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OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény. 
Ezen a napon a központi könyvtárban és a fiók

könyv tárban a fénymásolás és nyomta  tás kivételével 
min den szolgáltatás és a beiratkozás díjmentes. 
Azok nak az olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt 
kölcsönzési határidejű dokumentumokat, az összeg 
nagy ságától függetlenül  elengedjük az eddigi ké
sedelmi díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

10-18 óráig az előtérben 
Játékos feladatok Kölcsey Ferenc életéről és Dunakesziről, a mi városunkról
10 órakor a központi könyvtár olvasótermében
Gyarmati Viktória meseíró és Csohány Gábor illusztrátor műsora
11 órakor Kölcsey Ferenc könyvtár előtti szobránál
Koszorúzás és megemlékezés a 225 éve született Kölcsey Ferencről
Ünnepi köszöntőt mond: Bereczné Csillag Mária gimnáziumi tanár
16.30-kor a központi könyvtár olvasótermében
A gyermekrészleg irodalmi kvíz és rajzpályázatának díjátadója

2015. június 2-16-ig a nyitvatartási időben
KÖLCSEY FERENC 
életét bemutató dokumentumkiállítás 
Válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából 

2015 június 4-én, csütörtökön 18 órakor
KÖLCSEY FERENC 
életútja és a költői szerep értelme 
Dr. Gyapay László irodalomtörténész előadása

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2015.  &   Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

„Óh, ne mondjátok azt, hogy a
 Könyv ma nem kell,

hogy a Könyvnél több az Élet
és az Ember;

mert a Könyv is Élet, és él,
mint az ember –

így él: emberben könyv, s a
Könyvben az Ember.”

Babits Mihály: Ritmus a könyvről

A Könyvtári Napok c. 
kiad ványunk 1986-ban, a  
könyv tár felújított épületének 
átadása alkalmából meg jelent 
első lapszámában ol vasható 
Babits verse, mely ből idéz-
tem pár sort. Kö zel 30 év 
telt el szakmai kiadványunk 
megjelenése óta, amely mér-
földkő volt a korszerű városi 
könyvtári ellá tás elindításá-
hoz. Má ra messzire jutottunk 
szak mánkat tekintve, a digi
talizálás korszakát éljük, és 
a régi kérdésre – kell-e a 
könyv? – ugyanazt a vá laszt 
adjuk: kell a könyv, mert tanít, 
szórakoztat, mű veltséget ad. 
És kell a könyv tár, amely kö-
zösségi szín térként az infor-
mációk renge tegében eligazít 
és kaput nyit a világra. Örülök, 
hogy ezt a város lakossága 
is így érzi, mert használják 
szolgáltatásainkat, és örülök, 
hogy ezt a város vezetése 
is így érzi, mert támogatja 
munkánkat.

Az idei, 86. ünnepi könyv
héten kiemelten név adónkra 
emlékezünk. Köl csey Fe-
renc 225 éve szü letett, és 
könyvtárunk 15 év vel ezelőtt, 
2000ben, a mille nnium évé-
ben vette fel a költő nevét, 
akinek nemzeti himnuszun-
kat köszönhetjük. Hagyomá-

nyainkhoz híven az olvasók 
napján koszorúzzuk meg a 
költő mellszobrát, továbbá 
számos programmal, olva-
sói kedvezménnyel vár juk 
látogatóinkat.

ELKÖSZÖNŐ
Könyvtárigazgatóként utol

já ra írhattam köszöntőt e szá
momra fontos kiadványban. 
Azt kívánom könyvtárunknak, 
hogy sokszínű, és a könyvtári 
szak mában élenjáró szolgál
ta tásainak értő közvetítésével, 
könyvtárosaival együtt továbbra 
is részese legyen a helyi közé

letnek, a város kulturális éle
tének. Könyvtárosainak pedig 
azt kívánom, hogy nem köny
nyű szol gálatukkal minél több 
olvasó megelégedését nyerjék 
el, és munkájukat támogatók is 
segítsék.

Csonka Mária
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KÖLCSEY
és az Y generáció

Dunakeszi városi könyvtára 
15 éve vette fel Kölcsey Ferenc 
nevét. Mi, olvasók gyorsan 
meg szerettük, méltónak és az 
intézmény feladataihoz illőnek 
érezzük a névválasztást. 

Az ezredforduló óta talán 
egy kicsit újra megbecsültebb 
alakja lett a magyar kultúrpo
litikának a reformkor egyik 
legnagyobb egyénisége, a kor
társak megbecsülését is kivívó 
szónok, irodalmár és közéleti 
ember, Kölcsey Ferenc. A szó 
legnemesebb értelmében volt 
politikus, aki egész életében 
a közjóért, hazája felemelke
déséért dolgozott. Halála után 
Kossuth Lajos így méltatta az 
erkölcsi tisztaságáról, maku
látlan jelleméről már életében 
elhíresült költőt: „Oly sokratesi 
bölcsesség, oly catói karakter 
annyi szerénységgel, oly meleg 
emberszeretet, oly minden em-
beri salaktól tiszta szellemiség 
és személyesített erény, oly 
gyermeki szelídséggel – mikor 
volt, hol van s mikor lesz?”

A Radnóti Miklós Gimnázi
umban igyekszünk ezt a reform
korban kialakult, önösségtől 
mentes emberideált példakép
ként állítani diákjaink elé. De 
mit és mennyit sikerül átadnunk 
tanítványainknak a reformkor 
nagyjai által megfogalmazott 
eszményekből? Hogyan véssük 
a lelkükbe azokat a gondolato
kat, amelyeket Kölcsey olyan 
okosan és szemléletesen érvelve 
fogalmaz meg Parainesisében, 
amikor már azt sem érzik kö
zülük sokan, mit jelent egy 
családhoz tartozni, nemhogy 
egy hazához, nemzethez?! 

Fiatal tanárként lelkesen 
hittem szavaim erejében, most 
már látom, a családban dől el, 
milyen értékeket csöpögtetnek 
a szülők gyermekeikbe, az is
kola alig tud hatni, változtatni. 
Persze nem adjuk fel, az utolsó 
pillanatig nevelni akarjuk ta
nítványainkat. Például Varga 
Tibor igazgató úr idei ballagási 
búcsúztatójában Kölcsey in
telmeihez méltó, emelkedett 
mondatokat fogalmazott útra
valóként végzőseink számára. 

