
A Csorba Győző Megyei –Városi Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt 

 
2010. október 25-én 17.00 órakor az  

 
„„„ EEEhhh iii nnn ggg eeennn iii    KKKööö nnn yyy vvv ttt ááárrr    MMMaaaggg yyy aaarrr    iii rrr ooo ddd aaalll ooommm    nnn ééémmm eeettt    nnnyyy eeelll vvv eeennn ”””       

című kiállítására.    
 

Köszöntőt mond: 
Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 

a Csorba Győző Megyei –Városi könyvtár igazgatója 
 

Program: 

””” MMMaaaggg yyy aaarrr    iii rrr ooo ddd aaalll ooommm    nnn ééémmmeeettt    nnn yyy eeelll vvv eeennn ”””       
című előadást megtartja és az 

 
””” ÍÍÍrrr óóó nnnőőőkkk    mmm aaaggg yyy aaarrr    ggg yyy ööö kkk eeerrreeekkk kkk eeelll ”””       

című új könyvét bemutatja:    
 

 Gudrun Brzoska 
az Ehingeni Könyvtár vezetője 

 
Felolvasást tart:  

Becker Róbert   
magyarországi német nemzetiségi költő 

 
Közreműködik: 

Testvérvárosok Téri Általános Iskola kórusa  
Vezényel : Taschnerné Sért ő Ágnes 

 
A kiállítás megtekinthető október 25. – november 19. 

Nyitvatartási idő naponta 8.00 órától 20.00 óráig. 
 

Helyszín: 
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Pécs, Universitas u. 2/A 
 

A könyvtár  - Pécs 2010 - az EKF program keretében mutatkozik be a Baden-Württembergi 
Tudomány, Kutatás és Művészeti Minisztérium ajánlásával és támogatásával. 

Die Komitats- und Stadtbibliothek Csorba Győző 
lädt Sie 

 
am Montag, 25. Oktober 2010 um 17 Uhr 

 
zur Ausstellungseröffnung der 

   
„„„ EEEhhh iii nnn ggg eeerrr    BBBiii bbb lll iii ooo ttt hhh eeekkk    UUUnnnggg aaarrr iii sss ccc hhh eee   LLL iii ttt eeerrr aaattt uuurrr    iii nnn    ddd eeeuuu ttt sss ccc hhh eeerrr    SSSppprrr aaaccc hhh eee   
EEEhhh iii nnn ggg eeennn iii    KKKööö nnn yyy vvv ttt ááárrr    MMMaaagggyyy aaarrr    iii rrr ooo ddd aaalll ooommm    nnn ééémmm eeettt    nnn yyyeeelll vvv eeennn ”””    eee...VVV...   eeeiii nnn ...  

 
Begrüßung 

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 
Direktorin der Csorba Győző Stadt- und Komitatsbibliothek 

 
Gudrun Brzoska  

die Leiterin der Bibliothek spricht über 
 
 

„„„ UUUnnn ggg aaarrr iii sss ccc hhh eee   LLL iii ttt eeerrr aaattt uuurrr    iiimmm    ddd eeeuuu ttt sss ccc hhh sss ppp rrr aaaccc hhh iii ggg eeennn    RRRaaauuu mmm ”””    
 

und stellt ihr gerade erschienenes Buch vor 
„„„ SSSccc hhh rrr iii fff ttt sss ttt eeelll lll eeerrr iii nnn nnn eeennn    mmm iii ttt    uuu nnn ggg aaarrr iii sss ccc hhh eeennn    WWWuuu rrr zzzeeelll nnn ”””    

 
Lesung: Becker Róbert  

Ungarndeutscher Schriftsteller 
 

Musikalische Umrahmung 
Chor der Grundschule „Testvérvárosok tere” 

 
Die Ausstellung ist bis zum 19. November zu besichtigen 

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr 
 

Ausstellungsort 
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Pécs, Universitas u. 2/A 
 

 
Die Bibliothek präsentiert sich im Rahmen des Kulturhauptstadt-Jahres in Pécs /Fünfkirchen 
auf Empfehlung und mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart. 
 

