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KÖSZÖNTŐ
A dunakeszi városi könyvtár
hivatalos története hatvanhat évvel ezelőtt, 1951-ben kezdődött.
Ekkor nyitotta meg kapuit a Fő
út melletti Kultúrházban az egy
évvel korábban egyesült Alag és
Dunakeszi első közkönyvtára, a
Dunakeszi Népkönyvtár.
Ám településünk könyvtártörténete jóval régebbre nyúlik
vissza. Egy 1900 áprilisában
tartott képviselő-testületi ülésen
dunakeszi jegyzője egy községi népkönyvtár felállítására
tett javaslatot. Az indítványt
elfogadták ugyan, de hogy a
bibliotéka megalakult vagy sem,
ezzel kapcsolatban semmilyen
feljegyzést nem találtunk. Azt
azonban biztosan tudjuk, hogy az
1910-ben önálló településsé vált
alagi részen, a községháza új épületének kis szobájában népkönyvtár működött, ahol az 1910‑es
években, vasárnaponként, a mise
után a bíró, Molnár Gyula fogadta
az olvasni vágyókat. Az alagi
könyvtár további sorsáról azonban szintén nincsenek adataink.
A dunakeszi „oldalon” 1926‑ban
hozta létre az akkor alakult MÁV
Járműjavító Magyarság Dal- és
Önképző Egyesülete saját könyvtárát a gyártelepi kultúrházban.
Ezt a gyűjtemény azonban hos�szú évtizedekig csak a Járműjavító dolgozói és családtagjai
látogathatták. Így könyvtárunk
jogelődjének az elsőként említett,
1951-ben nyílt dunakeszi nép
könyvtár tekinthető, mely
a hosszú évtizedek alatt több
néven, több helyszínen és több
szervezeti formában működött.
1973 decemberében a gyűj
temény a Fő útról a jelenlegi
helyére, egy Kossuth Lajos utcai
házba költözött, melynek egyik
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OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény.
Ezen a napon a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárban a fénymásolás és
nyomtatás kivételével minden szolgáltatás és a beiratkozás díjmentes.
10 órakor a központi könyvtár olvasótermében
ELHAJTANÁM A LIBÁM
Kaszás Villő és a Pereputty együttes műsora 6-7 éves gyerekeknek
11.15-kor Kölcsey Ferenc könyvtár előtti szobránál
Koszorúzás és megemlékezés a könyvtár névadójáról
15-17 óráig a a gyermekrészlegben
KIDS CLUB angol nyelvű játékos feladatok kicsiknek-nagyoknak
17 órakor a központi könyvtár olvasótermében
A gyermekrészleg irodalmi kvíz- és rajzpályázatának díjátadója
szárnyában ekkor még családok
éltek, valamint egy kis suszterműhely is üzemelt. Az intézmény
1974-ben – a Járműjavító könyvtárához hasonlóan – a Vasutas
Szakszervezet irányítása alá,
majd Dunakeszi 1977-es várossá
alakulása után, Városi Könyvtár
néven, újra a helyi tanács fennhatósága alá került. Ettől kezdve
– egészen napjainkig – a település
központi könyvtáraként, a Járműjavító volt üzemi bibliotékája
pedig ennek fiókkönyvtáraként
működik.
1984-től 1986-ig, a Kossuth
Lajos utcai épület rekonstrukciója
alatt – mellyel az egész ingatlan a

könyvtár használatába került – a
központi könyvtár ideiglenesen
a közeli Királyhágó utcába költözött. 2000-ben történt az újabb
változás, amikor is az intézmény
felvette Kölcsey Ferenc nevét. A
2016-os év ismét mozgalmasnak
bizonyult, mivel fiókkönyvtárunk
– a művelődési központ átalakítása miatt – az épület egy felújított,
kibővített szárnyába költözött át.
De az elmúlt évhez kapcsolható
az a jelentős szervezeti változás
is, mely alapján bibliotékánk
2016. augusztus 31-i hatállyal,
jogutódlással történő beolvadással betagozódott a Dunakeszi
Óvodai és Humán Szolgáltató

Központ és Könyvtár nevű városi intézménybe, s ettől kezdve
DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár néven, a fenti költségvetési szerv intézményegységeként működik tovább.
Hatvanhat év. Mennyi helyszín, mennyi név, mennyi szervezeti forma! Egyetlen dolog
azonban változatlan maradt.
Könyvtárunk – az itt dolgozók
elkötelezett és tudatos munkájának köszönhetően – továbbra is a
kultúra erősítésének, átadásának
fontos helyszíne, Dunakeszi szellemi életének kiemelt központja.
Lőrincz Róbert
szakmai igazgató
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2016. augusztus végétől új
mozaikszó – DÓHSZK – került
a városi könyvtár neve elé. A
névváltozás egyúttal fontos szervezeti változásokat is takar. Erről
és a további tervekről kérdeztük
az új városi intézmény vezetőjét,
Szabóné Ónodi Valériát.
– Dunakeszi Város Önkormányzata a 166/2016. (V.26.)
számú határozatával létrehozta
a Dunakeszi Óvodai és Humán
Szolgáltató Központ és Könyvtárat, a város új intézményét. Ebbe
számos, korábban önállóan mű
ködő intézmény olvadt be. Feladataikat tekintve melyek ezek?
– A Humán Szolgáltató Központ családsegítő és gyermekjóléti feladatainak, a bölcsődei
szolgáltatás feladatainak, az óvodai nevelés feladatainak, valamint
a nyilvános könyvtári feladatok
és mindezzel összefüggő gazdálkodási feladatok teljesítéséhez, a
humán erőforrások hatékonyabb
felhasználása, a munkafolyamatok és a gazdálkodási feladatok
koncentrált tervezése, irányítása,
valamint a szakmaközi kapcsolatok hatékonyabb kiépítése
érdekében hozta létre Dunakeszi
Város Önkormányzata az új
intézményt. A Humán Szolgáltató Központ átalakulásával, a
Dunakeszi Eszterlánc Óvoda,
a Dunakeszi Játszóház Óvoda,
a Dunakeszi Piros Óvoda, valamint a Kölcsey Ferenc Város
Könyvtár összevonásával és a
Humán Szolgáltató Központba
történő beolvadással teljes körű
jogutódlással a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak
szerinti többcélú köznevelési
intézmény jött létre. Mivel ez a
többcélú intézmény a könyvtári
szolgáltatás révén közművelődési
feladatot is ellát, típusát tekintve
általános művelődési központként
sorolható be.
– Történt-e már a megyében
vagy a térségben hasonló ös�szevonás ?
– Pont ilyen „összetételű”
összevonásról nem tudok, de
a megyében több településen
találhatók többcélú intézmények.
Nagyon változatos a kép, egyik
helyen általános iskola, művészeti

