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Programfüzet

20. 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

Belépőjegyes előadásaink:
Majdnem Valaki – Udvaros Dorottya koncert • péntek 19.00 (Nagyszínház): 2500 Ft
Gryllus Vilmos gyerekkoncert • szombat 11.00 (Nagyszínház): 1500 Ft
Dráma a Szalonban – kortárs drámajáték mindenkinek • szombat 19.00 (Nagyszínház): 2500 Ft
Álomkófic – Misztrál gyerekkoncert • vasárnap 11.00 (Nagyszínház): 1500 Ft
Budapest Klezmer Band koncertje • vasárnap 19.00 (Nagyszínház): 2500 Ft
„Hoztunk valamit magunkból” – beck@grecsó • péntek 20.00 (Kisfaludy terem): 1500 Ft
Balkáni kavalkád – Makám koncert • szombat 20.00 (Kisfaludy terem): 1500 Ft
Válótársas • vasárnap 14.30 (Kisfaludy terem): 1500 Ft
Dorottya – Csavar Színház • vasárnap 19.00 (Kisfaludy terem): 1500 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 váltjuk vissza!
Egy programra a látogatókat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk:
Mesék a Tejúton túlról – az Aranyszamár Bábszínház előadása • péntek 10.00 (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 könyvvásár és a programok a Könyvszalon idején érvényes járványügyi szabályozás
szerint látogathatók! Kérjük, kísérjék figyelemmel az aktuális rendelkezéseket!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Születésnapot ünneplünk az idén, húsz éves a Győri Könyvszalon.
Ha visszanézünk a múltba, azt látjuk, hogy sátoros ünnepként indult, igazi,
tapintható és látható könyvpiacként. És ott volt a kis pódiumszínpad, ahol
félóránként váltották egymást az írók, a költők, a tollat forgató érdekes
emberek. És mindazok a győriek, akik bemutatkoztak az irodalom és
a közönség előtt.
Az utóbbi másfél évtizedben a Győri Nemzeti Színház és a Kisfaludy Károly
Könyvtár épülete adja a könyvfesztivál helyszínét, sátorból kőházba
költözött, alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy már nem a főbb gyalogos
közlekedési útvonalak mentén kínálja látványos szolgáltatásait, a könyvbarátok mellett az éppen arra járókat is csábítva a könyves rengetegbe,
hanem egy-egy épületben várja a nyomtatott betű szerelmeseit. Ez új
helyzet volt, és a szervező Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér –
a színházzal egyre szélesedőbb és színesebb együttműködésben –
megoldotta ezt a kihívást.
Mára a Győri Könyvszalon igazi fesztivál, – ráadásul Győrött egyedülállóan – beltérben megszervezett fesztivál, kapcsolódó gyermekprogramokkal, koncertekkel, kamaraestekkel, sok-sok közönségtalálkozóval.
A városi értelmiség egyik kedvenc rendezvénye lett. Hatása túlnyúlik
Győrön, a megyéből, a régióból is érkeznek érdeklődők, a három napban
élményekkel feltöltekezve, könyvekkel felpakolva jönnek és mennek,
a következő „könyvszalonos” rendezvény meglátogatását tervezve. Mert
abból mindig van bőségesen, általában 100-120 különleges eseményt kínál
a fesztivál ezekben a napokban.
Az idén huszadik Győri Könyvszalon az évfordulón túl abban is különleges,
hogy soha még ennyi helyi szerző nem mutatkozott be egyszerre, a pandémiás időszak nem vetette vissza az alkotókedvet, a találkozási lehetőségek tekintetében ezek a novemberi napok különleges alkalmat jelentenek.
Isten éltesse sokáig a 750 éves jubileumát ünneplő város huszadik alkalommal megrendezett könyves nagyrendezvényét!
A kedves látogatóknak, könyvbarátoknak boldog könyvünnepet kívánok!

Prof. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Köszöntő

Információk

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

Kedves Könyvbarátok!

Alkotói Díj Bereményi Gézának
Bereményi Géza (1946, Budapest) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-,
József Attila- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező.
A megannyi műfajban és műnemben alkotó író 1970-ben A svéd király című novelláskötetével kezdte irodalmi pályáját. Alkotói figyelme később a dalszövegek, a színház
és a film felé fordult. Számos regényt és forgatókönyvet írt, dolgozott többek között a
Pannonia Filmstúdióban, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban és a Thália Színházban is. Munkásságát a Magyar Filmakadémia 2021-ben életműdíjjal ismerte el.

Él-e még az ólomkatonád, Géza bátyám?
Emeli-e puskáját a Teleki tér 9. fénylő udvarán a nők elé, hogyha énekelnek? Vagy
már lehúzta az idő a mélybe piros-kék ruhájában? Ballagsz egy kicsikét át a városon,
este, képzeletben, házak és emberek bukkannak elő, szobrok és utcanevek, az ég
peremén az acéltükör hold, behavazott, súlyos csontok izzanak benne, nézed a macskakövekre vetődő árnyékokat, ismeretlen

képeket és jeleket látsz, vastagszik a fákon
a kéreg. Azt a régi virágágyást már szétáztatták az esők, fölették a fűszálak, pedig
kiskorodban oda ástál el egy ólomkatonát.
Körömmel kapartad rá a földet, tépdested
fölé a rózsa nagy szirmait, csak azért, hogy
legyen egy saját bejáratú titkod. Szemedhez emeled a kezed, fürkészed a messzeséget, figyelmeztetsz, sok gyerek van így
ezzel, sőt a felnőttek között is gyakori:
kényszeresen elrejtünk ezt-azt, mert szükségünk van valamire, ami csak a miénk,
és senki más nem tud róla. Mindenfelől
egyszerre özönlenek az emlékek, bútorok
ropognak, aztán hallgatod az éneket, látásodba vésődnek a teknők az ajtók előtt,
mellettük az asszonyok, ahogy súrolják,
emelgetik, csorgatják ütemre a fényes lepedőket. És lóg az ingek üres ujja. Megtörténhet néha-néha, hogy egy-egy elásott
játék emléke, miként a szomjas madár, ott
csapdos körülöttünk. Minden lényeges.
A szavak és a mozdulatok még mindig
ugyanolyanok, mindig ugyanaz az ólomkatona vár vissza bennünket. Elmesél valamit, amit mások még nem tudnak. Aztán
elmosódnak a téren a nyomok, aztán valaki
szélesre húzza a harmonikát, énekli bele az
éjszakába: „Itt van a város, vagyunk lakói,
maradunk itt, neve is van: Budapest...” Felcsapó lánggal milyen felhők perzselik az
emlékeket? Te tudod, bátyám!

Vigyázz rám

Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál,
Hol van a tűz, hol van az a mindig sóvár régi láz,
Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek?

Elaludni készül a nyár,
Ködök lusta fellege száll,
Hűvösebb az éjszaka már.
Vigyázz rám!

Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg,
Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz,
Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én.
Mivé legyek most nélküled?
Hová megyek így nélküled?
Te meg csak ülsz, fáradtnak tűnsz,
Tovatűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek?
Nagy utazás, a vonatunk újra indul,
Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz,
induljunk el hát megint,
Gyere velem most az ígéret szerint!
Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk?
A vonatunk nekilódul, újra száguld, régi láz, hajtja az a régi láz,
Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én.
Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk,
S az éjszaka, az éjszaka, a puha testű éjszaka,
Vonatunk kattogó zaja.
Mint régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad.
Egy utazás az életünk, azt mondtad hát, megint megyünk,
Nagy utazás az életünk...

Ugye, holnap útra kelünk,
Zsebre vágjuk majd a kezünk,
Kicsit túl vidámak leszünk?
Vigyázz rám!
Ez az év is úgy tűnik el,
Kérdezem, de mégse felel,
S hogy mi legyen, majd dönteni kell,
Vigyázz rám!
Szemed most is annyira szép,
Szerelemmel nézel-e még?
Nevetésed éppen elég,
Vigyázz rám!
Összekötve ott van a zsák,
Benne mind a nyári ruhák,
Nem emlékszik senki se ránk,
Vigyázz rám!
Ez az év is úgy tűnik el,
Kérdezem, de mégse felel.
Aztán majd, ha dönteni kell,
Vigyázz rám!
Ez az év is úgy tűnik el,
Kérdezem, de mégse felel.
Aztán majd, ha dönteni kell,
Vigyázz rám!
Vigyázz rám!

Alkotói díj

Alkotói díj

Arckép ólomkatonával

Nagy utazás

Joó József

4

5

November 19., péntek
9.00-10.30
Győr története I. – A kezdetektől 1447-ig
Kötetbemutató és konferencia – 1. rész
Házigazda: Horváth József

Horváth Richárd:
Az első kötetről a szerkesztő szemével
Kolláth Ágnes–Tomka Gábor:
Győr és külvárosai a középkorban a régészeti
kutatások tükrében
11.00
A 20. Győri Könyvszalon ünnepélyes
megnyitója és az Alkotói Díj átadása
Díjazott: Bereményi Géza
Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas
író, filmrendező
(A Díj Botos Péter üvegszobrász
kisplasztikája)

Bereményi Géza

Dés László

12.00-13.30
Győr története I. – A kezdetektől 1447-ig
Kötetbemutató és konferencia – 2. rész
Vajk Ádám: Győr az Anjouk királyságában
Nemes Gábor: Az Anjouktól Mátyásig
Székely Zoltán: Középkori töredékek
(Győr művészeti emlékei a XI-XV. századból)

Udvaros
Dorottya
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A műsorban közreműködnek:
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola diákjai
Heimatklänge Chor – Német Nemzetiségi Kórus
Kruch-Karsai Klára vezetésével,
harmonikán kísér: Németh Attila
Kruch-Karsai Klára előadóművész,
zongorán kísér Kertes Anna
Az Audi Schule diákjai
Ruisz Rebeka klasszikus énekművész
A 20 éves Akkordeon Zenekar
Scharek Béla vezetésével

19.00
Belépőjegy: 2500 Ft
Majdnem Valaki
Udvaros Dorottya koncertje
Az Átutazó történetének 30 éve várt folytatása

Nagyszínház

Az ünnepi műsorban közreműködik
Dés László
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző,
előadóművész

