A vonat, amelyről három éven át három ország beszélt, negyedszer is útnak indul 2018. május 24én... ez alkalommal Egerbe, a vasútállomásra. A Hősök Napjához közeledve emlékezünk meg az első
világháború hőseiről, történéseiről a Bródy Sándor Könyvtár és a MÁV Nosztalgia Kft. közös
szervezésében. Az Isonzó Expressz nosztalgiakocsijaiban a Nagy Háború Blog előadói és katonai
hagyományőrzők közreműködésével, a Sebő-együttes szívet-lelket melengető zenei előadásával
egész nap várjuk Önöket.

Részletes program
9.00 Felvonulás katonazenekarral a könyvtár épületétől a vasútállomásig
9.30 Megnyitó ünnepség, a vonat fogadása katonazenekarral
10.00 – 17.30:


A Nagy Háború Blog történészeinek (Pintér Tamás, Stencinger Norbert, Rózsafi János, Bartók
Béla) előadása az I. világháborúról,



a Sebő együttes Híd az Isonzón című műsora,



Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozat bemutatója.

A vonatlátogatás rendje
Az expressz három kocsival 1 napra érkezik Egerbe.
Délelőtt 9 órakor a könyvtár Kossuth Lajos utcai bejárata elől – könyvtárosok és érdeklődők –
katonazenekarral indulunk a vasútállomásra a nosztalgiavonat fogadására, melynek programjai a
köszöntők elhangzása után három kocsiban párhuzamosan zajlanak majd 3 turnusban:
1. délelőtt 10.00 és 11.30 között,
2. délután 13.30 és 15.00 valamint
3.

16.00 és 17.30 között.

Az egyes turnusokban a történelmi, zenei és hagyományőrző előadásokat ennek megfelelően
körforgásszerűen hallgathatják meg az érdeklődők, mindegyiket 20-25 perc időtartamban. A kocsik
befogadóképessége egyenként 40 fő, párhuzamosan 120 fő fogadására van tehát lehetőségünk a 3
kocsiban. Így a szerelvény utastereiben zajló programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Az
érdeklődők az egyes turnusok másfél órája alatt kocsiról kocsira haladnak, hogy mindegyik
előadásból ízelítőt kaphassanak. A délutáni két turnusban újabb 120-120 látogató fogadására van
lehetőségünk.

További programjaink
(10-től 17.30-ig folyamatosan):


A vasútállomás peronján az „Iskolapadból a doberdói pokolba” című kiállítást tekinthetik
meg Kókay László naplója és fotóalbuma alapján a doberdói mindennapokról.



A vasútállomás és SPAR áruház közötti parkoló katonai sátraiban
o A MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda katonai toborzás statikus fegyverzetbemutatója
zajlik: a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából a katonai
történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a
társadalom kapcsolatát erősítő, a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvény
o A fiatalokat az első világháborúhoz kapcsolódó ügyességi erőpróbára várjuk,
leleményességüket, kreativitásukat szellemi erőpróbán kamatoztathatják.
A helyes megfejtők között apró ajándékokat, könyveket sorsolunk ki.



Az expressz előadásainak szüneteiben
a magyar hadtörténelem kiemelt eseményére, a Nagy Háborúra jellemző, azt hitelesen
megjelenítő egyenruházati cikkek, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és
fegyvermásolatok, zászlók illetve a katonai táborozás eszközeinek bemutatásával
emlékezünk.

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezés és regisztráció a Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak elérhetőségein:
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (kcszs@brody.iif.hu, +36 30 / 341 4550),
Szécsényi Orsolya (szorsolya@brody.iif.hu, +36 30 / 245-5589).

A programokat támogatja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány.