Könyvtári Napok 2017

Egy új intézmény
a város szolgálatában
iskola és könyvtár van együtt, másik településen sportlétesítmény,
általános iskola, gimnázium és
könyvtár, és olyanról is hallottam,
ahol óvoda és könyvtár van egy
intézményben. De találhatunk
olyat is, ahol család- és gyermekjóléti feladatokat látnak el
köznevelési intézmény keretein
belül. Leggyakoribb az óvodai nevelés és bölcsődei feladatok közös
intézményben történő ellátása.
– Mennyiben maradt meg a
DÓHSZK tagintézményeinek a
szakmai önállósága és pénzügyi
függetlensége?
– Szakmai önállóságuk teljes
mértékben megmaradt. Maga a
nemzeti köznevelési törvény is
úgy fogalmaz, hogy a többcélú
intézményekben a különböző
feladatokat szakmai és szervezeti szempontból önálló intézményegységekben kell ellátni.
A szakmai munka tartalmára,
szervezésére, valamint az ott
dolgozók, és az adott intézményegység vezetőjének képesítési
előírásaira a szakmai ágazati
jogszabályokban meghatározottakat kell alkalmazni. A gazdálkodással kapcsolatosan fontos
megjegyezni, hogy bár a könyvtárnak önálló költségvetése volt, a
gazdálkodási feladatait korábban
is ez az intézmény látta el, akkor
még HSZK néven. A jelenlegi szerkezetű új intézménynek
(DÓHSZK) egy költségvetése
van, de úgy a tervezés, mint a
végrehajtás során biztosítottuk,
hogy az egyes intézményegységeknek, tagintézményeknek,
telephelyeknek saját ún. „részköltségvetése” legyen. Ez több
szempontból lényeges. Leginkább
azért, mert így átláthatóbb az
egész intézmény gazdálkodása,
másrészt elengedhetetlen, hogy
a területért felelős vezető részt
vegyen a költségvetési tervezési
folyamatban, és az ő döntéselőkészítése alapján történjen a
költségvetés teljesítése. Tehát az
egyes szervezeti egységek vezetői

a letéteményesei a helyes, ésszerű,
és az ott folyó munkát leginkább
szolgáló gazdálkodásnak.
– A városban dolgozó közalkalmazottak közül hány főt
foglalkoztat ez az új intézmény,
a dolgozók számára milyen
szakmai előnyt vagy újabb lehetőséget hozott az összevonás?
– Az intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzata szerint 274,5 álláshelyünk van. A
kollégák élethelyzetének és életállapotának (pl. házasságkötés)
változása miatt az álláshelyek
betöltöttségének aránya szinte
hétről hétre változik, most kb.
265 munkatársunk van, közülük
a könyvtárban 11-en dolgoznak.
– Melyek az elmúlt év legfontosabb tapasztalatai, milyen fontosabb fejlesztésekről,
eredményekről lehet már most
számot adni?
– A tervezési és szervezési
feladatok koncentráltsága és
hatékonysága mind a pénzügyi
gazdálkodás, mind a humánerőforrás gazdálkodás területén
nagyjából a várakozásoknak
megfelelően alakultak. Igyekeztünk olyan kommunikációs
csatornákat kiépíteni és olyan
szervezetirányítási folyamatokat,
módszereket kialakítani, amelyek
képessé tesznek egy ekkora, és
ilyen sokrétű intézményt is arra,
hogy megfeleljen a kihívásoknak.
A szakmaközi kapcsolatok is
jól alakulnak, egyre szorosabbra
fűződnek, amely lehetővé teszi,
hogy gyors és eredményes megoldást találjunk a korábban nehézkesen megoldott feladatokra
is (pl. bölcsőde-óvoda átmenet,
sikeres gyermekjóléti intézkedések a bölcsődék, óvodák, valamint család- és gyermekjólét
együttműködésével, könyvtári
program az óvodáskorú gyermekeknek stb.).
Jelentősen fejlődött az informatikai és egyéb eszközök
tekintetében is a teljes intézményi
infrastruktúra. Ez elsősorban

a jó átgondolt és összehangolt
eszközbeszerzésnek köszönhető.
A fenntartó Dunakeszi Város
Önkormányzata jóvoltából intézményünk részeinek otthont
adó épületek többségében is
jelentős beruházások voltak,
és a játszóudvarok is sorra
megújulnak. Ami azonban a
könyvtár szempontjából lényeges, hogy a fiókkönyvtár új
épületrészbe költözött a VOKE
József Attila Művelődési Központon belül. Így megújult környezetben, sokkal jobb körülmények között tudják fogadni a kollégák a több mint 1000 regisztrált
olvasót, akik rendszeres látogatói
a fiókkönyvtárnak.
– Nem tagadhatjuk, hogy
számunkra a legfontosabb a
nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása, és a könyvtár
alapfeladatain messze túlmutató,
szerteágazó kulturális feladatvállalásának továbbvitele. Számíthatunk mindennek a folytatására, és az új vezetés támogatására?
– Azt gondolom, hogy városunk lakóinak nagy örömére
szolgálnak azok a magas színvonalú, igényes, ugyanakkor széles
spektrumot átfogó programok,
amelyekkel a könyvtár hosszú
évek óta színesíti Dunakeszi
kulturális életét. Az intézmény
ezzel olyan igényeket teremtett,
amelyeket a jövőben is fontos
kiszolgálni. Ehhez a munkához
ezúton is gratulálok minden
kollégának, és köszönöm, hogy
ugyanolyan lelkesedéssel és
komoly szakmaisággal szervezik
ezeket a rendezvényeket, eseményeket, mint korábban. Mindenképpen tovább kell menni ezen
az úton, folytatni kell az eddigi
módon. Ehhez szeretnék minden
részemről megadható támogatást
biztosítani.
Amit a könyvtár dolgozói,
látogatói és e lap olvasói nevében magam is megköszönök a
Dunakeszi Óvodai és Humán
Szolgáltató Központ és Könyvtár működésével kapcsolatos
sok fontos és eddig kevésbé
ismert szakmai részlet ismertetésével együtt.
Preysing Frigyes

