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19. Győri Könyvszalon

Nyitvatartás:
péntek, szombat, vasárnap: 10-19 óráig

Információ:
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér standja

A Győri Könyvszalon szervezője:
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

9023 Győr, Herman Ottó u. 22. • Telefon: 96/516-670
 Fax: 96/418-942 • e-mail: info@gyorikonyvtar.hu

www.gyorikonyvtar.hu • http://konyvszalon.gyoriszalon.hu
Társszervező: Győri Nemzeti Színház

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. • Központi telefonszám: 96/520-600

A Könyvszalon helyszínei:
Győri Nemzeti Színház

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. • Központi telefonszám: 96/520-600
GPS koordináták: 47.411356, 17.380502

Kisfaludy Károly Könyvtár
9021 Győr, Baross Gábor u. 4. • Telefon: 96/328-022

Belépőjegyes előadásaink:
KALÁKA 50 – jubileumi koncert • péntek 19.30 (Nagyszínház): 2000 Ft

Kerecsényi Éva és Mohácsi Attila koncertje • péntek 20.00 (Kisfaludy terem): 1000 Ft
Kortársasjáték • szombat 19.00 (Nagyszínház): 2000 Ft

Reláció – Petruska koncertje • szombat 20.00 (Kisfaludy terem): 1000 Ft
Aranykapu koncert • vasárnap 10.00 (Kisfaludy terem): 1000 Ft

Süsü, a sárkány • vasárnap 11.00 (Nagyszínház): 1000 Ft
Egy fess pesti este – Kamarás Iván koncertje • vasárnap 19.00 (Nagyszínház): 2000 Ft

Szerelmem, Erdély – Rékasi Károly előadóestje • vasárnap 19.00 (Kisfaludy terem): 1000 Ft

Belépőjegyek a Győri Nemzeti Színház pénztárában vásárolhatók.

Jegypénztár: keddtől péntekig 10.00-18.00-ig,
illetve nagyszínpadi előadások előtt egy órával.

A jegyeket készpénzzel, bankkártyával és a Győri Nemzeti Színház honlapján
feltüntetett utalványokkal, kártyákkal lehet fizetni: 

www.gyoriszinhaz.hu/jegyek/kedvezmények-és-utalványok
Jegyfoglalás: személyesen a színház előcsarnokában.

Telefonon 96/520-611; 96/520-613; 96/520-610; 96/520-612; szervezes@gyoriszinhaz.hu
Internetes jegyvásárlás: http://gyoriszinhaz.jegy.hu

A megvásárolt színházjegyeket csak az előadás elmaradása esetén váltják vissza!

Két programra a látogatókat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk: 
A helység kalapácsa – Gál Tamás előadása • péntek 9.00 (Kisfaludy terem)

A kis hableány – az Aranyszamár Bábszínház előadása • péntek 11.00 (Kisfaludy terem)
Minden más rendezvény látogatása díjtalan, helyfoglalás az érkezés sorrendjében

az adott helyszín befogadóképességének mértékéig.

A szerzők és a fellépő művészek a rendezvényt követően
az Írók Szalonjában dedikálnak.

A Mesekuckó előadásaira, játszóházi foglalkozásaira csoportokat,
osztályokat a helyszín adottságai miatt nem tudunk fogadni.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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a Győri Könyvszalonban!
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A kiállítás nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 13–18 óráig. 

Csoportos látogatás
a fenti időszakon túl bejelentkezés alapján.

Telefon: 96/516-675 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.

Helyszín:

1
9
1
2

ST
O
C
K
H
O
LM

1
9
2
4

PÁ
R
IZ

S
1
9
2
8

A
M

ST
ER

D
A
M

1
9
3
6

B
ER

LI
N

1
9
4
8

LO
N
D
O
N

1
9
5
2

H
EL

SI
N
K
I

1960
RÓMA

1972
MÜNCHEN

1964
TOKIÓ

1968
MEXIKÓVÁROS

1956
MELBOURNE

1976
MONTRÉAL

1980
MOSZKVA

1988
SZÖUL

1992
BARCELONA

1996
ATLANTA

2
0
0
0

SY
D
N
EY

2
0
0
4

A
T
H
ÉN

2
0
0
8

P
EK

IN
G

2
0
1
2

LO
N
D
O
N

2
0
1
0

SZ
IN

G
A
P
Ú
R

2
0
1
4

N
A
N
JIN

G
2
0
1
4

SZ
O
C
SI

Olimpiatörténeti
Kiállítás

A kiadók a Könyvszalon idején

10-50 százalékos
árengedményt adnak.

November 13., szerda  17.00
→ Helyszín:

Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem 
(9021 Győr, Baross G. u. 4.)

Barabás László festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Horváth Sándor Domonkos

„Szinte megmagyarázhatatlan, hogyan fejlő-
dik kifejezésmódunk, stílusunk, színvilágunk,
mint ahogy megmagyarázhatatlan az is, hogy 
miként formálódik mozgásunk, beszédünk, 
alakulnak gesztusaink.
Egy idő után kialakul az ember egyénisége, 
lelki szellemi karaktere, habitusa.
Sok-sok év alkotása számomra is visszajel-
zés: ez vagyok – az elmélkedés, töprengés, 
gondolkodás nyomán született képek egyben 
az önismeret forrásai is.”

November 14., csütörtök  18.00
→ Helyszín:

SZE Regionális és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10.)

MŰHELY 30
Jubileumi kiállítás a Műhely folyóirat
címlapjaiból
A kiállítást megnyitja: Jász Attila költő, kritikus, 
az Új Forrás főszerkesztője

Harminc esztendővel ezelőtt gyökeresen 
megújult a győri Műhely. Azóta számos 
kiváló képzőművész és fotográfus munkája 
kapott helyet a folyóiratban, akiknek mű-
veit arculattervezőként Kurcsis László alá-
zattal, leleményesen illesztette a versekhez, 
prózákhoz, esszékhez, tanulmányokhoz.   
A kiállításon szereplő borítók jól reprezen-
tálják a grafikusművész három évtizedes 
tevékenységét, a Műhely vizuális színvona-
lát, melyet megbecsülés övez szerte a 
Kárpát-medencében.

November 14., csütörtök  16.00
→ Helyszín:

Széchenyi István Egyetem Új-Tudástér – aula
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

HÍD 2  kiállítás

A győri székhelyű Art World Hungary 
Egyesület, valamint a Lengyel Művészek 
és Tervezők Egyesülete Krakkói Szerve-
zete közös kiállítása.

Látogatható:  november 14.  és  december 14.
között hétköznapokon

Barabás László:
Északi fény

54

• ÖT TEMPLOM ADVENT

• PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

• POZSONYI  PAGONY

• PÜSKI  KIADÓ 

• RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS

 TÖRTÉNETI MÚZEUM

• SANTOS KÖNYVKIADÓ 

• SAXUM KIADÓ – SZIGET KIADÓ

• SCOLAR KIADÓ 

• SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

• SZENT MÓR BENCÉS PERJELSÉG

• TARANDUS KIADÓ

• TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ

• XANTE LIBRARIUM KFT. (ERDÉLY –

 FELVIDÉK – VAJDASÁG)

• VÁROSI, MEGYEI,

 EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRAK

• 21. SZÁZAD KIADÓ

• AMBROOBOOK – NAPKÚT –

 SZÉPIRODALMI FIGYELŐ

• BOOOK KIADÓ 

• CERKABELLA KÖNYVKIADÓ

• FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE (FISZ)

• GYŐR TESTVÉRVÁROSAI (COLMAR –

 NYIZSNYIJ NOVGOROD – POZNAN –

 SINDELFINGEN – WUHAN)

• GYŐRI  SZERZŐK  

• DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS

 KÖZÖSSÉGI  TÉR

• KÁLVIN KIADÓ –

 MAGYAR BIBLIATÁRSULAT

• KISALFÖLD

• KOSSUTH KIADÓ ZRT.

• KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ 

• LIBRI  KÖNYVESBOLTOK 

• LÍRA KÖNYV ZRT.

• MAGYAR NAPLÓ KIADÓ 

• MAXIM KÖNYVKIADÓ

• MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ZRT.

• MŰHELY

• NAP KIADÓ



Alkotói Díj Mezey Katalinnak Zátonyok

I.

Kezd mélysége lenni az időnek,

melybe mint a horgony süllyedünk,

horgonyként akadunk meg a fövenyben, kőben,

megkapaszkodik a hajó velünk.

II.

Megérezzük a mélyét az időnek,

mint a mérőón, belesüllyedünk,

vagy mint a horgony, hogyha bóját rögzít,

a zátonyokra figyelmeztetünk.

Túl sok a lyukas zokni odaát

Túl sok a lyukas zokni odaát,

Isten magához hívta Nagymamát.

Jól tudja, hogy ő néhány hét alatt

mindent megstoppol, ami elszakadt,

és kér az angyaloktól új varrnivalót.

Amit ő varr, biztos szép lesz a folt

az agyonmosott ingen-glórián,

alsóneműn avagy felső ruhán.

El nem nyűhetnek annyi szárnyat, inget,

hogy új ruhába ne öltözze mindet.

