




2016.06.09., csütörtök
Eszterházy tér

Ünnepélyes megnyitó
15.30

Néptánctoborzó
 a Lajtha Néptáncegyüttes 
és a Csosszantó Gyermek 

Néptánccsoport előadásában

16.00 
Megnyitó

Szászcsávási népi dallamok
Németh László és Németh Péter 

egyetemi hallgatók  
népzenei bemutatója

Köszöntőt mond:

Habis László
Eger Megyei Jogú Város 

polgármestere

Liptai Kálmán
az Eszterházy Károly Főiskola  

rektora

Dolhai Lajos
az Egri Hittudományi Főiskola

rektora

Apróságok gyerekekto l
gyermekversek 

a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
3. osztályos tanulóitól

Az Ünnepi Könyvhetet megnyitja 

Serfozo Simon 
Kossuth-díjas költő

Kalocsai és Szentiványi táncok
a Heves megyei Príma-díjas  

Lajtha László Néptáncegyüttes műsora



Jé, ez jó! – nekem is
Mai gyermek és ifjúsági  
irodalom a szülő szemszögéből

A könyvtári szülői értekezletet tartja 

Komló-Szabó Ágnes 
könyvtáros, biblioterapeuta

időpont:
2016.06.09., csütörtök 16.30

helyszín: Bródy Sándor Könyvtár, 
Gyermekkönyvtár



előadó:

Tóthné Kovács Krisztina
okleveles grafológus

időpont:
2016.06.06., hétfő 17.00

helyszín: Bródy Sándor Megyei  
és Városi Könyvtár, Böngésző

GRAFOLÓGIA DIÓHÉJBAN



Tudta,   

hogy az emberi agy fejlődése  12 éves 
korra érik meg arra, hogy az írás- 
tanulás ne mechanikus mozgás, hanem 
tudatos emberi cselekedet legyen?

hogy az egyéni, személyes jegyein-
ket már az is meghatározza, milyen 
írószerrel írunk?

hogy az elektronikus írásunk is hor-
doz személyiségjegyeket?

hogy az aláírásunk összesűrítve mu-
tatja múltunkat, jelenünket s jövőnket?

Érdekli miért, hogyan, mivel?

Ha igen, akkor találkozzunk a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár-
ban 2016. június 6-án 17 órakor!



előadó:
Keller Péter

mérnök,  
Gárdonyi Géza dédunokája

előadó:
Dr. Cs. Varga István

irodalomtörténész

A műrészletek Patkós Attila  
előadóművész tolmácsolásában 

hangzanak el.  

időpont: 2016.06.07., kedd 17.00

helyszín: Bródy Sándor Megyei  
és Városi Könyvtár, Böngésző

A bor Gárdonyi Géza  
életében és muveiben

Gárdonyi és az egri  
anekdotakincs
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Kevesen hozzák Gárdonyival össze- 
függésbe a bort, pedig Egerbe kerülése 
előtt belakta az ország legjobb borvidé-
keit: Sárospatak a Tokaji, Szőlősgyörök  
a Dél-Balatoni, Devecser a Somlói, Győr 
a Pannonhalmi Borvidékhez kapcsolódik. 
Miután ide költözött, szőlőt is vett. Saját 
bora volt. Tordai Ányos szerint: „ha kedves 
vendége jött, hozatta azonnal a saját ter-
mésű «piros vizet» s vidám pohár s pipa-
szó mellett folyt a beszéd.”

Keller Péter mérnök, 
Gárdonyi Géza déd- 
unokája évtizedek óta  
foglalkozik híres fel- 
menője életének ku- 
tatásával. 

Előadásából megis-
merhetjük Gárdonyi és 
a bor viszonyát, a bor 
szerepét műveiben. 

Dr. Cs. Varga István 
irodalomtörténész 
előadása betekintést 
nyújt Gárdonyi humo-
ros vonásainak megis- 
merésébe, a csattanós, 
mulatságos egri anek- 
dotakincs világába.

“…A borban öröm,  
barátság, dal  

és boldogság van”
/Gárdonyi Géza/



előadó:

Dr. Varga Kálmán
történész 

időpont:
2016.06.08., szerda 14.00

helyszín:
EKF - Tittel Pál Könyvtár

Barokk illuzionizmus  
és korlenyomatok

A noszvaji 
De La Motte-Kastély

3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
földszint 112-es terme



Dr. Varga Kálmán történész előa-
dásában a XVIII. század végén késő- 
barokk, copf stílusban épült nosz-
vaji De la Motte-kastély történetéről 
hallhatunk. Megismerhetjük a kas- 
tély építtetőjét, majd későbbi tu-
lajdonosát, megtudhatjuk honnan 
ered a kastély közkeletű elnevezése 
és kinek tulajdonítják a kastély bel-
ső franciás díszítését és utalásait.

