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KÖSZÖNTÕ
Az idei 84. Ünnepi Könyvhéten első alkalommal mozdulunk
ki a központi könyvtár falai közül és az 1. Sz. Fiókkönyvtárunk
lesz a házigazdája az ünnepi
eseményeknek. Igen, ünnepi, hiszen 85 éves lett a VOKE József
Attila Művelődési Központban
működő könyvtár, eredeti nevén
a Magyarság Dal és Önképző
Egyesület Könyvtára. Már több
mint nyolc évtizede szolgálja nyilvános könyvtárként a településen
élőket. Kezdetben 500 kötettel
nyílt meg, ma pedig 35 000 kötettel várja olvasóit. Az alapítók
biztosan büszkék lennének arra,
hogy munkájuk nem volt hiába
való, a könyvtár 85 év elteltével is
ugyanabban az épületben, de már
korszerű eszközökkel szolgálja a
város lakosságát.
A József Attila Művelődési
Központ Fosters udvarában megrendezendő programok felidézik
majd a 1920-as, 30-as évek hangulatát, a könyvheti kerekasztalbeszélgetésen a helyi írók, költők
mutatkoznak be. Természetesen
felidézzük a könyvtár történetét
is, és birtokba vesszük a könyvtár előterében erre az alkalomra
kialakított Olvasósarkot.
Egy másik jubileumi évforduló a kiváló költő, Weöres
Sándor nevéhez kötődik, idén
ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Verssel, dallal, játékos
foglalkozásokkal emlékezünk rá,
majd egy pillanatra megállunk és
Szabó Balázs zenésszel közösen
elmondjuk egyik versének sokat
idézett részletét: „Alattad a föld,
fölötted az ég, benned a létra.”
Tisztelt Olvasóink! Ünnepeljünk együtt, és legyenek vendégeink ezen a könyvhéten is!
Csonka Mária

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Június 4-én, kedden 10–18 óráig

OLVASÓK NAPJA

A könyvtár névfelvételére emlékező napon különleges kedvezményekkel várjuk látogatóinkat
16.30 órakor megemlékezés és koszorúzás Kölcsey Ferenc könyvtár előtti szobránál
17 órakor a gyermekrészleg pályázatainak díjkiosztása

Június 8-án, szombaton 10-14 óráig a VOKE József Attila Mûvelõdési
Központ Fosters udvarában
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

85 éves a Magyarság Dal és Önképző Egyesület Könyvtára, a mai 1. Sz. Fiókkönyvtár
100 éve született Weöres Sándor költő

PROGRAMOK

10 órakor MEGNYITÓ
A vendégeket köszönti Csonka Mária könyvtárigazgató és Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója. Ünnepi köszöntőt mond Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő
Az 1. Sz. Fiókkönyvtár előterében kialakított Olvasósarkot átadja Szabó József képviselő
A rendezvény moderátora: Legindi Tímea
10.30 órakor SZAMÁRCSEL, avagy török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja
a Maszk Bábszínpad előadása a színházteremben
10.30 órától AZOK A 20-AS 30-AS ÉVEK zenés, irodalmi kalandozás
Imre István, Zalai Lídia, Nádházi Péter színművészek előadása a szabadtéri színpadon
11 órától KÖNYVHETI KEREKASZTAL Száraz György beszélget helyi írókkal, költőkkel
12 órától KÖZELEBB – SZABÓ BALÁZS önálló koncertje Ölveti Mátyással
Közben FLASH MOB Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök című versével
13 órakor A Farkas Ferenc Művészeti Iskola U12 Fúvószenekara játszik a színpadon
Művészeti vezető: Simonffy György

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

85 éves a Magyi Könyvtára – történeti visszatekintés; Ahogy mi olvasunk – fotókiállítás
Könyvtári őrjárat – a Fiókkönyvtár és az Olvasósarok bemutatása
Filmvetítés a Retur Pubban, bemutatásra kerül Zolnay Pál Weöres Sándor portréfilmje
Könyvheti könyvvásár. Válogatás a Líra Könyváruház ajánlatából
Könyvért könyvet! Könyv cserebere; Kézműves foglalkozások
Szabó Balázs koncertje után a fotópályázat és a receptpályázat eredményhirdetése
Az Olvasó Város program meghirdetése

VENDÉGLÁTÁS

A Kultúrkocsmában és az udvari pultnál üdítő italok, koktélok kaphatók.
A Kultúrkocsma előtt Születésnapi süteménykóstoló és szavazás a közönségdíjra.
13 órától a Dunakeszi Kerékpáros Sportegyesület szponzorálásával gulyáslevessel kínáljuk a
könyvhét közönségét.
A programokat rossz idő esetén a művelődési központ termeiben tartjuk meg.
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A BEFEKTETÉS MEGTÉRÜLT

Új információs technológiák, korszerû szolgáltatások
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár az elmúlt öt évben
meghatározott középtávú terv
alapján végezte munkáját. Természetesen stratégiai céljaink
megfeleltek a Portál Programként ismert országos könyvtárfejlesztési koncepciónak. Tartalmazták a helyi önkormányzat
elvárásait, a lakosság igényeit.
Az új kihívásokra nyitottak
voltunk, így a tervezett szakmai
munkánkat számos új, korszerű
szolgáltatás egészítette ki, köszönhető ez elsősorban pályázati
tevékenységünknek. A TÁMOP3.2.4-09/1/KMR számú európai
uniós pályázat megnyerésével
elképzeléseinkhez megfelelő
anyagi forrás is járult.
Gyűjteményünk alakításakor az általános műveltséghez, a
tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz
szükséges műveket szereztük
be, minden évben egy állományrészt kiemelten kezelve.
Hangsúlyt fektettünk a lokális
információk gyűjtésére, közvetítésére. Helyismereti cikkadatbázisunk több mint 8.000 cikket
tartalmaz a helyi lapokból. A
helytörténeti kutatások eredményeit pedig egy új folyóiratban,
az évente háromszor megjelenő
Dunakeszi Helytörténeti Szemlében tesszük közzé. Az ötödik
évfolyamán is túllépő folyóirat
nagyon népszerű a város lakossága körében, de híre a megyei
és az országos szakmai körökhöz is eljutott.
Felhasználóink széles tábora
a katalógusunkat és szolgáltatásainkat a nap 24 órájában
igénybe veheti. Mondhatnánk,
hogy a könyvtárunk a nap 24
órájában nyitva van, hiszen
az említett TÁMOP pályázat
eredményeként számos szolgáltatásunk otthonról is elérhetővé
vált. A TextLib könyvtári szoftverünk legújabb moduljai (előjegyzés, hosszabbítás, foglalás,
autolink, távoli beiratkozás,
chatelés a könyvtárosokkal)

