
 
 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár idén 5. alkalom-

mal hirdeti meg a városunk neves előadóművészé-

ről elnevezett Versmondó Versenyt, melyre 2013. 

november 30.-án szombaton délután 15 órakor 

kerül sor. 

 

A nevezés feltételei: a versenyre azok a Dunakeszin 

élő, (illetve itt dolgozó vagy tanuló) amatőr versmon-

dók jelentkezhetnek, akik betöltötték 16. életévüket. 

A jelentkezők egy szabadon választott, magyar költő 

versét mondhatják el a zsűri előtt. 

Jelentkezési határidő: 2013. november 22-e, péntek 

18 óra. 

Nevezési lap kérhető a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtárban, (Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.) illetve az 

1. Sz. Fiókkönyvtárban, (Dunakeszi, Állomás sétány 

17.) valamint letölthető a könyvtár honlapjáról. 

(www.dkvk.hu) 

A nevezési lapon kérjük megadni: a jelentkező nevét, 

születési évét, elérhetőségét: levelezési cím, telefon, 

e-mail, valamint a választott költő nevét és a vers 

címét. 

 

A verseny díjazása:  

I. díj Sellei Zoltán özvegyének díja: 30.000 Ft  

II. díj Dunakeszi Város Polgármesterének díja: 

25.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség 

III. díj a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár díja: 

20.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség 

A zsűri további díjakat, ill. különdíjakat is megálla-

píthat. 

 

Információ, szervezés: Tuba Zsuzsanna könyvtáros 

06-27-341-853/1 mellék, tubazsuzsa@mail.dkvk.hu 

A verseny helyszíne: Kölcsey Ferenc Városi Könyv-

tár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. 

A verseny időpontja: 2013. november 30. szombat 15 

óra. 

 
 

Még nem késő! November 22-ig bárki csat-

lakozhat az Olvasó Város programhoz. 

Az idén egy kedvenc irodalmi hős bemutatását 

kérjük az olvasóinktól. Egy adatlap kitöltésével 

az olvasók kapnak egy falevelet, melyet a köz-

ponti könyvtár előterében elhelyezett Olvasófára 

vagy az 1. Sz. Fiókkönyvtár Olvasósarokban lévő 

faliújságjára lehet felhelyezni. Jelentkezni csak a 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Felnőtt- és 

Gyermekrészlegében illetve az 1. Sz. Fiókkönyv-

tárban lehet 2013. november 22-ig. A játék ideje 

alatt a felnőtt olvasók 50%-os beiratkozási ked-

vezményben részesülnek a kitöltött adatlap le-

adása után. 

A hagyományokhoz híven a szerencsés olva-

sók értékes díjakat nyernek, melyek átadására 

2013. november 30-án délelőtt kerül sor a köz-

ponti könyvtárban.  

Kérjük a játékra jelentkezőket, hogy a kitöl-

tött adatlapjukat legkésőbb 2013. november 

22-én, pénteken 18 óráig adják le! 

 

 

DECEMBERI ELŐZETES 
 

Karácsonyi családi mesedélelőtt 

2013. december 14-én szombaton 10-12 óráig a Köl-

csey Ferenc Városi Könyvtár Gyermekrészlegében 

megtartjuk az év utolsó családi mesedélelőttjét. 

A mesélés mellett karácsonyi kézműves foglalkozást 

tart Knul-Kerezsi Andrea óvónő. 

 

Ajándékkönyvek karácsonyra 

A könyvtár kollektívája karitatív tevékenység kereté-

ben vállalta a Dunakeszin élő  nagycsaládosok kará-

csonyi ajándékozásának támogatását családi könyv-

csomagok összeállításával és díszcsomagolásával. A 

könyvcsomagokat elsősorban olvasói ajándékokból 

szeretnénk összeállítani, amihez kérjük a segítségü-

ket. Elsősorban új vagy újszerű állapotú gyermek- és 

ifjúsági könyvek felajánlását kérjük. Az erre szánt 

könyveket december közepéig a könyvtár nyitvatartá-

si idejében bármikor át lehet adni.  

 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSI REND 

 

A központi könyvtár 

2013. december 7-én és 21-én 9-14 óráig tart nyitva 

2013- december 23 – 2014. január 2-ig zárva tart 

 

Az 1. sz. Fiókkönyvtár  

2013. december 7-én és 21-én zárva tart 

2013. december 23 – 2014. január 6-ig zárva tart 

HÍREK OLVASÓ VÁROS 2013 VERSNONDÓ VERSENY 

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címe: 
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.  Tel.: 341-853; 351-516  

Internet: www.dkvk.hu  —  E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu 

Az 1. Sz. Fiókkönyvtár címe: 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.   Tel.: 390-144 

E-mail: fiok@mail.dkvk.hu 

mailto:fiok@mail.dkvk.hu


 
 

Ha egy rendezvényt húsz esztendőn keresztül 

érdeklődés övez, törzsközönsége alakul ki, azt 

jelezheti számunkra, hogy a rendezvény formáját 

és tartalmát illetően jól választottunk. Könyvtári 

kollektívánk mindig nyitott az új kipróbálására, ez 

így volt 1993-ban is. Hesp Edéné, Mária néni me-

sélt nekünk arról, hogy fiatal korában az ő lakásán 

gyűltek össze az irodalmat kedvelők, elsősorban 

pedagógusok. Beszélgettek kedvenc íróikról, a 

közeli Pest irodalmi eseményeiről, és felolvastak a 

közkedvelt írók, költők műveiből. Mária néni 

közben ellátta ennek a „házi” Irodalmi Szalonnak 

a háziasszonyi teendőit.  