 



 

Die Komitats- und Stadtbibliothek Csorba Győző  
 

„„„ EEEhhhiiinnngggeeerrr    BBBiiibbblll iiiooottthhheeekkk   UUUnnngggaaarrr iiisssccchhheee   LLLiii ttteeerrraaatttuuurrr    iiinnn   dddeeeuuutttsssccchhheeerrr    SSSppprrraaaccchhheee      
EEEhhhiiinnngggeeennniii    KKKööönnnyyyvvvtttááárrr    MMMaaagggyyyaaarrr    iii rrrooodddaaalllooommm   nnnééémmmeeettt    nnnyyyeeelllvvveeennn”””       

   
veranstaltet ihre Ausstellung vom 

   222555...   OOOkkktttooobbbeeerrr    bbbiiisss   111999...      NNNooovvveeemmmbbbeeerrr    222000111000   
 

Die Ausstellungseröffnung ist 
 am Montag, 25. Oktober 2010 um 17 Uhr  

 
die Leiterin der Bibliothek  Gudrun Brzoska  

spricht über 
 

„„„ UUUnnngggaaarrr iii sssccchhheee   LLL iii ttteeerrraaatttuuurrr    iiimmm   dddeeeuuuttt sssccchhhsssppprrraaaccchhh iii gggeeennn   RRRaaauuummm”””    
und stellt ihr gerade erschienenes Buch vor 

„„„ SSSccchhhrrr iii fff ttt sss ttteeelll lll eeerrr iii nnnnnneeennn   mmmiii ttt    uuunnngggaaarrr iii sssccchhheeennn   WWWuuurrrzzzeeelll nnn”””    
 

Lesung: Becker Róbert  
Ungarndeutscher Schriftsteller 

  
   

Öffnungszeiten täglich von 8.00  bis 20.00 Uhr 
 

Ausstellungsort: 
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Pécs, Universitas u. 2/A 
 

Die Bibliothek präsentiert sich im Rahmen des Kulturhaupstadt-Jahres in Pécs/Fünfkirchen auf Empfehlung und mit Unterstützung des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart 

 



 A Csorba Gy őző Megyei –Városi Könyvtár 
 

 

„„„ EEEhhhiiinnngggeeerrr    BBBiiibbblll iiiooottthhheeekkk   UUUnnngggaaarrr iiisssccchhheee   LLLiii ttteeerrraaatttuuurrr    iiinnn   dddeeeuuutttsssccchhheeerrr    SSSppprrraaaccchhheee   
EEEhhhiiinnngggeeennniii    KKKööönnnyyyvvvtttááárrr    MMMaaagggyyyaaarrr    iii rrrooodddaaalllooommm   nnnééémmmeeettt    nnnyyyeeelllvvveeennn”””       

   
című kiállítását 

222000111000...   oookkktttóóóbbbeeerrr    222555   –––   222000111000...   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr    111999...   
rendezi meg. 

   

AAA   kkk iiiááálll lll ííítttááásss   mmmeeegggnnnyyyííítttóóó jjjaaa   222000111000...   oookkktttóóóbbbeeerrr    222555---ééénnn   111777...   óóórrraaakkkooorrr    llleeessszzz...   
   

A megnyitón    Gudrun Brzoska    a könytvár vezetője előadást tart  
   

””” MMMaaagggyyyaaarrr    iii rrrooodddaaalll ooommm   nnnééémmmeeettt    nnnyyyeeelll vvveeennn”””       
és bemutatja új könyvét 

””” ÍÍÍrrróóónnnőőőkkk    mmmaaagggyyyaaarrr    gggyyyööökkkeeerrreeekkkkkkeeelll ”””       

                                                                      Felolvasást tart: Becker Róbert  
magyarországi német nemzetiségi költő 

 

Közreműködik: 
Testvérvárosok Téri Általános Iskola kórusa 

 
 

Nyitvatartási idő naponta 8.00 órától 20.00 óráig. 
 

Helyszín: 
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Pécs, Universitas u. 2/A 
 

A könyvtár - Pécs 2010 - az EKF program keretében mutatkozik be a Baden-Württembergi Tudomány, Kutatás és Művészeti Minisztérium ajánlásával és 
támogatásával.  
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