„Életünk teli van válasz-
tással. (…) Én most két fontos 
lehetőségről szeretnék szólni. 
Az egyik: eljövendő családod 
alapítása. Ez legyen az a szikla, 
melyre jövődet építed. A család 
biztonság, megtartó erő, az élet 
fensége és titka, nemzetünk 
jövője. (…) A másik: semmi-
képpen ne válassz másik hazát! 
Nem azért, mert nem lehetne. 
Azért, mert túl nagy a felelős-
séged ezért a meggyötört, meg-
szenvedett mostaniért. Tudatá-
ban kell lenned annak, hogy ez 
a nemzet már túl kicsi ahhoz, 
hogy te elhagyd. Emlékezz 
Jókai intelmére: Feltétlenül 
szegény az a nemzet, amelyiket 
a legtehetősebb, legműveltebb 
polgárai hagynak el.” 

De valóban így gondolják 
tanítványaink? Hogyan alakul 
annak a tíz kiváló diákunknak a 
sorsa, akik külföldi egyetemek
re adták be a jelentkezésüket? 
Marade majd közük ehhez 
a hazához, teszneke érte, ha 
sikeres, jómódú polgárként 
élnek valahol a világban? És 
a többiek? Hol és hogyan kép

zelik el az életüket? Valóban 
elavult ez a „túlzott, patetikus 
hazaszeretet”, – ahogyan né
hány tanítványom fogalmaz? 

Kölcsey érvelése még vi
lágos: „Az egyes ember csak 
meghatározott körben mun-
kálhat, az emberiséget csak 
a hazán keresztül szolgálhat-
juk. Fáradj a hazáért, s nem 
tenmagadért; így nem leszen 
okod panaszkodni. Ki magáért 
fárad, gyakran csalatkozik; ki 
lelke erejét hazájának szenteli, 
annak tettei előbb-utóbb siker-
rel koronáztatnak meg; s a si-
ker felől az emberiség elismert 
haladása biztosít.”

A 21. század fiataljai első
sorban jól akarnak élni, akár 
világpolgárként, ha máshol 
jobban boldogulnak. Nincse
nek nyelvi akadályaik, hisz’ a 
honi tanügy fontosabb felada
tának tartja az idegen nyelvek 
tanítását, mint az anyanyelv 
okítását. A legtehetségesebb 
tanítványainkat, a legjobb 
sportolóinkat, a legügyesebb 
szakmunkásainkat, orvosain
kat, mérnökeinket csábítja el 
Európa, a világ. De csak azokat 
tudja, akik gyökértelenebbek, 
akiket nem tart vissza a családi 
kötődés, mint az én édesapámat 
1956ban az édesanyja sírása. 

Szerencsére a többség most 
is megkapja azt a családi mu
níciót, amellyel, ha nem is a 
reformkori elkötelezettséggel, 
de a maguk módján önzetlenül 
építik és segítik a közösséget, 
amelyben születtek. Ezzel kap
csolatban idéznék tanítványaim 
idevágó gondolataiból: 

„Nem nézheti mindenki 
csak a saját érdekeit, kényte-
lenek vagyunk a nagyobb jóra 
is gondolni. Eb ben kulcsfontos-
ságú a közösség.”

„A hazaszeretet tart itthon. 
De nem gondolom, hogy ezt ma-
gasztos mondatokkal kéne meg-
fogalmazni, mert a hazaszeretet 
számomra valamiféle zsigeri, 

sejtszintű érzelem. Mennék én 
külföldre tanulni, világot látni, 
szabadon szárnyalni az ismeret-
len forgatagban, de nem tudnék 
külföldön élni.”

„Fontosak a hagyományok, 
a szokások, az ünnepek. Nem 
szeretnék valahol idegenként 
élni, nem szeretném, ha a 
gyerekeim nem az én hagyo-
mányaim szerint nőnének fel. 
Nem szeretném hátrahagyni a 
barátaimat és a családomat. 
Ha valaki igazán akarja, az 
itthon is megtalálhatja a bol-
dogságot”

Szerencsére sok tanítvá
nyom gondolja hozzám hason
lóan úgy, hogy egy élet nem 
elég ahhoz, hogy valahol olyan 
gyökerekre, olyan értékekre, 
olyan magabiztosságra leljünk, 
mint abban az országban, ahol 
születtünk. A választott hazánk 
soha nem válik szülőhazánkká. 
Az a nyelv soha nem válik 
anyanyelvünkké. 

Itt szeretnék visszakanya
rodni Kölcsey alapgondolata
ihoz. Ahogyan ő fogalmaz, a 
műveltség legfőbb forrásai a 
könyvek. Ő még kötelezőnek 
és elengedhetetlenül szüksé
gesnek tartotta az olvasást. 
Olyan könyvek kézbe vételét, 
amelyek „a zseni lángjegyét 
hordják homlokukon”. Hason
ló jelentőséget tulajdonított 
az írástudók felelősségének. 
Az írói mesterséget az egyéni 
fejlődés csúcsának, a legma
gasabb fokú tevékenységnek 
tartotta. „Erő, tapasztalás, 
tudomány kell hozzá”, vallotta, 
valamint az anyanyelv tökéle
tes ismerete. 

Semmilyen más nyelven 
nem vagyunk képesek árnyal
tabban érezni, gondolkodni, 
fogalmazni és álmodni, mint 
az anyanyelvünkön. S a sza
vaknak, a gondolatoknak még 
mindig a könyvek a legjelen
tékenyebb közvetítő eszközei. 

Könyvtárunk nem választ
hatott volna méltóbb és hitele
sebb névadót, akinek életműve, 
gondolatai máig hatnak és kö
vetendő példaként szolgálnak.

Bereczné Csillag Mária

Kölcsey szobra a má té-
szalkai gimnázium előtti 
parkban (OSZK Képtár)
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EZ TÖRTÉNT 
AZ ELMÚLT ÉVBEN

2014ben, rendezvényeink 
sorában elsőként a magyar kul
túra napját ünnepeltük. Január 
23án a Kávészünet Együttes 
meg zenésített verseket adott 
elő az érdeklődő közönségnek. 
Az együttest a kultúra fiatal 
nagy követeiként is emlegetik, 
igé nyes előadásmódjuk, kul
túraközvetítő szerepvállalásuk 
okán. A könnyűzenével társí
tott népszerű versek Popovics 
György és Németh Ferenc 
köz  vetítésével kellemes hangu
latot te remtettek, és nagy sikert 
arat tak.