Hogy a zseb olykor rossz helyre kerül,

vagy egyik szár hosszabbra sikerül,

előfordulhat, mert megnyúlt a centi,

és már nem volt idő egy újat venni,

mikor hirtelen indulnia kellett,

mert a betegség nem ismert kegyelmet.

Vitte, amit vagy ötven éve használ,

ami elszakadt, meg van toldva is már.

Fűzi a cérnát, szorgalmasan szurkál,

a vászon fölött keze föl s alászáll,

sziszeg a varrótű vagy a kötőtű csattog,

hamar elkészül, pedig sose kapkod.

Körben angyalok, a szívük világít

a gyolcs alól. Itt a divat nem számít,

de? mégis ügyes fodrot ráncol

felhő-tüllből, könnyű ködfoszlányból.

Tudják, persze, hogy szeretetből varrja,

ahogy a földön is csak varrta, varrta,

ha fizettek, ha nem fizettek érte,

mindenkinek, aki jó szóval kérte.

Zárójel

Az emlékezet borostyánkövében

nekem ma is az vagy, aki voltál.

Noha tudom - tudnom kellene -

hogy más lettél, változtál, alakultál.

Ahogy változtam én is. Jóllehet,

mint szakadt filmen az utolsó kocka,

hogy kényszerűn megállt a kép veled,

rávésődtél belső homlokomra.

S noha minden végleges nélküled,

úgy fontolgatom a régi kétségeket,                  

mintha egy mondatban sok töprengés után

rossz helyre tettem volna a zárójelet.

(És ez  a beékelt mondat már a sorsom:

minden, ami valóban megesett.

Ami után majd nem is én fogom

kitenni azt a második zárójelet.)

Mezey Katalin Budapesten született 1943. május 30-án. Kossuth- és József Attila-díjas 
költő, műfordító, prózaíró. 
Költői pályája 1969-ben, a „Kilencek” Elérhetetlen föld című antológiájával indult. Első 
önálló verseskötetével 1970-ben jelentkezett (Amíg a buszra várunk). Majd próza-
kötete (Zöld vadon, 1979)  és  mesekönyve is jelent meg (Csutkajutka meséi, 1983). 
A Széphalom Könyvműhely alapítója és vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, a sárvári középiskolás irodalmi pályázatok, táborok szervezője.

majd a Pilisbe, a Kis-Kevély lábánál húzódó 
völgybe ibolyát szedni; eszünkbe juthat a 
hitet erősítő tavasz, és az, hogy amit Mezey 
Katalin költőként, műfordítóként és író-
ként az irodalomba hozott, azért őszinte 
köszönet illeti.

Írt szigorúan szerkesztett, egységes köny-
veket, másféléket, mint a többiek; derűje 
megnyugtató, kisugárzása napfényes, tele 
van élő vággyal és sok szenvedéllyel, 
boldogsággal és boldogtalansággal  – ezek 
kötik oly különös módon az olvasóhoz. 
Kitüntető ott lenni, ahol ő. Most éppen 
Győrött. Szükségszerűen, majdnem öntu-
datlanul szakad ki belőlünk a régi óhaja, 
hogy „kellene valami, ami fényben ragyog”; 
vagy mondjuk korai versének fohász-sora-
it: „Istenem, adj eleséget, / harchoz halálig 
ellenséget, / forró egedhez kemény szár-
nyat / messzeségedhez merész vágyat”.

Mégis, hogyan kerülhet szóba egyáltalán a 
boldogság? Merre kalandozzunk el és mit 
érezzünk? Mezey véleménye: boldog, „akit 
nem zsarol a félelem”, „akit nem az önérdek 
/ kormányoz, hanem önként szolgál”, „aki-
nek a szemén kifénylik, / hogy süt benne az 
Isten napja, / akinek lelke nehéz selymét / 
magasságos szél lobogtatja.” Mezey Katalin 
bámulója-segítője a fiatal alkotók kezdő 
lépéseinek, szereti a múltat és a Teremtőt, s 
tudja, erős itt az élet és titokzatosabb, mint 
másutt.

Joó József

Boldog, „akinek nem rongyos a lelke, / de 
fényes, mint a nehéz selyem” – kezdi Jókai 
Annának jegyzett versét a szép muzsikájú, 
tiszta hangvételű lírikus, akiben süt az Isten 
napja. Csak ne haragudjunk a tegnapelőtt-
re, ne gyűlöljük a mát, csak holnapután ne 
hozzon ránk bánatot az Isten! Még ennek a 
vadgesztenyés-kenyeres-újboros ősznek is 
ilyen a kívánsága, és lesz még Böjtmás 
hava, kutyahizlaló március, elmegyünk 

Süt benne az Isten napja
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November 15., péntek

13.00
Bemutatkozik a győri német nemzetiség
Köszöntőt mond: Ferenczi Tamás,
Győr MJV Német Önkormányzat elnöke

A műsorban közreműködnek: 
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda
 tánccsoportja
Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzeti-
 ségi Általános Iskola tánccsoportja
Audi Hungaria Általános Művelődési Központ
 alsó tagozatos táncosai
Karsai Klára előadóművész
Ruisz Rebeka, a Széchenyi István Egyetem
 ének szakos hallgatója
Heimatklänge Chor – Német Nemzetiségi Kórus
 Karnagy: Karsai Klára
Rosmarin Chor – Német Nemzetiségi Kórus
 Karnagy: Tóvári Mária
Stimmung  Band – Német Nemzetiségi Zenekar
 Kozári Tibor vezetésével

A 19. Győri Könyvszalon ünnepélyes 
megnyitója és az Alkotói Díj átadása

Győri Nemzeti Színház
2019. november 15., péntek 11.00

Díjazott: Mezey Katalin
Kossuth- és József Attila-díjas költő, 

műfordító, prózaíró

(A Díj Botos Péter üvegszobrász
kisplasztikája)

Az ünnepi műsorban közreműködik 
a Muzsikás együttes

A  című drámaíró verseny Kortársasjáték
meghirdetése, a meghívott szerzők bemutatása 

← Bővebb információk a túloldalon

Muzsikás együttes

17.00
Időradír
Bíró Eszter koncertje
Az előadás egy mese köré épül, amelyben a 
pontos időt mutató óra darabokra hullik, 
ezért az időjárás, az évszakok és a hét nap-
jai összekuszálódnak. A koncert folyamán 
meg kell találni a szerkezet darabjait, hogy 
helyreálljon az idő. Ehhez a gyerekek segít-
ségére van szükség...

19.30                                Belépőjegy: 2000 Ft
KALÁKA 50 – jubileumi koncert

Becze Gábor – Gryllus Dániel – Gryllus Vilmos 
– Radványi Balázs és Huzella Péter

A Kaláka együttes 1969-es megalakulása óta, 
azaz ötven éve egyet jelent a magyar és az 
egyetemes költészet kimagasló alkotásai-
nak megzenésítésével. Mégpedig úgy, ahogy 
azt Kányádi Sándor fogalmazta meg a leg-
találóbban: „kimuzsikálva a Gutenberg óta 
könyvekbe száműzött versekből a maguk 
olvasata szerinti »eredeti dallamot«”. A Ka-
láka önazonossága ugyanakkor elképesztő 
változatossággal párosul. Harminc album, 
mintegy ezer dal, és sok-sokezer Kaláka-
koncert tanúskodik erről, határon innen és 
túl. Az együttes 2000-ben Kossuth-díjat, 
2004-ben Prima Primissima-díjat, 2014-ben 
pedig Magyar Örökség-díjat vehetett át.

Mezey Katalin

8 9
Kaláka ’50
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November 16., szombat November 17., vasárnap

A meghívott szerzők: 

15.00
Böjte Csaba:
A lélek lélegzetvétele
„...felemelve népem nagy fazekáról a fede-
let, úgy látom, hogy mindenből van bősé-
gesen. Ma nem pénzből, ruhából, házból, 
autóból, továbbtanulási lehetőségből vagy 
akár szabadságból van kevés, hanem élő 
hitből, mindent beragyogó reményből, éle-
tünket megújító szeretetből, igen, egyszó-
val – én úgy látom – ma Istenből van kevés. 
Éppen ezért én a Mestert, magát a Tanítót 
szeretném megismerni, megismertetni 
veletek.” – Csaba testvér

19.00                          Belépőjegy: 2000 Ft
Kortársasjáték
A Győri Nemzeti Színház
drámaíró versenye
Ötödik alkalommal húznak témát a 
Kisalöld pénteki számának szalagcímei 
közül, hogy egy nap leforgása alatt a meg-
hívott írók által a címből színpadi mű 
szülessen...
→ Bővebb információk a 8. oldalon

Fábián Péter Formanek Csaba
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Pozsgai Zsolt

11.00
Malek Andrea és
az Eszement Meseband műsora
Versek, mesék, ismerős és új dalok 1-101 
éves gyerekeknek.
Aranka, a takarítónő piros bevásárlókocsi-
jából a takarítás kellékein kívül előkerülnek 
Lackfi János, Varró Dániel, Szabó T. Anna 
és Bartos Erika versei.