Könyvtári Napok 2017
2017. április 3-án bensőséges ünnepség keretében avatta
fel Dióssi Csaba polgármester a
DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új épületszárnyba
költözött 1. Sz. Fiókkönyvtárát.
A meghívott vendégeket Lőrincz Róbert, a könyvtár szakmai
igazgatója köszöntötte, ezt követően Dióssi Csaba a megnyitó
beszédében röviden felidézte az
1926 óta működő könyvtár történetét. Kiemelte, hogy a könyvtári
szolgáltatások továbbra is fontos
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Ünnepség
az 1. Sz Fiókkönyvtárban
részét képezik a városi szolgáltatásoknak, mert a könyv és az
olvasás az internet korában sem
veszített a népszerűségéből, és ez
különösen jellemző Dunakeszire.
Lőrincz Róbert köszönetet
mondott mindazoknak, akik
részt vettek az új épület tervezésében, megépítésében és

Állományelhelyezés
másképpen
A központi és a fiókkönyvtárban már a százezer darabot
is meghaladja a kölcsönözhető
könyvek száma. Nem könnyű
feladat olyan szisztémát kitalálni és rendet tartani, amelyben
kérésre bármelyik szerző bármilyen könyve, legyen az mese,
regény, verses kötet vagy akár
tudományos mű, könnyedén
megtalálható. Az elhelyezésben
nagy segítséget jelent az a raktári rend, amelynek az alapja,
hogy a szépirodalmi művek a
szerzők betűrendjében, az ismeretterjesztő és tudományos írások
szakterületük szerint kerülnek
elhelyezésre. A rendszer könnyen
megismerhető, és ami a legfontosabb, gyorsan fellelhetővé teszi
a keresett könyveket. További
segítséget jelent, hogy már hos�szú ideje szinte minden közművelődési és iskolai könyvtárban
ezt használják, így otthonosan
tud mozogni az olvasó még egy
számára új könyvtárban is.

Problémát csak az okozhat,
hogy az esetek döntő többségében nem meghatározott céllal,
betűrendbe szedett címlistával
érkeznek a látogatók a könyvtárba.
A legtöbben keresni, búvárkodni,
válogatni szeretnek az általuk
kedvelt témakörökben. Az ő dolguk viszont nehéz ebben a szigorú szabályok szerint felépített
rendszerben, még akkor is, ha a
számítógépes katalógus sokoldalú megközelítést tesz lehetővé
az állományban. Ezt ismerték
fel a fiókkönyvtár dolgozói, akik
kihasználva az átépítés miatti
hosszú kényszerszünetet és az új
hely nyújtotta lehetőségeket, jelentős változtatásokat valósítottak
meg az ismételt megnyitásig. A
szépirodalmi könyvállomány egy
részét kiemelték az egységes betűrend kalodájából, és a mindennapi
könyvhasználatban megszokott
tartalmi, műfaji csoportokba rendezték azokat. Gondosan ügyelve
arra is, hogy a legtöbbször keresett

azoknak is, akik ez idő alatt
segítették az ideiglenes elhelyezést és a költözködést. Külön megköszönte Dunakeszi
Város Önkormányzatának és
polgármesterének azt a jelentős
anyagi támogatást, ami lehetővé
tette, hogy az elhasználódott
régi bútorokat külön erre a
helyre tervezett új, modern
könyvespolcokra cserélhettük.
Ezzel a megújult fiókkönyvtár,
most már városi intézményhez
méltó körülmények között tudja
fogadni a több mint ezer beiratkozott olvasóját. A megnyitó
beszédeket követően Dióssi
Csaba polgármester és Lőrincz
Róbert szakmai igazgató átvágta
a könyvtár bejáratánál kifeszített
nemzetiszínű szalagot és ezzel
jelképesen is átadták a könyv-

tárat a város olvasóinak. Amíg a
könyvtárban a megnyitó tartott, a
VOKE József Attila Művelődési
Központ színháztermében már
gyülekeztek a Bárdos Lajos
Általános Iskola alsó tagozatos
csoportjai, akiknek a könyvtár
a könyvtáravató alkalmával és
Arany János születésének 200.
évfordulójának tiszteletére, a
Maszk Bábszínház közreműködésével, egy élőszereplős, óriás
bábos előadással kedveskedett.
Preysing Frigyes

témák egyúttal könnyen megközelíthető, kiemelt helyre kerüljenek.
Jelenleg a következő műfaji
vagy téma szerinti csoportokkal
találkozhatunk a fiókban. A témákat a könyvek gerincére ragasztott
kis piktogramok is jelzik.
A legtöbb könyvet, 2400 kötetet,
a női olvasmányok
csoportban találhatjuk. Természetesen akár az is lehetne a neve, hogy
nem csak nőknek, mert itt olyan
népszerű és mindkét nem által
gyakran olvasott könyvekkel találkozhatunk, mint pl. Danielle
Steel, Courts-Mahler, Charlotte
Brontë vagy Fejes Endre művei.
A történelmi regények (770 db)
és a kalandregények (400 db) a
tapasztalatok szerint inkább a férfiak érdeklődési
körébe tartoznak, de a bűnügyi
téma (1700 db) már nagyon sokak által kedvelt,
épp úgy, mint a
napjainkban népszerű vált fantasy
(500 db) és az

életrajzok (600
db). Ez utóbbinál
az a nagyszerű,
hogy sok olyan
művel találkozhat itt az olvasó, aminek címe
még csak nem is sejteti, hogy
életrajzi témát takar. A fantasztikus könyvek (540 db) többnyire
megjelenésükben is utalnak a
műfaji besorolásukra. Sokszor
jelent majd segítséget, hogy az
ünnepek (350 db)
részletesen tovább
osztott témájában
könnyedén megtalálhatók egyegy ünnepkörhöz vagy családi
eseményhez kapcsolható segédanyagok iskoláskorúaknak és
felnőtteknek egyaránt.
A könyvtár megnyitásától eltelt rövid idő is egyértelműen igazolja, hogy a legtöbb olvasó nagy
örömmel fogadta a megszokottól eltérő állományelhelyezést.
Könnyebben, gyorsabban találja
meg mindenki az olvasnivalót és
várható, hogy ezáltal jelentősen
növekszik majd a kölcsönzések
száma.
Preysing Frigyes
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Hagyományainkhoz híven,
2016-ban is igyekeztünk sokszínű, változatos kulturális programokkal kiszolgálni a város
lakosságának igényeit. Mindig
arra törekszünk, hogy az olvasás
mellett más, értékes szórakozást
nyújtó élményekben is legyen része a programjainkon résztvevő
közönségnek.
Az év első kulturális eseményét, a magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január
22-én annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Könyvtárunkban e jeles
nap alkalmából zenés irodalmi
est várta az érdeklődőket Babják
Annamária, Varjas János, Vincze
József és a Babják Színjátszó
Stúdió növendékeinek közreműködésével.
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EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN
2016 könyvtári rendezvényei
túl nagy tetszést arattak élethű
állatportréi is.
Április 11-16. között Vers
mindenkinek címmel költészet
napi irodalmi játékra invitáltuk
olvasóinkat. A könyvtár tereiben
magyar verseket függesztettünk
ki, a vers költőjének és címének
feltüntetése nélkül. A szerzőket
és címeket külön cédulákra
nyomtattuk. A játékos kedvű
olvasók feladata volt megtalálni
a vershez tartozó címet és szerzőt. Nyereményként a sikeres
játékosok bögrét vagy csokit
választhattak.
Az év első Irodalmi Szalonján, május 19-én, Várady
Szabolcs, Kossuth- és József
Attila-díjas költő, műfordító,
szerkesztő, valamint Tarján
Tamás irodalomtörténész, mint
házigazda volt a vendégünk.
Várady Szabolcs 1943. január
27-én született Budapesten.
1961-ben érettségizett, ezt követően 1965-ig a Szépirodalmi
Könyvkiadónál volt korrektor.