Május 8án CsernaSzabó 
András író volt Irodalmi Sza
lonunk vendége. A kortárs 
ma gyar irodalom egyik leg
szí nesebb egyéniségével Tar
ján Ta más irodalomtörténész 

be szél getett, s a jó hangulatú 
es ten a közönség az író mun
kásságán keresztül nem csak 
Bohumil Hra bal filozófiájáról, 
a bol  dogság keresésének lehe
tő sé geiről, Móricz Zsigmond, 
Rejtő Jenő vagy Hamvas Béla 
életszemléletéről, hanem a ma
gyar gasztronómia múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről is átfogó 
képet kapott.

A hagyományoknak meg
felelően június 3án, az olvasók 
napján egész napos programmal 
és a szokásos kedvezményekkel 
vártuk olvasóinkat. Mindkét 

könyvtárban játszhatták ol
vasóink a Dunakeszi, a mi 
városunk! játékot, amellyel 
fel mérhették mennyire is me
rik Dunakeszi kiválóságait, 
intézményeit, eseményeit. Dél
után Kölcsey Ferenc szob rá nál 
tartottunk megemlékezést és 
koszorúzást.

Június 5én Kötter Ta mással 
ismerkedhettek meg az érdeklő
dők iróolvasó talál kozó kere
tében. Kötter Tamás egy olyan 
világot mutat be olvasóinak a 
Rablóhalak című novelláskö
tetében, amiről eddig kevesen 
írtak a magyar irodalomban, 
mivel a felső tízezer világa 
ritkán találkozik a magyar írók 
életével. A szerző része ennek 
a világnak, a pesti „édes élet
nek”, így hitelesen mutatja be a 
pénzes ügyvédeket, a menő me
nedzsereket, a multis lányokat. 
Bepillantást nyerünk a kabriók, 
drága szórakozóhelyek, álom
nyaralások csillogó világába 
és a csillogás mögötti szédítő 
ürességbe.

Az elmúlt évben először 
kap csolódott be könyvtárunk 
a Múzeumok éjszakája prog
ram sorozatba. Június 20án 
tárlatnyitással vártuk az érdek
lődőket, akik szép szám mal 
érkeztek. Rózner György ter
vezőművész tárlatát Appelshoff 
Péter festőművész nyitotta 
meg. Két sorozatot lát hattunk 
a művésztől. Az egyszerűtől a 
bonyolultig tartó metamorfózist 
bemutató képeket egy Illyés 
Gyula idé zettel jellemezte az 
előadó: „Szépen az ír és beszél, 
akinek si kerül még a bonyolult 
gon dolatait is egyszerűen és 
világosan előadni.”

Napjaink sikeres regény
író jával, Fábián Jankával ta lál
kozhatott ezt követően a közön
ség. Csonka Mária beszélgetett 
az írónővel, aki elmondta, hogy 
tudatosan törekszik romantikus 
történeteit a múlt század külön
böző sorsfordító korszakaiba 

he lyez ni. A péntek esti lazítás 
jegyében folytatódott az este a 
jazz klubnak berendezett olva
sóteremben. Mindenki meg
ízlelhette a 2013. évi recept
pályázaton a könyvtár sütije 
címet elnyert, OlvaSÓS nevű 
finomságot, dedikáltathatott, 
beszélgethetett az írónővel s 
mindeközben éjfélig igényes, 
kellemes zenei aláfestéssel emel
te a hangulatot a Chamelon Jazz 
Band. A Fiókkönyvtár 21én 18
24 óra között várta az olvasókat. 

A nyári szünet után, elsőként 
a DunakesziFeszt kere tében a 
Katonadombon vár tuk olvasó
inkat, egész napos kitelepülésen. 
Vittünk szép számmal filléres 
könyveket, és a könyvtár kiad
ványait is meg lehetett vásárolni. 
Lehetőség volt könyvet köny
vért csereberélni. A Dunakeszi, 
a mi városunk! kvíz z el és a 
helyismereti, óriás vaktérkép
pel eredményesen ját szóknak 
azonnali nyeremény járt. A 85 
éve született Gérecz Attilára 
emlékeztünk a róla szóló kiállí
tással és az életével kapcsolatos 
szellemi totóval. Útjára indult a 
két hónapig tartó Olvasó város 
játék is. Az érdeklődő közönség 
meg ismerhette könyvtárunk 
online szolgáltatásait a Könyvtár 
a mobilon bemutatásán. A nap 
legnépszerűbb rendezvénye 
a rendhagyó Irodalmi Szalon 
volt. A Szalon vendége, Rudolf 
Péter Kossuth és Jászaidíjas 
színművész, akivel Tarján Tamás 
irodalomtörténész be szél getett.

Szeptember 25én, a nép
mese napja alkalmából, „Egy 
asszony két vétkecskéje” cím
mel, Szabados Zsuzsa óvónő tar
tott nagysikerű előadást. Szé kely 
népmeséket mesélt, ízes, székely 
előadásmóddal, fel nőttek részére 
a könyvtár olva sótermében. 

Október 2án a zene világ
napja alkalmából az Animato 
Ope  ra társulat előadását élvez
hettük. A társulat fő célja a 
klasszikus zene, elsősorban az 
opera népszerűsítése és eljut

tatása olyan érdeklődőkhöz, 
akik ritkábban tudnak eljutni 
hangversenyre, vagy operába. 
Az animato zenei szakkifejezés, 
jelentése „lelkesen”. Az ér dek
lődés óriási volt, a könyvtár 
tel jesen megtelt, ahogy mondani 
szokták, „még a csilláron is lóg
tak”. A társulat tagjai: Kovács 
Ágnes szoprán, Bándi Irisz Réka 
mezzoszoprán, Pető József tenor 
és Lukács István basszbariton. 
Az énekeseket Salgó Tamás zon
goraművész, a Magyar Állami 
Operaház karnagya és korrepe
titora kísérte. 