Az előadónak mostanában je- 
lent meg könyve erről a kastélyról 
„Az illuzionista” címmel.



Irodalmi csemegék 

„Merengo” borról  
és könyvekrol

időpont:
2016.06.09., csütörtök 17.00

Tiszta szívvel
a JaJa együttes koncertje

időpont:
2016.06.09., csütörtök 19.00

helyszín:
Eszterházy tér



Beszélgetotársak:
Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész

Lőrincz György  
borász

Márkus Róbert  
irodalomtanár

Ungvári P. Tamás  
előadóművész

Okos Tibor  
népzenész

Moderátor:
Fekete Ildikó  
könyvtáros



időpont: 2016.06.10., péntek 

helyszín: Eszterházy tér

Kézmuves muhely 
kicsiknek, nagyoknak:

papírmerítés

könyvecske, könyvjelző 
készítése

színező 

varrogató-szöszmötölő

FabrikÁlom
mese- és játszóház

Gárdonyi-kuckó
puzzle, tili-toli játékok, kirakók

Gárdonyi-mesék

10.30
Vidám mesék

A Babszem Jankó Gyermekszínház 
előadása

16.00-18.00
HátTérzene 

utcazenészekkel





A TiniZug vendége 

Maros Edit 
a űvösvölgyi suli 

könyvsorozat írója

időpont:
2016.06.10., péntek 12.00

helyszín:
Eszterházy tér

Kamasznak lenni 
nem könnyu

15.00 

Dolák-Saly Róbert  
dedikálja

Én vagyok a kedvenc állatom
 című könyvét  

a Libri könyvesbolt sátránál



„Kamasznak lenni nem könnyű. Először 

is ott vannak a felnőttek, akik azt hiszik, 

hogy mindent jobban tudnak, és általá-

ban ki is mondják a véleményüket. Aztán 

az igazi ellenségek, a pattanások, amik  

a lehető legrosszabbkor tűnnek fel, hogy 

megnehezítsék az amúgy is bonyolult 

hétköznapokat. Na és akkor még nem 

beszéltünk a szerelemnek nevezett izéről,  

ami végképp érthetetlen és kiborító.  

A túlélésben sokat segít, ha az embernek 

vannak osztálytársai, ha elérhető a Face-

book és van kivel chatelni a legégetőbb 

kérdésekről, illetve ha megfelelően élénk 

a fantázia – arra az esetre, ha feltétlenül ki 

kell találni, mondjuk egy kamu pasit cikis 

helyzetek megoldására. És sokszor jól jön 

egy ikertesó is. 

A Hűvösvölgyi suli tizennégy éves ikrei 

a kamaszkor útvesztőiben barangolnak, 

néha kéz a kézben, néha nem szólok hoz-

zád hangulatban, olykor pedig egymást 

kirángatva a csávából. Mikor mire van 

szükség.”

moly.hu



időpontok: 
2016.06.10., péntek 13.00 

helyszín: Eszterházy tér

2016.06.11., szombat 11.00 
helyszín: Eszterházy tér

Régi könyvek világa

Kalandozás  
a régi könyvek világában:

kódexlap készítés kicsiknek  
és nagyoknak

különböző pecsétfajták  
kipróbálása

 
minden kedves látogatónk egy 

bibliai idézettel lehet gazdagabb!





előadó:

Dr. Húsvéti Tibor

időpont:
2016.06.10., péntek 14.00

helyszín:
Eszterházy tér

Egy magyar fiú 
az indiánok között

Könyvbemutató

Sziú voltam



A regény főhőse, Tomi Haszka 
egy magyar fiú, aki tízévesen egy  
teljesen idegen világba, egy dako- 
ta indián táborba kerül. Az ő sze- 
mén át ismerkedhetünk meg a  
törzs hétköznapjaival, ünnepeivel, 
örömeivel és bánataival. A könyv  
lapjain végigkövethetjük kaland-
jait, amint bátor harcos, igazi férfi 
válik belőle. 

A történet mindvégig valós hely-
színeken játszódik, az események 
akkor és úgy történtek, ahogyan  
a kötetben olvasható. Szintén hite-
lesek, eredetiek az idézett indián 
mesék és regék is. 

A szerző, az egri születésű Dr. Hús- 
véti Tibor, több mint 40 éve kutatja 
az észak-amerikai prérilakó indi- 
ánok történelmét. Könyve jórészt 
erre a tudásra épül, ám a mai indi- 
ánokkal megélt emberi kapcsola-
tai, nyolcvan életévének szemé-
lyes élményei és emlékei is beépül- 
tek a történetbe.