Malek Andrea (Aranka) – ének, vers, próza
Hámori Máté – akusztikus gitár
Frey György – basszusgitár
Kovács Tamás – ütőhangszerek

14.00
Bán Mór: Vihartépte zászlaink
– a Hunyadi-regénysorozat
Beszélgetőtárs: Horváth Gábor

A Harry Potter-lázra emlékeztető jelenség-
nek lehettünk szemtanúi az elmúlt években. 
A lebilincselően izgalmas történelmi soro-
zat fehér hollónak számít a könyvpiacon, és 
régóta tátongó űrt igyekszik betölteni a 
magyar történelmi regények műfajában. 
Sokak szerint hosszú idő után először érez-
hetünk büszkeséget, amikor egy magyar 
történelemről szóló regénybe temetke-
zünk. Az idén a sorozat 10. kötete jelent meg.

Böjte Csaba
Malek Andrea

11.00
A Generációk Háza
rajzpályázatának eredményhirdetése

11.10                                Belépőjegy: 1000 Ft
Csukás István–Bergendy István: 
Süsü, a sárkány – zenés mesejáték
A Fogi Színház előadása
A televízióból jól ismert egyfejű sárkány, a 
jóságos Süsü kel életre a színpadon, hogy 
barátjával, a királyfival járja végig kalandos 
útját. Bájos alakja vajszívével és kétbalke-
zességével elbűvöli a kicsiket és nagyokat 
egyaránt.

14.00
A megajándékozott
Baráti beszélgetés Várszegi Asztrikkal
Várszegi Asztrikkal és Gülch Csabával
a könyv szerkesztői, Werner Krisztina és
Kormos Gyula beszélgetnek

Várszegi Asztrik huszonhét év pannon-
halmi főapáti időszak után nyugalomban 
szolgáló szerzetesként él tovább a bencés 
rendben.
Gülch Csaba, a Kisalöld újságírója ebben a 
letisztult és elcsendesedő szerzetesi létben 
kérte fel Asztrik atyát a beszélgetős kötetre.
A könyv fotóillusztrációit Bertleff András 
készítette, aki végigkísérte a gyermekkor 
fontos helyszínein és a pannonhalmi fő-
apátságban.

15.00
GYŐRI BALETT 40
A könyvbemutató vendégei:
Bánkuti András, Bombicz Barbara, Kiss János,
Kucsera Tamás Gergely, Lukácsy György,
Major Rita, Markó Iván, Pátkai Tivadar, Pió Márta, 
Velekei László

A magyar tánctörténet legendás pillanata 
volt, amikor 1979-ben a Magyar Állami 
Balettintézet végzős osztálya úgy döntött: 
együtt maradnak és társulatot alapítanak. 
Mára a Győri Balett a magyar táncélet egyik 
meghatározó együttesévé vált. Megalapí-
tása óta kevés szeglete van a világnak, ahol 
ne lépett volna fel. Az immáron 40 éves 
Győri Balett történetét és szellemiségét 
mutatja be az MMA Kiadó reprezentatív 
jubileumi kiadványa.

19.00                                Belépőjegy: 2000 Ft
Egy fess pesti este
Kamarás Iván koncertje
Közreműködik: Egy Fess Band
Vendégművész: Tompos Kátya

A ’20-as ’60-as évek lüktető, magyar (nem 
csak film)zenéi, a Meseautótól a Jamaikai 
trombitáson át, a Kicsit szomorkás a han-
gulatomtól a Villa Negráig. A dalok a múlt-
ba repítenek ugyan, de az Egy Fess Band 
zenészei leporolják azokat, gypsy-swing 
lüktetést adva nekik, igazi zenei csemegét 
kínálva. A színpadon nem Kamarás Iván 
színész, hanem Iván, aki pátoszoktól mentes 
saját véleményét, humorát is megmutatja.
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17.00
Finy Petra: Marlenka
Beszélgetőtárs: Mirtse Zsuzsa

Marlenka imádja a nárciszt. Nem csak a 
virágot. Bár már három felnőtt gyereke 
van, vonzza magához a narcisztikus szemé-
lyiségeket, és gyenge ahhoz, hogy ellen-
álljon nekik. Finy Petra legújabb regénye 
identitástörténet: főhőseinek hosszú utat 
kell bejárniuk ahhoz, hogy rájöjjenek, kik is 
ők valójában. Marlenkának és gyermekei-
nek meg kell dolgozniuk a boldogságért és a 
szerelemért, ám a harmónia még így is 
törékeny marad.

18.00
Krusovszky Dénes:
Akik már nem leszünk sosem
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Krusovszky Dénes első regénye generáció-
kon és országhatárokon átívelő történet.
Nemcsak a személyes és a társadalmi 
emlékezetről, de a továbbélésről is szól. 
Hogyan határozzák meg jelenünket a talán 
nem is ismert múltbeli történetek, és ho-
gyan tudunk velük együtt felelős, szabad 
felnőttekké válni.

15.00
Jánosi Zoltán: Oláh János
Beszélgetőtárs: Bíró Gergely

A Magyar Művészeti Akadémia kismonog-
ráfia-sorozatában (Közelképek írókról – 
szerk.: Ács Margit) összegző jelleggel mind-
eddig feltáratlan életművek kerülnek meg-
ismertetésre. Oláh János költő, író az 1960-
as években indult „Kilencek” nemzedék 
kiemelkedő és műfajalkotó alakja. Gazdag 
írói, költői életművét Jánosi Zoltán iroda-
lomtörténész, egyetemi tanár dolgozta fel.

16.00
Wehner Tibor:
Szent Varecza elveszett levelei
Beszélgetőtárs: Polák István

A Magyar Műhely Kiadó gondozásában 
megjelent kötet címe talányos. Ki az a 
Varecza, hogyhogy szent, s hogyan jelen-
hettek meg az elveszett levelek? Ezekre a 
kérdésekre mindenképpen választ kapnak 
majd az érdeklődők Wehner Tibortól, de 
természetesen szó lesz a könyv általáno-
sabb érvényű gondolatairól is.

13.00
Honvári János:
Akadémia – Főiskola – Egyetem; 
Winkler Csaba szerkesztésében:
Egyetemi éveink
A köteteket bemutatják a szerzők.

50 éves a Széchenyi István Egyetem. A jog-
előd intézményének félévszázados alapítá-
sát, eredményes munkaerőpiaci, társadalmi 
működését e két egyetemtörténeti könyv 
mutatja be.

14.00
Negyven fohász dalban
Hajdú Zoltán Levente énekelt versei
Dinnyés József CD-bemutató műsora
Ezzel a címmel jelent meg Dinnyés József 
daltulajdonos lemeze, amelyen Hajdú Zol-
tán Levente szóládi lelkipásztor verses 
imádságai hallhatók dalban, gitáros kísé-
rettel elmondva. Összesen negyven fohász: 
húsz a papköltő első, tíz a második, megint 
tíz a megjelenés előtt álló harmadik köte-
téből.

10.00
Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok
– A virágtündérek titkai
A mese világába kalauzol a szerző. 
A Tündérpalotában zajló bűbájos történet 
mellett sok érdekes információt is megtud-
hatunk a gyógynövények világáról.

11.00
Az osztály vesztese
– rendhagyó irodalomóra
Vinczellér Katalin vezetésével
Miért válik valaki áldozattá? És miért kezd 
egy diák egy másikat piszkálni? Wéber 
Anikó könyve fordulatosan, ugyanakkor 
könnyfakasztó érzékenységgel mesél gye-
rekeknek és felnőtteknek az iskolai bántal-
mazásról.

12.00
Szívlapát
– rendhagyó irodalomóra
Vinczellér Katalin vezetésével
A versgyűjteményben nyolcvanöt köztünk 
élő költő százötven verse olvasható. A válo-
gatás egyik fő szempontja az lett, hogy 
olyan szövegek alkossák az antológiát, 
melyek utat találhatnak a fiatal olvasókhoz, 
akik talán többen lennének, ha látnák, mi-
lyen sokszínű a kortárs költészet.
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November 16., szombat November 16., szombat
17.00
Gárdos Péter: Királyi játék
Beszélgetőtárs: Mirtse Zsuzsa

A Királyi játék az európai történelem egyik 
legkülönösebb hatalmi svindlijének izgal-
mas és megrázó története. Gárdos Péter új 
könyvében egy időben távoli, de hangula-
tában biztosan ismerős világba kalauzolja 
az olvasót. A regényben megismerhetjük 
egy nagyravágyó európai uralkodó PR-
gépezetét, titkosszolgálatát és a közvé-
lemény befolyásolásának ismerős trükk-
jeit.

18.00
Fekete Dávid–Rechnitzer János:
Együtt nagyok – Város és vállalat 25 éve
Az Audi története 
A kötetet bemutatják a szerzők

A monográfia az Audi Hungaria negyed-
százados győri jelenlétével foglalkozik, 
feldolgozza a nagyvállalat helyi beágyazó-
dásának folyamatát, a vállalat és a város 
több dimenzióban megvalósuló együttmű-
ködését. Emellett kitér az Audi Hungaria 
globális járműgyártásban betöltött szere-
pére, továbbá érinti a járműipar legfőbb 
kihívásait és az azokra adott helyi vála-
szokat is.