Október 16án ismét vártuk 
olvasóinkat a helyi írók, köl tők 
felolvasó estjére. A rendez
vényen, Dunakeszin élő írók, 
költők olvastak fel saját mű
veikből. Örömmel fogadtuk, 
hogy néhányan családjukkal, 
gyermekeikkel vettek részt váro
sunk irodalmi életének ezen 
ese ményén. Hallhattunk verset, 
novella és regényrészletet, for

Cserna-Szabó András

Animato Operatársulat

(Folytatás a 4. oldalon)
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A könyvtári szakma szép
ségét, lényegét számos módon 
igyekeztünk és igyekszünk 
megismertetni a város lakos
ságával. 1995ben Összefo-
gás a könyvtárakért címmel 
nagyszabású, országos ren
dezvénysorozat indult útjára. 
Könyvtárunk is vállalta, hogy 
helyi programok keretében 
felhívjuk a figyelmet az in
formációközvetítés terén vég
zett sokoldalú munkánkra. 
Az olvasók, könyvtárosok 
és a fenntartó képviselőinek 
közös futása a könyvtártól a 
Casalgrande térig jelképezte az 
együttműködés, az összefogás 
fontosságát. Ugyancsak ezt a 
tényt erősítette a Dunakeszi 
Városi Könyvtárért Alapítvány 
létrehozása. A MÁV Dunakeszi 
Vagongyártó és Javító Kft. és a 
Szárnyaskerék Étterem, mint 
alapítók a könyvtári tevékeny
ség korszerűsítését tűzték ki 
támogatandó célnak. 

20 éves a könyv tárunk 
alapítványa

Az adó 1%ából juttatott 
összegek, és támogató olva
sók felajánlásaiból kezdetben 
a kézikönyvtár állományát 
gazdagítottuk, az elmúlt tíz 
év ben pedig számítástechnikai 
esz közparkunkat és szoftver
állományunkat fejlesztettük.  
Ezúton is köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki alapítvá
nyunk támogatásával hozzájá
rult, hogy minél jobban meg
feleljünk a szakmai és olvasói 
elvárásoknak.

Csonka Mária 
kuratóriumi elnök

A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtá
ra bemutatkozási lehetőséget 
hirdet amatőr, ill. félprofi fotó-
soknak az alábbi témakörben:
„Dunakeszi minden időben”

A felhívásra olyan képeket 
várunk, amelyek Dunakeszi 
sokszínű, megújuló életét je
lenítik meg, vagy bármilyen 
szempontból városunkhoz köt
hetők. Amennyiben Dunakeszi 
régmúltját bemutató fotókat is 
használnának pl. montázstech
nika alkalmazásával, a fotók 
korábbi lelőhelyeit, ill. alkotóit 
is kérjük feltüntetni. A jelentke
zők munkái, jelentkezőnként 
egymásfél hónapig lesznek 
láthatók a fiókkönyvtár (Állo
más sétány 17.) előterében. A 
legjobb fotós önálló, megnyitó
val egybekötött kiállítással mu
tatkozhat be a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban (Kossuth 
Lajos u. 6.). 

Részvételi feltételek:
A jelentkező kizárólag sa

ját, eredeti szerzői alkotásával 
indulhat, azonban kollázs ill. 
montázstechnika alkalmazható. 

A pályázaton bárki részt 
vehet kortól függetlenül. 

A képek készülhetnek digi
tális kamerával, vagy bármilyen 
digitális kép alkotására alkalmas 
egyéb eszközzel, de bármely 
analóg technikával is. Beadható 
bármely digitális vagy grafikai 
eljárással alakított kép is. 

A képeket minimum A/4 
méretben (21x30 cm) fotópa
pírra nyomtatva személyesen 
lehet leadni az 1.Sz. Fiók
könyvtárban, (Állomás sétány 
17.) vagy postai úton eljuttat
ni a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtár 

címére. A képek hátoldalára 
kérjük ráírni a mű címét, a 
beküldő nevét, elérhetőségét 
(telefon, email), valamint 
azt, hogy milyen sorrendben 
kívánja a képeket a tablókra 
felhelyezni.

Digitális formátumban is 
kérjük beküldeni a pályamun
kákat a fiok@mail.dkvk.hu 
email címre. A képfelbontás 
minimum 1024x768 pixel le
gyen. Ez eset ben is kérjük 
felt üntetni a mű címét és a be
küldő elérhetőségeit, valamint 
a sorrendiséget.

Egy személy annyi pá lya
mű  vet adhat le, amennyi elfér 
a 4 db 55x85 cmes tablóinkon. 
Pl. A/4 méretben maximum 25 
db fotót, melyből kb. 9 db álló, 
14 db fekvő.

A fotósok közül szakmai 
zsűri választja ki a legjobbat, 
aki önálló kiállítással mutatkoz
hat be a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban (Kossuth Lajos 
u. 6.).  A kiállított fotókat fel
töltjük a Facebookoldalunkra, 
ahol a látogatók is szavazhat
nak (a „Tetszik” gombbal). 
A legkedveltebb fotós lesz a 
közönségdíjas alkotó.

A fotók beérkezésének 
ha tárideje: folyamatos. Be-
mutatkozási lehetőséget 2016 
decemberéig biztosítunk.

Díjazás: A résztvevők – 
többek között – értékes fotós té
májú könyveket kapnak. A leg
jobb fotós önálló kiállításának 
megnyitójáról a későbbiekben 
tájékoztatjuk résztvevőinket. 

A felhívással kapcsolatos 
további információ kérhető 
a fiok@mail.dkvk.hu email 
címen, vagy a 27390144 te
lefonszámon.

Dunakeszi minden időben

FELHÍVÁS

gatókönyvrészletet képi bemuta
tóval színesítve, va la mint csodá
latos anyanyelvünk tör ténetének 
egy érdekes bemu tatását. Babják 
Annamária és Vin cze József 
jóvoltából a ze ne élménye is 
gazdagította a programot.

Október 17én íróolvasó ta
lál kozónak adott helyet könyv
tárunk Kárpátaljáról jöttem 
cím mel. A Duna keszi Civilek 
Ba ráti Köre által szer vezett est 
vendége Lengyel János bereg
szászi író, költő volt.

November 25én az Irodalmi 
Szalon vendége Bálint András, 
Kossuth és Jászai Maridíjas 
színművész, színházigazgató 
volt. Vele beszélgetett Tarján 
Tamás irodalomtörténész, a mű
vész magánéletéről, pályá já ról, 
legendás szerepeiről. 

Tavalyi programjaink so rát 

a Sellei Zoltán Vers mondó Ver
seny zárta, novem ber 29én. A 
versenyre huszan jelentkeztek, 
dunakeszi kötő dé sű amatőr 
versmondók. A ver senyzők 
magas színvonalú előadása biz
tosította a meghitt, hangulatos 
légkört. A verseny győz tesei, 
akiknek ezúton is szeretettel 

gra tulálunk, a követ kezők: Ke
leméri Márton, Zöldiné Pádár 
Mónika, Gutt mann Vilmos.