nem csak a fiatalok, a tanulmányokat folytatók érdeklődését
keltette fel, de tapasztalataink
szerint minden korosztály aktívan használja. Az olvasóink
kimondottan hálásak az e-mail
alapú értesítésért, melyben a
kölcsönzési határidő lejárta
előtti napon figyelemfelhívó
értesítést kapnak. Ezzel a módszerrel minimálisra csökkent a
késedelmes olvasók száma.
Az említett szolgáltatásaink
az interneten keresztül, az új
webportálunkról érhetők el. A
négy nyelvű menüpontok és
főcímek a testvérvárosainkban,
de a világ bármely részén információt adnak Dunakesziről.
Óriási munkával és nagy szakmai odafigyeléssel készültek el
a kistérségi adatbázisok: alkotók, köztéri szobrok, emléktáblák és kiállítóhelyek, valamint
Dunakeszi és Alag több mint
2000 helyismereti fényképének
adatbázisa. Külön kiemelném
a városunkat megismerni kívánóknak szánt Látnivalók
Dunakeszin adatbázist és utikalauzt. A webportálról önálló
gyermekkönyvtári honlap is elérhető. Webportálunk tartalmának megismerését és használatát
könyvtárosaink oktató videók
készítésével segítették.

Az olvasáskultúra városilag is támogatott fő programja
2007-től az Olvasó Város program lett, melynek évente átlagosan ezernél is több résztvevője
volt. Az olvasás megszerettetéséhez számos programmal
járultunk hozzá, elsősorban a
6-14 éves korosztályra koncentrálva. Az író-olvasó találkozók,
a népmese napja és egyéb gyermekrendezvények mellett családi mesedélelőttöket szerveztünk, ahol szülők, nagyszülők,
gyerekek meséltek, rajzoltak,
alkottak. Felnőtt látogatóink
Felolvasó esten mutathatták be
versbe, novellába formált gondolataikat vagy tolmácsolták
kedvenc költőjük gondolatait a
Sellei Zoltánról elnevezett versmondó versenyen. Az Irodalmi
Szalon, az előtér-kiállítások,
a magyar kultúra és a költészet napi, valamint az ünnepi
könyvheti és a művészeti napok
programjai egyaránt az olvasás
szeretetéről, a kultúra követeinek bemutatásáról szóltak.
Sokat tettünk azért, hogy a
tudás és a kultúra forrásaihoz
egyenlő hozzáférést biztosítsunk mindenkinek. Díjmentes
Wi-Fi kapcsolatot működtetünk, kiemelten gyarapítottuk a
médiatár hangoskönyv állomá-

nyát, a honlapunk gyengénlátók
részére is optimalizálva lett. Az
eMagyarország pont szolgáltatásai, az internet használat minden látogató részére biztosított.
Könyvtárunk a mosdók korszerűsítésével a mozgáskorlátozottak számára is teljes mértékben
akadálymentessé vált.
A szakmai munkánk során
figyelemmel voltunk az együttműködésre, a partnerségre. Kiemelem az iskolai könyvtárosokkal való jó kapcsolatot. Az intézményt működtető és támogató
fenntartónkkal, a képviselőkkel,
intézményekkel, civil szervezetekkel igyekeztünk korrekt
kapcsolatot tartani. Az előtérben
kiállító amatőr művészekkel, a
helyi írókkal, költőkkel partneri
kapcsolatot építettünk. Ápoltuk
a hozzánk kötődő két helyi művész emlékét. Sellei Zoltánról
versmondó versenyt neveztünk
el, a folyóirat olvasóban felavattuk a portréját és mellszobrát, évente megkoszorúzzuk a
síremlékét. Hespné Házos Mária
halálának 5. évfordulójára megjelentettük új kötetét, műveinek
válogatott kiadását.
Az elmúlt öt év szakmai
feladatainak megvalósítását kiváló könyvtárosi szaktudással
rendelkező kollektíva segítette.
Az ő közreműködésükkel évente
közel 4000 olvasó az öt év alatt
összesen 437 501 dokumentu
mot kölcsönzött, és 225 485
dokumentumot használt helyben; személyesen 175 599-en,
távhasználat során 218 937-en,
vették igénybe a szolgáltatásainkat. Szakmai munkájuk eredményét, amit statisztikai adatok
évről évre emelkedő számai is
bizonyítanak, a helyi, megyei, és
az országos szakmai sajtóban is
közzétették. Munkájuk a tervek
valóra váltása terén elismerésre
méltó, és biztos alapot teremtett
az elkövetkező középtávú tervidőszak új célkitűzéseihez.
Csonka Mária

Könyvtári Napok 2013 	
A 2012-es év is bővelkedett
könyvári eseményekben, rendezvényekben, programokban.
Januárban a Magyar Kultúra
Napján irodalmi összeállítással
emlékeztünk Hespné Házos Mária költőre, akinek Madárlátta
c. könyvét is erre az alkalomra
jelentette meg a városi könyvtár. Közreműködött Babják
Annamária színművész, Papp
József gitárművész és a Tücsök
Bábegyüttes. Örkény István
születésének 100. évfordulója
tiszteletére a Dunakeszi Farkas
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZÍN-FOLT
Társulatának előadásában láthattunk részleteket az Egyperces
novelláiból.