12.00
Deák Botond: Belső létra
Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt
A székesfehérvári születésű költő legfrissebb 
kötetének alapfelvetése, hogy veszendőben 
vannak az emberek és dolgok – ebben a 
közegben él az a lény, akinek önkéntelen 
létezésmódja az áhítat, és így melegséget, 
életet lehel abba, amire figyel.

13.00
Bárczi Zsófia:
Vidéki lyányok énekeskönyve;
Száz Ildikó: Futónapló
A beszélgetést vezeti:
Csanda Gábor és Bolemant Lilla
Bárczi Zsófia Madách irodalmi díjjal jutal-
mazott könyvében minden benne van, ami 
a jó irodalom ismérve: fenség, lidérces mesz-
szefény…  És irónia és humor. 
Száz Ildikó Futónaplója elé pedig álljon itt 
ennyi: „...a futás olyan többszörösen végig-
zongorázott dallamhoz hasonlít, melyet 
avar alatt őriz a táj, és csak az szólaltathatja 
meg, aki felesleges zajt nem csapva, köny-
nyedén surran át a hajnali derengésen, a 
futónaplóba foglalt gondolatok is ilyenek, 
két ember magánügye, a futóé és azé, aki 
hajlandó néhány percre mellészegődni a 
szemlélődésben...“

14.00
Vass Norbert: Indiáncseresznye
Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

A Móricz-ösztöndíjas Vass Norbert novellái 
a Kacsamesék-nemzedék szemszögéből 
mesélnek a „dojcsemárk” és a „dolcsevita” 
szélárnyékában telt gyerekkor boldog-szo-
morú napjairól. Ambiciózus és hiánypótló 
vállalkozás, a rendszerváltás utáni időszak, 
a kilencvenes évek békaperspektívából meg-
írt krónikája.

15.00
Szántó T. Gábor: Európa szimfónia
Beszélgetőtárs: Illés Andrea

Az Európa szimfónia az erdélyi román–ma-
gyar családban nevelkedő zenész fiú, And-
rás felnőtté válását mutatja be a hideghá-
ború és a Securitate árnyékában, és egy 
határokon átívelő szerelem történetét Ko-
lozsvár és Nyugat-Berlin között, ahol a 
fiatalok a ’68-as diákmozgalmak és a ter-
rorizmus légkörében keresik saját útjukat. 
Új regényében Szántó T. Gábor radikális 
nyíltsággal, tárgyilagossággal nyúl a ma-
gyar történelem és Európa közelmúltjának 
legfeszítőbb kérdéseihez.

16.00
Kukorelly Endre: CéCéCéPé
Beszélgetőtárs: Szőcs Henriette

Kukorelly Endre új regénye a nagy sikerű 
TündérVölgy ikerkönyve. A könyv mozai-
kokból, impressziókból áll, az évszámok-
nak sajátos struktúrájuk van;  ide-oda ug-
rál – váltásokkal, vágásokkal – az időben, 
az eseményekben. Nem történelem vagy 
szociográfia, semmiképp sem memoár – 
mégis egy korosztály egyfajta privát törté-
nelme, az új generációknak pedig igaz mese 
a múltról.

10.00
Csender Levente:
A különleges Meditittimó kalandjai
Csender Leventével és Szalontai Enikővel, a kötet
illusztrátorával Bolla Eszter szerkesztő beszélget.
Felolvas és némi meglepetéssel szolgál:
Kovács Benedek, a mesekönyv ihletője.

Csender Levente újonnan megjelent, A kü-
lönleges Meditittimó kalandjai című mese-
könyve egy autizmussal élő kisfiú és csa-
ládja világába kalauzol el minket. A könyv 
fontos társadalmi kérdéseket vet fel a másság 
és a fogyatékosság kapcsán – minden 8 és 
12 év közötti gyermeknek szól, ugyanakkor 
segítő gyerekkönyvként a felnőtteket is az 
elfogadásra ösztönzi.

11.00
Emberi sorsok a 20. században
Beszélgetés Zsuffa Tündével
Beszélgetőtárs: Stumpf András

A szerzőnek az elmúlt években egymás 
után jelentek meg újabb könyvei, melyek 
kapcsán mindegyikről elmondható a szer-
zőt idézve:
„Fontosnak tartom, hogy beszéljük ki a 
múltunkat, ne legyenek tabuk és titkok! 
Írás közben többször eszembe jutott az 
utánam jövő generáció. Vallom, hogy joguk 
van tudni nemzetünk tragédiájáról. Nem 
kell attól félni, hogy nem értik meg a 
történelem kisiklásait, vagy megijednek. 
Tapasztalatból tudom, ha nyíltan és őszin-
tén beszélünk a 20. századról, méltó, igaz, 
bátor emberré válhat valaki.”
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November 17., vasárnap November 17., vasárnap
17.00
Kiss Judit Ágnes: Bűbájoskönyv
Beszélgetőtárs: Bajzát Zsuzsi

Évezredeken át a boszorkányok őrizték 
mindazt, amilyen egy nő valójában. Ami-
lyennek lennie kéne. Amilyen volt valaha, 
amikor a nagy istennők lányai voltunk. A 
boszorkányok őrizték a tudást, ami meg-
maradt abból az időből, amikor még senki 
nem hitte, hogy a nőt a férfi oldalcsontjából 
teremtették. Kiss Judit Ágnes költői erejű 
prózája az elveszett, de nyomokban még 
megmutatkozó évezredes tudásról, a bű-
bájosságról: oldásról, kötésről, angyalcsi-
nálásról és repülésről – avagy hogyan érde-
mes boszorkánykodni a 21. században.

18.00
Batka Zoltán: Vata fia
Aki mindent elveszített, hogy győzhessen
Beszélgetőtárs: Szabó Tibor

A Vata fia a kisszámú történelmi forrás és 
az Árpád-házi mondakör elemei alapján 
íródott drámai események izgalmas lánco-
lata: az utolsó pogánylázadás kitörésének, 
majd leverésének és a magyarság ősi pusz-
tai kultúrájának végleges eltűnésének kró-
nikája. Mintha egy film peregne előttünk: 
régi magyarokról szól, ám a mai magyarok-
nak: a 11. századi történet közben felsejle-
nek a messziről jött, Európában azóta is a 
helyét kereső magyar nép mai dilemmái, 
sorskérdései.

13.00
Sütő Csaba András: nempróza
Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

A győri születésű, jelenleg Nagybajcson élő 
költő új verseskötete a 2013 és 2018 között 
írott új verseit tartalmazza. A kötet a Szi-
getköz mikrokörnyezetének megragadásá-
val, ezek perspektivikus ábrázolásával 
foglalkozik. A törekvés, hogy a kicsiben, 
akár a mikroszkopikus méretűben meglás-
sa és láttassa a nagyobb összeüggéseket, 
szabad- és prózaversekben ölt testet.

14.00
Mirtse Zsuzsa:
Tizenhárom bűvös tükör
A szerzővel és a könyv illusztrátorával,
Békés Rozival Bíró Gergely beszélget

Felnőtteknek szóló mesekönyvet tart kezé-
ben az Olvasó, amelyben Mirtse Zsuzsa leg-
sajátabb világának, az emberi lélek belső 
küzdelmeinek magas, soktornyú várát 
emelte. Számára a mese nem pusztán műfaj, 
hanem az anyanyelve, szeretetnyelve is, 
amelyen önmagáról és az emberi kötések-
ről beszél – minden meséje egy-egy újabb 
küzdelmes belső utazás és nekirugaszkodás 
önmaga mélyebb felfedezésének, meghatá-
rozásának.

15.00
Czakó Zsófia:
Nagypénteken nem illik kertészkedni
Beszélgetőtárs: Máriási Dóra

A győri származású szerző bemutatkozó 
kötetének elbeszélője egy olasz férfival él, 
távol a magyarországi kisvárostól, amely-
nek katolikus miliőjében felnőtt. A milánói 
dóm kasszájában dolgozik. Jól fizető állást 
hagyott ott ezért a munkáért, és – bár sem 
az olasz, sem a magyar családja nem érti, 
mit keres ezen a helyen – hosszú ideje elő-
ször érzi szabadnak magát...

16.00
Egressy Zoltán:
Hold on – A Déli Szél Balladája
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

A szerző új regényében a jövőbeli monar-
chikus Budapest, az összeomlott pisai ferde 
torony és az elárasztott Liverpool szatiri-
kus díszletei között kalauzolja olvasóját 
egészen a Holdig, ahol főhőse kénytelen a 
saját és az emberiség jövőjét is érintő 
alapkérdésekkel szembesülni. 

10.00
Reisinger Attila: Veteránok
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos
Két novellaüzér a 20. század történelmi 
viharairól. Elbeszélőik – összesen hatan – 
akár a szomszédjaink is lehetnének: szinte 
halljuk a hangjukat, míg el-elkalandozva 
mesélnek hosszú és mozgalmas életük 
epizódjaiból. Megtörtént és hiába várt 
találkozások – emberekkel, hatalommal, 
háborúval, politikával.