Köszönjük olvasóinknak, 
hogy rendezvényeinket figye
lemmel, érdeklődéssel kísérik, 

Bálint András

igyekszünk a jövőben is sok
színű, kulturális értékeket köz
vetítő programokat szer vezni, 
melyekre továbbra is nagy sze
retettel várjuk az érdeklődőket.

Tuba Zsuzsanna

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT 
ÉVBEN (Folytatás a 3. oldalról)
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Dunakeszi 
monográfiája

Jó ütemben haladnak a tu
dományos kutatásokra épülő, 
városunk történetét bemutató 
monográfia munkálatai. 18 
szakember kutat levéltárakban, 
könyvtárakban, múzeumokban. 
Visszaemlékezéseket gyűjte nek, 
melyeket személyes beszélgeté
sek, interjúk során rög zítenek. 
Az őskor, ókor történetét neves 
régészek írják: Mráv Zsolt, 
Kővári Klára, Kulcsár Valéria, 
Korom Anita, Szilas Gábor 
– mindannyian végeztek ásatá
sokat Dunakeszin. A középkor 
történéseit Horváth Lajos törté
nész, levéltáros összegezte. Az 
újkor történetén ismert helytör
téneti kutatók dolgoznak: Száraz 
György, Cso ma Attila, Kollár 
Albin, Lőrincz Róbert, Bisztrai 
Tibor. Örö münkre fiatal szak
emberek is vállalkoztak a meg
mérettetésre: Ágoston András 
művészettörténész, Kosztolányi 
Tímea történelemtanár, Legindi 
Tímea mezőgazdász, Csukovits 
Anita néprajzkutató, Laza Soma 
levéltáros. 

A monográfia szerkesztői 
munkálataira két kiváló szak
embert sikerült megnyerni: 
Hála József néprajzkutatót és 
Máté György etnográfust. A 
kiadvány újkori részének szak
mai lektora Szakáll Lászlóné, 
Lujzi néni lesz. A monográfia 
íróin keresztül a következő 

háttérintézmények segítik mun
kánkat: Pest Megyei Levéltár, 
a váci Püspöki Levéltár, Or
szágos Széchényi Könyvtár, a 
váci Tragor Ignác Múzeum, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Néprajzi Múzeum, az Aquin
cumi Múzeum, a Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény és a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyv
tár. A két kötetre tervezett mo
nográfia kutatói, írói munkái 
idén december végéig befeje
ződnek. 2016ban a szerkesztői 
feladatokra kerül sor, ennek 
nyomán az estleges kiegészítő 
munkákra, az illusztrációkkal 
kapcsolatos teendők elvégzé
sére, szakmai lektorálásra. Jó 
esetben elkezdődhet a nyomdai 
előkészítés is.

A készülő városmonográfiát 
már most szíves figyelmébe 
ajánlom városunk lakosságának.

Csonka Mária 
a monográfia szervezője

A könyvtár használatát mutató forgalmi adatok az elmúlt 
évben tovább növekedtek

2013 2014
Érvényes regisztrációval ren

delkező olvasók
  3853    3858

Személyes könyvtárhasználat 40814   42324
Távhasználat (internet, tele

fon)
93569 101175

Kölcsönzött dokumentumok 98712 101498
Helyben használt dokumen

tumok
54088   56398

Könyvtárközi kérés       21         45
Előjegyzés   4820     5427

Megjelent a Dunakeszi 
Helytörténeti Szemle májusi 
száma

Az idén a nyolcadik évfolya
mába lépett lap első számában 
Bátonyi Pál a Wattay család 
Dunakeszit birtokló tagjainak 
bemutatását Wattay János ku
ruc alispán és Wattay István 
kuruc zászlótartó bemutatásával 
folytatja. Ágoston András művé
szettörténész a dunakeszi MÁV 
lakótelep két világháború közötti 

építéstörténetét dolgozza fel. 
Lévai Tibor a dunakeszi önálló 
orvosi állás rendszeresítésének 
előzményeit és az 1899ben első 
községi orvosként elhelyezkedő 
dr. Udvarhelyi Károly munkás
ságát mutatja be. Asztalos Mi
hály helytörténeti emlékekkel, 
gondolatokkal jelentkezik, Kol
lár Albin pedig a műhelytelepi 
szakmunkásképzés kezdeteiről 
írt tanulmányt.

Lőrincz Róbert

Dunakeszi Helytörténeti Szemle 

Könyvtári
hírek

Néhány érdekes olvasószol-
gálati adat 2014. évből

Központi könyvtár
Legidősebb olvasó: László De
zsőné (1923.04.10.)
Legfiatalabb olvasó: Sárközi 
Boglárka (2013.11.22.)
Legtöbb könyvet kölcsönző férfi 
és nő olvasó: Pokriva Nándor 
(257 db), Bényei Judit (216 db).
Legtöbbet előjegyző olvasó: Ben
kovits Gábor Jánosné (66 db).
Legtöbbször előjegyzett mű:  A 
szürke ötven árnyalata  / James, 
E. L. (20)
Legtöbbet foglaló olvasó: Ben
kovits Gábor Jánosné (105 db).
Legnépszerűbb könyv a gyer mek
részlegben: Anna Peti és Gergő / 
Bartos Erika (250 kölcsönzés).
Legnépszerűbb felnőtt könyv: A 
tanya (23 kölcsönzés).

Fiókkönyvtár
Legidősebb olvasó: Róth Emilné 
(1922.05.03)
Legfiatalabb olvasó: Filó Anna 
Dóra (2013.06.12.)
Legtöbb könyvet kölcsönző férfi 
és nő olvasó: Vass János (231 
db), Dánielné Helembai Erika 
Henriette (225 db).
Legtöbbet előjegyző olvasó: Rét
falviné Sándorfi Anikó (59 db).
Legtöbbször előjegyzett mű: 
Az éhezők viadala / Collins,S 
és Bridget Jones naplója 3. / 
Fiel ding H. (1515 előjegyzés).
Legtöbbet foglaló olvasó: Tóth 
Anna (23 db).

Legnépszerűbb gyermek
könyv: Anna, Peti és Gergő / 
Bartos Erika (74 kölcsönzés). 
Legnépszerűbb felnőtt könyv: 
2015 / Frei Tamás (20 kölcsön
zés).

Gratulálunk a legaktívabb 
olvasóinknak!

