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be a távoli templomokba, de az Isten az egy." be a távoli templomokba, de az Isten az egy." 
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Önt és kedves családjátÖnt és kedves családját

2018. április 12-én, csütörtökön 2018. április 12-én, csütörtökön 
18.30 órára az 18.30 órára az 

Ady Endre Művelődési Központ Ady Endre Művelődési Központ 

tanácstermébetanácstermébe

Kétarcú költészet, avagy Kétarcú költészet, avagy 
színek, hangulatok a magyar költők színek, hangulatok a magyar költők 

palettájáról című előadóestre, a magyar palettájáról című előadóestre, a magyar 
költészet napja tiszteletére.  költészet napja tiszteletére.  

Az esten közreműködik: Az esten közreműködik: 
Papp István, Garay Nagy Tamás Papp István, Garay Nagy Tamás 

a debreceni Csokonai Nemzeti Színház a debreceni Csokonai Nemzeti Színház 

színművészei valamint színművészei valamint 
Mohos Péter előadóművész.    Mohos Péter előadóművész.    

Az est az Ady Endre Művelődési Központ és Az est az Ady Endre Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár közreműködésével Városi Könyvtár közreműködésével 
valósul meg. valósul meg. 

Belépés díjtalan. Belépés díjtalan. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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