11.00
Tőzsér Árpád: Lélekvándor
Beszélgetőtárs: Sütő Csaba András
A Kossuth- és József Attila-díjas, Pozsony-
ban élő költő új verskötete a mítoszok örök 
körforgásának lírai megképzésével mintha 
a múlt jelenné, a jelen múlttá váló világrit-
musát kívánná versbe állítani. S egyszers-
mind a költőnek azt az aggodalmát is 
kifejezi, hogy ez a körforgás ma, az ember 
végletes önállósodásával, a rendből való 
kiszakadásával kozmikus drámát sejtetően 
akadozik.

12.00
Sediánszky Nóra:
A fény felé – Kalandozások Normandiában
és Bretagne-ban
Beszélgetőtárs: Farkas Mónika
Három utazás, három különböző idősík, a 
jelen gyorsan változó és változatos történé-
sei adják azt a plasztikus hátteret, melyben 
Észak-Franciaország mesélő várainak, kin-
cseket rejtő apátságainak, időtlen békéjű 
halászfaluinak, titokzatos és melankolikus 
városainak története fordulatos és szóra-
koztató formában bontakozik ki. A baran-
golásokat pedig a Loire menti kastélyokban 
tett pihenők tarkítják – szintén sok mesével, 
színnel, történelmi anekdotával. 

P
ó
d
iu

m
szín

p
a
d

P
ó
d
iu

m
sz

ín
p
a
d

16 17



November 15., péntek November 15., péntek
18.00
Karafiáth Orsolya:
Amikor a mama lelegelte a papa haját
Beszélgetőtárs: Derczó Tibor

Költő, író, publicista. Saját definícióval: 
kultúrdémon. Legújabb könyvében a Szirén 
világát írja tovább az előbbinél még szemé-
lyesebb hangnemben. Hol csúszott félre az 
anyák napi ünnepség? Milyen szaga van 
egy bácsinak? Az a felnőtt, aki annak lát-
szik? Mosoly a kamerának, milyen egyfor-
mák a családi albumok! Felnőni nehéz, de 
meg kell próbálni… A valósággal való min-
den egyezés a véletlen műve!

20.00                                Belépőjegy: 1000 Ft
„érzÉSek és sugallatok” – versek és dalok 
szerelemről, érzésekről mindenkinek –
Kerecsényi Éva és Mohácsi Attila
lemezbemutató koncertje
Szívre hangolva születnek a dallamok, 
fogannak meg a rímek, s növekednek egyre 
nagyobbá az alkotók, az előadók lelkében, 
hogy eljussanak mindazokhoz, akik azono-
sulni tudnak velük, és részesei akarnak len-
ni a költészet és a zene nyelvén megszólaló 
közös csodának.

Közreműködnek:
Kertes Anna, Kovács Gergely,
Nyíregyházky Orsolya, Lonci Ica,
Eszter Németh, Balázs Eisenbacher

16.00
Sándor Anikó:
Tovább az El Caminón
Beszélgetőtárs: Bajzát Zsuzsi

„Sándor Anikó vagyok, átlagos, középkorú 
nő, az effajta lét minden küzdelmével. Pár 
hónapja azonban becsuktam egy ajtót, mö-
götte hagyva az addigi életemet, a munká-
mat, a teljes létbiztonságot. Körülöttem 
sorban betegedtek meg az emberek… Úgy 
éreztem, ha nem lépek, ha nem hallgatok a 
belső hangomra, én leszek a következő... 
...egy délelőtt felálltam légkondicionált 
luxusirodám íróasztala mellől, és azt mond-
tam: ennyi volt, most elmegyek.”

17.00
Mezey Katalin – portréműsor
A Könyvszalon Alkotói Díjas szerzőjével
Erős Kinga beszélget

Mezey Katalin izgalmas, leginkább szere-
tetteljes jelenléte időről időre megkarcolja 
a dolgok simának tűnő felületét, arra kény-
szerít, hogy magunkban továbbgondoljuk 
írásait. A világhoz való viszonyulásában 
szigorú moralitás vezérli. Ebben a viszony-
ban nála mindig a humánum a döntő krité-
rium. Vallja, az irodalom a nemzet emléke-
zete, és mint ilyen, megfelelő helyet kell kap-
nia a társadalomban, a nemzeti emlékezet 
így válhat elérhetővé, és válhat tudatossá.
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13.00
Fiatal illusztrátorok a Felvidékről
A pozsonyi Könyvszakmai Szövetség
programja
A beszélgetés résztvevői:
Török Bianka, Gyenes Gábor és Matrka Simon
Hogy lehet vizualitással reagálni a szöveg-
re? Miként változik az illusztrációs eszköz-
tár a szöveg jellege és olvasóközönsége sze-
rint? Milyen szöveg inspiratív?
A kérdésekre a fiatal szakemberekkel együtt 
keressük a választ.

14.00
Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes
A kötetet bemutatja: Keller Péter, az író dédunokája,
valamint Cs. Varga István és Horváth József
Gárdonyi Géza a 19-20. század fordulójának 
gyökeresen átalakuló magyar társadalmát 
mutatja be regényében. A nagyvárosi élet 
ridegségét, kegyetlen önzését állítja szembe 
a hajdani becsületes, emberséges, hagyo-
mányos erkölcsökhöz ragaszkodó falusi 
értékrenddel. 
A regényt az író dédunokája rendezte sajtó 
alá és látta el kísérőtanulmánnyal, amely 
Gárdonyi társadalmi témájú műveit elemzi 
és értelmezi szakrális és irodalomtörténeti 
dimenzióban.

15.00
A 21. Század színes világa
Maffiózóktól pimasz egyetemistákon át
egy katalóniai lélekutazásig vagy a Balaton 
szubkultúrájáig.
A 21. Század kiadó szerzőivel
Rényi Ádám társtulajdonos beszélget
Vendégei: Dezső András, Mucha Dorka, Tolvaly 
Ferenc és Tóth Gábor Ákos

9.00
A helység kalapácsa
Petőfi Sándor hőskölteménye négy énekben
Előadja: Gál Tamás Jászai- és Deszka-díjas
színművész

A városi komédiák hangulatát idéző pro-
dukció Petőfi páratlan humorával, groteszk 
elemekkel fűszerezve tárja elénk e különös 
világot. Az előadást a közönséggel való 
állandó kommunikáció, a sokszor improvi-
zációnak tűnő stílusgyakorlat és interaktív 
játékmód teszi fergeteges komédiává, ezt 
színesíti Bodonyi András zenéje, mely igazi 
Petőfi korabeli hangulatot varázsol a szín-
padra.
A programra a látogatókat előzetes bejelent-
kezés alapján fogadjuk!

11.00
A kis hableány
Az Aranyszamár Bábszínház előadása
A tengermélyi birodalom korallokból épült 
palotájában ünnepség készülődik. Miritill, 
a kis hableány tizenöt éves lett, és jutalmul 
kiúszhat a tenger felszínére. A hableány 
megment egy hajótörést szenvedett király-
fit, és onnantól nem leli nyugtát tengeri 
otthonában...  
Andersen klasszikus meséjének bábszínhá-
zi változata derűvel, játékos könnyedséggel 
meséli el a kis hableány tanulságos törté-
netét.
Az előadást 5 éves kortól ajánljuk!
A programra a látogatókat előzetes bejelent-
kezés alapján fogadjuk!

A helység kalapácsa

Mezey Katalin

Felvidéki
illusztrátorok

18 19A kis hableány



November 16., szombat November 16., szombat
18.00

Tisza Kata:

MOST. – Túlélő leszel, nem áldozat
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

Tisza Kata könyve saját coachingpraxi-

sának, pszichológiai életútkutatásainak és 

önnön életének fájó, mégis felemelő ta-

pasztalatait felhasználva kifejezetten a 

bántalmazó kapcsolatban élőkhöz szól, 

nekik mutat kiutat, az áldozatokat vezeti 

végig a felismeréstől a kimenekülésen-

megmenekülésen át a gyógyulásig tartó 

hosszú úton. 

20.00                                 Belépőjegy: 1000 Ft

Reláció

Petruska CD-bemutató koncertje

A 2014-es, budapesti metrómegállókat meg-

zenésítő Metropolita, majd a két évvel ké-

sőbbi, az Y-generációt vizsgáló Kapunyitó 

után, Petruska 2019-ben új nagylemezzel 

jelentkezett. A Reláció 13 dala energikus, 

életigenlő, a világzenei kalandozások mint-

ha most értek volna meg igazán.

Mindemellett a kísérő muzsikusok száma is 

gyarapodott. A virtuóz gitáros dalait teljes 

zenekari kísérettel hallhatjuk.

16.00
Juhász Árpád: Egzotikus Európa
Beszélgetőtárs: Cseh Sándor

A televízióból ismert világjáró geológus 
ebben a könyvében fél évszázad európai 
kalandozásaira emlékezik. E hosszú idő 
alatt töviről hegyire bejárta az öreg kon-
tinenst. Ő a gleccsereket tartja a Föld 
legjobb hőmérőinek, és e jégfolyamok 
rövidülése alapján meg van arról győződve, 
hogy biztosan van klímaváltozás, biztosan 
van globális felmelegedés. Nyolcvanévesen 
sem adta fel, legutoljára 2015-ben járta be 
legkisebb unokájával a Júliai-Alpok szurdok-
völgyeit. 