15.00
A győri németség köszönti
a 750 éves várost
Köszöntőt mond: Ferenczi Tamás,
Győr MJV Német Önkormányzat elnöke

Dalszövegek: Bereményi Géza,
zeneszerző: Hrutka Róbert

Az új lemez Bereményi-szövegei ezúttal is
a férfi-nő viszony finom árnyalatait vizsgálják, a nyolcvanas évek hangulatát felváltotta napjaink világa. „Hiába az azóta eltelt
sok-sok év, a szerelem ügye Gézát és engem
is lázba tud hozni, és mindketten úgy érezzük, hogy még mindig van mondanivalónk
és ezer kérdésünk róla”.
Hrutka Róbert – gitár, vokál
Kalmus Felicián – cselló
Galambos Zoltán – billentyűs hangszerek
Fehérvári Attila – basszusgitár
Markó Ádám – dobok
Dely Domonkos – ütőhangszerek, vokál
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November 20., szombat
11.00
Belépőjegy: 1500 Ft
Gryllus Vilmos koncertje gyerekeknek
Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadóművész gyermekeknek készült színházi, rádiós
és televíziós műsorok megálmodója, óvodai,
iskolai foglalkozásokon is tanított dalok elismert szerzője. Alapító tagja a Kaláka együttesnek, de gyerekelőadásait – melyeknek
elsődleges célja a közönséggel való együtténeklés, továbbra is egyedül tartja.
14.00
Mező Tibor: Az Ómagyar
Mária-siralom szövegkönyve
Rendhagyó könyvbemutató
biblioterápia keretében Vásáry Tamás,
a Nemzet Művésze vezetésével

November 21., vasárnap

19.00
Belépőjegy: 2500 Ft
Dráma a Szalonban
– kortárs drámajáték mindenkinek
A Győri Nemzeti Színház
drámaíró versenye
A korábbi években hagyományossá és
népszerűvé vált drámaíró verseny a 20.
Könyvszalonon megújult névvel és megújult formában jelentkezik. A szerzők,
a szereplők változnak, de az izgalom
örök: vajon milyen előadások születnek
a Kisalöld kisorsolt szalagcímeire?
← Plakát a 6. oldalon
A meghívott szerzők:

Nagyszínház

Dér András

Olt Tamás

Zakariás Zalán

Az apák túlnyomó többsége szeretne jó apja
lenni a gyermekének, ám a sok belső és külső elvárás, tévképzet, internetbölcsesség elbizonytalanítja még a legelszántabbakat is.
Egyre többen teszik fel a kérdést: Van-e
nyitja az apaságnak? Létezik-e apakulcs?
Süveges Gergő könyve abban segíti az olvasót, hogy a kulcsok használata révén meghitt, bizalmas és szeretetteljes, mindenki
számára biztonságot adó kapcsolódás jöhessen létre apa és gyermeke között.
Misztrál

UTCASZÍNHÁZ

Gryllus Vilmos

Győr 750 – Pillanatképek Győr történetéből
A Karzat Színház
interaktív utcaszínházi előadása, melyben
Győr város történetének nagy eseményei,
híres alakjai elevenednek meg.
Rendezte: Pál Kálmán

19.00
Belépőjegy: 2500 Ft
A Budapest Klezmer Band koncertje
A Budapest Klezmer Band 1990 óta szórakoztatja közönségét lendületes és humorral
átszőtt színpadi fellépéseivel, virtuóz módon ötvözve a Kárpát-medence különféle
zenei irányzatait. A zenekar tagjai hangszereik igazi mesterei, akik a műfaji határokon
átívelően újrafogalmazzák a klezmer zenét...
Jávori Ferenc „Fegya” – zongora, ének
Nagy Anna – harmonika
Kohán István – klarinét
Végh Balázs – dob, ütőhangszerek
Gazda Bence – hegedű, ének
Barbinek Gábor – harsona
Máthé László – nagybőgő

Nagyszínház

Beszélgetőtárs: Ihász Anna

Pénteken és vasárnap 15 órakor
a színház előtt!

Vásáry Tamás

11.10
Belépőjegy: 1500 Ft
Álomkófic
A Misztrál együttes gyerekműsora
„Évek óta készültünk, hogy egy olyan lemezt készítsünk a gyermekeknek, melyben
a versek eggyé válnak a dallamokkal, a dallamok a gyermekekkel, s így a költészet észrevétlenül épülhet be az életükbe. A dalokat
szívből írtuk apró gyermekeknek, kisiskolásoknak, nagyiskolásoknak, kamaszoknak
és mindazoknak, akik megérzik bennük a
körülöttünk élő világ sokszínűségét.”

15.00
Dézsi Csaba András:
Gerzson és Panka kalandjai a dzsungelben
Kustán Roland grafikus rajzaival
Gerzson és Panka, a beszélő, színpompás
amazóniai arapapagájok történetei folytatódnak. A második rész még érdekesebb, izgalmasabb kalandokat ígér...

14.00
Süveges Gergő: Apakulcs
Hogyan kapcsolódjunk a gyermekünkhöz?

Közreműködnek: Szentgyörgyi Rudolf, MezőVinnai Zita és a Győri Nemzeti Színház művészei

Az Ómagyar Mária-siralom az első fennmaradt magyar nyelvű vers. Mező Tibor nem
kevesebbre vállalkozott, minthogy elemezve a versritmust, bemutassa nekünk ezt
a csodás reneszánsz művet. Összefoglalta
az elmúlt 100 év legjelentősebb nyelvészeti
eredményeit, és hasonmás költői alkotással
tiszteleg a vers előtt.

11.00
A Generációk Művelődési Háza
rajzpályázatának eredményhirdetése

A 10 éves Karzat Színház már a világ
számos pontjára vitte el produkcióit;
évek óta sikeres szervezője az Öt Templom
Fesztivál és Öt Templom Advent
programsorozatoknak.
Az előadás
a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01225
pályázat finanszírozásával valósul meg.
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Budapest Klezmer Band

9

November 19., péntek
10.00
Czeiner-Szücs Anita: Anyajegy
A szépen illusztrált verseskötet harminc
szívhez szóló, játékos, beszélgetésindító
gyermekverset tartalmaz, mely megannyi
bújós élményt adhat a kicsikkel, akik számára ezek a meghitt pillanatok örökké
mosolyogni fognak lelkük legmélyén.
A kötetet forgatva az édesanyák mellett az
édesapák, a testvérek és a nagypapák is megszólítva érezhetik magukat.
11.00
Kemendy Júlia Csenge:
Az Anyacsalogató Hadművelet
– meseregény
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Különös legendák keringenek a Tündérürt
utca egyetlen épülete, egy elhagyatott szélmalom körül. Egyesek szerint, ha tizenkétszer körbeszaladod, a malom tündérei
valóra váltják a kívánságodat. A falubeli
gyerekek vágyai pedig sorra teljesülnek is.
De vajon tényleg tündérek teljesítik a kívánságokat? Szegődj a tündérek nyomába
Bertivel, Filkóval és Kelemennel!

Bemutatják a szerkesztők:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa, Trunkos Ildikó
és Németh Tibor igazgató

„Nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt” – írja Márai. Mert az igazi
fröccs kizárólag szódavízből készül. A kötet
a szódavíz, a szikvízgyártás történetét,
a Győr környéki borvidéket mutatja be,
középpontban a fröccs megszületésével:
a legendával és a valósággal, sok-sok irodalmi példával, nagyszerű akvarell illusztrációkkal.
14.00
Sütő Csaba András:
megnéztem újra – versek

Beszélgetőtárs: Mechiat Zina

A kötet versei a helyi közeg, a régió,
szűkebb értelemben a Szigetköz, tágabb
értelemben a Nyugat-Dunántúl metamorfózisait ragadja meg a költői ábrázolás
szándékával. A múlt emlékezetesnek ítélt
periódusait jeleníti meg, a kora gyermekkor momentumaitól a felnőtté válás időszakáig – a személyes életút, valamint a
közösen megtapasztalt és egyszer már
múlttá nemesült történetek, eseménysorozatok újragondolása.

November 19., péntek
15.00
Herczeg Szonja: Képzeletbeli ház
Beszélgetőtárs: Borsos Roland

Etelka egy gangos ház őrszeme, mindenkiről mindent tud, és a lakók is azt hiszik,
ismerik Etelkát. Vagy mégsem? Mi az igazság, és egyáltalán mi történik a Képzeletbeli
házban? Herczeg Szonja második prózakötetében a tőle megszokott éleslátással,
iróniával és érzékenységgel járja körül a
megbomlott emberi kapcsolatokat, az
önostorozó lélek szorongásait és az elme
(vagy a valóság?) tébolyult világát.
16.00
Benedek Szabolcs: Király!
A magyar uralkodók
véresen komoly históriája
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

Az egyiket megvakították, a másik ellen
a saját apja viselt háborút, a harmadikat
a felesége nyaggatta, hogy szerezzen már
egy nyamvadt koronát. Hogy milyenek is
voltak ők ötvennégyen, Magyarország királyai, ezt igyekszik elbeszélni a mai ifjúságnak ez a zsebbe illő kis kötet, amelyhez
Lakatos István készített rajzokat. Nem
akarja helyettesíteni se a történelemórákat,
se a tankönyveket, csak szeretné a fiataloknak a saját nyelvükön megmutatni a régmúlt dolgait.

17.00
„Magyarországról, édes hazánkról...”
Benkő András kobozművész
lemezbemutató koncertje
Az egyedülálló lemezen Magyarországról
és magyar szentekről szóló Hozsanna énekek hallhatók. A gyakran többszáz éves,
magyar nyelvű katolikus énekek a régi
magyar hangszerrel, a kobozzal kísérve
szólalnak meg. Az album a Szent István
Társulat kiadásában jelent meg.
18.00
Dobray Sarolta: Üvegfal
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

Mindenki sérült, így vagy úgy. Ki úgy, hogy
bánt, ki úgy, hogy hagyja, hogy bántsák. Ki
végzetesebben, ki kevésbé, ki gyógyíthatóan, ki gyógyíthatatlanul. Dobray Sarolta
valódi írói bravúrral szolgál a Nők Lapja
hasábjain debütált sorozatának regényváltozatában: a két főszereplő, Léna és Péter
szemszögén keresztül követi az egyre örvényszerűbb eseményeket, egy bántalmazó
kapcsolat fojtogató hétköznapjait...

