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KÖSZÖNTŐ

A kultúra, az információ, a zene helye –
ez a Könyvszalon!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
November 7. és 9. között, immár tizennegyedik alkalommal rendezzük meg a Győri Könyvszalont, amely a könyv, az olvasás valódi
ünnepe. Városunk közel másfél évtizede látja vendégül a program
keretében a kortárs magyar irodalom legkiemelkedőbb alakjait, az
írókat, a költőket, hogy a könyvbarátok személyesen is találkozhassanak velük. A seregszemlén a legnívósabb hazai könyvkiadók
kínálatát ismerhetjük meg, de eljönnek testvérvárosaink, és Győr
szellemi műhelyei is bemutatkoznak. A három nap során a legfontosabb mégis a közönség, hiszen nekik szólnak a könyvek, a
versek, az alkotások. Számukra rendezzük a Győri Nemzeti
Színházban és a külső helyszíneken az író-olvasó találkozókat,
előadásokat, kulturális programokat.
Olyan rendezvényeket kínálunk, amelyek minden korosztálynak és
érdeklődési körnek izgalmas szórakozást kínálnak. Ezekben a
napokban minden Gutenberg örökségéről szól, az olvasott, szavalt,
megzenésített és énekelt irodalomról, mindarról, amelyből műveltségünk, azaz szavaink és gondolataink minősége táplálkozik.
Győr az egyetlen vidéki város, ahol közel másfél évtizede virulni
képes egy könyvfesztivál, mégpedig azért, mert a kultúra fontos
ennek a városnak, fontos a győrieknek. A könyv szeretete és a város
neve együtt említtetik ezekben a napokban az országos sajtóban, a
rendezvényre egyre többen és egyre messzebbről érkeznek.
Kedves Győriek! Tisztelt Látogatók! Kívánom, hogy érezzék nagyon
jól magukat, találkozzanak kedvenc írójukkal, találjanak rá arra a
könyvre, amely csakis Önökre vár, élvezzék felhőtlenül mindazt,
amit a Győri Könyvszalon kínál az irodalom szerelmeseinek!

Borkai Zsolt
polgármester

Tisztelettel és barátsággal meghívjuk Önt és barátait
a XIV. Győri Könyvszalon megnyitójára
Győri Nemzeti Színház
2014. november 7., péntek 11.00
Ünnepi köszöntőt mond
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője
Az Alkotói Díj átadása Czigány György költőnek
(Lebó Ferenc szobrászművész kisplasztikája)
A műsorban közreműködik Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes
és Lukács Sándor Jászai-díjas színész

Nyitva tartás:
péntek, szombat, vasárnap: 10-19 óráig

November 8., szombat 11.00

November 8., szombat 19.00

Győri Nemzeti Színház, Nagyszínpad

Győri Nemzeti Színház, Nagyszínpad

Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan magyar költők verseit énekli a
magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá gyermekeknek.
Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. A gyerekek – Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend lovagjának
választották.

Kovács Kati a zene területén sok műfajban
otthonosan mozog. Közel ötven éve viszi a
magyarok jó hírnevét Észak-Amerikától
Ausztráliáig, Afrikától Szibériáig. Koncerteket ad kicsi falvakban, nagyvárosokban.
Személyiségével mindenkit lenyűgöz, dalait
hallgatva varázslatos világba repít minket.

Kezdődhet a mulatság
Halász Judit lemezbemutató koncertje

Kísérő zenészek:
Anti Tamás - gitár, mandolin, szájharmonika,
Móricz Mihály - gitárok, Bartha Tibor - billentyű,
hegedű, furulya, Födő Sándor - basszusgitár,
Fodo - dob, harmonika

Kovács Kati és
a No Commerce zenekar koncertje

Kísér a No Commerce zenekar:
Molnár Levente - billentyű, Sallai Tibor - gitár,
Kolta Gergő - basszusgitár, Nagy Zsolt - dob,
Kuzbelt Péter - szaxofon

Információk

Meghívó

Információ:
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér standja
A XIV. Győri Könyvszalon szervezői:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztály
9021 Győr, Városház tér 1. • Telefon: 96/500-175
Fax: 96/500-285 • e-mail: kultur@gyor-ph.hu

