
 
 

 
2014. október 2-án 18 órakor a központi könyvtár 

olvasótermében a zene világnapja alkalmából 

AZ OPERAIRODALOM KLASSZIKUSAI cím-

mel 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 – Fiuesco 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 ket-

tőse I. felv. 

Rossini: Macska-duett 

Rossini: Mózes – Mózes imája 

 

A társulat fő célja a klasszikus zene, elsősorban az 

opera népszerűsítése és eljuttatása olyan érdek-

lődőkhöz, akik ritkábban tudnak eljutni hangversenyre, 

vagy operába. Az animato zenei szakkifejezés, jelenté-

se „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 tar-

talmú dokumentuma díjmentesen kölcsönözhető. 
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Szeptember 14 – november 14-ig  

OLVASÓ VÁROS 

A nagyszabású olvasási programba a város 

könyvtáraiban és az Olvasó pontokon lehet je-

lentkezni 

 

Október 2-án, csütörtökön 18 órakor 

AZ OPERAIRODALOM KLASSZKUSAI 

Az Animato Operatársulat előadása  

a zene világnapja alkalmából  

 

2014. október 15-én, szerdán 10-11 óráig 

Iró-olvasó találkozó  

Vendégünk lesz Sás Károly és Sás Ildikó a Csil-

laghúr és barátai című mesekönyv szerzője  

 

Október 16-án, csütörtökön 18 órától 

Helyi írók felolvasó estje 

A rendezvényen, Dunakeszin élő írók, költők 

olvasnak fel saját műveikből. Szeretettel várjuk 

kedves olvasóinkat, hogy részesei legyenek a 

helyi irodalmi élet e színes eseményének. 

A ZENE VILÁGNAPJÁN 
 

2014. OKTÓBER 



 
 
Idén 8. alkalommal hirdetjük meg olvasásnépszerű-

sítő programunkat, mely szeptember 14-től novem-

ber 14-ig tart. Egy könyv elolvasásával bárki részt 

vehet a programban, ha az elolvasott könyvet jó szív-

vel ajánlja másoknak is elolvasásra, és erről egy adat-

lap kitöltésével és leadásával gondoskodik. A szeren-

csés játékosokra értékes díjak várnak.  

A programban való részvételre az olvasó pontokon, 

lehet jelentkezni. Az itt kapott adatlapot a városban 

elhelyezett gyűjtődobozokba lehet bedobni. Az adat-

lapot ettől az évtől kezdődően online is ki lehet tölte-

ni a www.dkvk.hu/olvaso-varos/ címen. 

Olvasó pontok: 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth L. u. 6.) 

Fiókkönyvtár (Állomás sétány 17.) 

Dunakeszi Feszt (Katonadomb). 

Fődíjak: 20.000 Ft, 10.000 Ft, és 5.000 Ft értékű 

könyvutalványok, ill. vásárlási utalványok. 

További díjak: könyvek, DVD-k, CD-k. 

A díjak sorsolása 2014. november 18-án, 9 órakor a 

könyvtárban lesz, és már aznap látható lesz felvételről 

a Telekeszi TV adásában is.  A díjkiosztást november  

29-én, szombaton 10 órakor a központi könyvtárban 

tartjuk meg. 

A programhoz kapcsolódóan a Kölcsey Ferenc Vá-

rosi Könyvtár külön honlapot üzemeltet, ahol tájéko-

zódni lehet az aktuális információkról, a játék mene-

téről, a játék szabályáról és más hasznos tudnivalók-

ról. A honlap címe: www.dkvk.hu/olvaso-varos/

 
 
Kedves Gyerekek!  

Szeptembertől újra indult az irodalmi kvízjáték a 

gyermekrészleg honlapján. Minden hónapban 10 

kérdésre kell válaszolni, és akik a legtöbb pontot 

összegyűjtik 2015. június 2-án az Olvasók Napján 

könyvjutalomban részesülnek. Az idén kilencen vol-

tak azok, akik az összes megfejtő közül a legjobbak 

voltak és átvehették az ajándékkönyveket. Legyél Te 

is a nyertesek között!  

A játékok megfejtéséhez jó munkát kívánok! 

 

Leniczki Tímea  gyerekkönyvtáros 

 

2014. október 15-én, szerdán 10-11 óráig a Kölcsey 

Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlege író-olvasó 

találkozót szervez. Vendégünk lesz Sás Károly és Sás 

Ildikó a Csillaghúr és barátai című mesekönyv szer-

zője. Az előadáson 20 féle ritmushangszert lehet 

megismerni és kipróbálni, továbbá a könyv szereplői 

is megelevenednek bábok formájában. A program 

interaktív: sok verssel, mesével és zenével! Sok sze-

retettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSI REND 

 

A központi könyvtár és az 1. Sz. Fiókkönyvtár 

2014. október 23-25-én, a nemzeti ünnep körüli na-

pokon, valamint 2014. november 1-jén, mindenszen-

tek napján zárva tart. 

 

 

 

HÍREK OLVASÓ VÁROS 

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 

http://www.dkvk.hu/olvaso-varos/
http://www.dkvk.hu/olvaso-varos/
mailto:fiok@mail.dkvk.hu