Június 7-én a könyvtár névfelvételére emlékező rendezvényre, az Olvasók napjára
vártunk mindenkit. Ezen a napon
játékkal, kedvezmények sorával
és rendezvényekkel fogadtuk
a hozzánk betérőket. Délelőtt
zajlott Böszörményi Gyula és
Nógrádi Gábor író-olvasó találkozója, valamint koszorúzás
és megemlékezés a Kölcseyszobornál. Délután az Atlantic
Press Kiadó könyvbemutatóján
Nemere Istvánnal és Bokor
Pállal Dézsi Ibolya beszélgetett.

a Dunakeszin élő alkotókat. Az
est folyamán saját alkotásaikból
olvastak fel a szerzők Szintén
októberi esemény volt Pálfy
Margit színművész előadó estje, Szindbád hazamegy - Márai
Sándor költeményei négy tételben címmel.
November 17-én a Dunakeszi Művészeti Napok keretében rendezett Irodalmi Szalon vendége Haumann Péter
volt. A színművész-rendező a
Nemzet Színésze, Kossuth- és
kétszeres Jászai Mari-díjas,

Nemere István, Dézsi Ibolya és Bokor Pál

A Babják Színjátszó Stúdió tagjai a kultúra napi előadáson
Március 18-án Tieff Bettina
festőművész előtér-kiállításának
megnyitójára vártuk a képzőművészet iránt érdeklődőket.
Az ifjú művésznő realisztikusan
ábrázolt portrékkal mutatkozott
be könyvtárunkban. Olaj és akvarell festékkel készült képeinek
fő témája a mozi. Képein jórészt
jól ismert karakterek, színészek,
plakátok köszöntek vissza. Ezen

1969-ben magyar nyelv- és
irodalom szakos tanári diplomát
szerzett az ELTE bölcsészkarán,
azóta az Európa Könyvkiadónál
dolgozik, mint felelős szerkesztő. 1989 óta szerkeszti a Holmi
című folyóirat versrovatát. Verseskötetei mellett írt tanulmányt,
kritikát, számos színpadi produkcióhoz dalbetéteket, valamint operalibrettót.

A napot Szivárványhídon címmel Vincze József kiállítással
egybekötött, zenés irodalmi
estje zárta, Babják Annamária
közreműködésével.
Szeptemberben a Dunakeszi
Feszten a könyvtári sátorban
vártuk színes programokkal
a családokat. Az érdeklődők
tesztelhették helyismeretüket
a térképjátékunkon, volt filléres könyvvásár, kézműves
foglalkozás és zsákbamacska.
A rendhagyó Irodalmi Szalon
vendége Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai-díjas színművész,
a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja volt, akivel a fesztivál színpadán Tarján Tamás
irodalomtörténész beszélgetett.
Októberben a helyi írók,
költők felolvasó estjére vártuk

érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
Az esemény házigazdája Tarján
Tamás irodalomtörténész volt. A
megszámlálhatatlanul sok színházi- és filmszerep felidézésén
kívül egy rövid részletet is hallhattunk Haumann Péter egyik
leghíresebb szerepéből, Platón:
Szókratész védőbeszédéből.
November végén nyolcadik
alakalommal rendeztük meg a
Dunakeszi neves előadóművészéről, Sellei Zoltánról elnevezett versmondó versenyt. A zsűri
(Babják Annamária színművész,
Borbély Emma és Csonka Mária
nyugalmazott könyvtárigazgatók) döntése alapján az első
díjat – a Sellei Zoltán özvegye,
Bige Stefánia által felajánlott
pénzjutalmat – Reptsik Anna
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nyerte el József Attila Eszmélet
című versének előadásával. A
második helyezett Zöldiné Pádár
Mónika Arany János Hegedű
című költeményét, a harmadik
helyen végzett Guttmann Vilmos
pedig Kiss Judit Ágnes Szó című
versét adta elő, elnyerve ezzel
a Dióssi Csaba polgármester,
valamint a könyvtár által felajánlott könyvvásárlási lehetőséget.
A negyedik helyezett Dankó
Csenge és a különdíjas Ottrok
Gabriella (mindketten a Radnóti
Miklós Gimnázium tanulói)
könyvjutalomban részesült.
Decemberben 1-jén Endrei
Judit volt a vendégünk. Az ismert szerkesztő-műsorvezetővel
és volt TV-bemondóval Csonka
Mária beszélgetett. Megtudhattuk, hogyan alakult Endrei Judit
élete a televízós korszaka után,
mivel foglalkozik azóta.
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Helyi írók művei
a könyvtárban
Könyvtárunk kiemelt feladatának tartja a Dunakeszin élő vagy
tevékenységükkel Dunakeszihez
kötődő – könyvtári szóhasználattal – helyi írók, költők munkásságának figyelemmel kísérését.

kísérése és szűrése e szempontok
alapján. A gyakran magánkiadásban megjelenő művek felkutatása
az érintett szerzők segítsége nélkül lehetetlen vállalkozás lenne.
Ezért a továbbiakban is köszönet-

A 2016. évi felolvasó est vendégei

Endrei Judit és Csonka Mária
Az év utolsó nagyobb rendezvényére december 3-án került sor. Ekkor tartottuk meg a
10. alkalommal meghirdetett
Olvasó Város játék eredményhirdetését. Ebben az évben közel
300 könyvajánlás érkezett be,
melyet a könyvtár felnőtt- és
gyermekrészlegében, valamint a
könyvtár weblapján online lehetett leadni. Közülük sorsoltuk ki
azt a 62 szerencsés nyertest, akik
a felajánlott fődíjakat illetve a
könyvajándékokat vihették haza
az olvasás népszerűsítésében
vállalt szerepükért.
Köszönjük olvasóinknak a
programokon való részvételt, és
szeretettel várunk mindenkit a
továbbiakban is!
Tuba Zsuzsanna