Nekünk könyvtárosoknak megtetszett az irodalmi 

élet ilyen formája, és arra gondoltunk, próbáljuk ki, 

hogyan lehetne ezt napjainkban megvalósítani. Cé-

lunk a kulturált körülmények közötti találkozás, be-

szélgetés volt. A kortárs irodalommal és művészettel, 

és képviselőikkel való ismerkedés. A legfrissebb 

irodalmi áramlatok, művek megismerése. Ugyanak-

kor fontosnak tartottuk a helyi alkotók bemutatását is. 

A háziasszonyi szerepet házigazdai szerepre változ-

tattuk, mert úgy gondoltuk, hogy elképzeléseinket 

leginkább az akkor is és ma is legkiválóbb irodalom-, 

film- és színikritikus, hosszú ideig az ELTE-n kortárs 

magyar irodalmat tanító Tarján Tamás tudja támogat-

ni, megvalósítani. Jól választottunk, mert Tarján Ta-

más 20 éven keresztül kiváló házigazdája és ezzel 

védjegye is lett a rendezvénysorozatnak. Évente átla-

gosan három Szalont szerveztünk. A rendezvény 

elismeréseként szinte kezdetektől élvezi Dunakeszi 

Város Önkormányzatának támogatását. Reméljük, 

hogy Dunakeszi polgárai örömmel találkoztak az 

irodalmi, művészeti élet 60 kiválóságával, időnként 

belelapoznak a dedikált kötetekbe, és szép emlékeket 

idéznek fel. Legyenek továbbra is az Irodalmi Szalon 

hűséges látogatói! 

 
 

BÁNSÁGI ILDIKÓ 
A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése 

után 1972-ben a debreceni Csokonai Színházhoz 

szerződött, majd a József Attila Színháznál folytatta 

pályafutását. Hosszabb ideig volt tagja a Vígszínház, 

a Nemzeti Színház, a Művész Színház / Thália Szín-

ház és az Új Színház társulatának. Játszott a Szigligeti 

Színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban és a Bu-

daörsi Játékszínben is. Ettől az évtől kezdve ismét a 

Nemzeti Színház tagja. A színházi Adattárban a re-

gisztrált bemutatóinak száma elérte a 100-at. 

A színház mellett a kamera világában is ottho-

nosan mozog, 1971 óta rengeteg drámai és könnye-

debb szerepben is láthattuk játékfilmekben és tévé-

filmekben. Szabó István múzsájaként is megcsillog-

tatta tehetségét az 1979-es nagy sikerű Bizalomban, 

és az Oscar-díjas Mephistóban is. Az elmúlt évtize-

dek szinte valamennyi jelentősebb filmjének szerep-

lői között ott találjuk a nevét. Kellemes hangját gyak-

ran kölcsönzi külföldi kolléganőinek, az Egyszerűen 

bonyolult című vígjátékban például Meryl Streepet 

szólaltatta meg magyarul. 

 

Díjak, elismerések 
Varsányi Irén-emlékgyűrű (1979) 

Színikritikusok díja (1980) 

Jászai Mari-díj (1981) 

Ajtay Andor-emlékdíj (1985) 

Filmszemle díja (1987, 1998) 

Erzsébet-díj (1987, 1990) 

Filmkritkusok díja (1988) 

Kossuth-díj (1996) 

Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában 

(2009) 

Páger Antal-színészdíj (2010) 

 

Forrás: hu.wikipedia.org; www.femina.hu 
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R E N D E Z V É N Y E K  
 

November 8-án 18 órakor  

Vándor Gábor: NARGYLE VADÁSZATA  

c. előtér-kiállításának megnyitója 
 

November 16-án, szombaton 10-12 óráig  

a  központi könyvtár  gyermekrészlegben 

CSALÁDI MESEDÉLELŐTT  

A foglalkozást vezeti: Knul-Kerezsi Andrea óvónő. 
 

November 21-én, csütörtökön 18 órakor 

20 ÉVES AZ IRODALMI SZALON 

Köszöntőt mond: Dióssi Csaba polgármester 

Vendég: BÁNSÁGI Ildikó színművésznő 

Házigazda: TARJÁN Tamás irodalomtörténész 
 

November 27 szerdán 10 órakor 

BEMUTATKOZIK AZ E-BOOK 

Szakmai előadás meghívott vendégeknek 
 

November 30. szombaton 

10 órától az 1. Sz. Fiókkönyvtárban 

KARÁCSONYI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  
 

10 órakor a központi könyvtárban 

OLVASÓ VÁROS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG 
 

15 órakor a központi könyvtárban 

SELLEI ZOLTÁN VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY 

20 ÉVES AZ IRODALMI SZALON 
 

2013. NOVEMBERER 