SZÍN-FOLT Társulat
Márciusi Irodalmi Szalonunk vendége volt Varró Dániel költő, műfordító, aki nagy
népszerűségével sok érdeklődőt
vonzott. Varró Dániel nagyon
népszerű, mind a gyermekek,
mind a felnőttek körében. Költészetére a nyelvi humor mellett a zeneiség is jellemző. A
hangulat barátságos, családias
volt, kellemes élményekkel és
sok dedikált könyvvel távoztak
a jelenlévők.
Áprilisban a Költészet napjára emlékezve Murányi László
előadóművész SZERETETVERSEK c. irodalmi estjét láthatták vendégeink, akik ízelítőt
kaphattak a magyar költészet
évszázadaiból válogatott szebbnél szebb versekből.
A májusi Irodalmi Szalonunk vendége a Junior Prima

EZ TÖRTÉNT
AZ ELMÚLT ÉVBEN
díjas Follinus Anna költő, műfordító, a Stádium Kiadó szerkesztője volt. Follinus Anna
halk, hiteles és sokatmondó,
egyik üdvöskéje a magyar irodalomnak – írta róla többek között
Simó Márton. Az est házigazdája
Tarján Tamás irodalomtörténész
volt. Az Ünnepi Könyvhét,
Könyvtári Napok keretében több
rendezvény közül választhattak
látogatóink. Olvasók napján
a szolgáltatásaink ingyenesek
voltak, és megemlékeztünk
névadónkról, Kölcsey Ferenc-

ről, köszöntöttük és jutalmaztuk legaktívabb olvasóinkat. A
Kittenberger – Egy képregény
születése c. előtér kiállításon és
író-olvasó találkozón három, városunkban élő fiatal tehetséges
alkotó Tebeli Szabolcs (Brazil)
képregényrajzoló, valamint Somogyi Győző és Dobó István író
mutatkozott be.

Szeptemberben könyvtárunk
is részt vett a Katonadombon
megrendezett 2. Dunakeszi
Feszten. Könyvtár a Feszten
címmel könyvtárnépszerűsítő
programokkal vártuk a nagy
számban megjelenő érdeklődőket. Rendkívüli Irodalmi
Szalont is láthattak a vendégek,
Reviczky Gábor Kossuth-díjas
színművész volt a meghívott
vendégünk, Tarján Tamás irodalomtörténésszel. Születésének
évfordulóján, minden évben
megemlékezést tartunk az Új
Köztemetőben Sellei Zoltán
előadóművész, a magyar kultúra
lovagja , Dunakeszi díszpolgára
síremlékénél. 2012 szeptemberében, halálának 5. évfordulóján
szoboravatóval és emlékesttel is
tisztelegtünk emléke előtt.
Októberben tartottuk, a hagyományokhoz híven, a Helyi
írók és költők felolvasóestjét.
Különösen nagy örömünkre
szolgált, hogy most több fiatal jelentkezett, azok mellett,
akik már a kezdetektől élnek
a bemutatkozás lehetőségével. Ezek az estek igazán sokszínűek, változatosak szoktak
lenni, hiszen ilyenkor sokféle
alkotó, a világot szebbé, jobbá
tevő személyiség találkozik
egymással és a közönséggel.
Szín – paletta –forma–ecset
címmel Mucsi Erika festő kiállítását láthatták az előtér kiállításon. Mucsi Erikának az

Közönség az olvasók napján

alkotás mindig a munkája és
az élete része volt.
A novemberi Dunakeszi Művészeti Napokon Irodalmi Szalonunk programjára Bíró Kriszta
színművésznőt hívtuk meg. Sok
érdekes dolgot osztott meg az
életéről, a mindennapjairól, az
álmairól a jelenlévő közönséggel. A színház mellett az írás
is napi gyakorlat számára, még
akkor is, ha nem mindegyikből
lesz könyv, mesélte.

Bíró Kriszta színmûvésznõ
Decemberben 4. alkalommal
rendeztük meg a Sellei Zoltán
Városi Versmondó Versenyt,
amelyre azok az amatőr versmondók jelentkezhettek, egy
szabadon választott magyar költő versével, akik már betöltötték
16. életévüket. Itt is képviselteti
magát minden korosztály, aki
szereti a verseket, és fontosnak tartja azokat másokkal is
megismertetni. A színvonalas
vetélkedésen a három értékes
fődíjon kívül a zsűri négy különdíjat is kiosztott. A szeptemberben meghirdetett Olvasó Város
program díjátadó ünnepségére
is az év végén került sor. A 951
felnőtt és gyermek jelentkező
között 62 díj talált gazdára.
Összefoglalva és együtt látva
az elmúlt év legfontosabb felnőtteknek szóló eseményeit, remélem sikerült néhány kedves emléket felidézni, és kedvet csinálni
a jövőben megrendezésre kerülő
programjainkhoz is, amelyekre
sok szeretettel várjuk Önöket.
Németh Klára
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VERSET
KAPOTT
A KÖNYVTÁR
A tavalyi Ünnepi Könyvhéten Follinus Anna, a fiatal,
tehetséges, Junior Príma díjas
költő és műfordító, a Stádium
Kiadó szerkesztője volt a vendégünk az Irodalmi Szalonban.
A sikeres író-olvasó találkozó
hivatalos része után a vendégekkel és a könyvtárosokkal
folytatott személyes, kötetlen
beszélgetésen elhangzott kérésnek eleget téve a költőnő az
egyik versét címében is könyvtárunknak ajánlotta.
Köszönjük Anna!

FOLLINUS ANNA
Ahogy ereidet
A dunakeszi könyvtárnak
A szavak titkon szerveződnek,
ha beszélned kell, féled őket,
folyvást áldozatul eshetsz nekik.
Süllyedő kavics mind, aki szól:
a múlt kútjából térden iszol,
képeivel csak az elméd telik.
Velence? Látod hal-alakját,
s gondolásod kalapszalagját –
éjszakákon vízzé váló fénysort.
De mit lát, ki nem járt ott soha?
Callék nem rejtik – nem otthona –,
hazátlan, árva, fáradt és szétszórt.
Megidézed Mannt, Rilkét, Kleistet,
számodra noha védőszentek,
másban nem ők nyitják meg teredet.
Hogy mutatható meg, mi bent van?
A szó rejtett értelem – nem hang,
mely suhog csak, mint a falevelek.
Lappangva sző át önnön sorsod,
ahogy ereidet is hordod
nap nap után, láthatatlan csendben.
Testünkön ha áthatol a kín,
a fájdalmon túl el is vakít,
miközben tép, s pikkelyenként
megfen.
A lagúnákba hulló szavak
(torcellói mozaikfalak)
árnyékból árnyakat szerkesztenek.
Ki ott ül veled szemben: hallgat,
s hogy azt hallja-e, amit hallat
legbenső hangod, csak remélheted.

