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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

      A Debreceni Ünnepi Könyvhét szeptember 1 és 5. között vár a Csapó 
utcán mindenkit, aki szeret olvasni és aki érdeklődik a könyvújdonságok 
iránt. Irodalmi programok, gyerekprogramok, könyvbemutatók, dedikálások 
és természetesen könyvek minden mennyiségben! 
 Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat: 
több mint kilenc évtizedes múlttal, s évről évre töretlen sikerrel és 
népszerűséggel. Az első Ünnepi Könyvhetet Supka Géza 
kezdeményezésére tartották meg 1929-ben. Az idei évben aki ellátogat a 
rendezvényre, annak lehetősége nyílik Fábián Janka, Szűcs Péter, Simon 
Márton, Dániel András és Csabai László írókkal történő személyes 
találkozásra is! 

 
 

Programajánló 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021. szeptember 2. 

10.00 
Cserkó zenebölcsi az Olvasóligetben 
A Debreceni Pagony programja. 

11.00 
A Kárpát-medence nagy mesekönyve – interaktív könyvbemutató gyerekeknek 
Közreműködnek a Csokonai Színház színészei 
A Partium Ház programja. 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár könyvtárai 

Nyitva tartanak.  

Nyitva tartásunk: 

Debrecen 

Hétfő-Csütörtök:  

7.30-16.00-ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

Hajdúhadház 

Hétfő-Csütörtök:  

8.00-12.00-ig 

            13.00-16.00-ig 

Péntek: 8.00-12.00-ig 
 

Kiadja: MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár Kulturális részleg 

Debrecen 

Szerkesztő: Turcsán Judit 

Felelős szerkesztő:  

Csákvári Sándor 
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16.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Fábián Janka: Cholera-napló 
Moderátor: Papp Csilla 
 
„190 évvel ezelőtt, 1831-ben Magyarországon kolerajárvány pusztított. A tizenhét éves Gruber Georgina a budai Várban, az 
édesapja cukrászműhelye fölötti lakásukban próbálja átvészelni szűk családjával együtt a karantén hónapjait. Fábián Janka 
kisregényében egy régmúlt halálos ragály történetét olvasva furcsán ismerős körülmények közé csöppenhetünk, és 
megállapíthatjuk, hogy 190 év alatt sok szempontból vajmi keveset változott a világ.” 
 
17.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Papp Csilla: Minden életemben szerettelek 

Ha Párizs, akkor szerelem. Ez evidens. De vajon akkor is, ha a nő magyar és a férfi francia? 
„Egy történet, amelyben a múlt a jelennel kéz a kézben jár” – Palotás Petra 

17.00 
Könyvbemutató 
10 könyv Trianon 100. évében az 1000 éves Magyarországról 
 
A bemutatón részt vesz: 
dr. Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum Alapítvány elnöke 
Holczer Gábor történész, a könyvek kiadásának vezetője 
A könyveket bemutatja: 
dr. Pósán László történész, országgyűlési képviselő 
Közreműködnek a Csokonai Színház színészei. 
A Partium Ház programja. 
 

2021. szeptember 3. 

10.00 
Lehetsz király! foglalkozás Pagony-mesékkel 
A Debreceni Pagony programja 

16.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Dániel András: A kuflik és az Akármi 
Helyszín: Olvasóliget, Csapó utca 

Biztosan ti is ismeritek azt az érzést, amikor reggel kinéztek az ablakon, és nem tudjátok eldönteni, tél van vagy nyár. Nos, 

pontosan ez történik a hét kuflival is! 
 

16.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Gurubi Ágnes: Szív utca 

„A múlt végül mindannyiunkat utolér. Ott visszhangzik indulatos mondatainkban, zátonyra futott kapcsolatainkban, 

megmagyarázhatatlan testi tüneteinkben. Ahogy a múlt, úgy a Szív utca története sem múlik el nyomtalanul. Képei, szereplői 

napok, hetek múlva is felbukkannak, pontosan úgy, ahogyan a legjobb regényekkel történni szokott.” 

 

A beszélgetést vezeti: Urbán Andrea. 
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17.00 
Könyvbemutató 
Lukács Flóra, Katona Ágota, Juhász Márió, Makáry Sebestyén – bemutatkoznak a Fiatal Írók Szövetsége elsőkötetes 
szerzői 
Moderál: Vigh Levente. 
A Fiatal Írók Szövetsége programja. 