Fontos számunkra, hogy az
évente megrendezett felolvasó
esteken lehetőséget biztosítsunk a
Dunakeszin élő alkotóknak újabb
műveik bemutatására. A felolvasó
estek városunk irodalmi életének
kiemelkedő eseményei, melyeken
a szerzők családtagjait, barátait,
ismerőseit is szívesen látjuk. Az
esteket műfaji változatosság jellemzi; versek, novellák, regényrészletek mellett előfordult már
forgatókönyvrészlet bemutatása
is. A felolvasó esteket a helyi előadóművészek közreműködése
tovább színesíti.
Néhány alkotónak önálló,
egész estés bemutatója is volt már,
ezekre továbbra is lehetőséget
biztosítunk. A nagy hagyományokkal rendelkező író-olvasó
találkozók körét is kibővítettük a
helyi szerzőkkel való találkozások
alkalmaival.
Mindezek mellett a legfontosabb feladatunk a városunkban
születő művek beszerzése, állományba vétele, hogy ezekkel is
gyarapíthassuk a kölcsönözhető,
valamint a fokozottabb védelmet
biztosító helyismereti gyűjteményünket. Nem könnyű feladat a
teljes könyvkiadás figyelemmel

tel fogadunk minden ilyen irányú
segítséget, és a megjelent művek
egy-egy példányának felajánlását.
Közös érdekünk, hogy a körünkben élő kortárs szerzők mind teljesebb különgyűjteménye legyen
elérhető a város könyvtárában.
A városunkban tevékenykedő szép- és szakírók utóbbi
években beszerzett művei:
Arlett László: Csillag és hullása
(2011)
Barna Erika, W.: A kézírás
teremtő hatalma (2016)
Csongor Andrea: Istennel
hagylak benneteket (2016)
Fésűs Alexandra: Szellemmese
(2012) - könyvbemutatója is volt
Földi Gyöngyi: Mesterem a
gyermekem (2016)
Gyáni Gábor: Az elveszíthető
múlt (2010); Nép, nemzet, zsidó (2013); A történelem mint
emlék(mű) (2016)
Gyarmati Viktória: Zordongó
és Pillepanna barátsága (2010);
Katica-mesék (2014)
Hála József: „Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül...”
(2010); Tudósok, kutatók, gyűjtők (2014); Különös kövek,
csodás csontok (2016)
Horváth Ágnes Katalin: Ébre-

dők (2014); A titokzatos orvos
(2015)
Horváth Ödön: Az örök idő
nyomában (2011); ’56 rekviem
(2012)
Kassovitz László: Pamacs hazatalál (2011); Kacor király (2014)
Kasza Tamás: Szuperszonikus
lezárás az értékesítében (2014);
Kiválasztottak (2015)
Kerekes Dóra: Diplomaták
és kémek Konstantinápolyban
(2010)
Lőrincz Anita, R.: A klasszikus
eszmény regénye (2016)
Lőrincz Róbert: A legendás
Fogl-gát (2010); Újpest a térképek tükrében (2011); A szaléziak
nyomában Újpesten (2014)
Maklári Tamás: A Teknős és az
álmodozók (2014); több német
nyelvkönyv szerzője (Lazán németül, Vidám történetek németül,
Német nyelvtani ABC)
Rádi József: Kalocsán Gemencről (2012); A Kalocsai Érseki
Uradalom vadászkastélyai (2013)
Solymosi László: Egyénekről írt
cikkei 1964-2011-ig (2011); Pest
megyei sakkversenyek, 1982-2011
(2012); Pest megye sakktörténete,
2007-2011 (2012); Pest megye 10
éves sakktörténete (2017)
Somogyi Gyögy-Dobó IstvánTebeli Szabolcs: Kittenberger
– képregény (2016)
Szuppán Irén: Ikat falikárpitok,
2. (2015)
Tóth Imre: Volt egyszer egy
ezredforduló (2014)
Török Lajos: A századvégi tra
gikumvita (forrásgyűjtemény)
(2015)
Vekerdy Tamás: Ó, azok a hatvanas évek... (2011); Érzelmi biztonság (2011); Nagy családkönyv
(2011); Szeretők (2012); Választások (2012); Jól szeretni (2013);
Lélek-jelenlét (2013); Kamaszkor
körül ( 2013); Iskolák?!?! (2014);
Kisgyerekek-óvodások... (2016);
Naplók könyve (2016)
Vincze József: Lélek-dal, (2012)
Wittner Mária: Életre ítélve (2012); Hűség mindhalálig
(2014)
Zakál Jenő: A rehabilitáció
elméletének és rendszerének
vázlata (2011)
Lenkei Valéria
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voltak az előadók.
Egy épület története szekÁprilisban,
az épületben
váchartyáni, szadai, fóti lelké-

A Református Kultúrház emlékére
A Dunakeszi Református
Egyházközség új gyülekezeti
házának építése előtt, 2014
őszén rendeztük az előkészítő
munkák során napvilágra került
dokumentumokat, a gyülekezet
archívumát. Nagy örömünkre
és mindenkit meglepve ekkor
derült ki, hogy a mai Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár Duna
keszi Kossuth Lajos u. 6. szám
alatti épülete több mint egy évtizeden át Református Kultúrház
volt. Az 1926-tól a 30-as évek
végéig tartó időszak történetét
számtalan dokumentum örökíti
meg.
Idézet az Egyházi Híradó
1926. decemberi számából: „A
szépen rendbe hozott imaterem
mellett az egyház most már egy
tekintélyes kultúrteremmel is
rendelkezik, mely előadások,
varró-órák, vasárnapi iskolák,
játékdélutánok, énekórák, vetített képek előadása, teaesték
és más hasonló irányú dolgok
céljára szolgál. Ennek a teremnek a felavatása november
18-án a szokásos csütörtöki
bibliaóra keretében történt” Az
első tea-estély („thea-estély”)
45 fő részvételével, 1927. február 4-én volt. Március-áprilisban több estélyt is rendeztek:
nagymamáknak, lányoknak,
fiataloknak. Április 10-én a
kundházi (kisalagi) „sportifjúság” lépett fel. A nagyobb
helyigényű rendezvényeket
(színi előadások, ünnepségek) a
Pavilonban, illetve a dunakeszi
Kultúrházban tartották. Május
26-án az imaház kis tornyára
felkerült a református csillag,
ezt követően a „Díszgyűlést”
a Kultúrteremben rendezték.
Az akkor alakult Dunakeszi
Református Egyház Ifjúsági
Cserkészcsapata is itt tartotta
összejöveteleit.
1928-ban elkészült az épület
felújítási terve, a munkák 1929ben történtek. Ebben az időszakban a gyülekezet gondnoka és