Helyi írók, költők anto-
lógiája

Hagyományos októberi ren
dezvényünk a Helyi írók, költők 
felolvasó estje. Néhány évvel 
ezelőtt felvetődött az a gondo
lat, hogy az est rendszeres részt
vevőinek műveit honlapunkon 
is közzé kellene tenni, hogy a 
szélesebb közönség is hozzá
férhessen az elhangzottakhoz. 
Tervünket a legutóbbi költészet 
napjára valósítottuk meg. 

A művek elektronikusan 
honlapunk Ekönyvtár/Eköny
vek menüponján keresztül ér
hetők el, nyomtatott formában 
pedig az olvasóteremben talál
ják meg az érdeklődők. 

Facebook
Könyvtárunk Facebook 

oldalát 2011ben hoztuk lét
re az oldal adminisztrálását 
azóta is Teleki Edit  végzi. 
Jelenleg már 1930 „ismerőst” 
tartunk számon. A Fiókkönyv
tár Nyigrényi Katalin és Ador
jáni Zsuzsanna gondozásával 
2012től rendel kezik önálló 
oldallal. Az itt re giszt ráltak 
száma lapzártakor 994 fő volt. 
Az 1000. és 2000. csatlakozót 
személyesen is köszöntjük az 
olvasók napján. 
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Digitális ki kicsoda
Dunakeszi jeles személyei

Együttműködési 
megállapodás

A Dunakeszi Német Nem
zetiségi Önkormányzat ez év 
elején együttműködési meg
állapodást kötött a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárral és a 
Fazekas Mihály Német Nyelv
oktató Nemzetiségi Általános 
Iskolával, amelyben a könyvtár 
vállalta, hogy sajátos könyvtári 
eszközeivel támogatja a Duna
keszin élő német nemzetiségi 
közösséget:

 – kulturális és oktatási auto
nó miájának biztosításában,

 – nevelési, oktatási felté te le i
nek bővítésében,

 – történelmi múltja és kultu rá
lis örökségének ápolásában,

 – kulturális önazonosságának 
erő sítésében.
A könyvtár oktatást segítő 

programok szervezését, német 
nyelvű könyvek beszerzését 
valamint közösségi és isko
lai rendezvények szervezését 
vállalta. 

Ezen kívül amennyiben 
igény mutatkozik rá, a német 
nemzetiség történetét bemutató 
előadásoknak is örömmel fog 
helyet biztosítani. Így került 
sor már ci us 12én A német 
nem ze tiségek részvétele az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc eseményeiben címmel 
dr. Bagi Éva előadására, és az 
azt követő ünnepi megemléke
zésre. Május 9én a gyermek
részlegben német nemzetiségi 
családi mesedélelőttön német 
meseírók történeteit és német 
nyelvű meséket adott elő  dr. 
Bagi Éva Eszter és Rapcsák 
Katalin, a DNNÖ tagja.

A későbbiekben mese dé le
lőt tök, íróolvasó találkozók, 
ünnepi megemlékezések is 
szerepelnek a tervek között, 
amelyre szeretettel várjuk a 
német nyelv és kultúra iránt 
érdeklődőket.

PF

Könyvtárunk az elmúlt 
évben elsősorban a 2. Sz. Fi
ók könyvtár megszüntetése 
nyo mán feleslegessé vált köny 
vekből több alkalommal ké
szített össze könyvadományt. 
A könyvcsomagok a Radnóti 
Miklós Gimnáziumba, va
lamint hazai és határon túli 
kisebb települések könyvtá
raiba és iskoláiba kerültek. 
Mindenütt szívesen fogadták a 
még jó állapotban lévő felnőtt 
és gyermekkönyveket. 

A temerini Kókai Im re 
Általános Iskolától köszö nő
levelet és egy díszes oklevelet 
is kaptunk. Mi pedig a kötetek 
leválogatásában, szállításában 
közreműködő Bereczné Csil
lag Máriának és kollégáinak, 
Kripkó Editnek és Kollár Al

Könyvadomány

Oklevél a szerbiai  Temerin 
magyar nyelvű iskolájától

binnak köszönjük meg a lelkes, 
segítő munkáját.

Könyvtárunk 2001ben Ki 
kicsoda Dunakeszin? címmel 
jelentetett meg egy személyi 
adattárat, amelyben a város
unkban élő vagy tevé kenysé
gükkel ide kö  tődő, a közélet
ben, a mű vé szeti, irodalmi 
életben, a sport ban érdemeket 
szerző személyek ada tait adta 
közre. A nyomtatott kötetből 
később az interneten is elérhe
tő adatbá zis készült Az évek 
során többször felvetődött a 
folytatás, a ki egészítés és kor
szerűsítés igénye.

Közel két évig tartó munka 
után az idei Ünnepi Könyvhét 
egyik eseménye lesz, hogy 
Digitális ki kicsoda: Dunake-
szi jeles szemé lyei címmel, a 
könyvtár webportálján talál
ható adatbá zisok között elér
hetővé válik az az új adattár, 
amelybe azok a Du nake szin 
élő vagy Dunakeszihez köthető 
16 éven felüli emberek kerül
hettek be, akik  munkájukkal, 
tevékenységükkel, sikereikkel 

a város hírne vét öregbítették.
Ők azok az  

 – írók, művészek;
 – tudósok, kutatók, tudomá

nyos fokozattal rendelke
zők;

 – felsőoktatásban működő 
oktatók;

 – állami, helyi és szakmai 
kitüntetettek;

 – közéleti szereplők;
 – társadalmi, politikai szerve

zetek vezetői;
 – intézmények, hivatalok ve

zető tisztségviselői;
 – jelentősebb eredménye

ket elért ifjúsági és felnőtt 
sportolók; 

akikre méltán büszkék lehetünk, 
és akik hozzájárultak váro sunk 
fejlődéséhez.

A szerkesztőbizottság által 
javasolt 560 személy emailben 
vagy postai le vélben többször 
is kapott felkérést az adataik 
közzétételére. Közülük mintegy 
170en töltötték ki az adatfel
vételi űrlapot, jelenleg az ő 

nevük és életrajzuk olvasható a 
gyűjteményben. Az adatbázist 
azonban nem zártuk le, a koráb
ban megadott internetes címen 
vagy postai úton visszaküldött 
adatlappal a felkértek utólag is 
bekerülhetnek, sőt az időközben 
történt változások közlésére is 
mindenkinek lehetősége nyílik. 
Így biztosítható majd az adatok 

folyamatos frissítése, aktuali
zálása is.