Információk

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman Ottó u. 22. • Telefon: 96/516-670
Fax: 96/418-942 • e-mail: gyorivk@gevk.hu
www.gyorikonyvtar.hu • http://konyvszalon.gyoriszalon.hu
Belépőjegyes előadásaink:
Halász Judit koncertje - szombat 11.00 (Nagyszínpad): 2000 Ft
Kovács Kati koncertje - szombat 19.00 (Nagyszínpad): 1000 Ft
Deák Bill Gyula koncertje - vasárnap 19.00 (Nagyszínpad): 1000 Ft
Belépőjegyek a Győri Nemzeti Színház jegypénztárában vásárolhatók.
A színház jegypénztárának nyitva tartása:
keddtől péntekig 10.00-13.00-ig és 14.00-18.00-ig,
illetve nagyszínházi előadások előtt egy órával.
A jegyeket készpénzzel és bankkártyával lehet fizetni.
Minden más rendezvény látogatása díjtalan, helyfoglalás az érkezés
sorrendjében az adott helyszín befogadóképességének mértékéig.
A műsorfüzetben külön megjelölt előadásaink
díjmentes belépőjeggyel látogathatók, amelyek
a színház szervezési osztályán, a rendezvény kezdetétől pedig
a Könyvszalon információs pultjánál igényelhetők.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A szerzők és a fellépő művészek
a rendezvényt követően az Írók Szalonjában dedikálnak.
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Belépőjegy: 1000 Ft
Belépőjegy: 2000 Ft

Ingyenes belépőjeggyel
látogatható előadásaink:
Vekerdy Tamás könyvbemutatója
- péntek 17.00 (Kisfaludy Terem)
Szalóki Ági Karády-estje
- péntek 19.00 (Nagyszínpad)
A Pusztaszó zenekar Sinka-estje
- péntek 20.00 (Kisfaludy Terem)
Kéri György skótdudás estje
- szombat 17.00 (Kisfaludy Terem)
Bálint András Márai-estje
- szombat 19.00 (Kisfaludy Terem)
Fehérlófia – bábelőadás
- vasárnap 11.10 (Nagyszínpad)
Maksa Híradó
- vasárnap 14.00 (Nagyszínpad)
A Kaláka együttes koncertje
- vasárnap 16.00 (Nagyszínpad)
Koncz Gábor előadóestje
- vasárnap 17.00 (Kisfaludy Terem)
A Makám együttes koncertje
- vasárnap 19.00 (Kisfaludy Terem)

November 9., vasárnap 19.00

Győri Nemzeti Színház, Nagyszínpad

Deák Bill Gyula születésnapi koncert
meglepetés vendéggel
Deák Bill Gyula az az énekes, aki a mai
napig tudja, honnan jött. Teljes joggal
tudja énekelni a blues nyújtotta életérzést.
A Király – ahogy nevezik Billt –, sorsán keresztül is megélte a mélységeket és szerencsére a jobb napokat is. Sosem lett belőle rádiós vagy tévés sztár, de számtalan rajongója van, akik kitartottak vele jóban-rosszban.
A Deák Bill Blues Band jelenlegi tagjai:
Bécsy Bence - gitár, Takács József - basszusgitár,
Horváth Zsolt - billentyű, Szabó Csaba - dob

Belépőjegy: 1000 Ft
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Czigány György (1931, Budapest) Erkel Ferenc-díjas, Liszt Ferenc-díjas és
József Attila-díjas magyar író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező,
műsorvezető, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze.
A győri Bencés Gimnázium diákja volt. 1931-1943 között Győrben élt.
1976-1996 között a Magyar Televízió munkatársa, 1999-től az Írószövetség
költői szakosztályának elnöke.

A személyiség személyessége

ALKOTÓI DÍJ

Czigány György költészetté vált élete
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Minden megszólalása maga a harmónia. Akár
zene, akár élőszó, akár vers. Otthonosság rejlik ebben a lírában, ismerősség, amiben éppen
annyira benne van a forma ismeretének magabiztossága, mint annak szabadsága, éppen anynyira működik általa az invenció, mint amennyire az intellektus, és éppúgy hangsúlyos a derű,
mint a nyugtalanító titok: az elmúlás drámája.
Czigány György évtizedek óta van velünk, és
annyira sokat tudunk róla, hogy a költőről alig
sejtünk valamit. Pedig verseiben olyan kegyetlen őszinteséggel lép elénk, olyan nyíltsággal
vállalja önmagát, esendőségét, oly teljes szépséggel tud szólni a szerelemről, a halálról, a
természetről, a veszteségről, a beláthatóról, a
beláthatatlanról és a köznapiságról is akár.
Észrevétlenül lett klasszikusunk ez a kortárs,
hiszen szelíd visszafogottsággal tette elénk köteteit – mintegy a magyar költészetet kívülről
szolgálva mutatta öl a társak és a nagy elődök
teljesítményét -, hogy aztán a maga műhelyében elmélyülten és csendben dolgozhasson.
Ez a tartózkodás múlik el teljesen, ahogy versben kezd beszélni. Az elegancia hibátlan, ám a
nagyvonalúsággal válik igazán megkerülhetetlenné. És ez nem a minden áron való nagyotmondás nekifeszülése, hanem az önismeret
vallomásossága, a sokféle jelenlétben megteremthető önazonosság. Aki reneszánsz embernek tekinthető (egy kevéssé reneszánsz korban),
az nem szertefutó érdeklődésének áldozata,
hanem az karakterének kibontásával az érvényesség őrizője. A létezés teljességének megteremtője és megtartója. A zene vagy az országos kulturális közszereplés nem úgy része
ennek a magatartásnak, mint a dalra szabott
versszakok szerzőinél, a költészetet mutatványként művelő szó-zsonglőröknél. Nem is

