OLVASÓ VÁROS

OKTÓBERI ELŐZETES

Idén 8. alkalommal hirdetjük meg olvasásnépszerűsítő programunkat, mely szeptember 14-től november
14-ig tart. Egy könyv elolvasásával bárki részt vehet
a programban, ha az elolvasott könyvet jó szívvel
ajánlja másoknak is elolvasásra, és erről egy adatlap
kitöltésével és leadásával gondoskodik. A szerencsés
játékosokra értékes díjak várnak.
A programban való részvételre az olvasó pontokon
lehet jelentkezni. Az itt kapott adatlapot a gyűjtődobozokba lehet bedobni. Az adatlapot ettől az évtől
kezdődően akár online is ki lehet tölteni a
www.dkvk.hu/olvaso-varos/ című weboldalon.
Olvasó pontok:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth L. u. 6.)
Fiókkönyvtár (Állomás sétány 17.), Dunakeszi Feszt
(Katonadomb), a város iskolái és intézményei
Egyéni díjak:
Fődíjak: 20.000 Ft, 10.000 Ft és 5.000 Ft értékű
könyvutalványok, ill. vásárlási utalványok.
További díjak: könyvek, DVD-k, CD-k.
A sorsolása 2014. november 18-án 9 órakor a könyvtárban
lesz, és már aznap felvételről a Telekeszi TV adásában is
látható lesz. A díjkiosztást november 29-én, szombaton 10
órakor a központi könyvtárban tartjuk meg.
A programhoz kapcsolódóan a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár www.dkvk.hu/olvaso-varos/ címen
külön honlapot üzemeltet, ahol tájékozódni lehet az
aktuális információkról, a játék szabályáról és más
hasznos tudnivalókról.

2014. október 2-án 18 órakor a központi könyvtár
olvasótermében a zene világnapja alkalmából
AZ OPERAIRODALOM KLASSZIKUSAI címmel az Animato Operatársulat tart előadást.
A társulat tagjai: Kovács Ágnes szoprán, Bándi

Irisz Réka mezzoszoprán, Pető József tenor és
Lukács István basszbariton.
Kísér: Salgó Tamás zongoraművész, a Magyar
Állami Operaház karnagya és korrepetitora
Műsorvezető: Apagyi Melinda
Műsor:
Verdi: A végzet hatalma – Leonora áriája IV. felv.
Puccini: Turandot – Kalaf áriája III. felv.
Verdi: Simon Boccenegra – Fiesco áriája
Bizet: Carmen – Seguidilla
Puccini: Tosca – Tosca imája III. felv.
Erkel: Bánk bán – Hazám, hazám
Ej uhnyem – orosz népdalfeldolgozás
Gershwin. 3 dal
Rossini: A sevillai borbély – Almavira és Figaró kettőse I. felv.
Rossini: Macska-duett
Rossini: Mózes – Mózes imája

A társulat fő célja a klasszikus zene, elsősorban
az opera népszerűsítése és eljuttatása olyan érdeklődőkhöz, akik ritkábban tudnak eljutni hangversenyre, vagy operába. Az animato zenei szakkifejezés, jelentése „lelkesen”. Mi másban bízhatnánk, mint hogy a kezdeményezés lelkes fogadtatásra talál.
A zene világnapja alkalmából 2014. szeptember
30-án és október 3-án a médiatár minden zenei tartalmú dokumentuma díjmentesen kölcsönözhető.
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2014. SZEPTEMBER

RENDEZVÉNYEK
Szeptember 14 – november 14-ig
OLVASÓ VÁROS
A nagyszabású olvasási programba a város könyvtáraiban és a Dunakeszi Feszten lehet jelentkezni
Szeptember 14-én 10-19 óráig Könyvtár a Feszten
A könyvtári sátor programjai a túloldalon
Szeptember 14-én, vasárnap 16 órakor
RENDHAGYÓ IRODALMI SZALON
a Dunakeszi Feszt szabadtéri színpadán
Vendégünk: RUDOLF Péter Kossuth-díjas
színművész
Házigazda: TARJÁN Tamás irodalomtörténész
Szeptember 25-én, csütörtökön 18 órakor
„Úgy megpallott engem az uram”
Szabados Zsuzsa óvónő székely népmese estje felnőtteknek
Szeptember 27-én, szombaton 10-12 óráig
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA alkalmából
folyamatos meseolvasás a gyermekrészlegben
Moderátor: Fehér Zsófia

DUNAKESZI FESZT 2014

SZABADOS ZSUZSA

GYERMEKPROGRAM

A KÖNYVTÁRI SÁTOR PROGRAMJA
2014. szeptember 14-én, vasárnap 10-19 óráig
a Katonadombon

1989-ben született Szolnokon. Már kiskorában
kiderült, hogy örök életére elköteleződött a zene
és a mesék világa iránt. 2007-2010 között Szarvason a Szent István Egyetem Pedagógiai Kar
óvodapedagógus hallgatója volt, ahol tanárai
támogatták, bátorították a mesemondó pályáján.
Több alkalommal is sikeresen szerepelt a főiskola által szervezett mesemondó versenyeken.
Számos galéria, múzeum megnyitón szórakoztatta mesemondásával a közönségét.
2010-ben az országos „Népek meséje” mesemondó versenyen I. helyezést ért el. 2011-ben
Szolnokon megkapta a tehetséges óvodapedagógus elismerést. 2010 óta kimagasló teljesítménnyel vesz rész Dunakeszi kistérségi mesetalálkozóin, ahol számos alkalommal megemlítették, hogy egyszemélyes színháza külön kategóriát képvisel a műfaján belül.
A székely népmesék világában találta meg önmagát, melyek hangulatát, nyelvezetét mintha
ráöntötték volna.

NÉPMESE NAPJA

A MI VÁROSUNK kvízjáték a fejlődő városunkról
DUNAKESZI SZERETLEK helyismereti térképjáték
OLVASÓ VÁROS 2014. a november 14-ig tartó
olvasási játék indítása
KÖNYVTÁRI KIADVÁNYOK ÁRUSÍTÁSA
KÖNYVET KÖNYVÉRT könyvcserebere, aki
könyvet hoz, vihet is.
MADZAGTÁRLAT a gyermekrészleg rajzpályázatának nyertes művei
BAGLYOSKODÁS kézműves program gyerekeknek
ZSÁKBAMACSKA játékos feladatok gyerekeknek
85 ÉVE SZÜLETETT GÉRECZ ATTILA kiállítás
és szellemi totó
KÖNYVTÁR A MOBILON online szolgáltatásaink
bemutatása
RECEPT CSEREBERE
Sok-sok játék, sok-sok nyereménnyel.
Látogasson el a könyvtári sátorba!

2014. szeptember 25-én, csütörtökön 18 óra
kezdettel a központi könyvtárban mutatja be
székely népmese műsorát „Egy asszon két vétkecskéje” címmel.

Meglepetésprogram
a Dunakeszi Feszt látogatóinak

szeptember 14-én, vasárnap 16 órakor
a szabadtéri színpadon
RENDHAGYÓ IRODALMI SZALON
Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész
Vendég: Rudolf Péter Kossuth-díjas és Jászai
Mari-díjas színművész

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

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással
fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az
óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi
felé.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár az idén is megrendezi a
Népmese napját. Szeptember 27-én, szombaton 10-12
óra között a gyermekrészlegen folyamatos népmeseolvasást szervezünk. Szeretettel várjuk a mesét olvasni és hallgatni szerető gyerekek, szülők, nagyszülők,
óvónők, tanítónők jelentkezését!
A rendezvény házigazdája: Fehér Zsófia