KÖNYVTÁRI
HÍREK
A könyvtári alapítvány
A Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumában
történt személyi változásokat a
Pest megyei Bíróság bejegyezte.
A kuratórium elnöke: Csonka
Mária, tagjai: Legindi Tímea
és Lőrincz Róbert. A 2011. évi
adó 1%-ából befolyt összegből
egy Samsung videokamerát vásároltunk, amely tartozékaival
együtt 104.096 Ft-ba került. A
vásárlással az volt a célunk, hogy
könyvtári rendezvényeinket,
eseményeinket megörökítsük és
archiváljuk
Öt éves a Helytörténeti Szemle,
előadás a Nemzeti Múzeumban
A Pest Megyei Honismereti
Egyesület felkérésére, március
23-án, Lőrincz Róbert könyvtáros-informatikus, az újság felelős szerkesztője előadást tartott a
Dunakeszi Helytörténeti Szemle
első öt évfolyamáról. A Nemzeti
Múzeum Széchenyi-termében,
a Honismereti Szövetség által
rendezett konferencián az előadás után felszólalók kiemelték a
könyvtárunk által kiadott folyóirat hiánypótló jellegét, hangsúlyozva, hogy a helytörténettel
foglalkozó periodikumok száma
elenyésző az országban. A prezentációt követő visszajelzések
azt mutatják, hogy újra sikerült
Dunakeszire, a dunakeszi könyv-

tárra irányítani most nem csak a
könyvtáros szakma, hanem a
tudományos élet résztvevőinek
figyelmét is.
Könyvtárunk a Facebookon
A könyvtári kommunikáció egyre inkább meghatározó
formája az internetes közösségi
oldalakon (ezen belül is leginkább a facebookon) történő
kapcsolattartás. Elmondhatjuk,
hogy könyvtárunk ezen a téren
is vezető, úttörő szerepet játszik, hisz a statisztikák szerint
facebook oldalunk – több mint
1600 ismerősével – a 10. legnagyobb „táborral” rendelkező
magyar könyvtári facebook
oldalnak számít. Messze megelőzve ezzel több nagy egyetemi
és megyei könyvtár oldalainak
„látogatottságát”, és ekkor még
nem is számítottuk hozzá a
fiókkönyvtár önálló profiljának
önmagában is tekintélyes 600
fős követői létszámát. (Forrás:
http://socialtimes.hu/toplist/pages/1/size/hu/library)
Megújul az új raktár
A központi könyvtár zsúfoltsága miatt egyre több dokumentum kerül ki a külső raktárba.
Az itteni dokumentumok is az
állomány részét képezik, ezeket
is kérik az olvasók, ezért hetente 2-3 alkalommal hozunk be
könyveket kölcsönzésre. A több

E-mail-lel gyorsabb
Aki rendszeresen jár a
könyvtárba, az bizony előbb
vagy utóbb megfeledkezik majd
a kölcsönzési határidőről, és ha
erre csak a postán megérkezett
figyelmeztetés hívja fel a figyelmét, akkor bizony a kirótt
késedelmi díjat és postaköltséget
is rendeznie kell. Így volt ez
régebben, de 2012 elejétől már
működik az az e-mail küldő

rendszer, amely az olvasó kérésére a lejárati nap előtt rövid
értesítés küld a beállított e-mai
címre. Ekkor még mindig van
idő akár az interneten, akár telefonon vagy személyesen a kintlévőségek meghosszabbítására,
ha ez mégsem történne meg, akkor egy hét múlva már késedelmi
díjat is tartalmazó felszólító
e-mail fog érkezni. Vigasztaló

mint 10.000 kötettel berendezett
két éve működő raktárunkat az
elmúlt év őszén át kellett költöztetni egy új helyiségbe, a
Kincsem u. 2. sz. alatti épületbe.
Az épületben, amelynek előnye,
hogy közelebb van a központi
könyvtárhoz, jelentős felújítási
munkák után újra berendezkedünk, és további 10.000 kötettel
gyarapítjuk a raktári állományt.
A felújítás és az átrendezése
ideje alatt, előreláthatóan a nyár
végéig az állományrész kölcsönözését szüneteltetjük, azokra
az interneten sem lehet foglalást
bejegyezni. Kérjük olvasóink türelmét és szíves megértését!
Könyvtári könyvshop a neten
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár új szolgáltatást indított KÖNYVSHOP néven. Az
online működő webes boltban
a könyvtár kiadásában megjelent helyismereti tárgyú és
szépirodalmi műveket, valamint
régi alagi
�������������������������
képeslapok replikáit lehet megvásárolni. Külön
megállapodás alapján a könyvtár
támogatására felajánlott, szerzői
kiadásban megjelent művek
terjesztésére is vállalkozunk
ezen a felületen. A megvásárolt
művekről számlát állítunk ki,
és a Fizetési és szállítási feltételekben részletezett módon
gondoskodunk a vevő címére
való eljuttatásáról. A megrendeléseket a vételár átutalását követően 3 munkanapon belül teljesítjük. A könyvshopot a http://
konyvshop.superwebaruhaz.hu/
címen érhetik a vásárlók.
azonban, hogy ebben az esetben
legalább a postaköltség felszámítása elmarad. Saját olvasói
felületén mindenki saját maga is
beállíthatja vagy letilthatja ezt a
szolgáltatást, de kérheti hozzá a
könyvtáros segítségét is.
Textlib rendszerünk másik új
modulja a webes katalógusunk
Újdonságok szolgáltatása. Itt egy
gombnyomásra lekérdezhető
az előző héten vagy az előző
hónapban állományba vett dokumentumok listája.
Preysing Frigyes
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AZ MTI
JELENTETTE
1928-ban
„Közkönyvtárak részvétele
a kölni sajtókiállításon. […] a
közkönyvtárak is intenzív munkát végeznek, hogy a magyar
sajtó nagy múltja is megfelelőképen és szemléltetően legyen képviselve a kiállításon. A Magyar
Nemzeti Múzeumban Hóman
Bálint főigazgató elnöklete alatt
[…] részletesen megvitatták
a bemutató program részleteit
és szűkebb előadói bizottságot
küldöttek ki, mely a magyar sajtó
történetét bemutató anyagot
március 1-ére egybegyűjti. A
bizottság tagjai dr. Goriupp Alice
nemzeti múzeumi könyvtárnok,
dr. Fritz József egyetemi könyvtárőr és Kelényi B. Ottó fővárosi
könyvtárőr.”
„Közkönyvtáraink már a
háború előtt élénk összeköt
tetésben voltak az amerikai
tudományos intézetekkel, de
a viszony szorosabbá a háború
után vált. Először a Rockefeller Foundation sietett nagyobb
adománnyal könyvtáraink támogatására [...] Most a Carnegie
Endowment nagy ajándéka érkezett meg a budapesti egyetemi
könyvtárhoz. Kilenc ládában
766 művet, 1196 kötetet küldött
gondosan összeválogatva, oly
kiváló munkákat, amelyekből
az Amerikai Egyesült Államok
társadalmi, gazdaság, állami, irodalmi élete tanulmányozható. A
gazdag ajándék, melynek értékét
20-25.000 pengőre becsülik, lehetővé tette az egyetemi könyvtárnak, hogy eddigi Amerikára
vonatkozó anyagának egyesítésével egy külön amerikai gyűjteményt, egy American Library-t
létesítsen. Ez a speciális könyvtár
harmadik egész Európában, mert
ezen kívül csak Hamburgban és
Bécsben van hasonló.”
„A Dunakeszi Vagongyár
Magyarság Dal- és Önképző Egyesületének könyvtára
1928. május 26-án megkezdte a
könyvkölcsönzést a gyártelepi
Kultúrházban.”