17.00
Háy János: Kik vagytok ti?
Kötelező magyar irodalom
– Újraélesztő könyv
Beszélgetőtárs: Szabó Gergely

Irodalomtörténet? Az is. Izgalmas oknyo-
mozás, hogy valójában kik voltak ezek a 
valahai alkotók? Az is. Életútfeltárás, élet-
műelemzés? Az is. Kor- és kórrajz? Az is. 
De legfőképp igazi Háy-próza. Tele humor-
ral, gondolattal, a valahai életművek telje-
sen újszerű megközelítésével.
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13.00
A pozsonyi Könyvszakmai Szövetség
könyvbemutatói

L. Juhász Ilona:
Komárom emlékjelei az államfordula-
tok és a rendszerváltások tükrében
(Jelek a térben 6. kötet)

Liszka József: Telt ház előtt...
Egy néprajzkutató töprengései.
(Napló-jegyzetek 2001–2004)

14.00
Bea konyhája
Gáspár Bea új szakácskönyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

Gáspár Beát új oldaláról ismerte meg az 
ország, amikor megnyerte a népszerű tele-
víziós főzőshow-t. Azóta gyakorló háziasz-
szonyként számtalan receptet és konyhai 
fortélyt osztott már meg rajongóival – eze-
ket most egy kötetbe rendezve olvashatjuk, 
megismerve Bea életútját, a főzéshez való 
viszonyának alakulását és a Gáspár család 
mindennapjait is.

15.00
Rózsa György: Nem kapcsoltam
Beszélgetőtárs: Lengyel Sándor

„A könyv címe talán jelzi célomat: azokat a 
történeteimet írom le, amelyek hibás (vagy 
nem?) döntéseimről szólnak további éle-
temet meghatározó helyzetekben, megcsala-
tásaimról és csalódásaimról, intrikákról, 
beugratásokról, gyarlóságokról, a hírnév-
ről és a vele járókról. A televízió titokzatos 
világának mélyére, a sötét kulisszák mögé 
is elviszem olvasóimat.”

10.00
Bezselics Ildikó:
Édességek könyve
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

A Kisalöld 20. szakácskönyve az édessé-
gekről szól. A sütemények könyvében 120 
olyan édességet kínálunk, melyek a kü-
lönleges ízélményeken túl az egészséges 
életmódot is előtérbe helyezik.

11.00
Gülch Csaba: Haláltangó
A ragaszkodás csendje – versek
Beszélgetőtárs: Szemes Péter
Közreműködik: Gáti Oszkár és Rigó Ronald

„Gülch Csaba lírájában a hétköznapi szavak 
misztériummá válnak. Olyan forgatóerővé 
rendeződnek, melynek folytán a költő há-
romdimenziós világában vendégeskedünk.” 
– Szásziné Fekete Mária

12.00
Trianon 100 éve
– Legendák, tények és érvek
A Magyar Történelmi Társulat Nyugat-Du-
nántúli Regionális Csoportja programja
Ablonczy Balázs, az MTA Trianon 100 Kuta-
tócsoportjának vezetője mutatja be a cso-
port kutatási eredményeit, megjelent kiad-
ványait.
Beszélgetőtárs: Barna Attila

Petruska

20 21



November 17., vasárnap November 17., vasárnap
17.00
Dragomán György: Rendszerújra
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Rendszerek és kitörési pontok fűzik össze 
kötetté Dragomán György tizenöt év ter-
méséből válogatott novelláit. Feltételezett 
vagy valóságosnak tűnő rendszerek: nyi-
tottak és zártak, politikaiak, természetiek 
vagy technikaiak. És a kitörési pontok, a 
szabadulás lehetőségei. Múlt, jelen, jövő.
A szerző új könyvében megint a szabadság 
a tét, a rendszerek jönnek és mennek, épül-
nek és pusztulnak, de a legfőbb kérdés 
mindig az, hogy mit tehet bennük, alattuk 
vagy éppen felettük az ember. Újra meg 
újra meg újra.

19.00                                Belépőjegy: 1000 Ft
Szerelmem, Erdély
Rékasi Károly előadóestje
Az összeállítás középpontjában a második 
világégés után imádott Erdélyéből mene-
külni kényszerülő, életének nagyobbik 
felét emigrációban élő író, Wass Albert lelki 
és szellemi vívódásait, a megkapaszkodás-
sal járó gyötrelmeket igyekszik bemutatni.

16.00
Bayer Ilona: Anyós lettem Japánban
Beszélgetőtárs: Lanczendorfer Zsuzsanna

Bayer Ilona alakja a 80-as, 90-es évek tévés 
műsorvezetői közül az egyik legismertebb 
volt; híradós szerkesztő-riporterként pedig 
évekig kereste és népszerűsítette a „civil 
kurázsi” titkait. Manapság a Kultúrmorzsák 
adása kapcsolódik a nevéhez. Jelen kötete a 
magánéletébe enged bepillantást. A japán 
hétköznapokat bemutató riport-kötettel 
egyéni műfajt teremt a szerző: az önvallo-
más és a média bravúr-együttesét. Húsz 
különleges interjúalany portréján, tapasz-
talatain keresztül tekinthetünk be a távoli 
szigetvilág, a „Felkelő Nap országa” minden-
napi életébe.

14.00
Kövi Szabolcs:
Ihletuniverzum I-II.
Műsorvezető: Szabó Sipos Barnabás

„Gyermekkoromtól fogva író szerettem 
volna lenni, de olyan erős inspirációt kap-
tam a zenéléshez, hogy letettem e tervem-
ről. Most éreztem először, hogy szeretnék 
megosztani egy összetett gondolatot má-
sokkal, amit zenével már nem lehet. Az 
Ihletuniverzum fikciós regény, de hiszek 
egy olyan világ létezésében, ahonnan ihle-
tet kaphatunk, ahol felvillannak előttünk a 
jövő képei. Azzal a reménnyel írtam meg a 
könyvemet, hogy a szórakoztatáson túl 
segíthetem az olvasót új utakra lelni az élet 
labirintusában.”

15.00
Szabó T. Anna: Ár
Beszélgetőtárs: Ujlaki Csilla

Ez a kapcsolatok könyve: a látható és látha-
tatlan világ összeüggéseit keresi, a szenve-
dély és a szenvedés váltólázának ritmusában 
mutatja meg, miképpen ragaszkodunk a 
csapdáinkhoz, milyen kétségbeesetten üg-
günk a hitünktől, mennyire szorosan kötő-
dünk a nyelvhez. Eksztázis és gyász, odaadás 
és kiszolgáltatottság, áhítat és keserűség, 
vonzás és taszítás – ebből a kétpólusú világ-
ból keresnek a versek kiutat...

10.00                                Belépőjegy: 1000 Ft
Aranykapu koncert
Az Aranykapu zenekar várja a kicsiket és 
nagyokat könyvének zenés, interaktív be-
mutatójára. A zenekar a magyar néphagyo-
mányból merítve, valamint saját dalain ke-
resztül adja át zenei- és anyanyelvi értéke-
inket, sokféle hangszerrel kísérve, bevonva 
a gyerekeket is a mesés-énekes játékba.

11.00
Dénes Tamás–Dlusztus Imre:
Meggypiros mezben
A magyar labdarúgó-válogatott játékosai 
1902-2019
Vendég: Hajszán Gyula
Beszélgetőtárs: Kárpát Zsolt

Meggypiros mezben, a válogatott hivatalos 
szerelésében 2019 őszéig 1001 labdarúgó lé-
pett pályára nemzetközi találkozón. Köny-
vünk ezekről a futballistákról szól. Egyszerre 
lexikon, amely szócikkeken keresztül 
emlékezik meg az összes eddigi játékosról, 
és sportágtörténeti album, amely színes tör-
téneteket is közöl a 117 évről. A történel-
münkről, a szenvedélyünkről, az életünk-
ről.
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Aranykapu
zenekar

Rékasi Károly

Nálunk mindent megtalál gyermek és felnőtt:
 múltat (helyismereti és muzeális gyűjtemény)

 jelent (könyv, újság, film, zene, rendezvény)

 jövőt (digitális szolgáltatások)

Mindenhol jelen vagyunk 
 a városban  (Győrben 11 telephely)

 a megyében (több, mint 150 település)

 a virtuális térben (honlap, blog, Facebook, twitter, magazin)

22 23

Kövi Szabolcs
Ha szórakozni, tanulni, kutatni... kíván, nézzen be hozzánk!

www.gyorikonyvtar.hu



November 15., péntek November 15., péntek
→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár

(9021 Győr, Baross G. u. 4.)
→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár

(9021 Győr, Baross G. u. 4.)

15.00                            muzeális gyűjtemény
Németh László: A világ közepe
Fertőboz története
Beszélgetőtárs: Honvári János
A könyv megörökíti a szerző tragikus sorsú 
családjának és egy Sopron melletti kis köz-
ség, Fertőboz, történetének összefonódását, 
a második világháborút követő évtizedek-
ben. A könyvet a helyi népszokások, gyer-
mekjátékok leírásai, régi és mai fotók 
színesítik, valamint közel 30 db levéltári 
dokumentum hitelesíti .