Benkő András

Pódiumszínpad
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A gyerekeknek szóló foglalkozást vezeti:
Petres Csizmadia Gabriella és a szerző

13.00
Győr, a fröccs városa
A Rotary Club kiadványa
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November 20., szombat
10.00
Méhes Károly: Ferrari
– A 75 éves Scuderia története
Beszélgetőtárs: Hancz Gábor

Enzo Ferrari 1947-ben alapította a nevét
viselő autógyárat, mely mára a világ egyik
legjelentősebb brandjévé vált. A céggel
egyidős a versenyistálló, a Scuderia, ami
aztán a Forma-1 indulása, vagyis 1950 óta
a Ferrari legfőbb hírvivőjévé vált – számtalan fényes sikerével és fájó tragédiájával
együtt. A 75 évnyi Ferrari-históriáról szól
Méhes Károly új kötete. A jeles Forma-1
szakíró értően elemző, ugyanakkor anekdotákkal átszőtt, olvasmányos szövegét
több száz fotó illusztrálja.

12

Az Írórezidencia Program győri vendégével
Méhes Károly író és Bognár Antal fordító beszélget

A belgrádi születésű szerb író sokrétű tevékenységet folytatott: dolgozott a Radio B92
kiadói tevékenységének szerkesztőjeként,
írt rovatokat a Nin, a Time, a Today és a The
Reporter számára, hazájának bécsi nagykövete volt öt éven át. Könyveit egy tucat
európai nyelvre fordították le, prózái hazai
és külöldi antológiákban szerepelnek.
Magyarul minden jelentősebb műve megjelent.

Dragan Velikić

Beszélgetőtárs: Király Farkas

A lírai költészet eszköztárával megformált
versek egy egész közösség történetének nyomába erednek. Az öttevényi, tóközi miliő,
a városi és a falusi élettapasztalat konkrét,
valóságos elemeiből töltekeznek. A Gyökeres ház az egymással létezésnek, az egymás
mellett élésnek és az egymás utániságnak
költészettel mért tapasztalata.
13.00
Juhász Attila: Lassú nézés
– tanulmányok

Beszélgetőtárs: Wenczel Imre

A győri irodalomkritikus-tanár három
kortárs életművet barangol be, és az egyes
művek mélyreható elemzései mellett azok
„középiskolás fokon” való értelmezésének
lehetőségeit, a taníthatóságukat is vizsgálja. „Lassan, lassú beszédtempóban olvasok.
Talán szerencsés adottság ez ahhoz, hogy
egy-egy szöveg, kötet rám gyakorolt érzelmi, gondolati hatásait árnyaltan rögzíthessem.”
14.00
Krulik Zoltán: Anyakönyv

Beszélgetőtársak: Jász Attila, Horváth Bence

„Olyan ez az emlékezés, mint az örvény,
ahogy már-már magatehetetlenül sodródom… Hántolom az évek egymást szorító
rétegeit, s a hétkulcsra zárt vagy épp befalazott ajtajaimon keresztül egyre közelebb
jön a gyerekkori eszmélés legintenzívebb
időszaka, s lélegzetvisszafojtva állok a partra kicsapott kagylói, csigaházai, a túlvilágról idesodródó törmelékei előtt.”
A szerző zenész, zeneszerző, dalszöveg- és prózaíró, a Makám együttes alapítója, vezetője.

November 20., szombat
15.00
Jánoki-Kis Viktória:
Átlépsz velem a víz fölött;
Marosi Gyula: Az ifjúság tört szárnyú
madara – novellák

A szerzőkkel Bíró Gergely író, szerkesztő beszélget

Jánoki-Kis Viktória első novelláskötetének
darabjai merészen maiak: történeteiben
a jelenünk emberére kíváncsi, az ő mély
sebeit takarja ki. Kábítószerüggő kamasz,
nárcisztikus milliomos éppúgy feltűnik a
karakterei között, mint a demens vidéki
öregasszony vagy a megcsalt, híres matematikaprofesszor.
A háborús eseményeket, Budapest ostromát, a kezdeti békeidők nyomorúságait és
félelmeit még kisgyerekként, az '56-os forradalom eseményeit, a megtorlásokat már
gimnazistaként átélt szerző ebben a kötetben felidézi az anyai és apai ágon lévő őseinek egyre halványulóbb, de még fellelhető
élettörténeteit.
16.00
Sediánszky Nóra:
Ezerarcú Sopron - A hűség városa

Beszélgetőtárs: Farkas Mónika

A szerző negyedik útikönyvében hazai
tájon kalandozik; Velence, Párizs és ÉszakFranciaország után Magyarország „nyugati
kapuját” mutatja be, a tőle megszokott
személyes hangvétellel, szórakoztatóan,
történetekkel, anekdotákkal fűszerezve.
Bepillanthatunk Sopron izgalmas és hányatott történelmébe az ókortól napjainkig;
séta- és túraötleteket kapunk az óváros
felfedezéséhez éppúgy, mint az újabb kori
Sopron látnivalóihoz, vagy a környék megismeréséhez.

17.00
Száraz Miklós György:
Csodás Magyarország

Beszélgetőtárs: Derczó Tibor

A történelmi Magyarországon sarjadt
természeti tüneményekről, művészeti
emlékekről, építészeti műremekekről és
szellemiségről mesél a szerző legújabb
kötete – mintegy 50 csodánkat ismerteti a
tőle megszokott történelmi hitelességgel és
irodalmi igényességgel – a Hortobágy, a
Tisza és a tiszavirág, a hévízek, a szabolcsi
öldvár, a székely rovásírás, Makovecz Imre
paksi temploma, az unitáriusok, a huszárok
és ’56 öröksége… Albumát csodálatos képanyag teszi még elevenebbé.
18.00
Orosz István: Páternoszter

Beszélgetőtárs: Kucska Ferenc

A regény borítója Orosz István pályájának
egyik fontos momentumát idézi meg:
a „Tovarisi konyec” című plakátja – amelyen
egy hájas katonatiszt tarkója szerepelt –
a rendszerváltás idején ikonikussá vált.
Hatalmas példányszámban árasztották el
vele az országot, ezzel is megüzenve, hogy
az elvtársaknak ideje hazamenni. Ennek
a plakátnak és az erre rímelő borítónak
a szellemisége szövi át az egész könyvet:
a nézőpontok megfordításával való játék,
az 50-es évek, valamint a rendszerváltás
visszásságainak újfajta bemutatása.

Pódiumszínpad
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11.00
Dragan Velikić írói világa

12.00
Szalai Zsolt: Gyökeres ház – versek
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November 21., vasárnap
13.00
Jenei Gyula: Légszomj

A kötet két kisregénye két visszaemlékező
monológ, amelyek a második világháborút
övező évekbe kalauzolják az olvasót, bemutatva két asszonyi sorsot, s az ifjúkori szerelem idilljének magányba fúlását. A főszereplők szemével láttatott, az írói objektivitást mégis megőrző történetek ezúttal is
tárgyilagos képet rajzolnak az ábrázolt hely
és korszak világáról, hiteles példákkal illusztrálva huszadik századi történelmünket.

A Légszomj című kötet a tavaly márciusban
hazánkat is elérő pandémiáról, a lírai én
tapasztalatairól szól: a költő karanténverseiből egy teljes verseskötetet állított össze,
melyet Verebes György grafikái illusztrálnak. Önismereti és világismereti kötet,
melynek elbeszélője csak most fedezi fel,
hogy az emberi kapcsolatok mennyire
törékenyek.

Kilencven vers a kilencven éves költő műveiből. Czigány György szerint, elvontsága
ellenére a költészet, mint a zene, életünk
legfontosabb kérdéseiről beszél. Versei azt
sugallják, hogy szomorúságaink, tragédiáink egyetlen rehabilitációja csak a költészet
lehet, melyben a Szentlélek szele zúg és
ölemeli a szívünket.

11.00
Péntek Imre: Csipetnyi ég

14.00
Berta Zsolt: Szomjas Szűz – novellák;
Oberczián Géza:
Hátsó szoba - Magántörténetek – novellák

16.00
A Scolar LIVE szerzői,
Érsek-Obádovics Mercédesz és
Ferencz Mónika könyvbemutatója

Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

Péntek Imre József Attila-díjas költő, kritikus, szerkesztő, újságíró a legendás
Kilencek költőcsoport tagja. 1990-től az
Árgus című folyóirat, 2003-2016 között
a Pannon Tükör főszerkesztője. Új verseskönyve 2015 óta írt, mesés-szürreális motívumokban gazdag költeményeit tartalmazza, mely 2020-ban a Magyar Művészeti
Akadémia Irodalmi Tagozatának az év
legjobb könyvét elismerő díját nyerte el.
12.00
Kollár János Sándor: Fényvér üzenet

Beszélgetőtárs: Koltay Gábor

A győri lengyel nemzetiségi önkormányzat
korábbi elnöke nyugdíjba vonulását követően kötetbe foglalta nem mindennapi élettörténetét – versekkel, prózákkal fűszerezve, Szabó Béla fotóival illusztrálva. „Írásaiban, verseiben a XX. század emberének
vívódása, fájdalma, reménykedése jelenik
meg, az a határozott szándéka, hogy a
világot, ha szűkebb körben is, de szebbé,
jobbá tegye.” – Koltay Gábor

Beszélgetőtárs: Fűzfa Balázs

A szerzőkkel Luzsicza István költő,
szerkesztő beszélget

A Szomjas Szűz titkos hely, gerillakocsma,
ahol bármi megtörténhet, és meg is történik. Bejutni csak úgy lehet, ha hívják az
embert, de ha már bent van, bárkivel (tényleg bárkivel) találkozhat, beszélgethet, muzsikálhat, iszogathat...
Oberczián Géza harmadik kötetének huszonnyolc történetében sokoldalú változatosság
nyilvánul meg, eszközeiben, témájában,
látásmódjában, atmoszférájában egyaránt,
a mai és közelmúltbeli Magyarország, az
egy évszázaddal ezelőtti Budapest kulisszái
előtt játszódó eseményekben.

15.00
Czigány György: Kilencven
– válogatott versek
Beszélgetőtárs: Horváth József

A szerzőkkel Karafiáth Orsolya költő, író beszélget

Ferencz Mónika második, Búvárkodás haladóknak című kötetében nem kevesebbre
vállalkozik, mint hogy megrajzolja az új nő
alakját, aki éppúgy érzékeny az ökológiai
és társadalmi problémákra, mint a párkapcsolati mintázatokra vagy épp az álmok
nyelvezetére.
Érsek-Obádovics Mercédesz Az angyalok
nem sírnak című debütáló verseskötete kíméletlenül őszinte. A versek beszélője szinte
élve boncolja önmagát, vállalva a kiszolgáltatottság terhét és a szeretet iránti hiábavaló vágyakozást. A tönkrement kapcsolatok emlékeit fésüli át, bolyong a kiismerhetetlen érzelmek erdejében, s tanácstalanul keresi a válaszokat: miért bomlik meg
minden?

