiú,akivel furcsa dolog tör
tént. Úgy ébredt fel egyik
reggel,hogy pont olyan, mint
az édesapja. Dr. Pete Ádám,
a 38 éves pszichológus és
tel evíziós szerkesztő pedig
Folytatás a 7. oldalon
kotásaimat az ország kiállító
termeiben láthatta a közönség.”
E negyedszázados évforduló
alkalmából – a könyvtár előte
rében rendezett kiállítás egyik
fő érdekességeként – itt lesz
először látható a készülő városi
Attila nagykirály-emlékhely ré
szét képező Attila-szoborportré.
A kiállítás megnyitóját követő
en, Szivárványhídon címmel,
Vincze József legújabb meg
zenésített verseit hallgathatjuk
majd meg a szerző és Babják
Annamária előadásában.
Szivárványhídon
Pókfonálon mászik a fény a
naphoz.
Hajnalodik, tisztul az éj.
Harmatcseppekben mosdatod 		
álmos arcod
Füleidbe dúdol a szél.
Hallod a dalt, s ritmust ver szíved.
Elindulsz már az álmaidért.
Délibáb csend, égig lebeg téged
harang koldul életért.
Fejet hajtasz a verőfényben.
Az öröklét egy pillanat.
Testedre fókuszált árnyad
ott fekszik lábaid alatt.

Babják Annamária és Vincze József

Könnyekből font szép 		
szivárványhídon
még nem tudod mi vár reád.
A horizonthoz nem szabad érned,
tékozló idő visz tovább.
Vincze József
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Három szerző négyesben
Az Atlantic roadshow a könyvhét előtt érkezik Dunakeszire
2016. június 7-én este
6-kor érkezik az Atlantic Press
Kiadó „Három író – hat új
könyv” elnevezésű roadshowja Dunakeszire. A turné, mely
év végéig tizennégy Pest me
gyei várost és községet érint,
már most sikertörténetnek
tűnik. Ennek elsősorban a
résztvevők személye az oka,
de szerepet játszik az is, hogy
a kiadó új ötletekkel gazdagí
totta ezt a rendezvénytípust.
Kezdjük mindjárt a cím
mel. Három szerző és hat
könyv már magában is biztosí
ték az üresen kongó előadóter
mek rémének elkerüléséhez.
Hiszen az irodalom ma már
majdnem mindenkinek mást
jelent, így a szerzők és műfa
jok változatossága önmagában
is hatékony közönségcsalo
gató.
És persze a résztvevők…
Nemere István nevét min
denki ismeri. Ő negyven év
aktív írói pályafutás után is a
legtermékenyebb és az egyik
legnagyobb példányszámokat
elérő szerző az országban.
Ezúttal az Áté papnői sorozat
első két kötetével érkezik.
Naponta fogsz meghalni című
könyvéről a népszerű „Olvass
bele” portálon azt olvastuk,
hogy a krimi műfajában még
senki nem rajzolt ilyen hiteles
képet a rendszerváltás utáni
újgazdagokról.
Kulcsár Istvánt és Bo
kor Pált sem kell bemutatni
azoknak, akik tudják, hogy
nemcsak az úgynevezett szó
rakoztató irodalom lehet iga
zán szórakoztató. Kulcsár
István, a Magyar Rádió és
Televízió volt moszkvai és
New York-i tudósítója re
mek humoráról híres, így
aztán az ő memoár-köteteinél
(Szexmentes övezet, Kartár
sak és kortársak) aligha van
szórakoztatóbb olvasmány. Az
ugyancsak moszkvai és wa

shingtoni tudósítóként ismert
Bokor Pál két ténykönyve, a
Hollywood magyar szemmel
és Az olaj regénye pedig tele
van érdekes megfigyelésekkel
és információkkal egy nagyon
is burokba zárt világról, mely
nek a napi sajtó, a tévé és az
internet bizony csak a felületét
kapirgálja.
A roadshow első két állo
másán élénk beszélgetés folyt,
sok humorral fűszerezve,
telt ház előtt, méghozzá egy
negyedik szerző, a moderá
tor szerepét is vállaló Dézsi
Ibolya közreműködésével. Ő
a Hol vagy, tigrisem? című
pikáns, de alapos lélekisme
retről tanúskodó novelláskö
tetét és a Hagyjátok repülni
az íbiszeket című romantikus
kalandregényét mutatja be.
A bemutatott könyveken
kívül a kiadó több más köny