Vendégeink:
Dr. Cs. Varga István 

irodalomtörténész

Dr. Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész

időpont:
2016.06.10. péntek 14.30

helyszín:
EKF - Tittel Pál Könyvtár

In memoriam
Halmai István (Mestó)

1951. március 25. - 2001. február 27.  
Lábatlan,                       Eger,  

3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
földszint 112-es terme



Az idei esztendőben lett volna  
65 éves Halmai István (költői ne-
vén Bányász István) az EKF egy-
kori tanára. Egerben 1974-ben 
magyar-történelem szakon tanári, 
1982-ben Budapesten az ELTE-n  
filozófusi, majd szociológusi dip-
lomát szerzett.

Az élet sok területén alkotott, 
középiskolai majd főiskolai tanár-
ként, költőként és újságíróként is 
tevékenykedett. 1978 óta jelentek 
meg írásai az Észak-Magyaror-
szág, a Délsziget és a Napjaink 
hasábjain. 1994-1999 között a He-
ves Megyei Nap munkatársa volt. 

Az emlékműsor középpontjá-
ban szépirodalmi munkássága áll. 
Vendégeink emlékezéseit Halmai 
István néhány újonnan megzené-
sített verse egészíti ki. A verse-
ket Majoros Roland és Kövecses  
Nikolett főiskolai hallgatók (EKF) 
tolmácsolják.

A verseket Majoros Roland 
zenésítette meg.



időpont:
2016.06.10. péntek 15.00 -17.00

helyszín:
Eszterházy tér

Löffler Erzsébet 
könyvtárigazgató 

dedikálja az  
Egri Főegyházmegyei Könyvtár  

című munkáját.

„…habent sua fata libelli.” 
A könyveknek is megvan  

a maguk sorsa.
(Terentius Maurus: Carmen heroicum) 



Eszterházy Károly püspök több 

száz éves könyvgyűjteményének 

ismertetése. A Főegyházmegyei 

Könyvtár könyvritkaságainak be- 

mutatása, kötetlen beszélgetés  

a szerzővel, dedikálási lehetőség.



A verseskötetet bemutatja:
Fülöp Lajos 

irodalomtörténész, nyelvész,  
etnográfus

Bozók Ferenc 
költő, irodalomtörténész

Ködöböcz Gábor 
főiskolai docens,  

irodalomtörténész

Közremuködik:
Saárossy Kinga, színművésznő

Ungvári P. Tamás, előadóművész

Okos Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere

időpont: 2016.06.10., péntek 16.00

helyszín: Bródy Sándor Megyei  
és Városi Könyvtár, Böngésző

Lisztóczky László
A mindenség illata
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A Teremtő ajándéka, hogy mostanában 
az irodalomtudós után a lírikus Lisztóczky 
Lászlót is megismerhetjük. Háromne-
gyed évszázad megélt tapasztalatai, 
örömei és fájdalmai kényszerítették  
a tollat a szerző kezébe. Ebben a kötet-
ben megjelenik a kánai menyegző pazar-
ló vidámsága, a színeváltozás extatikus 
boldogsága, a tanítványokkal elköltött 
utolsó vacsora békéje, harmóniája, de az 
Olajfák hegyének fájdalmas magánya és 
a Kálvária szálkás keresztje is. Lisztóczky 
László versei a szívemnek nagyon kedves, 
hagyományos lírai megszólalást követik. 
Talán Francis Jammes vagy Dsida Jenő 
szíve muzsikált hasonló partitúra szerint. 
Verseinek nagy erőssége a részletmegfi- 
gyelések gyengéd megrajzolása, valamint 
a teremtett világ áhítatos szeretetének 
megvallása. Ha Lisztóczky László iroda-
lomtudósi mivoltát egy elegáns ünnepi 
ruhának tekintjük, akkor ez a kötet legyen 

rajta az aranyból öntött mandzsettagomb.

Bozók Ferenc



The Feelgood 
együttes  

zenés műsora

időpont:
2016.06.10., péntek 21.00

helyszín:
Eszterházy tér

Irodalmi csemegék

Szuromi Rita:  
A kétútközi Graefl - kastély

könyvbemutató

időpont: 2016.06.10., péntek 19.00



Korhű viseletben, házi 
süteménnyel és egy izgalmas 
családtörténet bemutatásával 
várjuk az olvasóközönséget.

Szuromi Ritával és  
Szerencsés Györgyivel 
Kiss Melinda újságíró 
beszélget.