17.00
Berényi Anna: Richter
– Richter Gedeon regényes életrajza
Beszélgetőtárs: Karafiáth Orsolya

Elbűvölő és szívfacsaró történet egy tehetséges ifjúról, aki képes volt megküzdeni
a világgal, hogy megvalósítsa az álmait –
s létrehozta a magyar gyógyszeripar
bölcsőjét, a még életében világhírűvé lett
Richter-gyárat. A lebilincselő életrajzi regény lapjain egy grandiózus sors bontakozik ki, miközben a háttérben a Monarchia
„boldog békeideje” után a világégések,
a Tanácsköztársaság, a csonka ország
vívódása zajlik...
18.00
Mirtse Zsuzsa:
Bölcsőmben magam ringatom
Beszélgetőtárs: Bíró Gergely

Mirtse Zsuzsa útjai az álmok rejtélyes tájain
és a megélt élet bokatörős ösvényein keresztül vezetnek, ezekből rajzolja meg legújabb
könyve belső térképét – de azt csak az írójuk tudja, hogy éppen melyik világában
járunk. A túlélésre képes részünket keresi,
hiszen „a öldi élet olyan könnyen megroppan, ahogy a rózsabogár fénylő kitinpáncélja a sarunk talpa alatt”.

Pódiumszínpad
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Beszélgetőtárs: Zsille Gábor
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November 21., vasárnap

10.00
Reisinger Attila: Tanyákon

15

November 19., péntek

12.00
Tóth-Nagy Csaba:
Ló - Az Embersuttogó
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

A lovak lenyűgöző teremtmények! Erősek,
mint a férfiak, és finomak, mint a nők. Büszkén és energikusan mozognak, és szorgalmasan dolgoznak, amint megtanulták, milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Olyan
emberrel szeretnek együtt dolgozni, akiben
megbízhatnak, akit tisztelhetnek, szerethetnek. De hát nem ezt szeretnénk mindanynyian?

13.00
Mesteri mesterek – Győr (első kötet)

Szerkesztő: Szalay Gyula
A szerzőkkel Barna Attila beszélget

A kötet a 2018-ben megjelent, „A nyugat
kapuja – Győr” című várostörténeti album
folytatása; Győr társadalmának „csak” egyik
rétegére, a kétkezi értékteremtők, személyi
szolgáltatók és kereskedő polgárok sorsának „alulnézeti történelmére” fókuszál.
Főszereplői a szabók, szűcsök, vargák, fegyverkovácsok, nyereg-, pajzs- és szíjgyártók,
pékek, bormérők, borbélyok, ötvösök, takácsok és így tovább.
14.00
Széchenyi Alumni Magazin
A győri Széchenyi István Egyetem
öregdiák-magazinja
A 2007-ben alapított öregdiák folyóirat 15
évét tekintik át a szerkesztők és vendégeik:
Baudentisztl Ferenc főszerkesztő, Winkler
Csaba c. egyetemi docens és Kukorelli István egyetemi tanár, a „Három István” tanulmánykötet szerzője. Bevezető gondolatokat mond: Baranyi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora.

November 19., péntek
15.00Győr 750 a könyvek tükrében
Az évfordulóra megjelent
győri kötetek bemutatója
A köteteket bemutatja és a szerzőkkel,
szerkesztőkkel Herkely Ákos beszélget

15.00-15.20
Iparváros. Győr ipara a kezdetektől
napjainkig (szerk.: Honvári János)
15.20-15.40
Győr vára – erődváros a Rába partján
15.50-16.10
Hitélet Győrben
(szerk.: Bihari Zoltán-Takács Miklós)
16.10-16.30
Hajba Ferenc–Nagy Roland:
Az államminiszter alsógatyája
16.40-17.00
Czvikovszky Tamás: Győri utcák könyve
17.00-17.20
Győr 750 (szerk.: Tóth Tibor)

17.30
Juhász Anna Irodalmi Szalonja
Vendégek: Bereményi Géza író,
Huzella Péter előadóművész
Könyvek, szerzők, színművészek, zenészek,
előadások, koncertek, nagy találkozások –
ez az Irodalmi Szalon. Budapest legnépszerűbb irodalmi műhelye kilenc éve, havonta
egyszer jelentkezik esttel. Célja, hogy megmutassa; az irodalom közösségi élmény.
Programjain hazánk legfontosabb gondolkodóival, legnépszerűbb alkotóival invitálja
a közönséget közös elmélkedésre az irodalom háza táján. Juhász Anna népszerű szalonja most Győrbe látogat: a Könyvszalon
Alkotói Díjas szerzőjét látja vendégül egy
jó beszélgetésre, zenével fűszerezve.
20.00
Belépőjegy: 1500 Ft
beck@grecsó:
„Hoztunk valamit magunkból”
Beck Zoli és Grecsó Krisztián
zenés irodalmi pódiumestje
Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas.
Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek,
mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek,
mert vannak dalaik. Bóbiták és Balázsolások egy időutazós, zenés irodalmi pódiumesten.

kiadványok
Aranyszamár
Bábszínház

Kisfaludy terem

Kisfaludy terem

10.00
Berg Judit–Strausz Tünde:
Mesék a Tejúton túlról
Az Aranyszamár Bábszínház előadása
Két gyerek varázslatos utazása, melynek
során fura lényekkel, figurákkal találkoznak, különleges országokba jutnak el, egy
irányíthatatlan biciklin repülve a Tejúton.
Útjuk során megtanulják, hogy egymás
segítése és elfogadása nélkül nem működik
az élet.
3D-t és botos, bunraku bábtechnikát alkalmazó, látványos zenés előadás.
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk!
A programra a látogatókat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk!

Juhász Anna

Bereményi Géza
Huzella Péter
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November 20., szombat
10.00
Tesz-vesz város Győrben vár
Élményrajzolás Huck Scarryvel
Találkozz Huck Scarryvel, a Tesz-vesz
város megálmodója, Richard Scarry fiával,
aki édesapja nyomdokaiba lépve tovább
folytatja Cicó, Fér Egon, Bukdács úr és soksok kedves barátjuk történetét. Rajzold le
az almaautót vagy az egér repülőgépét, amivel sok-sok mókás percet szerzett a mindig
sürgő Tesz-vesz város lakóinak. Ne felejtsétek otthon kedvenc színes ceruzáitokat!
A programot 5 éven felülieknek ajánljuk!

A szerzőkkel Barla Ferenc beszélget

Lough Derg Írországnak a legészakibb
pontja, itt nyílt a Purgatórium bejárata.
A világ minden tájáról érkeznek látogatók
ide, hogy részt vegyenek az ősi liturgiában.
Győri Szabó Péter is eljutott a Lough Derg
tóhoz, Szent Patrik Tisztító tüzéhez és
átélte a háromnapos zarándoklatot. Spirituális élményeiről, az egykori zarándok, Tar
Lőrinc életéről, valamint Tar és környékének múltjáról, jelenéről szól a Tisztító tűz.

A bemutató résztvevői:
Fazekas István, Perger Gyula, Samu Botond Gergő

A Győri Egyházmegye és az Országos
Széchényi Könyvtár társkiadásában megjelenő, négy tanulmányt, várostörténeti kronológiát és gazdag képanyagot tartalmazó
kiállítási katalógust mutatja be a szerkesztő
és a két szerző.
13.00
A „Győr 750” irodalmi pályázat
eredményhirdetése

Közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művészei

A Magyar Napló Kiadó 2021 júliusában hirdetett irodalmi pályázatot Győrben élő amatőr, kezdő és már publikáló szerzők számára
Győr múltjával és elképzelt jövőjével kapcsolatban. A legeredményesebb pályaművekből kötetet is szerkesztettek, melyet
a város 750. évfordulója jegyében mutatnak
be a Könyvszalonon.
A program a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
a Magyar Napló Kiadó szervezésében,
„A helyi identitás és kohézió erősítése
Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-201800001) projekt keretében valósul meg.
14.00
Vámos Miklós: IGEN

A kötetet bemutatja a szerző

Huck Scarry

„Az én három fő tevékenységem ebben az
életemben: Élek. Olvasok. Írok. Ez valamiféle fontossági sorrend is. Sok tapasztalatot,
gondolatot, megfigyelést gyűjtöttem össze.
Ugyanakkor tudhatni rólam, hogy soha
nem veszem magam túl komolyan. Igyekszem kevesebbet sírni, mint írni. Valamint
lehetőleg soha nem félni, inkább élni. Élni
arany. Olvasni ezüst. Írni ötvözet.”

November 20., szombat
15.00
Karafiáth Orsolya: Egymás könyve
– Amikor összegyűrtük az eget

17.00
Tisza Kata: Egyedül
– A szerethető öregedés felé – esszéregény

Ha valaki megtudja, hogy halálos beteg,
sokszor azzal a váratlan és kínzó tapasztalattal is meg kell küzdenie, hogy a barátok
hirtelen elmaradoznak. Bármilyen kegyetlen és lehangoló is ez, éppenséggel emberi:
nagy bátorság kell ahhoz, hogy a másik elmúlását végigkísérve szembenézzünk saját
elmúlásunkkal. A Szirén szerzőjének legújabb regénye bátor könyv egy ilyen bátor
kapcsolatról a halál árnyékában.

Tisza Kata saját pszichológiai doktori életútkutatásai tanulságain vezeti végig az olvasót, miután vázolja az öregedéskutatás
elméleti hátterét és az életkoralapú előítélet
hatásmechanizmusait. Végül a segítő szakember perspektívájából egészen gyakorlati
útmutatásokkal is szolgál életünk második
felének dilemmáihoz, míg önmagát és olvasóját is eljuttatja egy reflektív és önreflektív folyamaton keresztül a belső szabadság nyújtotta megbékéléshez.

Beszélgetőtárs: Derczó Tibor

16.00
Gerlóczy Márton: Fikció 1. – A Katlan
– regény – ősbemutató!

Beszélgetőtárs: Milanovich Domi

Altató című családregénye után a szerző az
apák történetét szerette volna megírni, de
végül a történet kezdte el írni őt…
Gerlóczy Márton új regénye egy folytatásos identitás-thriller első kötete, melyben a
szerző egy különösen szövevényes családtörténet előzményeit meséli el.