Az önképzõ-, dal- és zeneegyletek
megalakulása
A 19. század végén és a 20.
század elején egyesülési, társulási törekvés jellemezte a magyar
társadalmi élet valamennyi vetületét. Sorra alakultak a jótékonysági-, az olvasó-, önképző-,
dal- és zeneegyletek. Különösen
nagy számban jöttek létre a
MÁV alkalmazásában álló dolgozók különböző kulturális szervezetei, melyek az 1800-as évek
végétől kezdve számos városban
kezdték meg a vasutas üzemi
munkások szellemi képzését. A
leghíresebbek a szombathelyi,
újpesti, miskolci és a szolnoki
főműhelyek egyletei voltak,
melyeket hasonló szervezeti
felépítés, tevékenységi kör és cél
jellemzett: a zene, az olvasás és
a sport területén szerették volna
az alkalmazottakat mozgósítani
és összefogni. Nem meglepő hát,
hogy az 1926-ban létrehozott
Dunakeszi Járműjavító Üzemben – hasonló elképzelésekkel
– már az indulás évében megalapították a dolgozók kulturális
egyesületét Magyarság Dal- és
Önképző Egyesület néven. Ennek – a többi MÁV egylet jelvényeihez hasonló – címerében
szereplő öthúros líra a dalt, a zenét és az irodalmat szimbolizálta,
míg a húrok mögött égő fáklya a
tudományt jelképezte.

Az önképzés elősegítésére
az egyesület még az alakulás
évében létrehozta könyvtárát.
Ennek vezetésével a szervezet
tisztségviselői közül Zsiday
István főkönyvelőt bízták meg,
könyvtárosi munkáját Barabás

Gyula és Vass Géza segítette. Mindhárman külön díjazás
nélkül tevékenykedtek. Az 556
kötetes induló könyvállomány
adományokból gyűlt össze. A
könyvtár a kölcsönzést 1928.
május 26-án kezdte el a Járműjavító Üzem kultúrházának (a
mai József Attila Művelődési
Központ) egyik termében. Kölcsönözni hetente egyszer, pénteken 15 óra 30 perctől 17 óráig
lehetett. A beiratkozási díj 30, a
tagsági díj havi 20 fillér volt. A
látogatókat géppel írott, kemény
táblákra ragasztott katalógus
segítette a választásban. A 2. világháborúban a könyvállomány
szinte teljes egészében elpusztult. Mivel a Magyarság Dal- és
Önképző Egyesület a megvál-

tozott politikai berendezkedés
hatására rövidesen feloszlott,
a bibliotéka újjászervezését a
Jármű Üzem Szakszervezeti
Bizottsága vállalta magára, s
így a volt egyesületi könyvtár
– Dunakeszi Vagongyár Szakszervezeti Könyvtára néven
– szakszervezeti fenntartásban
működött tovább. Dunakeszi
1977-es várossá alakulása után
megtörtént az elszakadás a vasutas szakszervezettől is, s az
intézmény, az addigi községi
könyvtárral együtt (annak fiókkönyvtáraként), a Városi Tanács
fennhatósága alá került. 2000től a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára
néven szerepel.
Lõrincz Róbert

Készül az új

Dunakeszi ki kicsoda
Több mint egy évtizede jelent meg a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár gondozásában
a Ki kicsoda Dunakeszin című
személyi névtár, amelyben az itt
élő vagy tevékenységükkel ide
kötődő, a közéletben, a művészeti és az irodalmi életben, a sportban érdemeket szerző személyek
adatait és rövid életpályájukat
tettük közzé. A kiadvány elektronikus formában még ma is hozzáférhető a könyvtár honlapján,
adatainak azonban már inkább
csak helytörténeti értéke van.
Régóta szükséget érezzük egy
új, bővített kiadás megjelentetésének. A korábbihoz hasonló
nyomtatott kiadásra azonban
nem vállalkozhatunk, ezért más
szempontból közelítettük meg
a kérdést, és a webportálunkon
nagy népszerűségnek örvendő helytörténeti adatbázisok
szerkezetéhez hasonló online
adattár előkészítésébe kezdtünk.
A munkában a könyvtár több
kiváló szakembere vesz részt,