Végezetül, mint az adat
bázis szerkesztője szeretnék 
köszönetet mondani mindazok
nak, akik áldozatkész munká
jukkal segítették ennek a fontos 
elektronikus kiadványnak a 
létrejöttét.

Preysing Frigyes

              Német nemzetiségi mesedélelőtt     Fotó: Lőrincz R.
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30 év után

ELKÖSZÖNŐ
Megtiszteltetésnek érzem, 

és büszke vagyok rá, hogy saját 
újságunk hasábjain köszön
hetek el kedves olvasóinktól. 
Hiszen a Könyv tári Napok c. 
könyvheti tá jé koztató kiadvá
nyunk végigkísért azon a 30 
éven, amit könyvtárigazgató
ként Du nakeszin töltöttem. De 
ez fordítva is igaz, mert én is 
végigkísértem az első számtól 
kezdve e periodika útját, évente 
megtöltve azzal a tartalommal, 
ami a könyvtár mindennapjait, 
szakmai fejlődését, megújító 
törekvéseit jellemezte. 

A kihívások, az olvasók 
érdekében történő szakmai, tech
nikai, informatikai megoldások 
adták az erőt és a felhatalmazást 
ahhoz, hogy sok tekintetben ott 
legyünk a szakma élvonalában. 

Manapság nehezült ez a je
lenlét, mert kinőttük a 30 évvel 
ezelőtt ránk szabott ruhát. Ter
mészetesen ez akadályokat jelent 
a munkánkban. Jó hír, hogy a 
könyvtár kol lek tívája megtalálja 
a szak mailag szükséges, sőt a 
le he tőségeken túlmutató megol
dásokat. Lehet rájuk számítani. 
A könyvtár falainak „kitolása, 
a szolgáltatási terek bővítése” 

lenne a biztosítéka a több mint 
40.000 fős lakosságunk színvo
nalas könyvtári kiszolgálásának. 
Mivel munkánkat a könyvtár 
fenntartója mindig támogatta, 
napjainkat is beleértve, úgy gon
dolom, hogy az első lehetséges 
alaklommal megoldást talál
nak arra, hogy a város jelenleg 
egyetlen közgyűjteménye méltó 
körülmények között működjön.

Bocsánat, hogy még mindig 
a jövőre gondolok. Erről nehéz 
lesz leszokni. Mondhatnám, 
hogy ez lesz a legnehezebb.

Kedves Olvasók, Kollégák, 
Barátok, Támo gatók! 

A cikk elején elfelejtettem 
közölni, hogy miért köszönök 
el 30 év után, de erre úgyis 
rájöttek. Nyugdíjba megyek. Ez 
az idő is eljön az ember életében. 
Nekem most jött el, az én dön

TUDTA ÖN?
Szolgáltatásainkról röviden
Tudta Ön, hogy a könyvtári 

katalógusunkban egy könyv 
keresésekor nem csak a könyv 
alapadatait, kölcsönözhetőségét, 
hanem borítóját, fülszövegét, 
tartalmát is láthatja?

Hogy az új könyvekre, illetve 
a kölcsönzésben lévő dokumen
tumokra  előjegyzést az olvasó az 
online olvasói állapot felületen 
önállóan is kezdeményezheti?

Hogy a könyvtárban bent 
lévő dokumentumokra kölcsön
zési igényt, vagyis foglalást az 
olvasó az online olvasói állapot 
felületen önállóan is megteheti?

Hogy a gyűjteményünk
ből hiányzó dokumentu mokat 
könyvtárközi kölcsönzéssel 
más könyvtáraktól beszerezzük 
Önnek?

Hogy az intézményünkben és 
közvetlen környezetében a nap 24 
órájában KFVK néven nyilvános 
és ingyenes WiFi kapcsolat (ve
zeték nélküli internet) működik?

Hogy a Nemzeti Audiovi
zuális Archívum segítségével a 
magyar gyártású vagy magyar 
vonatkozású földfelszíni terjesz
tésű televíziók és rádiók műsorai, 
filmek, híradók és sok egyéb 
érdekes műsor nézhető meg 
ingyenesen, mert könyvtárunk 
NAVApont?

Hogy az olvasóteremben 
elhelyezett ún. kézikönyvek is 
(korlátozott kölcsönzési idővel) 
kölcsönözhetőek lettek?

Hogy az újságok, folyóira
tok visszamenőleges számai és 
évfolyamai hétvégére elvihetők?

Hogy könyvtárunk mé
diatárában a CDk, DVDk, 
hangoskönyvek stb. mellett a 
DVD utódjának szánt, nagy fel
bontású 2D és 3D Bluray filmek 
is kölcsönözhetők?

Hogy a könyvtár épületén 
belül  díjtalanul ebook olvasót 
is kölcsönözhet?

Hogy mindezekről a könyvtá

A törvényi előírásoknak 
eleget téve idén nyáron állo
mány ellenőrzést (népszerűbb 
ismertebb nevén lel tá rozást) 
tartunk a központi könyv tárban 
és a raktáraiban. Ezért itt a 
szokásosnál két héttel hosszabb 
lesz a nyári zárva tartás, amiért 
olvasóink szíves megértését 
kér jük.

A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth 
Lajos u. 6.) 2015. június 22 
– augusztus 2ig  tart zárva. 
Nyitás: augusztus 3án, hétfőn.

Az 1. Sz. Fiókkönyvtár 
(Dunakeszi, Állomás sétány 
17.)  2015. július 27 – augusztus 
23ig lesz zárva. Nyitás: 
augusztus 24én, hétfőn.

Könyvtáravató 1986-ban. 
A képen Jókai Anna, Cson-
ka Mária és Békés György, 
a Pest Megyei Könyvtár 
igazgatója

tésem. Indok röviden: család, 
egészség, sajnos „én is kinőttem 
a ruháimat”.

Elköszönök, de csak mint 
könyvtárigazgató. Mint könyv
táros, magánember szeretnék 
részese lenni a könyvtári közös
ségi eseményeknek, és öröm mel 
vennék részt tovább ra is a város 
közéletében.Remélem, hogy a 

minden napokban módom lesz 
talál koz ni kollégáimmal, akik
hez nagyon kötődöm, hiszen 
többükkel 15, 20, 25, 30 éve 
dol gozom együtt, és azokkal az 
olvasókkal, barátokkal, támo
gatókkal, akiknek most csak azt 
tudom mondani, hogy: 

KÖSZÖNÖM!
Csonka Mária

ri felületen lévő chaten keresztül, 
a könyvtár nyitvatartási idejében, 
otthonról is felteheti kérdéseit, 
jelezheti kéréseit az olvasószol
gálatos kollégáknak?