1945-ig presbitere nagybányai
Horthy Jenő, a kormányzó testvére volt. Vitéz Gérecz Ödön
(Gérecz Attila, mártír költő édes
apja) szintén ekkor volt presbiter.
1928-ban vizitáció alkalmával járt a Kultúrházban dr.
Ravasz László püspök, fellépett
Áprily Lajos, és előadást tartott Victor János lelkipásztor,
teológus, Kirner lelkész pataki
diáktársa. 1929-ben az épület
felét bérbe adta az egyházközség Szabó Lajos vendéglősnek,
hogy a bérleti díjból tartsák fenn
a Kultúrházat. Ez a terv végül is
nem vált be: a bérlő rendszeresen elmulasztotta fizetni a bérleti
díjat és a jövedéki adót. Ebből
az időből maradt fenn az alábbi
szövegű meghívó:
„Az Alag-Dunakeszi egyház ifjúsága 1929. február hó
2-án, szombaton este 8 órakor
Alagon, a Szabó-féle vendéglőben jótékony célú Kultur
Estélyt rendez szavalat, zene és
énekszámokkal, melyre címzettet
tisztelettel meghívja. Belépő díj:
családonként 2 pengő, személyjegy 1 pengő. Előadás után tánc
következik. Tánc alá a zenét a
Magyarság Vajda Imre zenekara
szolgáltatja.”
1932. szeptember elsején
Tolnai János alagi vendéglős
vette bérbe az épület felét. Részlet a bérleti szerződésből, amely
alapján könnyen elképzelhető a
korabeli épület belső beosztása
is. „1 nagy, utcára nyíló söntés,
1 vendégszoba, 1 üvegfallal
két részre osztott nagy terem,
1 öltözőszoba, 2 lakásszoba,
1 konyha, 1 mosókonyha, 1
kamrából álló lakrész hozzá
tartozó pincével és a fölötte
fekvő padlással.” A 3 évre szóló
szerződésben évi 1.400 pengő
bérleti díjat határoztak meg.
1933. január 6-án, Vízkereszt napján az alagi reformátusok látták vendégül az egyházmegye küldötteit a Kultúrházban
„Református Nap” keretében. A

raktárhelyiséget bérlő Grodek
Istvántól behajtották az elmaradt
bérleti díjat: 64 pengőt. Tolnai
Jánost, aki „rendesen fizet”,
felszólították, hogy „garage
üzemét” (garázs és autószerelő
műhely) szüntesse meg, mert a
szerződés értelmében a bérleti
díjat kizárólag vendéglő céljára
használhatja.
1933 szeptemberében dr.
Csuka levele előrevetítette a
Kultúrház szomorú végét: „A
Kultúr- ház vételét az egyházke
rület nem hagyta jóvá, bizonyos,
hogy dr. Kun Tibortól a vételár
Szemere Kálmánnak visszajár.”
1934. január 7-én „Vallásos
Estély” volt a Kultúrházban, az
előadó dr. Mády Gyula lelkipásztor volt Újpestről. A február
4-i „Műsoros Estély”-en két
bohózatot és egy vígjátékot
adtak elő. A Kultúrházban
folytatódtak a vallásos, kulturá
lis rendezvények, szünnapokon
a helyiség a vendéglő nagy
termeként szolgált. A Református Kultúrházról 1937‑ben

olvashatunk utoljára: bevonják
az egyházközség italmérési
engedélyét, mivel a bérlők nem
teljesítették a „fogyasztási adófizetési bárca” alapján kirótt
fogyasztási adót (sör, bor, pálinka, hús esetében 50%). Végül
az egyházmegye fordul az alagi
elöljárósághoz 1937 novemberében a Kultúrház jövedéki befizetéseinek ügyében. Závodszky
Géza jegyző válaszából: „nem
tudni, hogy a vendéglő utáni befizetésekből mennyi volt a bérlők
és mennyi az egyház járuléka.”
Itt írják le utoljára: „az ingatlan
neve: Kultúrház”.
Nos, így ért véget az alagi
Református Kultúrház 11 esztendős története. Arról nem
tudunk, hogy mi lett az épület
sorsa az 1938 és 1973 közötti
35 évben, míg a könyvtár be
nem költözött annak egyik felé
be. De a sok gyülekezetépítő
alkalomról, estélyről, előadásról
mindenképpen meg kell emlékeznünk nekünk, mai reformátusoknak, ha máshogy nem, egy
írás és majdan egy emléktábla
formájában…
Varga István József

Dunakeszi Helytörténeti Szemle
A Dunakeszi Helytörténeti
Szemle idei első és második,
összevont száma szeptemberben
jelenik meg. Könyvtárunk helyismereti kiadványában többek
között neves költőnknek, Zelk
Zoltánnak egy 1945-ben publikált, a dunakeszi Műhelytelepen
tartott színházi előadásról szóló
írását közöljük, illetve bepillanthatunk az 1900-as évek elején
Alagon letelepedő Nagy Géza
régész-muzeológus és felesége,
a Liszt-tanítvány Zaphiry Heléna zongoraművésznő életébe.
Asztalos Mihály nagyszülei első
világháborús tragédiájára emlékezik, Varga István József presbiter
folytatja a dunakeszi református
egyházközség történetét bemutató
sorozatát, Kollár Albin címzetes
iskolaigazgató pedig a katolikus
elemi népiskola államosítás előtti
három évéről jegyez tanulmányt.