Beszélgetőtárs: Illés Andrea

20.00
Belépőjegy: 1500 Ft
Balkáni kavalkád
Makám koncert
A Krulik Zoltán vezette Makám zenekar évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai
világzenei palettának. Akkor kezdtek el
világzenét játszani, amikor ez a fogalom
még nem volt ismert. A tradíciók ismeretében és tisztelete mellett szólaltattak meg
modern és saját zenét, olyan dalokat, amelyeket ma is több generáció énekel! Munkásságukat két tucat lemez jellemzi, az
utóbbi évtizedben a népdalénekelés kiemelkedő alakjai léptek fel a zenekarral.
Magyar Bori – ének
Eredics Dávid – klarinét, szaxofon, kaval, furulya
Kuczera Barbara – hegedű, ének
Krulik Zoltán – akusztikus gitár, ének
Boros Attila – akusztikus basszusgitár
Keönch László – dob, ütőhangszerek

Kisfaludy terem

Kisfaludy terem

11.00
A Szent Mór Bencés Perjelség
könyvbemutatója
Győri Szabó Péter–Szalóki Krisztina–
Könnyid István: Tisztító tűz

12.00
ARRABONA • JAURINUM •
GIAVARINO • RAAB • GYŐR
Egy város emlékezete
metszeteken és képeken

Makám
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November 21., vasárnap
10.00
Pió Márta: Titkok és történetek
– Egy mázlista riporter naplójából

Beszélgetőtárs: Bakos Katalin, vendég: Kiss János

„Teljesen átfordult a világ, és ott találtam
magam a történelem sűrűjében. Hercegi fogadásról bányába, színházból menekültek
közé vitt az út. Ezer érdekes helyszín, különleges ember, világrengető események.”
Ennek a tarka, titkokkal teli életútnak a
vidám és drámai pillanatait szedte csokorba
a szerző. Akivel, bárhová ment, történt valami. Ha meg otthon maradt, helybe jött
a történelem.
11.00
Győry Domonkos: Anyám sírása halkul

A szerző harmadik kötetének kisprózáiban
már nyoma sincs az útkeresésnek – érettségről, ölvállalt tapasztalásokról és tetten
érhető bölcsességről tanúskodnak, ami külcsínben és belbecsben egyaránt megmutatkozik. Írójuk empátiával viseltetik elesett
figurái iránt, és a legreménytelenebbnek
tűnő helyzetekben is megtalálja a ölszabadítóan ható iróniát. Győry Domonkos társadalmi mélyfúrásokra vállalkozó epikája a
magyar irodalom realista hagyományainak
folytatója.

A köteteket bemutatják:
Pálszegi Tibor és a szerzők: Csanaky Eleonóra,
Haraszti Gyula, Mészáros Tünde, Szászi Zoltán,
Vályi Horváth Erika

14.30
Belépőjegy: 1500 Ft
VÁLÓTÁRSAS – könnyed
párkapcsolat-gazdagító est szakértőkkel,
színészekkel és improvizációval

Közreműködők:
Kovács Patrícia és Schmied Zoltán színművészek,
Gönczi Dorka válási és párkapcsolati mediátor és
Varga Zsolt párkapcsolati kommunikációs szakember

Elgondolkodtató példák a hétköznapjainkból, amelyek segíthetnek elkerülni az együttélés buktatóit vagy azt a helyzetet, amikor
két ember már csak ügyvédek vagy mediátorok jelenlétében képes beszélni egymással. Megnyugtató és egyben humorral gazdagon fűszerezett műsorunkat jó szívvel
ajánljuk mindenkinek: annak, aki volt már
magánéleti gödörben vagy annak, aki
előrelátó módon éppen szeretné elkerülni
azt.

November 21., vasárnap
16.00
Christopher Fifield: Richter János
(Ford.: Fejérvári Boldizsár)
A bemutató résztvevői: Fűke Géza,
Berkes Kálmán, Fejérvári Boldizsár,
valamint internetkapcsolaton keresztül
Christopher Fifield
Moderátor: Farkas Mónika
Közreműködik: a Győri Filharmonikus Zenekar
kamaraegyüttese, Vezényel: Berkes Kálmán

A világhírű Richter János megannyi szállal
kötődik városunkhoz. A Győri Filharmonikus Zenekar kiadásában jelent meg magyarul rendkívüli életrajza, Christopher Fifield
tollából. A karmester kora vezető zeneszerzőit inspirálta, műveik ősbemutatóját dirigálta. A kötet tartalmazza Vezénylési üzeteit,
melyek megörökítik karrierjének összes
állomását.

17.00
Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat;
Dragomán György: Főzőskönyv
Egy pár, jó harminc év. Együtt közel harminc
könyv, a legutóbbi kettő szinte egyszerre
jelent meg kiadójuk, a Magvető gondozásában. Szabó T. Anna novelláskötete Szabadulógyakorlat címmel látott napvilágot,
Dragomán György pedig a Főzőskönyvvel
jelentkezett. Mindkettőjük új kötete azonnal hatalmas siker lett. A felolvasásokkal
fűszerezett közös könyvbemutatón műhelytitkokra is fény derülhet.
19.00
Belépőjegy: 1500 Ft
Dorottya – a Csavar Színház előadása
Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya, vagyis a dámák diadalma
a Fársángon kicsit másképp...
Csokonai vígeposzának előadása az élő
zene, az improvizáció és az interaktivitás
stílusjegyeit ötvözi.
Gál Tamás és Mester László előadásában
17. századi eredeti zsidó és magyar zenei
motívumok elevenednek meg verbunkok
felhasználásával, humorral, fiatalsággal és
jókedvű játékossággal telítve, a rövidre
nyúlt farsang ellen tiltakozó vénlányok –
élükön Dorottyával –, majd a hozzájuk társuló felháborodott asszonysereglet férfiak
elleni ádáz harcát meséli el a szerző pikáns
humorral.
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Beszélgetőtárs: Jánosi Zoltán
Közreműködik: Posonyi Takács László

13.00
A Pozsonyi Könyvszakmai Szövetség
könyvbemutatói
Könyvújdonságok
a szlovákiai magyar könyvkiadók,
neves szerzők és műfordítók műhelyéből

Csavar Színház
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A Generációk Művelődési Háza szervezésében (Helyszín: Győri Nemzeti Színház, aula)
November 19., péntek
14.00-15.45 Kézműves játszóház
Mágneses könyvjelző készítése

16.00
Egressy Zoltán: Piszke papa meséi
Interaktív könyvbemutató a szerzővel
Tíz vidám állatmese, tíz kedves, okosan tanító, elgondolkodtató történet, melyek a régi fabulák hagyományait – Ezópust, La Fontaine-t – követik.

Énekes-gitáros-verses műsor gyerekeknek
Gyerekrajzok ihlették meg a szerzőt játékos kis
versek írására, a versekből pedig dalok születtek...

November 21., vasárnap
10.00
Zalka Csenge Virág: A mesemondó könyve
– A Varjúherceg

November 20., szombat

11.00
Közös éneklés Váray Lacival

Játékos mondókák, kalandos történetek kicsiknek és nagyoknak, sok-sok humorral megmuzsikálva

12.00-13.45 Kézműves játszóház

11.00
Csiribiri muzsika

Füzi Rozival
Mesebeli házikó készítése

Közös éneklés és játék Németh Diánával
Magyar gyermekdalok, népdalok, megzenésített
versek a gyerekeknek, akik a közös éneklés mellett sok-sok hangszerrel – furulyák, rumbatök,
fadob, ritmusfa, chimes, triangulum – ismerkedhetnek meg.

14.00
A bagoly, aki félt a sötétben

12.00-13.45 Kézműves játszóház
Jankó-Lulity Barbarával
Hogyan készül a csodálatos tűzmadár?
Hajtogassuk meg együtt!

Játékos meseolvasás Horváth Márk színművésszel

15.00
A Tűzmadár meséje

Rozi, aki a gyerekekkel együtt Fűzi a mesét
Interaktív mesejáték Füzi Rozival

16.00
Gecsei Ádám–Gondár Flóra:
Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt

Lendvay Katával
A gyermekek részt vehetnek „Az aranyszőrű bárány” mesejátékban, barkácsolás során bárányt
készíthetnek.

Interaktív, vetítéssel egybekötött
mesekönyvbemutató a szerzőpárossal
Kalandok azoknak, akik szeretnek a természetben kirándulni, vízen lenni (evezni, vízitúrázni),
feladványokat megoldani, rejtélyekre fényt
deríteni. Egy zseblexikon segít az egyes állatok,
növények azonosításában, és egy mesés térképet
is kedvükre bogarászhatnak a kis felfedezők.

15.00
Kiss Judit Ágnes: Babaróka mesék

17.00
Ringató foglalkozás Kovács Bernadettel

14.00
Tündérkert meseműhely

A szerzővel Gerbert Judit beszélget
A beszélgetést alkotó program is kíséri, Kutsera
Edó művésztanár vezetésével rókás és hercegnős
csodákat készítenek a gyerekek. Tartsatok velünk!

ükré
ben

„Ezeknek a daloknak a hősei a valóságban is létező gyerekek, akik rengeteg kalandon keresztül
szólnak egyszerre a legkisebbekhez és a felnőttekhez is.”

A szerző legújabb mesegyűjteményéből mesél
Az olvasó számára ismerős népmesék távoli változatai közel hozzák a világ népeit. Megmutatják, mennyi hasonlóság van közöttünk, de azt is,
milyen lenyűgözően sokfélék vagyunk.

Töreky Zsuzsi zenés, mondókás interaktív előadása

mekirodalom újdonságai a bemu
tatók t

17.00
Váray Laci érkezik a Belvárosi Betyárok dalaival

Az író és Bertóthy Ágnes illusztrátor
interaktív könyvbemutatója
A három jó barát, Rilex, Kunyi és Barmol CSÚF
CSAPDÁBA esnek a Végtelen-síkságon. A szabadulásuk egyedül Kunyin múlik, mint ahogyan
az is, eljutnak-e végül a bölcsek falujába...

10.00
Kerekítő Manó és az évszakok

A

gyer
vszalon
Köny

Mesekuckó

Mesekuckó

17.00
M. Kácsor Zoltán: Zabaszauruszok 5.
- A Százfok-öböl réme

16.00
Kocsis Csaba: Megrajzolom az ebédet

A Ringató egy országos zenei nevelési program,
melynek célja a mintaadás, hogy a szülők, nagyszülők felfedezzék a mondókázásban, ölbéli játékokban rejlő örömet, és továbbadják a legkisebbeknek is.

