Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete
2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
www.pemeksz.hu

Meghívó
Az MKE Pest Megyei Szervezete és a Pest Megyei Könyvtár
szeretettel várja a Pest megyében dolgozó és nyugdíjas kollegákat
2010. június 16-án tartandó idei Könyvtárosnapra
A rendezvény helyszíne: VOKE József Attila Mővelıdési Központ
DUNAKESZI, Állomás sétány 17.

Program
9-10 óra között

A vendégek fogadása
(Regisztráció!)

10 órától

Köszöntık:
Kecskeméthy Géza polgármester
Bakos Klára, az MKE elnöke,
Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei Szervezetének elnöke,
Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója

10.20-tól

A TÉKA-díjak és a Nagy Ferenc-díj ünnepélyes átadása

10.50-tıl

Elıadások:
Alag önálló községgé válásának 100 éves évfordulója alkalmából
Alag története régi képeslapokon keresztül
Elıadó: Csoma Attila helytörténész
Híres alagiak.
A hajdan Alag község neves személyiségei
Elıadó: Lırincz Róbert helytörténeti kutató

11.30-tól

Gerı Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-tól 2007-ig
címő könyvének bemutatója
Bemutatja: Rácz Ágnes könyv szerkesztıje
AZ OSZK Győjteményfejlesztési és Feldolgozási Ig. igazgatója

12.10-tıl

A fóti mőemléktemplom megtekintése vezetéssel

13.30-tól

Közös ebéd a VOKE Mővelıdési Házban

14.30-tól

Kötetlen program:
Látogatás a Révész István Helytörténeti Győjteménybe
/rövid, gyalogos séta./
Látogatás a Duna parton lévı, egyetlen magánkézben lévı
római kori kiállítóhelyhez. /busszal, gépjármővekkel./

A közös ebéd, a szervezet 2009. évi tagjainak és a nyugdíjasainknak ingyenes.
Más státusszal rendelkezı résztvevıknek 2.500,-Ft/fı, melyet a regisztráció során lehet
befizetni.
Kérjük, feltétlenül elıre jelezzék, hogy az alábbi menübıl melyik változatot kérik!!!!
1. Húsleves cérnametélttel
Párizsi csirkemell párolt rizs, sült burgonya
savanyúság /fél káposztasaláta, fél kovászos uborka/
1 üveg ital / üdítı, v. ásványvíz, v. sör/
2. Húsleves cérnametélttel
Sajttal, sonkával töltött sertésborda, párolt rizs, sült burgonya
savanyúság /fél káposztasaláta, fél kovászos uborka/
1 üveg ital / üdítı, v. ásványvíz, v. sör/
3. Vegetáriánus menü
Zöldborsóleves
Rántott sajt, rántott karfiol vegyes köret, tartármártás
1 üveg ital / üdítı, v. ásványvíz, v. sör/
/Az asztalokon (a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár ajándékaként) lesz egy kancsó bor, amely
Pest megye bora címet nyerte el 2009-ben./
Az ebédidı alatt büfé is mőködik.

Jelentkezés: Gerber Györgynél a gerber.gyorgy@gmail.com email címen
vagy 26/310-860 telefonon.
Kérjük, hogy jelezzék, milyen módon érkeznek Dunakeszire!

Jelentkezési határidı: 2010. június 10.

Érd-Szentendre 2010. május 21.
Bazsóné Megyes Klára
a PEMEKSZ elnöke

Biczák Péter
a PMK igazgatója

További fontos információk olvashatók a következı oldalakon!

Megközelítés
1. vonattal érkezıknek, Bp. Nyugati pályaudvar- Dunakeszi - Gyártelep megállóig
/MÁV/
indul / Nyugati/

érkezik/Dunakeszi-gyártelep/

hova

8.11

8.33

/Vác/

8.41

9.03

/Szob/

9.11

9.33

/ Vác/

9.41

10.03

/Vác/

Megállók: Rákosrendezı, Istvántelek, Rákospalota - Újpest, Dunakeszi-alsó,
Dunakeszi,
Dunakeszi-gyártelep
vissza:

Dunakeszi-gyártelep

Nyugati pályaudvar

14.23

14.46

14.53

15.16

15.23

15.46

15.53

16.16

16.23

16.46

16.53

17.16

2. busszal érkezıknek /VOLÁNBUSZ/
M 3-as METRO Kıbánya –Kispest – Újpest - Központ vonalon, az Újpest - Városkapu
megállónál kell leszállni, itt van a Volán pályaudvar, jegyet csak a pénztárban és a jegy
automatánál lehet vásárolni, a sofırtıl NEM! Dunakeszi Templom megállóig kell a
jegyet kérni./ Dunakeszire érkezve a megállók: Városháza, Benzinkút, Templom/
A Vácra induló buszt kell keresni /Dunakeszin át/
indul: Újpest - Városkapu
-----------------------------------8.20
8.50
9.20
9.50
vissza:
indul
Dunakeszi Templom
________________
15.01
15.31
16.01
16.31
17.01

érkezik: Dunakeszi Templom
-------------------------------------8.45
9.15
9.45
10.15
érkezik
Újpest- Városkapu
________________
15.25
15.55
16.25
16.55
17.25

3. gépkocsival érkezıknek
Budapest felıl a 2-es úton, Dunakeszin, ezt Fı útnak hívják, ezen haladva a Béke
útnál /a Jézus Szíve templom elıtt/ jobbra kell kanyarodni , majd a vasúti aluljáró
elıtt a jobbra lévı parkolóba kell parkolni. A parkolóval szemközti út vezet a József
Attila Mővelıdési Központhoz. /Gyalogosan 2-3 perc/
Jó utazást, és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Egy kis kedvcsináló a programokhoz
Fóti nagytemplom
Fót kiemelkedı értéke a világhírő római katolikus nagytemploma, amely az európai és
magyar romantika egyik legjelentısebb alkotása. A Szeplıtelen Fogantatás Templomát Ybl
Miklós tervezte gróf Károlyi István felkérésére. A templom 1845 és 1855 között épült fel,
festményeit és szobrait osztrák és olasz mővészek készítették. Az épület egyedülálló alkotása
az altemplom szentélyében álló intarziás márványoltár.

Fakultaív programok
Révész István Helytörténeti Győjtemény
A győjtemény a Városvédı és Városszépítı Egyesület kezelésében 1996. március 15-étıl
mőködik. Anyagában fotók, népviseleti öltözékek, kézmőves szerszámok és használati
tárgyak mesélnek a város történetérıl. A több mint 6000 emléket bemutató győjtemény
anyagát 30 évnyi győjtımunkával Szakáll Lászlóné győjtötte össze dunakeszi családok
adományaiból és hagyatékából.
Római kori kikötıerıd
A város Duna-partján, a IV. században egy római kikötıerıd állt, amely tagja volt a
birodalom határát védı limesnek. Ennek az erıdnek a maradványai találhatók a Dunasor 28.
számú ház picéjében, amelyet tulajdonosa, Hirschberg Attila, a Nemzeti Múzeum
munkatársainak a segítségével kiállítóhellyé alakított át. A kiállítás bemutatja az erıd
megmaradt falait és egy tornyát, valamint az erıd történetét és a területén elıkerült régészeti
leleteket.