ennek köszönhetően hamarosan
elkészül az a közel 500 tételes
alapnévsor, amelynek alapján az
érintett személyeket levélben, email-en megkeressük, és adataik
közlésére kérjük.
A hozzáférhető források és
a személyes ismeretség alapján
a következő fő kategóriába tartozó, Dunakeszin élő személyek
felkutatására vállalkoztunk:
művészek, közéleti szereplők,
társadalmi, politikai szervezetek
vezetői, a közszféra és a gazdasági élet vezetői, sportolók,
a tudományos élet szereplői,
kitüntetettek. A nagy munkának
még csak az elején tartunk. A
nyár végére tervezzük a levelek
és e-mailek kiküldését, majd a
visszaérkező adatok folyamatos
rögzítését. Az év végére remélhetőleg nyilvánossá is tehetjük
ennek a nagyszerű, közös munkának az eredményét, amellyel a
mi városunkban élő kiválóságokat szeretnénk köszönteni.
Preysing Frigyes
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JUBILÁLÓ KÖNYVTÁROSOK
K�������������������������
önyvtárunk életében 2013
nemcsak a rendezvényeink tekintetében jelenti a jubileumok
évét. Három kolléganőnk is
ünnepelheti a közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött több évtizedes tevékenységét. Németh
Klára könyvtárost és Takács
Ferencné könyvtári asszisztenst
30 éves jubileuma, Teleki Edit
könyvtári asszisztenst 25 éves
jubileuma alkalmából köszönthetjük ebben az évben.
Mindhárman az olvasószolgálatban dolgoznak, ami azt
jelenti, hogy nap, mint nap
találkoznak a könyvtárba járó
olvasókkal. Segítik őket a dokumentumok közötti eligazodásban, az internet használatában,
választ keresnek kérdéseikre.
Mindig pozitívan álltak a szakmai kihívások elé, folyamatosan
elsajátították a könyvtári munka
számítógépesítésével járó új feladatokat, fejlesztették tudásukat.
Sokrétű feladataik ellátásához
megbízható ismeretekkel rendelkeznek, a személyes kapcsolattartást nagy empátiával végzik.
Takács Ferencné Piroska
25. éve tagja könyvtári kollektívánknak. Kétféle szakterületen is
dolgozik. Részt vesz a felnőtt- és
gyermekrészleg kölcsönzési
teendőinek ellátásában és az
ehhez kapcsolódó pénzügyi és
számítógépes feladatok elvégzésében. Ily módon ő is közvetlen
kapcsolatban áll az olvasókkal.
Végzi a könyvtár gazdasági
munkakörből adódó feladatait is.
Személyi és bérnyilvántartásokat
vezet, munkaköréhez kapcsolódó jelentéseket készít.
Németh Klára 23. éve kollégánk. Kezdetben feldolgozó
könyvtárosként dolgozott, de
már hosszú ideje tájékoztató
könyvtárosként segíti az olvasókat. Ő foglalkozik a különféle
olvasói kérések megválaszolásával, a tanulmányokhoz,
vizsgákhoz szükséges irodalom
ajánlásával, a könyvtárközi köl-

csönzéssel. Igény szerint segíti
az internetezőket, gondoskodik
a könyvtárba járó folyóiratok,
újságok megrendeléséről, karbantartásáról. Több rendezvény

szervezője, pl. az irodalmi szalon, írók, költők felolvasóestje,
versmondó verseny.
Teleki Edit 18 éve dolgozik könyvtárunkban, kölcsönző

Németh Klára, Takács Ferencné, Teleki Edit

könyvtárosi teendőket lát el. Ő
az, aki a naponta hozzánk érkező felnőtt olvasókkal találkozik,
visszaveszi, kiadja a kölcsönzött
dokumentumokat, felvilágosítást
nyújt a könyvtár szolgáltatásairól. Nagyon sokrétű kölcsönzési
adminisztrációt vezet, foglalkozik az olvasók telefonos és
online kéréseivel. Szerkeszti és
gondozza a könyvtár egyre népszerűbb Facebook oldalát.
Természetesen most csak
egy kis ízelítőt adhattam három
kolléganőnk mindennapi munkájából, hiszen feladataik ennél
sokkal szélesebb skálán mozognak. Mindhárman megbecsült és
elismert kollégáink, a bemutatás
sorrendjében főmunkatársi, tanácsosi és munkatársi címmel
rendelkeznek. Köszönöm, hogy
együtt dolgozhatunk, és köszönöm a munkahely iránti hűségüket, hiszen közalkalmazotti
éveik legnagyobb részét könyvtárunkban töltötték el.
Csonka Mária

KICSIKNEK NAGY KALANDOK

a gyermekrészleg programjai
A 2012-ben a megszokott
könyvtári szolgáltatások mellett
sok színes programmal kedveskedtünk a kis olvasóinknak és
szüleiknek a gyermekrészlegben.
Húsz óvodás és iskolás csoport
tett látogatást nálunk, és ismerkedett meg a könyvtárunkkal és
a könyvtárhasználattal.
Folytatódott a családi mesedélelőttel egybekötött kézműves
foglalkozás, amit Knul-Kerezsi Andrea óvónő tartott. A
gyermekrészleg honlapjának
színesítésére rajzpályázatot hirdettünk. Tavaly 55 diák adott
le pályaművet, az idén már
113-an neveztek, közülük 13
tanuló rajzát díjaztuk, melyek
egy éven át láthatóak voltak a
honlap nyitólapján. A díjazottak
az Olvasók Napján vehették át a
könyvjutalmukat. Augusztusban
kézműves foglakozásokat tartottunk, melyet sok ügyes kezű gyerek és szülő hétről-hétre szívesen

látogatott. Nyáron indult újra az
online irodalmi kvízjátékunk,
amit a gyerekeknek havonta
kellett megoldaniuk. A legtöbb
kvízjátékot kitöltő és legtöbb
pontot összegyűjtő gyerekek az
Olvasók Napján vehetik majd át
a nyereményüket.
Ott voltunk a szeptemberi
Dunakeszi Kulturális és Sörfesztiválon is, a könyvtári sátorba
látogatók többek között könyvjelzőt készíthettek. Hagyományainkhoz híven szeptemberben megrendeztük a Népmese
Napját, melyen helyi óvónők
folyamatos meseolvasást tartottak a résztvevőknek.Az októberi
író-olvasó találkozón bemutattuk
Fésűs Alexandra Szellemmese
című könyvét, novemberben pedig Finy Petra, több nagysikerű
gyerekkönyv szerzője volt a vendégünk. Az ősszel induló Olvasó
Város programban Dunakeszi
iskoláival összefogva 514 gye-