Lőrincz Róbert

A 2014. évi Dunakeszi Feszten „melletem állnak”  
kolléganőim és az Irodalmi Szalon vendégei

NYÁRI SZÜNET
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Gyarmati Viktória
Egy Dunakeszin élő meseíró

Könyvtári napoK 2015
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

Kicsiknek
és nagyoknak

A foglalkozások augusztusban 
péntekenként 1117 óráig tarta
nak, melyre sok szeretettel vá
runk minden kedves érdeklődőt!

Programjaink:
aug.   7. papírgömb figurák

készítése,
aug. 14. pomponállatok

készítése,
aug. 28. barátság karkötő

készítése.

Nyári kézműves 
foglalkozások

Gyarmati Viki pályája vala
hol egészen máshol kezdődött, 
mint a mese és versírás és a 
zenés gyermekműsorok világa, 
bár a művészetnek ez a csírája 
már akkor is ott bujkálhatott 
sokszínű kreativitásának rejtett 
zugában. Iskolái elvégzése után 
1991től elismert és sikeres 
divattervező volt, nagyhírű ma
gyar és külföldi ruhagyáraknak 
tervezett kollekciókat. Több ál
lami kitüntetést, művészeti díjat 
és ösztöndíjat kapott. Emellett 
lakberendezési tanácsadással 
is foglalkozott. Kreatív ötletei 
ma is megjelennek a Golden 
Harmony lakberendezési új
ságban. Majd megszületett az 
első kisfia, Peti, aki ihletője lett 
a később megjelenő Pocime
séknek. A Poci-mesék 2009től 
3 éven keresztül jelentek meg 
rendszeresen a Kismama Maga
zinban. Ekkortájt írta kisfiának 
a beszédfejlesztő verseit is. 
Ezek a művei jelenleg diafil
men kaphatók, Bölcsis leszek 
(Pocimesék) és Ficánkoló 
(beszédfejlesztő versek) cím
mel. 2008ban jelent meg az 
első mesekönyve a Csilingelő, 
melyben karácsonyi mesék, 
versek találhatók. Majd újra 
édesanya lett, megszületett má
sodik kisfia, Tomi. Neki írta a 
2010ben megjelenő Zordongó 
és Pillepanna barátsága című 
mesekönyvét, melyet Hajdú 
Edit gyönyörű akvarelljei dí
szítenek. Gyarmati Viktória 
összes többi könyvét már saját 
maga illusztrálta, képeit a Nem
zeti Kulturális Alap és a Fiatal 
Iparművészek Stúdiója több 
helyen is kiállította. 2012ben 
Csohány Gábor előadóművész 
és zeneszerző megkereste azzal 

a kéréssel, hogy szívesen írna 
dalokat a meséihez és verseihez, 
ezért elküldte neki ízelítőnek a 
Viki által írt Hernyó álma című 
verset megzenésítve. Ezzel az 
írónőnek egy régi álma vált va
lóra, hogy a meséihez megszü
lethessen egy zenei világ és egy 
gyermekműsor. Azóta együtt 
járják az országot most már 
több, ünnepekhez köthető zenés 
gyermekműsorukkal. Ilyenkor 
Gábor mesél, zenél, gitározik 
és szervezi a játékokat a gye
rekekkel. 2014 decemberében 
jelent meg közös könyvük Kati-
ca-mesék – Tündér-bál címmel. 
A Katicameséknek ez az első 
kötete, melyet előreláthatólag 
még sok verses meséskönyv 
fog követni.  A Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban először 
2013 áprilisában voltak a Tün-
dér-bál című műsorukkal. A 
nagy sikerre való tekintettel újra 
meghívtuk őket. 2015. június 
2án, az olvasók napján fognak 
fellépni. Műsoruknak címe: 
Katica-mesék – Kirándulás!

Leniczki Tímea

A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár gyermekrészlegében 
2014ben is mozgalmas élet 
zajlott. Legnagyobb örömünkre 
tovább nőtt a könyvtárral ismer
kedő óvodás és iskolás csoportok 
száma, összesen 23 csoport 
látogatott hozzánk. Büszkék 
lehetünk arra is, hogy már több 
olyan óvodás csoportunk van, 
akik havi rendszerességgel köl
csönöznek könyveket. A ta valyi 
évben sem maradhattak el a ha
gyományosnak mondható prog
ramjaink: a sokak által kedvelt 
és várt családi mesedélelőttök 
Fehér Zsófia vezetésével, és a 
nyári kézműves foglakozások. 
Ősszel megemlékeztünk a nép
mese napjáról, és ott voltunk a 
Dunakeszi Feszten is játékos 
irodalmi vetélkedőkkel és kéz
műves foglalkozással. 

2014ben több íróolvasó ta
lálkozó is volt. Kassovitz László, 
a Pamacs könyvek szerzője két
szer is ellátogatott hozzánk. Áp
rilisban az iskolásoknak szervez
tünk rendhagyó irodalomórát. 
Kiss Attila történelmi témájú 
könyveit mutatta be vetí tés sel 
egybekötve. Májusban újra 
vendégünk volt Fésűs Alexand
ra, a Dunakeszin élő fiatal író, 
aki az új könyvét mutatta be,  
és kézműves foglalkozással is 
kedveskedett a jelenlévőknek. 

Végül ősszel a hangszerek és a 
zene világába kalandozhattunk 
el Sás Károly és Sás Ildikó 
Csillaghúr és barátai című elő
adásában. Nagy sikere volt a 
Gyermekkönyvtár honlapjára 
kiírt rajzpályázatnak, 184 rajzból 
28 pályamű ke rült fel a honlapra, 
és 19en kaptak különdíjat. Az 
olvasók napján könyvjutalmat 
kaptak a legeredményesebb iro
dalmi kvízjátékosok. A könyvtár 
legnagyobb rendezvényén, az 
Olvasó város programban pedig 
közel 300 gyerek vett részt. A 
hagyományos könyvtári munka 
mellett idén is változatos és 
színes programokkal tudtunk 
kedveskedni a gyermekrészleg 
olvasóinak. Reméljük, hogy a 
2015ös rendezvényeinknek is 
aktív részesei lesznek a gyerekek.

Leniczki Tímea

Gyarmati Viki 
Fotó: Bóka Zoltán

Kiss Attila bemutatója