ve is megvásárolható lesz a
rendezvényen, rendkívüli,
csak ezen a napon érvényes
kedvezményekkel. Aki pedig
inkább ajándékkönyvvel térne
haza, az nézzen körül a kiadó
facebook oldalán, mert kvízkérdések megfejtői között
könyveket is kisorsolunk.
Atlantic Press Kiadó

NYÁRI SZÜNET
A központi könyvtár a
szokásos időben, júliusban lesz
majd zárva. A Fiókkönyvtár
viszont a művelődési központ
belső felújítása, korszerűsítése
valamint a 2015-ben elkezdett
állományellenőrzés (leltár)
befejezése miatt 2015. május
14-től előre láthatóan 2017.
január 22-ig zárva tart.
Olvasóinknak azonban nem

(Folytatás az 6. oldalról)
gyerekként kelt fel. A szerepcse
re izgalmas,érdekes helyzeteket
teremt. (...) Szeidl Evelin (12)
Paulo Coelho: Tizenegy
perc Ez volt az első könyv,
amit Coelhotól olvastam. (...)
Számomra döbbenetes, hogy
Coelho férfi létére mennyire jól
ismeri a női lélek titkait, milyen
kiválóan fogalmazza meg egy
nő legbensőbb gondolatait. (...)
Burzuk Mónika.
Salinger, D.J.: Zabhegyező
Ez a könyv egy nagyon sajátos
stílusú, egyedi mű, ami tükrözi
írójának személyiségét, gondo
latvilágát. (...) Zöldi Nóra (12)
Saylor, Steven: A hét csoda
Saylor könyveiből játszva meg
lehet tanulni az ókori törté
nelmet, és közben észre sem
vettük, hogy milyen tudást
szívtunk magunkba, (...) Mátrai
Sólyom Lászlóné
Silton, Geronimo: Dinoszauruszok akcióban Én
azért ajánlom ezt a könyvet,
mert olyan kalandos és mó
kás. Még azért is, mert sokat
lehet megtudni a kréta korról.
Abos Péter (8)
Young, William P.: A viskó Ez a különös, megrendítő
történet a kapcsolatok szüksé
gességét és fontosságát hangsú
lyozza a megbocsájtó szeretetre
alapozva. Ez határozza meg
életünk és halálunk minőségét.
Rendkívül elgondolkodtató,
szemléletformáló olvasmány.
Szigeti Zoltán
Összeállította:
Preysing Frigyes
kell nélkülözniük a könyvtári
szolgáltatásokat, mindenkit
szeretettel várunk augusztustól
a Kossuth Lajos utcai épületben.
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth
Lajos u. 6.) 2016. július 4-31-ig
tart zárva. Nyitás: augusztus
1-jén, hétfőn.
Az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás sétány
17.) 2016. május 14 – 2017.
január 22-ig nem látogatható.
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Gyermekprogramok
2015-ben
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár gyermekrészlege a
2015-ös évben is sok program
nak volt színhelye. A hagyomá
nyos rendezvényeinken kívül
néhány újdonsággal is bővült
programjaink listája. Tavas�
szal és ősszel két katolikus
baba-mama klubnak tartottunk
előadást a könyvtárunkról és
a kortárs gyermekkönyvek
ről. A Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött meg
állapodás keretében rendez
tünk egy német nyelvű családi
mesedélelőttöt és novemberben
Burghard Klára német nyelvű
verseskötetét mutattuk be. A
tavalyi évben először a gyer
mekrészlegen is játszhattak a
gyerekek irodalmi játékokat