18.00 
Simon Márton és Iamyank zenés estje 

Simon Márton és Iamyank közös estje valami egészen különleges fúzió. Felolvasásnak nem hívhatjuk, hiszen élőzene kíséri, 
koncert sem lehet, hiszen versek és slam poetry szövegek is elhangzanak. Akkor mi? Menjetek el, és döntsétek el Ti!  
A program kb. 70 perc. 
Az előadás ingyenes! 
 

2021. szeptember 4. 

10.00 
Cserkó zenebölcsi az Olvasóligetben 
A Debreceni Pagony programja. 

11.00 
Kutyás mesefoglalkozás 
A Debreceni Pagony programja. 

15.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Markó Béla: A haza milyen? 

„A mind mélyebb és kidolgozottabb csöndek felé tart Markó Béla letisztult, elegáns és igen személyes költészete. Amúgy 
pedig csupa emlékezetes, csupa emlékezetes mondat.” (Papp Sándor Zsigmond) 

Beszélgetőtárs: Áfra János. 

16.00 
Modem: 15 év/15 katalógus 
Beszélgetés a Modem 15. születésnapja alkalmából 

17.00 
Dedikálás 
Kornya István: Csikos Sándor – kulisszák nélkül 
Helyszín: Olvasóliget, Csapó utca 

17.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Korpa Tamás: A lombhullásról egy júliusi tölggyel 

„Láttál már jégesőben végrendelkező fát?” Korpa Tamás ismer egyet. 

Beszélgetőtárs: Herczeg Ákos. 
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17.45 
Két jelenet felolvasószínházi előadása Alexis Michalik Edmond című darabjából 
Közreműködnek a Csokonai Színház színészei. 
A Csokonai Színház programja. 

2021. szeptember 5. 

10.00 
Pöttyös Panni kézműves foglalkozás 
Helyszín: Méliusz mobilkönyvtár, Csapó utca 
 

10.00 
Játssz jól! Interaktív foglalkozás Lencse Máté pedagógus-játékfejlesztővel 
Helyszín: Olvasóliget, Csapó utca 
 

15.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
dr. Márián Zoltán: Államfők dedikáltak – Világhírű autogramok és történetük 
Beszélgetőtárs: Váradi Ferenc 

 16.00 
Könyvbemutató és dedikálás 
Szűcs Péter: Dharma 

„Szűcs Péter sodró regényfolyamának forrásvidéke a II. világháború traumájából éppen csak magához tért Biharnagybajom. 
Az ötvenes évek közepén itt kapja meg katonai behívóját Kamuti István, akit a messzi fővárosba vezényelnek. Az egyszerű 
paraszti sorból indult fiú kalandos utazásának azonban csak első állomása Budapest: a sors hamarosan egészen az 
óceánon túlra repíti, hogy az otthoniakat maga mögött hagyva New Yorkban, majd pedig Rio de Janeiróban keresse a 
boldogulást és a szerelmet.” 

 

16.00 
Zalka Csenge Virág mesél 
Helyszín: Olvasóliget, Csapó utca 
 

„A magyar népmesék királylányai többet tudnak annál, hogy csak a herceget várják. Ribizli és társai csupa rendhagyó hős 
és hősnő népmesekincsünk rejtett zugaiból: némelyikük most először nyomtatásban.”  
Aki a mesét életre meséli – Gimesi Dóra író, a Budapest Bábszínház dramaturgja. 
 

17.00 

Könyvbemutató és dedikálás 

Csabai László: Inspektor Szindbád 
 

„Csabai László sokak által szeretett nyomozója, Szindbád ezúttal Nyugat-Európából jelentkezik. Az ’56-os forradalom után 

a detektív emigrál, és a Német Szövetségi Köztársaságban folytatja munkáját. 1961-et írunk, a német gazdasági csoda 

egyre több polgár számára érezhető, de a terjeszkedő jólét nem jelenti, hogy a bűn eltűnne az életből.” 

 

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is elolvashatjátok! 

Az ajánlott programokhoz kellemes szórakozást, ha könyvet szereztek be, akkor nagyon jó olvasást kívánok!  

A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit 