16.00                            muzeális gyűjtemény
Biczó Zalán:
Albertkázmérpuszta és temploma
A kötetet bemutatja a szerző
Az albertkázmérpusztai templomot 1897-
ben szentelték fel fényes ünnepség kere-
tében. Érdekesség, hogy a trianoni béke-
diktátum Ausztriának ítélte a települést,  
de 1923. augusztus 1-jén visszacsatolták 
Magyarországhoz.
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12.00                                  rendezvényterem
Régit és újat
Felolvasás a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium tanulóinak írásaiból
Közreműködnek a gimnázium kreatív
írásszakkörének diákjai
Moderátor: Czifrik Balázs

13.00                                  rendezvényterem
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
könyvbemutatója
Győri Tanulmányok 2019/40
A kötetet bemutatja: Bana József, Horváth József

14.00                                  rendezvényterem
A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
könyvbemutatói

Collectanea Sancti Martini I-VI.
A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei-
nek Értesítője a bencés rend történetével, 
illetve a főapátságban őrzött dokumentu-
mokkal és tárgyi emlékekkel kapcsolatos, 
friss kutatások alapján készült írásokat 
gyűjti csokorba.

Bencések Magyarországon a
pártállami diktatúra idején I-III.
A három konferenciakötet betekintést 
nyújt a korlátok közé szorított bencés rend 
1945 és 1990 közötti történetének megpró-
báltatásokkal teli időszakába. A korszak 
ismert kutatói által írt 33 tanulmány hozzá-
járulás a bencés rend közelmúltjának feltá-
rásához, egyben a múlttal való szembené-
zésünket szolgálja.

A köteteket bemutatják:
Molnár Antal és Fejérdy András
Meghívott vendégek:
Várszegi Asztrik emeritus főapát és Dénesi Tamás 
levéltárigazgató 

14.00                            muzeális gyűjtemény
Galgóczi Károlyné:
Ménfő 1044-1934
– Dokumentumok
Beszélgetőtárs: Hajba Ferenc
„Az időben változó arcú, átalakuló település, 
Ménfő sorsát írta meg Galgóczi Károlyné 
ebben a dokumentumokkal hitelesen illuszt-
rált, a személyes ismereteket, élményeket 
sem nélkülöző kötetben.” – Szabó Jenő

15.00                                  rendezvényterem
A Hansági Múzeum könyvbemutatói

Moson Megyei Műhely 2018
A kötetet bemutatja és a szerzőkkel beszélget:
Tuba László és Székely Zoltán
A legfrissebb szám impozáns szerzőgárdát 
– többek között Zsoldos Attila akadémikus, 
Szántó Iván iranológus, Szakolczai Attila fő-
levéltáros, Erdős Kristóf történész – felvo-
nultatva kínál tucatnyi tanulmányt. Moson 
megye kialakulása ugyanúgy terítékre ke-
rül, mind Mosonmagyaróvár harangjai, 
dolgozatokat olvashatunk az 1956-os forra-
dalomról és egy monarchiabeli magyar dip-
lomata perzsiai fotográfia-gyűjteményéről.

Gyöngyössy Márton: Pankart és csopce
A kötetet bemutatja: Latorcai Csaba
A különös című kötet – pankart = „fattyú 
denár”, csopce = „sapkás denár” – pénztör-
téneti barangolásra hívja az olvasót. A szer-
ző nem kisebb célt tűzött ki, mint a késő 
középkori és a kora újkori nyugat-magyar-
országi területek pénztörténetének a leg-
újabb történeti és numizmatikai kutatási 
eredményeken alapuló összefoglalását.

17.00                                  rendezvényterem
Ha táncol a parázs – Győri Antológia 2019
20. jubileumi kiadvány
A program háziasszonya: Csáky Anna 
Közreműködnek az antológiaközösség tagjai
Vendégek: Szarka Fedor Guido és Böröndi Lajos
A cím a 28 állandó szerző lelkes, ki nem hú-
nyó alkotóvágyát fejezi ki: a vérereikben 
megújuló „táncoló parázs” évről évre lel-
kükből fakadó műveket hoz létre. Tisztelet-
tel adóznak Ady Endrének is, e nagy költő 
halálának 100. évfordulója alkalmából.

17.00                            muzeális gyűjtemény
Szabó Béla: Tara – fotómonográfia
Kötetet bemutatja: Gyurity Milán
Szabó Béla fotóművész és a szerbiai Tara 
Nemzeti Park egy évtizedes együttműkö-
désének köszönhetően elkészült a vidék 
szépségeit bemutató album.

18.00                                  rendezvényterem
G. Komoróczy Emőke:
Csáky Anna költészete
Beszélgetőtárs: Cseke J. Szabolcs
Közreműködik: Gősi Valéria és Gősi Ferenc
A szerző tanulmányában a megjelent köte-
teken végighaladva, színeskép-illusztrációk-
kal gazdagítva elemzi, értelmezi, értékeli a 
költő alkotóútját. Ennek a költészetnek az 
íve – írja – a természetlírától a metafizikai 
kérdések ostromlásáig terjed, mely által  ösz-
szeköti az ember természeti valóját a ter-
mészetölötti dimenzióval.

18.00                            muzeális gyűjtemény
Csokits János: Tövisek és szilánkok
– Aforizmák és idézetek
A kötetet bemutatja: Sebestyén Ilona
Közreműködik: Kakasy Dóra
A 10 éve elhunyt költő, Csokits János által 
fordított és összeszerkesztett válogatásban 
több mint 200 szerzőtől olvashatunk idé-
zeteket – Arisztotelésztől Epikuroszon, De 
Gaulle-on át Freudig, Sartre-ig tart a sor.
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14.00                                  rendezvényterem
Eőrsy Varga Nóra:
Szodoma gazellája
Beszélgetőtárs: Varga Lajos
Közreműködik: P. Nagy Gabi

A Győrújbaráton élő szerző első kötetében 
megélednek az egykor gazdag és sűrűn la-
kott bibliai városok: Szodoma, Per-Ram-
szesz, Szúza vára és a sejtelmes titkait őrző, 
szépséges Jeruzsálem. Mintha Seherezádé 
meséit olvasnánk, visszarepít minket az 
ókor csodálatos világába: tanúi lehetünk a 
hatalmas perzsa uralkodó Xerxész és Vashti 
királynő megismerkedésének, vagy Dávid 
király és Bethsabé szerelmének...

14.00                            muzeális gyűjtemény
A Szent Mór Bencés Perjelség könyvbemutatói

Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18.
században  (tanulmánykötet)

„Romert sokan, Floriánt csak
kevesen ismerik”  (levelezésgyűjtemény)

Szalay Zoltán:
Rómer Flóris, a mesék megmentője
(Pozsonyi mesék sorozat)
A szerző a gyermekekkel kívánja megis-
mertetni a különös papot, szerzetest, tu-
dóst, a győri kötődésű Rómer Flórist.

A köteteket bemutatják:
Csécs Teréz, Fazekas István, Mátéffy Balázs

1 .1 30                            muzeális gyűjtemény
Az Egyházmegyei Levéltár könyvbemutatója

Horváth Terézia–C. Tóth Norbert:
A győri székeskáptalan
archontológiája 1200-1458
A kötetet bemutatja
és a szerzőkkel beszélget: Nemes Gábor

A beszélgetés során betekintést nyerhe-
tünk a tisztségviselői adattár készítésének 
kulisszatitkaiba.

1 .03 0                            muzeális gyűjtemény
Mezey László Miklós:
Határ
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

Utazás és tanulás – ezek az izgalmak valahol 
a felnőtt kor hajnalán kezdődnek és vélhe-
tően az elmúlásig tartanak. A kötet novellái 
az életben tett utazás és tanulás történetei, 
ahogyan a fiatal, majd korosabb főhős a 
folytonos határátlépések során mindig 
tanulni kényszerül valamit. Mégsem lesz 
bölcsebb, legöljebb tapasztaltabb, miköz-
ben őrzi gyermekkora álmait, hajdani naiv 
elképzeléseit.

11.00                                  rendezvényterem
Hessling Hegyi Erika:
Mesefa
Közreműködnek: a Mesevár Óvoda ovisai

Van-e háza a szarkának? Lehet-e bolhát 
venni a bolhapiacon? Hova megy a Mikulás 
az ünnepek után? Ilyen és hasonló kérdé-
sekkel szól ez a könyv a gyerekekhez, hívja 
őket játékra, gondolkodásra, tudásukat, 
képzelőerejüket fejlesztve, ösztönözve őket 
arra, hogy örök barátságot kössenek a 
könyvvel.  
Ajánlott az óvodás és kisiskolás korú gye-
rekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, 
valamint az óvó- és tanító néniknek.