Finy Petra
rek jelentkezett a játékra, és a
könyvajánlójukkal sokan értékes
nyereményben részesültek. A decembert a karácsonyi kézműves
foglalkozásokkal és a Waldorf
óvoda bábelőadásával zártuk.
Mindenkinek köszönjük a
programokban való részvételt, és
reméljük, az idén is tudunk izgalmas és érdekes rendezvényeket
szervezni kedves olvasónknak.
Leniczki Tímea
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Karácsonykor
szeretettel
Az elmúlt év karácsonya előtt könyvtárunk különleges
meglepetéssel készült
a Dunakeszin élő nagycsaládosok számára.
Az önkormányzat által
indított ajándékdoboz
akció keretében könyvcsomagokat állítottunk
össze, és adtunk át szép
díszcsomagolásban az
arra rászoruló gyermekeknek és szüleiknek.
Az ajándékcsomagokban szereplő köny„Kedves Könyvtárosok!
veket egész évben gyűj- Köszönjük a szép könyveket és a
töttük, amire előzetesen kedvességüket.”
felhívást tettünk közzé
könyvtárunkban, honlapunkon nagyon örültek a könyveknek,
és a médiában is. Összesen 30 sok gyermek szép rajzot külcsaládot tudtunk megajándé- dött köszönete jeleként. 2013
kozni. A csomagokba összesen februárjában előtérkiállítást
159 darab könyvet válogattunk rendeztünk az ajándékba küldött
össze.
alkotásokból, s most közzé is
Igyekeztünk személyessé teszünk belőlük egyet.
tenni az ajándékokat, mert minNagyon örülünk annak,
den csomagba olyan könyveket hogy pár könyvvel szebbé tetettünk, amik névre szólóak vol- hettük az ünnepet, és reméljük,
tak; előzetesen ugyanis felvettük hogy a jövőben is módunkban
a kapcsolatot a Dunakeszi Nagy- lesz ugyanígy tenni. A sikeres
családos Egyesület vezetőjével, könyvgyűjtő akciót ebben az évIklódy-Szathmáry Eszterrel, aki ben is folytatjuk, és ehhez kérjük
tájékoztatott bennünket a csalá- továbbra is az Önök segítségét!
dok létszámáról és a gyermekek
Szeretnénk, hogy a karáéletkoráról. Az olvasóktól kapott csonyi könyvajándékozás szép
ajándékkönyveket kiegészítettük hagyománya fennmaradhasson
a könyvtár vásárlási keretéből könyvtárunk karitatív tevévásárolt könyvekkel.
kenységeként.
A megajándékozott családok
Lenkei Va�����
léria

2013-as nyári kézmûves foglalkozások
Az idei nyári szünet sem
telhet el kézműveskedés nélkül.
Most is izgalmas és szép dolgokat készíthetnek a barkácsolni
szerető gyerekek és szülők a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
gyermekrészlegében. A foglalkozások augusztusban minden
pénteken 11-17 óráig tartanak,
amelyre sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Programjaink:
aug. 2. pörgőforgók árnyékfiligránokkal,
aug. 9. ceruzatartó készítés,
aug. 16. képkeret készítés,
aug. 23. szélkerék készítés.
Őszi előzetes
Az idén ősszel Vig Balázs
Rettegő fogorvos című könyvéből lesz író-olvasó találkozó.

Egy megújuló közösségi tér

OLVASÓSAROK
A József Attila Művelődési Központban működő
1. Sz. Fiókkönyvtárban 100 m²
alapterületen 35.000 kötet áll
az olvasók rendelkezésére. Egy
közös térben található a felnőtteknek és a gyermekeknek szóló irodalom, itt működik a kézikönyvtár, a folyóirat részleg és
az internet szolgáltatás is.
A hely bizony nagyon szűkös, a könyvtár zsúfolt, de a
könyvtárosok találékonyságával évről évre mégis elhelyezhetők az új dokumentumok,
annak ellenére, hogy már talpalatnyi szabad hely sincs.
Az olvasók nagyon kedvelik
ezt a családias hangulatú intézményt. A környező iskolák
diákjai, pedagógusai, a nagy
kiterjedésű Duna-parti lakótelep lakói, de a város távolabbi
területén élők is előszeretettel

látogatják a fiókkönyvtárat.
A 85. születésnapját ünneplő könyvtár olvasói Dióssi
Csaba polgármester és Szabó
József képviselő támogatásával olyan születésnapi ajándékot kaptak, amely bizonyos
szempontból megnagyobbítja
a mozgásteret, ugyanis felújításra került a könyvtár előtere.
A mintegy 20 m² alapterületen
új, kényelmes bútorokkal olvasósarok került kialakításra,
amit a könyvtár olvasói és a
művelődési központ látogatói egyaránt használhatnak.
Könyvet, újságot olvashatnak,
elfogyaszthatnak egy kávét,
válogathatnak a filléres könyvekből, használhatják az üzenő
falat, vagy csak egyszerűen
leülhetnek egy baráti beszélgetésre.
Cs.M.

Ezt kisütöttük!
A 1. Sz. Fiókkönyvtárban
dolgozó kollégáink ötlete alapján hirdettük meg A könyvtár
születésnapi süteménye című
receptpályázatot. Célunk az
volt, hogy ezentúl a Könyvtár Süteménye nevet viselő, a
győztes recept alapján készített finomsággal várjuk majd
a nagyobb rendezvényeinken
látogatóinkat.
A könyvtár képviselőiből
és a Bíró Cukrászda vezetőjéből álló zsűri döntése alapján a
Könyvtár Sütije díjat Göblyösné
Mohácsi Nelli és Göblyös Anna
OlvaSós nevű „alkotása” nyerte meg.
A pályázatra beérkező receptek közül díjatt kapott: Lévai
Anikó epres, túrós süteménye,
Királyné R. Zsuzsa ribizlis, joghurtos kockája, Mihály Csilla
almás sütije, Sörös Ferenc surányi kockája és Zohány Jánosné
mákvirág süteménye.