A Mesekuckó előadásaira, játszóházi foglalkozásaira csoportokat, osztályokat
a helyszín adottságai miatt nem tudunk fogadni! Köszönjük megértésüket.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és a Generációk Művelődési Háza által meghirdetett rajzpályázat
alkotásai a Mesekuckónál megtekinthetők! Eredményhirdetés vasárnap 11 órakor a Nagyszínpadon!
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November 19., péntek

→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár
(9021 Győr, Baross G. u. 4. – 2. emelet)

November 19., péntek

14.00
rendezvényterem
A Győri Egyházmegyei Levéltár
könyvbemutatója

17.00
rendezvényterem
A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum könyvbemutatói

Tóth Vilmos:
Credo vitam aeternam.
Győr temetkezőhelyeinek adattára

17.00-17.30
Szalai Zsolt: Fénnyel írt élet
- Skopáll József talbotípiái

A temetkezőhelyek bemutatása minden város helytörténeti szakirodalmának fontos
része. A város egykori jeles polgárai közül
sokak nevét és adatait őrizte meg a síremlékük. Az adattár így a már létező helytörténeti szakirodalmat, például az életrajzi
lexikonok adatait is számos ponton javítja
vagy bővíti.

Skopáll József talbotípiái a hazai fotótörténetben is kiemelkedő jelentőségűek, a korai
fényképezés egyik első emlékeit jelentik.
Technikatörténeti érdekességük mellett
különleges módon visznek közel a város történetének megismeréséhez. Az 1850-es évek
épületeiről, polgárairól készült mintegy 300
fénykép a korabeli győri életet mutatja be.

17.45-18.15
Arrabona Regionális
Tudományos Évkönyv (58/2020)
Oláh P. Róbert levéltáros előadása
A kötet első felében a 70 éves László Csabát
köszöntő régészeti, művészettörténeti tanulmányok olvashatók, melyek részben
a közösen végzett munkák, részben pedig új
kutatások eredményeit mutatják be. A második, „Zűrzavaros évek 1919-1921” munkacímet viselő tematikus részbe a trianoni
békediktátum következményeit bemutató írások kerültek.

A kötetet bemutatja: Horváth József

15.00
Perger Gyula: Újváros

rendezvényterem
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Perger Gyula, a téma régi, elismert és elkötelezett kutatója olyan várostörténeti kiadványt tett le az újvárosiak és a szélesebb
publikum asztalára, amely a múlt bemutatásán keresztül hozzájárul a helyi identitástudat, megtartóerő, kohézió erősítéséhez,
egyúttal alapozó kiadványaként szolgál
a városrész-történeti szakkörök, kutatók
munkájának.
16.00
rendezvényterem
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
könyvbemutatói
Győri Tanulmányok (41/2020)

A bemutatón részt vesz:
Bana József felelős szerkesztő, Áldozó István,
Bagi Zoltán Péter, Horváth József, Perger Gyula és
Vajk Borbála szerzők

Győri Tanulmányok (42/2020)

A bemutatón részt vesz:
Bana József felelős szerkesztő, Bagi Zoltán Péter,
Borbély Tamás János, Horváth József szerkesztők,
Vajk Borbála szerző

18.30-19.00
TOMKA 80 - Ünnepi tanulmányok
Tomka Péter köszöntésére

A vezető régésszel Czigány Dávid régész,
muzeológus beszélget

Tomka Péter az 55 éves szakmai pályafutása során tanúsított szakmai tudása, a tudomány és kollégák iránti alázata és legendás közvetlensége miatt mind a mai napig
óriási tekintélynek örvend a régészek körében. E kötetben kollégái és tanítványai tisztelik meg őt 34 tanulmánnyal.

Győri képeskönyv
Szerzők: Orbánné Horváth Márta–
Galambos Krisztina–Szabó Béla

Megjelent a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér legújabb, jubileumi
kiadványa, amely győri emlékhelyeket,
köztéri alkotásokat, emléktáblákat
mutat be szakszerű leírásokkal és
látványos fotográfiákkal. 426 oldal,
554 szócikk és ezernél is több színes
mozaik a városról, amely nemcsak
esztétikai élményt nyújt lapozgatójának,
hanem pontos, hasznos helytörténeti
információkkal is szolgál.

A vasárnapi bemutatók
könyvborítói

→ 28. oldal

Kisfaludy Károly Könyvtár

Kisfaludy Károly Könyvtár

Beszélgetőtárs: Fekete Dávid

Beszélgetőtárs: Nemesné Matus Zsanett
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November 20., szombat
10.00
rendezvényterem
Kustán Melinda–Milu Milanovich Ildikó:
Labirintus. Belső utak – verses katalógus
Bemutatják a szerzők:
Asbóth Anna, Czifrik Balázs, Kustán Melinda,
Milu Milanovich Ildikó és Szabó Béla fotóművész

A négy – költő és képzőművész – alkotó
közös katalógusát bemutató beszélgetés az
alkotói folyamatok intim szféráiba vezeti az
érdeklődőket. Elhangzanak majd versek, láthatók lesznek a képzőművészeti alkotások.
11.00
rendezvényterem
Laczó Balázs–Sudár Ágnes:
Ez már a mi 50 évünk

26

A győriek elmúlt 50 évét mutatja be sok fotóval. Minden fejezet egy-egy év, a Kioszk lebontásától kezdve, a cukrászdáktól az Arrabona építésén, a Győri Balett alakulásán és
a Verebes-korszakon át jutunk el a jelenkor
járványáig. Sok kulisszatitkot tudunk meg
a 2013-as árvízről, Görbiczről, az egyetemmé válásról, a fesztiválokról, az Audi letelepedéséről és bővítéséről.

13.00
Dezső László: Medve

rendezvényterem

Beszélgetőtárs: Nyisztor Miklós

Az elmúlt 10 évben a könyv szerzője több
száz napot és éjszakát töltött a vadonban,
a medvék természetes életterében és társaságában. A számtalan, türelemmel és fegyelemmel ellesett pillanat tapasztalatait következetesen feljegyezte, naplóba foglalta, és
fényképezőgéppel megörökítette. Ennek
a kitartó tevékenységnek gyümölcse a 204
oldalas, album jellegű könyv.
14.00
rendezvényterem
Gönczöl Lászlóné:
A csizmás képviselő - Pécsi József élete
A kötetet ajánlja: Takács Zoltán,
bemutatja a szerző

A szerző többéves munkája eredményét ismerteti a kötetben, amely Pécsi József nemzetgyűlési/országgyűlési képviselő életéhez,
Győr-Moson és Sopron vármegyék, Gönyű
és Gecse (Veszprém megye) községek helytörténetéhez kapcsolódik. A kutatómunkáját 115 db korabeli fénykép ill. dokumentummásolat támasztja alá.

November 20., szombat

→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár
(9021 Győr, Baross G. u. 4. – 2. emelet)

15.00
rendezvényterem
Emlékek tükrében
- Jeles pedagógusok
Győr-Moson-Sopron megyében (11. kötet)

17.00
rendezvényterem
Pátkai Tivadar:
Nagyothalló angyal – novellák

A kötetet ajánlja: Horváth József
Közreműködik: Az „Emelj fel emlék!” Alapítvány
művészeti csoportja

A kötet húsz korábbi kiváló pedagógus életútját, pedagógiai munkásságát, közéleti tevékenységét, valamint a nevükhöz kötődő,
ma is működő helyi hagyományrendszert
mutatja be az alapítvány célkitűzéseinek
megfelelően.
16.00
rendezvényterem
Borbély Károly–Kováts Németh Mária:
Környezettudatos viselkedéskultúra
– nemzeti identitás
Beszélgetőtárs: Rechnitzer János

A magyar neveléstörténeti és művészeti
örökségünkkel elméleti alapokat és gyakorlati mintát nyújtunk a környezettudatos
viselkedéskultúra sokszínű megnyilvánulására, s arra, hogy pedagógia és művészet
miként gazdagítják egymást, mennyire fontos az ember számára az értelmi és érzelmi
élmény. A báziskötetben nyolc PhD fokozat
projektmunkája bizonyítja a módszertani
kultúra megújulásának szükségességét.

Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

Az ötvenes évekbeli gyermeki, majd a fiatal
felnőtt perspektívájából szemlélt, érteni vágyott világ, a sokorópátkai mindennapok
megidézése során felbukkanó figurákat az
élőbeszédet imitáló nyelv, a lenyűgözően
varázslatos sokoró-alji nyelvhasználat és
Pátkai sok-sok humorral átszőtt anekdotái
teszik felejthetetlenné.
18.00
Stipsits Ibolya:
Lélekhang

rendezvényterem

Beszélgetőtárs: Takács Gergely
Felvételről közreműködik: Bajzát Zsuzsi,
Czirók Tamás, St. Martin

Stipsits Ibolya aranydiplomás fotóművész,
de ezúttal nemcsak az objektíven át mutatja
meg nekünk a körülöttünk lévő világot, hanem a lelkébe is betekintést enged. A könyv
elsősorban a nőkről, a női lélekről szól –
első részében a vágyakozásról, a várakozásról szóló versekkel, majd a beteljesült,
megvalósult álmokról és az elengedésről, az
elmúlásról íródott sorokkal.