A helytörténeti lap digitális
változata ettől az évtől kezdve

nem csak könyvtárunk honlapjáról érhető el. Az Országos
Széchényi Könyvtár Magyar
Elektronikus Könyvtár Osztályával kötött megállapodás
alapján az újság eddig megjelent
és ezt követő számai az idáig
több mint 3000 folyóiratot feldolgozó Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis (epa.
oszk.hu) állományából is letölthetők.
L.R.
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2016
a számok tükrében
Fontosabb könyvtárhasználati mutatószámok
Regisztrált olvasók
száma
Személyes használat
(alkalom)
Távhasználat
(internet, telefon)
Kölcsönzött dokumentumok
Helyben használt
dokumentumok
Előjegyzések
száma
Beszerzett
dokumentumok

2013

2014

2015

2016

3853

3858

3898

3670

40814

42324

40937

36579

93569

101175

182002

211368

98712

101498

102392

95888

54088

56398

54410

47397

4820

5427

5888

5962

3593

3400

3372

3955

A fiókkönyvtár az év legnagyobb részében leltározás és
költözködés miatt zárva volt,
ennek ellenére csak kis mértékben
csökkentek a fontosabb könyvtárhasználati mutatószámok, sőt
olyan is van, ahol a korábbi évek
emelkedő tendenciáját megtartva
további növekedés tapasztalható.
Ebben az évben is nagy szeretettel köszöntjük 90 évnél idősebb
szépkorú olvasóinkat: Gulyás
Ferencnét, Kazi Jánost, Máté
Sándornét, Sándorfi Józsefnét,
Újvárosi Bélánét és dr. Zakál
Jenőt. A legfiatalabbak közül
Winkler-Lajtai Rebekát és Tar
Zsófiát köszöntjük, mindketten
2016-ban születtek, de már tagjai
könyvtárunknak. A továbbiakban
az olvasói adatok közül csak a
központi könyvtárra vonatkozóakat soroljuk fel. A felnőtt részleg
állománya 2015-16-ban 3294
kötettel gyarapodott, ezeket 2016ban összesen 6130 alkalommal
kölcsönözték ki, vagyis minden új
példány átlag 2 alkalommal került
ki a könyvtárból. Az újdonságok
közül 18 kölcsönzéssel a legnépszerűbb David Lagercrantz Ami
nem öl meg című könyve volt.
17 kölcsönzéssel szerepelt Paula
Hawkins A lány a vonaton, E.
James Grey és Hyenon-seo Lee A
lány hét névvel című műve.

A gyermek és ifjúsági művek
száma az említett időszakban
a központi könyvtárban 1730
darabbal nőtt, ezekre az elmúlt
évben 4734 kölcsönzés jutott.
23 alkalommal kölcsönözték ki
Bartos Erika Együtt lenni jó! és
G. Silton Majd adok én neked karatét c. új művét. Molnár Ferenc
klasszikusát a Pál utcai fiúkat
22-szer kérték, míg Berg Judit
Rumini című ifjúsági regénye 21
alkalommal került kiválasztásra.
Mióta az interneten is elérhetővé vált, egyre népszerűbb
szolgáltatásunk az előjegyzés. Az
elmúlt évben 5962 előjegyzés történt. Itt a legkeresettebb szerzők
között Bartos Erika, J. Moyes, P.
Hawkins, Berg Judit és Beck Andrea, J. K. Rowling, Frei Tamás
és Radnóti Miklósné Gyarmati
Fanni nevét olvashatjuk.
P.F.

Kiemelt beszerzések
A könyvtári beszerző munka
legfontosabb feladata, hogy a
könyv- DVD és CD kiadás hatalmas választékából mindazokat
meg tudjuk vásárolni, amelyekkel az olvasóink ismeretek iránti
sokoldalú és változatos igényét
ki tudjuk szolgálni. A tervszerű
és pontosan rögzített elvek szerint történő beszerzéssel minden
évben több ezer új dokumentum
kerül a könyvtár állományába.
Az olvasói elvárások és a könyvállomány állapotának változásával időről időre újabb kiemelt
területeket jelölünk ki, amelyek
aztán nagyobb hangsúlyt kapnak
a különböző listákon történő
válogatás során.
Az utóbbi néhány év kiemelt
gyarapítási területei a következők voltak:
2011-2012: Bartos Erika
könyvei, 100 legjobb gyermekkönyv, kézműves könyvek, a
Navigátor gyermekkönyv listán
szereplő kiadványok, romantikus szerelmes regények.
2013-2014: nyelvkönyvek,
útikönyvek, idegen nyelvű
könyvek, könnyített klasszikus
irodalmi művek.

2015-2016: iskolai kötelező irodalmi művek, idegen
nyelvű könyvek.
Évek óta egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük
a nyelvtanulás különböző dokumentumtípusokkal való támogatását. A központi könyvtárban a német nemzetiségi
oktatás segítésére német gyermekkönyvekből alapkínálatot
hoztunk létre.
Megvásároltuk a Living
Language legnagyobb világnyelvekre készített nyelvi tanulócsomagjait, valamint a
Hanganyag a kezdők nyelvkönyve sorozathoz megjelent
összes CD-t.
A továbbiakban igyekszünk
még több idegen nyelvű illetve
kétnyelvű dokumentumot beszerezni, pl. a Kétnyelvű klaszszikusok sorozatban megjelenő
műveket. Könyvárunkban jelenleg 453 idegen nyelvű dokumentum található és örömmel
tapasztaljuk az olvasók egyre
nagyobb érdeklődését az ebben
az állományegységben található művek iránt.
Lenkei Valéria

Dunakeszi története
– a város
monográfiája
Városunk története a régmúltban kezdődött, valamikor a Kr. e.
7. évezredben, az újkőkorban. Ezt
követően a réz-, majd a bronzkorban is éltek itt emberek, a rómaiak
idején pedig itt húzódott a limes, a
„római világot” a „barbároktól” elválasztó határvonal. A honfoglalás
korától kezdve – különösen a török
korra jellemző kisebb-nagyobb
megszakításokkal – Kesző, Keszi,
Dunakesz, majd Dunakeszi létezett, élt, fejlődött, szomszédjaival,
Alaggal, Fóttal, Palotával, Göddel
stb. kapcsolatban állt és áll ma is.
Ennek a sok száz évnek a
történelmét fogja át a hamarosan
megjelenő településtörténet, amely
létrejöttének fő szervezője a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár immár nyugdíjas igazgatója, Csonka
Mária volt, egyes fejezeteit pedig a
korszak avatott szakemberei: történészek, régészek, néprajzi és helytörténeti kutatók vetették papírra.
A kétkötetes mű első kötete
a kezdetektől 1910-ig, a második
1910-től napjainkig követi nyomon
a városunk fejlődését. A csaknem
ezer oldalas, táblázatokkal, diagramokkal és ábrákkal ellátott,
szakmailag igényes, de alapvetően a nagyközönség számára írt
munka, mintegy kétszáz oldalnyi
illusztrációt is tartalmaz, bemutatván településünk sokszínűségét.
A kutatók az ország nagy levéltári
és múzeumi gyűjteményeiben,
továbbá a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben fellelhető
forrásokra alapozták munkáikat,
így számos olyan eredmény is
napvilágot lát majd, amelyekre
mindezidáig nem, vagy kevéssé
figyelt fel a szakma és a közönség.
A kötet személy- és helységnévmutatóval, várostörténeti kronológiával és széles körű irodalomjegyzékkel jelenik meg, és a kiadó,
Dunakeszi Város Önkormányzata
szándékai szerint, a papír alapú
megjelenést követően, rövid időn
belül elektronikusan is mindenki
számára elérhetővé válik.
Kerekes Dóra főszerkesztő
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Gyermekprogramok
2016-ban
A DÓHSZK Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár gyerekrészlegében 2016-ban is nagyon sokféle
program volt, 39 rendezvényünkön körülbelül 1800-an vettek
részt. Nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy minél több gyermekkel
megismertessük könyvtárunkat,
megszerettessük a könyvet és
az olvasást, ezért 15 óvodás és
iskolai csoportnak tartottunk
az adott korosztály igényeihez
igazodó könyvtárhasználati órát.
Ennek hatására több óvodai csoport beiratkozott hozzánk és már
rendszeresen kölcsönöznek is. Az
évek óta nagy népszerűségnek
örvendő, Fehér Zsófia tanítónő
által vezetett családi mesedélelőtt
mellett helyet adtunk 4 német
és 2 angol nyelvű családi mese
foglakozásnak is.