Ott voltunk szeptemberben
a Dunakeszi Feszten is irodal
mi játékokkal és kézműves
foglalkozásokkal. Végül a
tavalyi évben három író-ol
vasó találkozót szerveztünk.
Vendégeink voltak: Berg Judit,
Gyarmati Viktória és Csohány
Gábor, ősszel pedig Telegdi
Ágnes. A közelben lévő ál
talános iskolák és óvodák
csoportjai számára továbbra
is tartunk könyvtárismereti
órákat. Reményeink szerint a
tavalyi évben mindenki meg
találta a neki tetsző programot.
Változatlanul sok szeretettel
várunk mindenkit az előttünk
álló 2016-os gyermekkönyvtá
ri rendezvényekre is!
Leniczki Tímea

Kézműves foglalkozás a gyermekrészlegben
a költészet napja alkalmából.
Természetesen megtartottuk
a hagyományosnak mondható
programjainkat is. Az ünne
pekhez kötött négy családi
mesedélelőttöt és a népmese
napját Fehér Zsófia tanítónő
vezette. Augusztusban pénte
kenként kézműves foglalko
zásokkal vártuk a gyerekeket.
A Dunakeszin lévő iskolákat
is mozgósító nagy rendezvé
nyeinkre – a gyerekrészleg
honlapjára kiírt rajzpályázatra
és az olvasók napjára – is egyre
többen jelentkeznek.

Nyári kézműves
foglalkozások
Az idei nyár sem múlhat
el kézműveskedés nélkül. A
foglalkozások minden pénteken
11-17 óráig tartanak majd. Sok
szeretettel várjuk az alkotni
vágyó 5 évesnél idősebb gye
rekeket és szüleiket.
Programjaink:
aug. 5-én szalagdíszek,
aug. 12-én flitteres figurák,
aug. 19-én cserépállatkák,
aug. 26-án nyuszi cilinderben.

Berg Judit dedikál

Böszörményi Gyula
és Nógrádi Gábor
ismét Dunakeszin

Böszörményi Gyula a Gergő
és az álomfogók című meseregé
nyével lett országosan ismert író,
amely 2003-ban Körtemuzsika
díjas lett. Ez a díj az év legjobb
gyermekkönyvét illeti a gyerekek
szavazatai alapján. Ugyanebben
az évben a Gergő könyvek meg
kapták a Gyermekkönyvek Nem
zetközi Tanácsának (IBBY) az Év
Legjobb gyermekkönyve díját is.
Börszörményi Gyula 2007-ben
munkásságáért József Attila-díjat
kapott. Dunakeszi általános isko
láiban, mint sok más helyen az
országban, a Gergő könyvek és a
Jonatán kalandjai sorozat kötetei
kötelező illetve ajánlott olvasmá
nyok. A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban először 2011-ben
volt vendégünk Böszörményi
Gyula. Az akkori nagy sikerre
emlékezve, és az azóta felnövő
olvasók kérésének eleget téve
idén újra meghívtuk a változatlan
népszerűségnek örvendő szerzőt.
Azóta számos új könyve jelent
meg, főleg ifjúsági regények: a

Rontásűzők 3. kötete, a Lopotnyik
és a Már tudok olvasni sorozaton
belül az Égboltmesék. 2012-ben
új könyvsorozatot indított Lúzer
Rádió, Budapest! címmel, ami
ma már az ötödik köteténél jár.
Kortárs szerzők meséit, verseit,
novelláit, esszéit tartalmazzó
gyermekantológiákban is megje
lentek az írásai. (Sokszínű mesék,
Érik a nyár, Tejbegríz.) A június
7-i Olvasók napján rendezett
író-olvasó találkozón a régi barát
ságukra való tekintettel Nógrádi
Gábor lesz a beszélgetőpartnere.
Ő fogja bemutatni Böszörményi
Gyulát, korunk ifjúsági irodalmá
nak egyik meghatározó alakját.
Leniczki Tímea

Könyvtári Napok 2016
Kiadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
Készült a budapesti Raszter Nyomdában 500 példányban
Felelõs kiadó: Lőrincz Róbert mb. igazgató
Szerkesztette és a fotókat készítette: Preysing Frigyes