Kisfaludy Károly Könyvtár

Kisfaludy Károly Könyvtár

A kötetet bemutatják a szerzők
Vendégeik: Kiss János és Vanyus Attila

→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár
(9021 Győr, Baross G. u. 4. – 2. emelet)
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→ Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár
(9021 Győr, Baross G. u. 4. – 3. emelet)

10.00
rendezvényterem
Visszapillantó
Antológia a Győri Alkotók
Napóra Egyesülete 10. évfordulójára

15.00
rendezvényterem
Görcsné Muzsai Viktória:
Novum contra usum
Pedagógia, nyelvoktatás és innováció
a Centrope Régióban

14.00
muzeális gyűjtemény
Morvay Szabolcs:
Életek és italok a kávézóban

16.00
muzeális gyűjtemény
Rozán Eszter:
Megfognám a kezed nyári éjszakán

A kötetet bemutatják: Kovács Ildikó, Hargitai Beáta
Vendégek: Szöllősi Zoltánné, Szabóné Marczali Anett

A „Napóra” kis csapata könyvformába öntötte az elmúlt 10 év időszakát. Ebből az alkalomból kínálják megtekintésre alkotásaik képes lenyomatát. Álmok, színek, formák
– vászonra, papírra, agyagba álmodott elképzelések, fotópapírra rögzített pillanatok
eredménye e könyv.
11.00
Kis Péter: Győröm

rendezvényterem
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E rajzos album bizonyságot kíván adni arról, hogy a mindenki által ismert grafitceruza, ez a színtelen, egyszerű eszköz versenytársa lehet más technikáknak ebben a
színektől zajos világban. Hiszen az alkotás
folyamán nem a „mivel”, hanem a „hogyan”
kérdése a mérvadó. Győr gyönyörű patinás
épületei, utcái terei és ezek névadó portréi
lehetőséget adnak ennek igazolására.
13.00
rendezvényterem
N. Tóth Klára: Üvöltés vagy ölelés
– Igaz jelenlét a párkapcsolatban

Beszélgetőtárs: Vajda Violetta
Közreműködnek: Máté Richárd,
Hobot Eszter, Gácsfalvi Ákos

A könyv egyrészt gondolatébresztő szellemi
kaland, másrészt egy belső utazás érzelmeink ösvényein az intimitás felé. Valódi utat
mutat, hogy a párkapcsolatra fejlődési lehetőségként tekintve önmagunkat is mélyebben megismerhessük s ezáltal őszintébb
életet élhessünk.
14.00
rendezvényterem
Keglovich László:
Ezt a cselt már ismerem

Keglovich Lászlóval Cséfalvay Attila beszélget

A köztiszteletben álló labdarúgó, edző, sportvezető és tanár életrajzi könyvében mesél
gyermekkoráról, pályafutása kezdetéről, az
ETO-ba igazolásáról, az 1963-as hihetetlen
bajnoki címről, majd a BEK-elődöntőbe
jutásról, a Barcelona, a Fiorentina vagy a
Milan elleni kupameccsekről és az olimpiai
aranyéremről. Történetek a győri díszpolgárról, legendáról, aki a klubhűség mintaképe, hisz több mint 50 éven át szolgálta az
ETO-t.

A két kötetes antológia szakmai és tudományos önarckép – 40 éves pedagógiai-tudományos tevékenységének és szakmai életútjának összefoglalása: itthon és külöldön
kiadványokban, folyóiratokban megjelent
cikkek, tanulmányok, projektek gyűjteményes közreadása magyarul, németül, oroszul és angolul. Híven tükrözi, mire alapozva, hogyan dolgozott és meddig jutott szerzője a felsőoktatásban.
16.00
rendezvényterem
Szűcs Péter: Dharma
Egy család regényes története
a Tiszától a Gangeszig
Beszélgetőtárs: Gyárfás Dorka

Léteznek véletlenek? Valóban olyan kiszámíthatatlan a sors, mint gondolnánk? És vajon
milyen misztikus kapcsok fonják össze a szereplők életét? A válaszokért egészen Indiáig,
pontosabban a Gangesz partjáig kell utaznunk.
A Dharma magával ragadó regény, amelyben olyan, valóban megtörtént személyes
drámák és történetek elevenednek meg,
amelyeket a szerző utazásai során vagy saját személyes családi örökségeként ismert
meg.
17.00
rendezvényterem
Hullámok hátán – Győri Antológia 2021
A Győri Antológia Irodalmi és
Művészeti Alkotó Közösség (GYAK)
21. kötetének bemutatója
Közreműködnek az alkotóközösség tagjai

A cím a közösségnek az elmúlt egy-két év
bajain, megpróbáltatásain (pandémia, klímaváltozás, elszigetelődés, a kapcsolatok hiánya) való felülemelkedését fejezi ki az alkotó tevékenység, a szépségteremtés által.
A kívül-belül művészi igénnyel összeállított kiadványra a műfaji, stílusbeli sokszínűség jellemző, melyet a 29 alkotó hozott
létre.

E romantikus vígjáték főszereplője egy újságíró, aki munkaideje nagy részét kávéházakban tölti, ott dolgozik és töpreng az élet
nagy kérdéseiről, valamint a „nagy Ő”-ről.
A kávézók hangulata, sajátos világa végig
meghatározója a történetnek, melynek kibontakozása alkalmat ad Henri, a főszereplő számára, hogy megfogalmazza az élet
legfontosabb kérdéseiről szőtt gondolatait.
15.00
muzeális gyűjtemény
Jakab Ibolya Shanti: A lélek virágai;
Süveges Jusztínia és Dittrich Panka:
Fotó & haiku
A köteteket bemutatják a szerzők

Shanti lélek-virág verseit az első oldalon Édesanyjának ajánlotta, ám a színes, nyomtatott
kötet lapjain a versekben az olvasó saját érzésvilágára is érzékenyen rátalál. Panka haiku verseit Jusztínia fotói ihlették. A képeket
nézve és a verseket hozzáolvasva új dimenzió
tárul elénk.

Beszélgetőtárs a Szülőöld Kiadó munkatársa
Közreműködnek: Balassa Péter és Zsubrits Zsolt

A párkapcsolatok állnak Rozán Eszter legújabb regényének középpontjában. Szereplői elszántan keresik helyüket a világban,
szeretnék megtalálni hivatásukat, partnerüket, ám ez nem mindig sikerül. Meddig
terjed egy kapcsolatban az őszinteség határa? Lehetünk boldogok, ha felvállaljuk önmagunkat? Az író tizedik regénye ismét
izgalmas perceket ígér az olvasóknak.
17.00
muzeális gyűjtemény
Bogár Erika: Széttört akkordok
Misztikum és rock ’n roll egy könyvben

A kötetet bemutatja: Koósz Fanni

Peti és Gitta jó testvérek, ám amikor a fiú
zenekarához megérkezik az öntörvényű Josh,
kapcsolatuk nem várt irányt vesz. A férfi körül megmagyarázhatatlan dolgok történnek, amelyeket Peti figyelmen kívül hagy,
de Gittát érdekli, mi áll az események mögött
– és közben a család rosszallása ellenére egyre szorosabban kötődik Joshhoz...
18.00
muzeális gyűjtemény
Biczó Zalán:
Gróf Széchenyi István és Győr

A kötetet ajánlja: Gróf Széchenyi Tímea,
bemutatja: a szerző

Az emlékkönyv Győr és a „legnagyobb magyar” kapcsolatát kutatja. Városi sajtódokumentumokon alapul, emellett közgyűlési
iratok, iskolai évfordulós ünnepségek és beszédek olvashatók a kötetben. Érdemes tudni,
hogy Győr város közgyűlése már 1836-ban
díszpolgárának választotta meg Gróf Széchenyi Istvánt, a főteret pedig halála után
már pár nappal átnevezték emlékére!

Kisfaludy Károly Könyvtár

Kisfaludy Károly Könyvtár

Beszélgetőtárs: Keszei L. András

Beszélgetőtárs: Makkos Anikó

Beszélgetőtárs: Fekete Dávid

← Könyvborítók a 25. oldalon
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10.00
muzeális gyűjtemény
Belláné Tóth Erika:
A kislány, akinek a fáján madarak ülnek

13.00
muzeális gyűjtemény
Farnady Ernő: Röplabdázásaim
Emlékeim a röplabdázásaimról, avagy
a győri röplabdázás 75 éve

15.00
muzeális gyűjtemény
Bartusz-Dobosi László:
Lélekszakadtak

17.00
muzeális gyűjtemény
Cs. Varga István:
„Nyújts feléje védő kart...”
Kölcsey Ferenc: Himnusz;
A Nemzeti Szalóny és más
Válogatás a szőlősgyöröki
Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból

Beszélgetőtárs: Mátai Enikő

Léna gyönyörű, mosolygós kislány, de egyre többet betegeskedik. Szülei orvostól orvosig járnak, mégsem találják a gyógymódot. A megoldás azonban olykor egészen
váratlan módon érkezik...
Szívmelengető igaz történet egy kislányról,
aki naponta megküzd a betegséggel és egy
álomról, ami megmutatta a gyógymódot,
ami nem csak a gyógyszerek erejében van.
11.00
muzeális gyűjtemény
Kiss Viktória:
Nyaralás extrákkal
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Abigél, a fiatal ügyvédnő úgy érzi, hogy
megütötte a főnyereményt, amikor megkapja az iroda egyik kiemelt ügyfelének
válóperét. Nem sokkal később azonban az
események tragikus fordulatot vesznek...
Az életét beárnyékoló, gyötrő önvád elől
Itáliába menekül, remélve, hogy a környezetváltozás és a mediterrán életérzés elűzik
nyomasztó gondolatait. Ám nem sokáig élvezheti a romantikában bővelkedő utat...

A szerző a röplabda sport elismert szaktekintélye, tagja volt több országos, megyei és
győri szervezetnek, alapítója a Győr Város
Röplabda Sportjáért Alapítványnak. Kötetében győri napilapokban, folyóiratokban
megjelent cikkeket, régi jegyzeteit, fényképeit dolgozza fel, személyes élményeit
osztja meg az olvasókkal, megemlékezve
több egykori sporttársra, jóbarátra – abban
a reményben, hogy ezzel is hozzájárulhat
a röplabdázás népszerűsítéséhez Győrben.
14.00
muzeális gyűjtemény
Tar Ferenc:
Egy arisztokrata család mindennapjai
Beszélgetőtárs: Németh Tibor

A XX. század közepéig Keszthely környékének és az egész Dunántúlnak meghatározó
családja volt a Festetics. Az 1980-as évek
közepétől készültek interjúk a hercegi
család alkalmazottaival és a Bécsben élő
Festetics Györggyel. Ezek a beszélgetések a
hercegi család mindennapjai mellett a
visszaemlékezők sorsát, életét is megismertetik. A több mint harminc riport képekkel,
levéltári dokumentumokkal és újságcikkekkel egészül ki.

Beszélgetőtárs: Fűzfa Balázs

Az alkotói lélek már-már extrémitásig fokozott érzékenysége és a művészi tehetség
sokszor karöltve járnak egymással. Az író
formát ad fantáziaképeinek, ihletett „lázálmainak”, extatikus képzelgéseinek vagy
éppen neurotikus félelmeinek. Tárgyiasítja
betegségét vagy az abból fakadó látomásait,
s ezáltal mások számára is hozzáférhetővé
teszi.
16.00
muzeális gyűjtemény
A Szépirodalmi Figyelő
legújabb kiadványainak bemutatója
Nagy Levente:
A király, a zsarnok és a propaganda
- Mátyás király és a 15. századi
Drakula-történetek
Beszélgetőtársak: Nagy Levente, Vass Norbert

Az 1460-as évektől majd’ másfél évszázadon át Drakula, alias Vlad Tepes havasalöldi vajda a korabeli tömegtájékoztatás sztárja volt. 1463 és 1500 között nyolc kézirat és
hét nyomtatvány adta hírül a kegyetlen
zsarnok rémtetteit. Ezzel párhuzamosan
haladt képzőművészeti sikere is: számos
festmény, metszet és oltárkép készült róla.
Nagy Levente irodalomtörténész kötete ezt
a Drakula-jelenséget mutatja be a tudományos ismeretterjesztő esszéírás módszereivel.