ték nyerteseinek díjátadója. Ettől
az évtől kezdődően a gyerekek
részére szervezett kiállításokkal
is szeretnénk változatosabbá tenni
programjainkat. Az első ilyen
rendezvényünk Telegdi Ágnes
fotókiállítása volt, amit 2016
májusában a madarak és fák napja
alkalmából szerveztünk, melyet
egy hónapon keresztül lehetett
megtekinteni a könyvtár előterében. Nagy sikere volt ősszel a
Dunakeszi Feszten az irodalmi
játékoknak és a kézműves foglalkozásoknak. Decemberben a
könyvtárunkban rendezte meg a
Széchenyi István Általános Iskola
a Kodály Zoltán népdalversenyét.
Az év utolsó nagy könyvtári
rendezvénye a 10. alkalommal
meghirdetett Olvasó Város játék
eredményhirdetése volt, amelyre

Beck Andrea dedikál
Szép számmal vettek részt a
hagyományos programjainkon is,
a költészet napi játékokon, a nyári
kézműves foglalkozásokon és az
őszi népmese napi felolvasáson.
A tavaszi író-olvasó találkozón
Olasz Etelka mesemondó volt a
vendégünk, akit Madaras Zsolt
kísért gitáron. Az olvasók napján
Böszörményi Gyulával és Nógrádi Gáborral találkozhattak a
gyerekek. Ősszel Beck Andrea,
a Titoktündér könyvek szerzője
tartott előadást. Az olvasók napján
volt a gyerekrészleg honlapjára
kiírt rajzpályázat és a szeptembertől májusig tartó irodalmi kvízjá-

200 gyerek adott le könyvajánlót,
közülük sokan értékes nyereményeket vehettek át. Reméljük
mindenki talált kedvére valót az
elmúlt év rendezvényei közül,
és az idén is szeretettel várjuk a
gyermekrészlegbe a gyerekeket,
szülőket, óvodás és iskolás csoportokat!
Leniczki Tímea

Irodalmi kvízjáték
Irodalmi kvízjátékunk 2011
szeptemberében indult a gyermekrészleg honlapján (a www.
dkvk.hu/gyerekeknek internetes
címen). Azóta minden évben
szeptembertől májusig havonta
10 kérdésre kell válaszolniuk
a regisztrált játékosoknak. A
kérdések a magyar irodalommal, népszokásokkal, népi
időjóslással, szólásokkal, közmondásokkal kapcsolatosak. A
helyes válaszok megadásához
sokszor szükség van az interneten való böngészésre, keresgélésre. Ezért olyan gyerekek
számára készült ez a játék,
akik már jártasak a számítógép
használatában, és az interneten való böngészésben is van

gyakorlatuk. Ebben az évben
a legfiatalabb játékosunk 8, a
legidősebb pedig 14 éves volt.
Az év során a legtöbb pontot
összegyűjtők könyvjutalomban
részesülnek, melyet az olvasók
napján vehetnek át. A legügyesebbek és a legkitartóbbak a
következő gyerekek voltak:
Bajkai Boróka, Kováts-Szőcs
Viola, Ocskó Dávid, Payer
Fanni, Takács Ádám, Takács
Marcell, Takács Viktória, Bődi
Kata, Váczi Ádám és Váczi Tamás. Köszönjük mindenkinek
az egész éves munkáját, és reméljük, hogy a szeptemberben
induló új játékot még többen
kezdik majd el!
Leniczki Tímea

Rajzpályázat
2017 márciusában 6. alkalommal hirdettük meg a gyermekrészleg honlapjára kiírt
rajzpályázatunkat, melynek célja
a honlap színesebbé, változatosabbá tétele. A rajzok témája a
könyv, a könyvtár vagy valamilyen olvasmányélmény feldolgozása volt. Nagy örömünkre évről
évre egyre több általános iskolás
tanuló pályázik. A jelentkezők
nagy része alsó tagozatos diák,
de néhányan a felsősök közül
is indultak.Összesen 351-en
adtak le rajzokat. A legtöbben
a Széchenyi István Általános
Iskolából jelentkeztek (182‑en).
A legaktívabbak az első és második osztályos gyerekek voltak.
A sok szép rajzból 35 fődíjas
és 32 különdíjas művet választott ki a zsűri. A fődíjas rajzok
készítőit az olvasók napján
könyvjutalomban részesítjük,
a különdíjasok pedig a saját
rajzukkal ellátott könyvjelzőt,
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bögrét és csokit kapnak, melyet
szintén az olvasók napján, az
ünnepélyes díjkiosztón vehetnek
át. A fődíjas rajzok ezt követően
egy éven keresztül láthatók a
gyermekrészleg honlapjának
nyitóoldalán, ezen kívül augusz
tusban a könyvtár előterében,
szeptemberben pedig a Dunakeszi Feszten is kiállítjuk azokat. Szeretnénk megköszönni
minden résztvevő munkáját,
külön köszönjük a felkészítő
tanároknak és az iskolai könyvtárosoknak a segítségét!
Leniczki Tímea

Nyári kézműves
foglalkozások
A gyermekkönyvtárban az
idén nyáron is lesz kézműves
foglalkozás. Augusztusban péntekenként 11-17 óráig várjuk az
5 évesnél idősebb alkotni vágyó
gyerekeket és a szüleiket!
Programjaink:
aug. 4-én fényképtartó,
aug. 11-én ajándékdoboz,
aug. 18-án csörgődob,
aug. 25-én papírcsík figurák
készítése.