11.00                            muzeális gyűjtemény
Csermelyi József:
Az óvári uradalom a Szentgyörgyi és
Bazini grófok korában (1441-1521)
A kötetet ismerteti: C. Tóth Norbert

A kötet a magyaróvári uradalom Hunyadi- 
és Jagelló-kori históriájába vezeti be az 
olvasót. Nem csupán eseménytörténetről 
olvashatunk, hanem az uradalom korabeli 
gazdasága, igazgatása és egyházszervezete 
is bemutatásra kerül, csakúgy, mint az óvári 
vár, a grófok rezidenciája, amely számos 
családi és diplomáciai eseménynek adott 
otthont. 
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10.00                                  rendezvényterem
Arany Piroska:
A tűröm virágok meséje
Beszélgetőtárs: Ferenczy Klára

Abban a világban, amikor az asszonyok, 
akik gyermeket neveltek, főztek, mostak, 
takarítottak, kenyeret sütöttek, ha nem 
akartak civakodást, a hallgatag türelem 
eszközével éltek. Meg kellett tanulni a 
családi béke megtartásának módját, hiszen 
nem is lett volna onnan hova menni, ahol a 
öld, a gyermek, a férj az ő dolgos két ke-
zükre várt...

10.00                            muzeális gyűjtemény
Dömötör István:
A földrajzi felfedezők nagy csapata
Beszélgetőtárs: Bezák Tibor

163 felfedező szerepel a könyvben – gyar-
matosítók, hódítók, kutatók –, akik a X. és a 
XX. század közötti időben járták a világot. 
Az áttekinthetőséget illusztrációk segítik:  
a területeket, útvonalakat követhetjük nyo-
mon általuk.

Arany Piroska
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16.00                                  rendezvényterem
Fáklyák, fényadók
Jeles pedagógusok
Győr-Moson-Sopron megyében – 10. kötet
A kötetet ajánlja: Horváth József 
Közreműködik: Az „Emelj fel emlék!” Alapítvány
művészeti csoportja

A jubileumi kötet húsz egykori oktató, ta-
nár és tanító életútját, pedagógiai munkás-
ságát, közéleti tevékenységét, valamint a 
nevükhöz kötődő, ma is működő helyi ha-
gyományrendszert mutatja be az alapítvány 
célkitűzéseinek megfelelően.

16.00                            muzeális gyűjtemény
Biczó Zalán:
Emlékek a Győri Atlétikai Club
életéből 1919-1945
A kötetet bemutatja a szerző

Az 1919. augusztus 13-án – 100 esztendeje – 
megalapított egyesület a XX. század első 
felében Győr sportkultúrájának egyik leg-
fontosabb alakítója volt. A szerző korabeli 
sajtóanyagok és GYAC évkönyvek, vala-
mint levéltári iratok segítségével tudósít a 
mai kor emberének a sportmúltról. A haj-
dani híres klub 2012-ben újjáalakult.

15.00                                  rendezvényterem
Cseke J. Szabolcs:
Zuhanás
Beszélgetőtárs: Szigeti Endre
Vendég: Kaiser László

Család, karrier, kaland vagy anti-fejlődés-
regény? A szerző „éber-álomban, álom-
ébren” szövi „fejben regénye” öniróniától 
sem mentes, nemritkán líraisággal is átita-
tott szövetét. Beszélő nevű (Netovább) hő-
sei (apa és fia) lelkivilágába öltözve ad lát-
leletet a „rövid XX. század” önámításairól, 
lélekpróbáló cseleiről, erőszakos jót akará-
sairól.

15.00                            muzeális gyűjtemény
Biczó Zalán:
A vértanú plébános: Szemelliker Antal 
1882-1919
A kötetet bemutatja: Benkovich Ferenc

A győri bencés gimnáziumban érettségizett, 
majd Győrben pappá szentelt plébánost 100 
esztendővel ezelőtt – a proletárdiktatúra 
idején, koholt vádak alapján – a soproni 
törvényszék udvarán kivégezték. A tragi-
kus sorsú pap sírja ma is látható a ülesi 
(Nikitsch, Burgenland) temetőben.
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18.00                                  rendezvényterem
Hámor Vilmos:
Mosolyszüret 7.
Beszélgetőtárs: Keszei L. András

Hámor Vilmos hat porció után is hallatja 
hangját, tudatva az új kötetét lapozókkal: 
„Valahányszor kinyitsz egy könyvet és el-
olvasod, egy fa elmosolyodik, tudván, hogy 
van élet a halál után.” Noha mindegyik 
könyve kacagtat, felüdít, lelket simogat 
évek múltán is, népes olvasótábora biztatta, 
hogy még, még, ennyi nem elég…
Hámorvili pedig nem hagyja cserben a 
közönségét. Már csak azért sem, mert a 
nevetés soha nem megy ki a divatból.

18.00                            muzeális gyűjtemény
Szavak a mélyből – Író Alkotók Klubja
Antológia 2019
Közreműködnek az antológia szerzői:
Balassa Péter, Csapucha Rudolf, Csiszár Antal,
Dittrich Panka, Halász István,
Jakab Ibolya Shanti, Kerecsényi Éva,
Müller L. Péter, Ötvös Németh Edit, Rozán Eszter,
Takács Viola, Vönöczkiné Gmeindl Margit,
Zsubrits Zsolt

17.00                                  rendezvényterem
Kovács Enikő Edyko:
Életspirál
Közreműködik: a Garabonciás együttes

„Összegyűjtöttem a gondolataimat, immár 
harmadszor: most olyan dolgokról írok, 
amelyek szembejönnek az utcán, foglalkoz-
tatják a mai kor emberét, amelyekről ol-
vasni lehet a hírekben. Hétköznapi érzések, 
problémák ezek, amiket edyko-s szemüve-
gen keresztül feszegetek, néha elgondol-
kodtatóan, néha meg csak egy laza nyári 
fröccsként felszolgálva, ironikus, vicces stí-
lusban, ahogy a helyzet megkívánja...”

17.00                            muzeális gyűjtemény
Rozán Eszter:
Albatrosz szabad
Beszélgetőtárs: Farkas Csaba
Közreműködik: Balassa Péter, Zsubrits Zsolt

Albatrosz alakja harmadszor bukkan fel 
Rozán Eszter regényeiben. A trilógia har-
madik kötetéből kiderül, hogyan vált egy 
szerencsétlen figurából karizmatikus sze-
mélyiséggé, mi indította el a változást az 
életében. A szálak Münchenbe vezetnek, 
ahol egy különös természetgyógyász aka-
démiára jár... A könyvbemutatón egy mi-
nidrámát is megjelenítenek a résztvevők, s 
a szerző ukulelével kísért dalai is elhang-
zanak.

Garabonciás
együttes
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A Generációk Háza szervezésében (Helyszín: Győri Nemzeti Színház, aula)

November 15., péntek

10.00-12.00  Kézműves foglalkozás
Lúdas Matyi erszénye –
Erszény készítése filcből

12.00-14.00  Kézműves foglalkozás
Lúdas Matyi libája –
Liba készítése papírból

14.00
„Főzzünk együtt Kőlevest!”
Mesés játék Frankó Katával

15.00
Finy Petra: Óvodások kézikönyve
Könyvbemutató mesével és vetítéssel
– a szerző közreműködésével

16.00 
Közös éneklés Váray Lacival
Játékos mondókák, kalandos történetek kicsiknek 
és nagyoknak, sok humorral megmuzsikálva

17.00
Kerekítő Évkerék
Könyvbemutató Töreky Zsuzsival

November 16., szombat

10.00
Amíg megváltjuk a világot
Zöld gondolatok gyerekeknek Gévai Csillával

11.00
Kollár Borbála: Alkoss szabadon!  
– kreatív ötlettár kicsiknek és nagyoknak –
Mintázott agyagtál készítés levegőre száradó 
agyagból – kreatív workshop

12.00-14.00  Kézműves foglalkozás
Lúdas Matyis tili-toli játék készítése

14.00
M. Kácsor Zoltán: A boszorkány seprűje
Interaktív könyvbemutató és kreatív foglalkozás a 
könyv írójával, és illusztrátorával, Horváth Ildivel

15.00 
Bíró Zsófia: A macska mondja meg!
Mit egyél és mit ne
Játékos könyvbemutató Bíró Zsófiával és a Felelős 
Gasztrohőssel

16.00
Szofi és Pindur varázsol
Harcos Bálint, a szerző mesél

17.00
Lúdas Matyi
Rozi, aki a gyerekekkel együtt Fűzi a mesét
Interaktív mese Füzi Rozival

November 17., vasárnap

10.00
Érsek Rózsa: Nefelejcs – hogy sokat ne felejts
Játékos foglalkozás kisiskolásoknak

11.00 
LÜK játszóház – 6-10 éves gyerekeknek  
Játékvezető: Bertalan András

12.00-14.00  Kézműves foglalkozás
Matyi a dobozban –
Lúdas Matyis memóriajáték készítése

14.00
Lúdas Matyi
Rozi, aki a gyerekekkel együtt Fűzi a mesét
Interaktív mese Füzi Rozival

15.00
A Belvárosi Betyárok dalaival érkezik Váray Laci

16.00
Bukfenc
– interaktív gyerekműsor Németh Diánával

17.00
MeseZENGető
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!
Farnadi Tamara mesefoglalkozása kisgyermekeknek

A Mesekuckó előadásaira, játszóházi foglalkozásaira csoportokat, osztályokat
a helyszín adottságai miatt nem tudunk fogadni! Köszönjük megértésüket.

A Generációk Háza által meghirdetett rajzpályázat alkotásai a Mesekuckónál megtekinthetők!
Eredményhirdetés vasárnap 11 órakor a Nagyszínházban!

Váray
Laci

Kollár
Borbála
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