Könyvheti rendezvényünkön a pályázatra beküldött
receptek alapján készített süteményeket mindenki megkóstolhatja, és ízlése alapján
rangsorolhatja is azokat. A közönségdíjat a 13 órakor kezdődő
eredményhirdetésen adjuk át.

OlvaSós, a könyvtár sütije
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ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!
Június 8-ára ünnepelni hívjuk
kedves olvasóinkat, Dunakeszi
minden lakóját a VOKE József
Attila Művelődési Központba!
Ezen a napon ünnepeljük a
Magyarság Dal és Önképző
Egyesület Könyvtárának 85.
születésnapját, valamint megemlékezünk Weöres Sándor születésének 100. évfordulójáról.
Nyitó programunk 10 óra
30 perckor a Maszk Bábszínpad előadása lesz a színházteremben. A műsoruk címe:
Szamárcsel, avagy török gyerek
megvágta, magyar gyerek gyógyítja. A Maszk Bábszínpad,
mely hivatásos bábszínészekből
álló társulat, 15 éve független
színházként működik. Kísérletező szellemű csapatként szinte
minden előadásukban változó
bábtechnikával, színpadképpel dolgoznak. Magyarországon különleges, általuk kezdeményezett módon állítanak
színpadra történelmi témákat,
kiemelten várrege feldolgozásokat. A társulat művészei: Havas
Zsolt és Havas Edina.
Szabadtéri színpadi programjaink közül elsőként egy
zenés irodalmi kalandozásra
invitálnak bennünket Imre István, Zala Lídia és Nádházi Péter
színművészek az Azok a 20-as,
30-as évek című műsorukkal.
Ezt követően a Könyvheti kerekasztal beszélgetést ajánljuk,
melynek keretében újkötetes
szerzőink is bemutatkoznak.
Aranyosi Ervin Megsúgott
titkaim címen első verseskötetét
mutatja be. A szerző szerteágazó érdeklődési körben alkot, e
mellett jógaoktató és életmód
tanácsadó is. Önmagáról így ír:
„Tiszteletbeli Mosolyköltője

lettem a Mosolyogj Magyarország Mozgalomnak.”
Dr. Kisida Elek nyugalmazott sebész főorvos, egyetemi
magántanár nagyon termékeny
és eredményekben gazdag életpályát tudhat magáénak. Ma
gas színvonalú közéleti tevé
kenységéért 2012-ben a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztjét adományozták neki. Városunk elismert polgáraként 2013. március
15-én díszpolgári címet kapott.
És mivégre is?! című munkája a
Szent György könyvek sorozatban jelent meg 2013-ban.
Vincze József több területen
alkotó művész. Hobbiként veterán autók restaurálásával foglakozik. Az ünnepi rendezvényen
a 2012-ben megjelent Lélek-dal
című kötetét mutatjuk be. Velük
és a többi meghívott helyi íróval,
költővel Száraz György beszélget; név szerint Arlett Lászlóval,
Csongor Andreával, Hála Józseffel, Kardos Józseffel, Katona M.
Istvánnal, Peti Sándorral, Rátki
Zoltánnal, Sári Imrével, Tóth
Imrével és Varjas Jánossal.
A szabadtéri színpad 12
órakor kezdődő programja igazi
zenei csemegének ígérkezik.

Szabó Balázs igazi modern
polihisztor: dalszerző-énekes,
multiinstrumentalista, bábszínész és mesemondó. 2009-ben
valóra váltotta egyik gyermekkori álmát: megalapította a saját
zenekarát, a Szabó Balázs Bandáját, amellyel mostanra jókora
ismertségre tett szert. A zenekar
mellett önálló műsorával is
járja az országot, fellépései
során csellista zenésztársával,
akusztikus hangszerekre új-

rahangszerelve adja elő saját
dalait illetve versfedolgozásait,.
Az Ünnepi Könyhétre külön
meglepetéssel érkezik: Weöres
Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából Weöres
verseket is énekel majd, melyeket Dunakeszin hallhat először
a közönség.
Kívánunk mindenkinek jó
szórakozást és örömteli ünnepnapot!
Lenkei Valéria

A nagy attrakció!
Flash mob Weöres Sándor tiszteletére
A flash mob egy viszonylag
új társadalmi jelenség, 10 éve
indult el hódító útjára. Emberek
egy csoportja, egy előre megbeszélt helyen és időpontban
találkozik, véghez visz egy
előre megbeszélt cselekményt.
Célja a figyelemfelkeltés, az
elgondolkodtatás.
Mi könyvtárosok különleges
módon szeretnénk emlékezni
Weöres Sándorra, a költő születésnapjának 100. évfordulója
alkalmából. Nem nőnek úgy
fel gyermekek, hogy Weöres
Sándor verseit ne ismernék
meg. A vers, a ritmus, a játékosság meghatározó a fiatalok
életében. Ugyanakkor a felnőttek: szülők, óvónők, tanítók is

jó ismerői a költő verseinek, de
az ő életükben már a felnőtteknek szóló gondolatok is jelen
vannak. Nem hiszem, hogy van
olyan ember Magyarországon,
aki a költő gazdag életművének
egyetlen alkotásával sem találkozott volna.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy akik eljönnek június
8-án délelőtt a József Attila
Művelődési Központ Fosters
udvarában megrendezendő
könyvheti programokra, részesei lehetnek e nagyszerű játéknak. 12 óra 10 perckor minden
résztvevő megáll majd egy pár
pillanatra, és közösen elmondjuk Weöres Sándor sokszor
idézett versét:

SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
Szabó Balázs

Könyvtári Napok 2013
Kiadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
Készült a budapesti Raszter Nyomdában 500 példányban
Felelõs kiadó: Csonka Mária igazgató
Szerkesztette és a fotókat készítette: Preysing Frigyes

A fenti szép gondolatokkal emlékezzünk együtt Weöres Sándorra!
Csonka Mária

Nyári szünet a könyvtárban

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
2013. július 1 – 28-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Állomás sétány. 17.)
2013. július 29 – augusztus 25-ig zárva tart.