9.45
A Magyarországi  

Taoista Tai Chi Társaság
egri csoportjának  

108 lépéses bemutatója

10.00 
Ciróka-kör Okos Tiborral

11.00
Família móka

Gárdonyi-kuckó

Triciklikönyvtár - kamishibaival

időpont: 2016.06.11., szombat 
helyszín: Eszterházy tér

FAMÍLIA MÓKA



A Ciróka-kör vendége lesz  
Okos Tibor népzenész,  
akivel együtt mondókázhatnak,  
énekelhetnek, játszhatnak az érdeklődők.  
Programunkra kisgyermekeket várunk 
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.

A Família móka a Gyermekkönyvtár 
nyárnyitogató ünnepe.  
Amit ígérünk:  mese, játék,  
móka, kacagás!

Kézműveskedés: kuflikészítés  
Dániel András meséje nyomán

puzzle, tili-toli játékok, kirakók 
Gárdonyi-mesék

Triciklikönyvtár kamishibaival



időpont:
2016.06.11., szombat 13.00

helyszín:
Eszterházy tér

a Jazz Faces
együttes

zenés műsora



A Jazz Faces az EKF Ének – zene 
Tanszékének hallgatóiból 2011-ben 
alakult klasszikus jazz formáció, 
melynek repertoárjában olyan „örök-
zöld” darabok szerepelnek, mint 
például a „New York, New York”, 
„Singing in the Rain”, részletek  
a „Macskafogó” c. magyar animá-
ciós filmből, vagy G. Gershwin mű-
vei, a „Summertime”és a „Some-
body loves me”.

A hangszerelés Dr. Nagy Zoltán  és 
ifj. Farkas Antal munkáját dicséri, 
aki zeneszerzőként is aktív részese 
a csapatnak.

Az együttes a főiskola ünnepi ren-
dezvényeinek állandó szereplője, 
emellett az elmúlt két évben közel 
30 önálló koncertet adott Egerben, 
Heves megyében és a régióban.



A szerzővel beszélget és  
a darabokból részleteket ad elő

Saárossy Kinga 
színművésznő

Közremuködnek:
Bodó Boglárka Rita  

Kárpátiné Ézsiás Edit 
könyvtárosok

időpont: 2016.06.13., hétfő 16.00 

helyszín: Bródy Sándor Megyei  
és Városi Könyvtár, Böngésző

Murawski Magdolna
MUVÉSZSORS – GARABONCIÁS

című elektronikus 
drámakötetének bemutatója
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Két színpadi művet tartalmaz e kötet. 
Mindkettő abszurd alkotás. Kaló Béla sze-
rint újabszurd.

„A Művészsors az értékrend megfordí-
tásának folyamata: a hajthatatlanból lesz 
a balek, a hólyag, a bambamálé, a szájtáti, 
a főszereplő Író, a hülye. Az együttműkö-
dőből, a csúszómászó meghunyászkodóból 
meg a népi móka-mester, ennivaló zsivány, 
keljfeljancsi-mesehős, jól lappangó hazafi, 
nemes és nemzetes Tiborcunk, a szekértá-
borok közepén.”

Kaló Béla

„A Garabonciás főhősének sorsa is ab-
szurd, de ő, annak ellenére, hogy korábban 
„élt”, igen veszélyes korban, amikor köny-
nyen máglyára küldhették azokat, akikre 
szemet vetett a korszak nagy faló-gépeze-
te, az Inkvizíció, mégis derűsebb és maga-
biztosabb. Olyan tudás birtokában van, ami 
a neki és hozzá hasonlóknak ártani akarók 
számára érinthetetlen.”

Murawski Magdolna

„….vajon nem bűn-e 
az, ha látjuk a mások 
hibáját, s tudnánk segí-
teni, de a főnökeinktől 
való félelmünkben vagy 
kényelemszeretetből, 
vagy csak mert nem 
illik, nem szólunk? Nem 
hazugság-e a hallgatás 
ilyenkor? Ha változtatni merünk, vajon 
megérdemelten kapjuk-e a büntetést?”

Részlet a Garabonciás c. drámából



Könyvesboltok, könyvterjesztok:

Libri Könyvesbolt

Líra Könyvesbolt

Könyvcentrum

Könyvkiadók:

Heves Megyei Mérnöki Kamara

Hungarovox Bt.

Kairosz Könyvkiadó Kft.

Kráter Műhely Egyesület  
és Könyvkiadó

Püski Kiadó Kft.

Írók Sátra
találkozás helyi írókkal, költőkkel, 
dedikálások

időpont:
2016.06.11., szombat 10.00

helyszín: Eszterházy tér



Médiatámogatók


