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Szeptemberben az iskolakezdés után a gyermekkönyvtárba is várjuk 
az általános iskolásokat. A nyári kirándulásokon, vagy nyaralás alkalmával 
készített fotókból - ha behozzák a központi könyvtár gyermekrészlegébe - 
közös fotóalbum készülhet, miközben megbeszélik a nyári élményeket. 

Szeptember 27-én, szombaton 9.30-13.30-ig A Népmese Napja tisz-
teletére folyamatos meseolvasást szervezünk. Szeretettel várjuk a mesét 
olvasni szeret  óvón k, tanítón k, szül k, nagyszül k jelentkezését, és 
persze a hallgatóságot.

Olvasó Város
Szeptember 17-t l november 17-ig újra indul az OLVASÓ VÁROS 

program. A tavalyi sikereken felbuzdulva szeretnék hagyománnyá tenni 
ezt az olvasási játékot. Ennek lényege, hogy az  szre tervezett programjaik 
mellett szánjanak néhány órát egy jó könyv elolvasására. Ha ezt megte-
szik, a könyv nyújtotta élményen túl, részesei lehetnek egy városi játéknak, 
és értékes díjakat is nyerhetnek. Iskolás kortól nyugdíjas korig bárki részt 
vehet a programban, ha jelentkeznek a város és az iskolák könyvtáraiban.

Egy könyv elolvasásával Ön is részese és nyertese lehet Dunakeszi város 
olvasási játékának 2008. szeptember 17. és november 17. között! 

Jelentkezzen a könyvtárosoknál! 
A játékról és a nyereményekr l tájékozódhat 

• a program honlapján: http://www.dkvk.hu/olvaso-varos
• blogján: http://olvaso-varos.blogspot.com
• e-mail címén: olvaso-varos@mail.dkvk.hu

Irodalmi Szalon
Szeptember 25-én 18 órától Irodalmi Szalont szervezünk. Tarján Ta-

más irodalomtörténész vendége Grecsó Krisztián író, költ  lesz. A novem-

beri Szalonba Tóth Krisztina írót tervezzük meghívni. Ekkor ünnepeljük 
meg az Irodalmi Szalon 15 éves évfordulóját. Az id pontról kés bb érte-
sítjük olvasóinkat. 

Október 3-án a Zene Világnapja alkalmából ez évben is díjmentesen 
kölcsönözzük a Médiatár dokumentumait.

El tér kiállítás 
Október 10-én 18 órától El tér kiállítás keretében bemutatkozik: 

Nagyné Kovács Julianna selyemfest . November 18-án 18 órakor pedig 
Varjas János, aki a kiállítást követ en verseivel is bemutatkozik. Október 
16-án 18 órakor a helyi írók, költ k felolvasóestje lesz az Olvasó Város 
Program keretében. Várjuk a helyi irodalmárok jelentkezését.

November 25-én 10 órától vendégünk lesz Bartos Erika írón , az óvo-
dások és anyukáik körében népszer! Bogyó és Babóca, az Anna és Peti, és 
más sikeres könyvsorozat szerz je.

December 6-án 15 órakor kerül sor a XX. Városi Versmondó Ver-
senyre – ez alkalommal a Széchenyi Iskola színháztermében. Várjuk azok-
nak a versenyz knek a jelentkezését, akik részt vettek az els  évek verse-
nyein, illetve akik ma is szívesen mondanak verset.

Nem maradhatnak el a karácsonyi kézm!ves foglalkozások. Decem-
ber 13-án 10 órától lesznek mindkét könyvtárunkban. 

Reméljük, hogy lapunk olvasói találnak az érdekl dési körüknek meg-
felel  programokat. Szeretettel várjuk Önöket  sszel is a könyvtárban!

CSONKA MÁRIA

Olvasó Város - Irodalmi Szalon - El tér kiállítás
Az !szi programjaira is várja vendégeit a Kölcsey Könyvtár

Látványosan lázadozó, öltözködésében, viselkedésében, gondolko-
dásában nagy m!vész volt. Veleszületett  stehetség, zenében, rajzban, 
beszédben, festészetben. Melegszív!, nyitott életet élt, vidám egyéniség 
volt. Beszédében megmutatkozott életének felfogása a szép iránt, szür-
realista képei színekben gazdagok. Álmait képeiben ábrázolta, várakat, 
mesebeli alakokat örökített meg. A „Kentaur“ cím! képében gazdagon 
ábrázolja az úri kastély lépcs sorát és kedvelt motívumai közé tartoz-
tak a kígyó tekervényes formái. Képein a színeket nem a valóságnak 
megfelel en használja hanem álomszer!en. Érzékenyégének szüntelenül 
tanújelét adta. Ösztönösen alkotó ember tevékenysége és a szabadon 
csapongó képzelet fel-fel burjánzó “ vizuális költészete“ keresett magá-
nak szabad kifejezést. 

Saját szavait idézve egy rádió interjúból:
„Nem proÞ , de már nem vagyok amat r. Stílusom avantgárd, melyet 

teljesen autodidakta módon sajátítottam el. A képz m!vészet titkait el-
esve fejl dtem.Ezt a tehetségemet 10-12 éves koromban fedeztem fel ön-
magamban, rajzolgattam, kavicsokkal zenéltem, játszottam a tárgyak 
hangjával az anyagok lehetséges változatait kutatva. Hirtelen bukkant 
fel, hogy festékkel kezdtem dolgozni. Gondolataimat vetítem ki képe-
imben, ezek színes gondolatok, avantgárd felé tolódtam. Imádom az 

épületek ornamentikáját. Szeretem a bohócokat, melyek megnevetetik 
az embert, mert ma már nem nevetünk annyit - hisz nincsen min.

Vállalom önmagam, inkább pukkadjanak az emberek, ha elmen-
nek mellettem, minthogy szemlesütve haladjanak tovább. A gy!r!k – a 
barátaim, pár éves ismeretségek rejlenek mögöttük, bels gesztusok. Ha 
az ember egy jó embert lát szívesen megajándékozza.“

LEJEGYEZTE:
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„Felfedeztük egymást“ 
– A.KÓD, Jim – Dóka László 
Attila (1962-2008)