Szerkesztette: Keller Péter
A szerzőkkel Horváth József beszélget

„Lenyűgöző sokaságára leltem benne a különféle forrásoknak, idézeteknek, koroknak és összeüggéseknek. Úgy érzem, olyanképpen érdemes olvasnunk, miként a Szentírást.” (Tőkés László)
„...Himnuszunk az utóbbi századokban, és
az eljövendőkben is, nemzetet, lelkeket öszszetartó erőközpont: Istentől jövő ajándék.”
(Barsi Balázs)
18.00
muzeális gyűjtemény
Szavak a mélyből – Író Alkotók Klubja
Antológia 2021
5 év klubélet – jubileumi különszám
Közreműködnek az antológia alkotói:
Balassa Péter, Csiszár Antal, Dittrich Panka,
Jakab Ibolya Shanti, Kerecsényi Éva,
Müller L. Péter, Ötvös Németh Edit, Rozán Eszter,
Vönöczkiné Gmeindl Margit, Zsubrits Zsolt

A 2021-es jubileumi antológia 5 év klubéletébe enged betekintést. A limitált példányszámban megjelent kötet ünnepélyes átadására kerül sor az aktív alkotók irodalmi műsorával és vetítéssel.

Kisfaludy Károly Könyvtár
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Beszélgetőtárs: Borsa Dominika

Beszélgetőtárs: Hámor Vilmos
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10.00
muzeális gyűjtemény
Nagyvárosok Magyarországon

13.00
muzeális gyűjtemény
Szabady János:
Mozaikok Ménfőcsanak történetéből

15.00
muzeális gyűjtemény
Hécz Attila:
Villanyos cigi – regény

17.00
muzeális gyűjtemény
AZ 10 – A 10 éves Ambroozia folyóirat
ünnepi antológiájának bemutatója

Beszélgetőtárs: Sulyok Attiláné

Beszélgetőtárs: Fűzfa Balázs

A szerző négy évtizede gyűjti, kutatja Ménfőcsanak történetét. Legújabb, 10. könyve a
Hegyaljában megjelent cikkekből készült
értékes válogatás. 18 fejezetben mutatja be
Ménfőcsanak fontos történelmi eseményeit,
mondáit, a helyi életet és szokásokat érdekes, olvasmányos stílusban.

A regény főhőse Alon újságíró, aki egy
szép, tavaszi reggelen arra ébred, hogy élete
fenekestül ölfordult. Vérbeli firkászként
természetesen rögtön elindul a forró, ám
gyönge nyomon, de ahelyett, hogy megoldaná a rejtélyt, újabb és egyre veszettebb
kalandokba keveredik... Hécz Attila írása az
elidegenedés káros hatásaira igyekszik
rávilágítani, és szándéka szerint nagyobb
lángot, mint üstöt kíván csiholni az elhanyagolt emberi kapcsolatokban.

A folyóirat szerkesztői: Bende Tamás,
Sütő Csaba András, Szalai Zsolt
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

16.00
muzeális gyűjtemény
Mészáros Urbán Szabó Gábor:
A győri regény
Beszélgetőtárs: Bán-Horváth Veronika

Szerelemről írni nehéz, főleg, ha halálosan
és a feje búbjáig elmerül benne az ember, és
elindul a legmélye felé. De ebben a regényben sokkal többről van szó, az ifjúság mámoráról, a gyönyörűségtől túlcsorduló
pillanatokról, a levegő után kapkodásról...

1964
TOKIÓ

1968
MEXIKÓVÁROS

1972
MÜNCHEN

1976
MONTRÉAL

1980
MOSZKVA

1988
SZÖUL

1992
BARCELONA

1996
ATLANTA

1948
LONDON

2004
ATHÉN

1936
BERLIN

2008
PEKING
2012
LONDON
2010
SZINGAPÚR

Olimpiatörténeti
Kiállítás
A kiállítás nyitvatartása:
hétfőtől péntekig 13–18 óráig.

2014
NANJING

Helyszín:

Csoportos látogatás
a fenti időszakon túl bejelentkezés alapján.
Telefon: 96/516-675

9023 Győr, Herman Ottó u. 22.

2014
SZOCSI
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1960
RÓMA

1952
HELSINKI

1956
MELBOURNE

1912
STOCKHOLM

Az elmúlt 50 év folyamán létrejött munkák
– cikkek, tanulmányok – a burgenlandi magyarokról, az ausztriai magyar kisebbségről, az 1956-os menekülthullámról, az
ausztriai magyar iskolákról, a Központi Szövetségről, az osztrák-magyar irodalomról
és a Magyarok Világszövetségéről szólnak.

Beszélgetőtárs: Sulyok Attiláné

A történeti mondakutatás számára hiánypótló mű Tényő község lakosságának jeles
történelmi eseményeinkhez és nemzeti hőseinkhez kötődő, ma is élő hagyományait
összegzi. A nevezetes öldrajzi helyekről
szóló történetek többsége honfoglaló őseink tetteit, a középkori keresztes lovagok
legendáját, a hódoltság időszakát és a napóleoni időket idézi fel.

Kisfaludy Károly Könyvtár

A szerzővel és Böröndi Lajos szerkesztővel
Horváth József beszélget

14.00
muzeális gyűjtemény
Vehrer Adél:
Tényő történeti mondavilága

A jubileumi antológia 66 győri és a periodikához kötődő szerző írásait tartalmazza.
A most nyomtatásban megjelenő versek,
prózák, esszék az internetes lap gazdag és
változatos keresztmetszetét adják, a folyóirat-szerkesztői munka kulisszái mögé is
bepillantást engednek.

2000
SYDNEY

Kisfaludy Károly Könyvtár

11.00
muzeális gyűjtemény
Deák Ernő:
Útkeresés a jövőbe
Betakarított tanulmányok,
értekezések, értékelések

1928
AMSTERDAM

A kötetben 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait,
érdekességeit. A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak.
Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek
a hazai településhálózat fejlődése iránt.

1924
PÁRIZS

A kötetet bemutatják a szerkesztők:
Rechnitzer János és Berkes Judit
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Kiadók és kiállítók

A kiadók a Könyvszalon idején

10-50 százalékos

árengedményt adnak.
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A Győri Könyvszalon támogatói és partnerei:

Frezettok világa
D. Beöthy Hajnalka
festő- és frezetto művész,
valamint a Jeltánc Művészeti Pályázat
zsűrizett műveinek kiállítása
A kiállítást megnyitja:
dr. Horváth Sándor Domonkos,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatója
Időpont:
2021. november 18., 17.00 óra
→ Helyszín:
Kisfaludy Károly Könyvtár
2. emeleti rendezvényterem

Támogatók

• AMBROOZIA – NAPKÚT –
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ
• BOOOK KIADÓ
• CERKABELLA KIADÓ
• DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI TÉR
• EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR
• GYŐR 750 KÖNYVSOROZAT
• GYŐR TESTVÉRVÁROSAI (BRASSÓ –
DUNASZERDAHELY – INGOLSTADT –
NYIZSNYIJ NOVGOROD – POZNAN –
SINDELFINGEN)
• GYŐRI ANTOLÓGIA
• GYŐRI PAGONY
• GYŐRI SZERZŐK
• KÁLVIN KIADÓ –
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
• KOSSUTH KIADÓ
• KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ
• LIBRI KÖNYVESBOLTOK
• LÍRA KÖNYV
• MAGYAR KULTÚRA KIADÓ
• MAGYAR NAPLÓ KIADÓ
• MAXIM KÖNYVKIADÓ
• MÓRA KIADÓ
• MŰHELY FOLYÓIRAT
• ÖT TEMPLOM ADVENT
• PARAKLETOS KÖNYVESHÁZ
• PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
• PONT KIADÓ
• PRESS & PR KFT.
• RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS
TÖRTÉNETI MÚZEUM
• SANTOS KFT.
• SAXUM KIADÓ – SZIGET KIADÓ
• SCOLAR KIADÓ
• SZENT ISTVÁN TÁRSULAT
• TYPOTEX KIADÓ
• VÁROSI LEVÉLTÁR

(9021 Győr, Baross Gábor út 4.)

A megnyitón való részvétel
előzetes regisztrációhoz és védettségi
igazolványhoz kötött.
Regisztráció: 30/678-97-76,
regisztracio@gyorikonyvtar.hu
A kiállítás ingyenesen megtekinthető
2021. december 17-ig,
hétköznapokon 13.00-16.00 óráig.
Az ettől eltérő időpontban előzetes
bejelentkezés alapján látogatható.

Látható versek

Nagy-Benczey Viktor mini-kiállítása
a Könyvszalon idején
a Kisfaludy terem előterében
Kosztolányi Dezső hét versét fényképezte meg
Nagy-Benczey Viktor. A képek a költő egy-egy
versét mutatják be az alkotó szemszögéből,
aki igyekezett a vers
minden részletét megmutatni, miközben törekedett az egyszerűségre. A Rembrandtmegvilágítás jól vezeti a szemet, ám a fotográfia többi részletét is érdemes alaposan megnézni! A QR
kód beolvasásával
a versek meghallgathatók – ezzel lesz teljes az élmény.

20. Győri Könyvszalon
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
ingyenes műsorüzete
Felelős kiadó: dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató
Munkatárs: F. Sipos Bea
Grafikai tervezés: Faggyas László
Nyomdai előkészítés: körív stúdió
Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős kiadó: Radek József igazgató

Nyugtával a könyvtárba!
– rendkívüli beiratkozási akció –
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér meglepetése: azok, akik a Könyvszalon idején
könyvet vásárolnak valamelyik standnál vagy részt vesznek valamelyik fizetős programon,
a nyugta felmutatása ellenében ingyenesen regisztrálhatnak a győri könyvtárba!
Figyelem, a lehetőség csak a Könyvszalont követő 10 napban érhető el!