Czigány György:
Isten múzeuma

Czigány György:
Győri Te Deum

Ott együtt a gyerekek összes nevetése
s lapulva bennük lassú szívverése
a Máté-passiónak, szemétbe vetett
csecsemők és kivájt szemek
hervadt virágaként, színeikben épen,
s ott van Noé galambja is, csőrében
zöld ág, – majd Szent Ferenc beszélget vele.
Máglyák csont-hamuja, vértanúk feje,
csillogva könnyekben prostituáltak –
Szent Mihály kardja, s akik mennybe szálltak
felhőn, tűz-szekéren s ki pusztán vándorol:
az udvar sarkában, égő csipkebokor.
A vágyakozók szűz szemrebbenése,
a mezítlen Salome hóhér-kése,
álmaink a falakon: freskó, mozi-vászon,
növények nedve és vér a kaszákon
– a halál szerszámai, angyal orgonája
sötét a teremtés halottas háza.
Holtak ott harangok csöndjében állnak:
megkondul-e az ég, fölsüt Húsvét-vasárnap?!

Mert Győrött már mindég nyár van,
mint egykor az uszodában:
est-ruhátlan lány árnyékok
futnak csillám-falon még ott
déli meleg rózsaszínben –
harang nevet, vagy az Isten.
A szemébe fröccsent éggel
didergő test bölcsőt bérel:
kőhajlatát emlékműnek,
s folyók tükreibe tűnnek
dombok, báli csillár kerek
üvegtál-formák, égiek
s elrejtett madárszárny féle
fölsütő lapockák éle,
gerinc ívű könnyű váza
képzeletem leigázva.
Szigeti gyár: sütemény-szag.
Dohos fahíd visszhangozhat.
Szederfák alatt szegények
kéklő szájjal keresgélnek –
volt, vagy lesz: mind együtt készen
föltámad nagy napsütésben.
Piac volt, vagy Úrnap talán,
virágszemétbe lép anyám.
Orsolyiták ministránsa,
együtt lelünk rá apámra,
mosolyában bizton bízva:
százesztendős gyerekcsizma,
harangszó rakja lábait –
élővel holt sétálgat itt,
mint egykor az uszodában.
Győrött mindörökké nyár van.

Czigány György:
Vándordal

egy verselő muzsikus mértékadó, megszólaló,
műfaji határokat átlépő kedves játéka ez,
hanem eredendő poétikai tartás, egyéni hang,
bensőségesség, és a világra való elfogulatlan
rácsodálkozás. Éppen ezért találhatóak meg
műveiben azok a nagy életművek, amikről szinte esszészerű tisztánlátással és mégis ihletett
versbeszédben vall. A megidézésekkel nem
egyszerűen reflektál, hanem új minőséget teremt. A kísérlet kiszámíthatatlanságának nincs
esélye sem itt, sem költészetének más tájain,
úgy tudja rejteni a szerkezetet, úgy bontja a formát, hogy új, nyugtalanító költői helyzeteket
hoz létre, ezen a világon tud valami másvilági
időtlenséggel szólni. Nekünk beszél, rólunk és
egy kicsit általunk is. Látomásaiban és látásmódjában ekképpen minden ott van, ami az
élethez és a halálhoz nélkülözhetetlen.

Ezt az országot
józanul kell szeretni
mint hűs kezét
favágó apánknak.
Ezt az országot
egyszerűen kell szeretni,
mint gyermeket
aki vérünkből való.
Ezt az országot
szerelmesen kell szeretni
mint a forró földeken
kapáló lányokat.
Ezt az országot
megsiratva kell szeretni
mint a tarka temetőt
mely anyánkból virágzik.
Ezt az országot
leborulva kell szeretni
mint suttogó párunk könnyeit
melyekkel eltemet.

ALKOTÓI DÍJ

Alkotói Díj Czigány Györgynek

Antall István
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November 6., csütörtök
Radnóti és kora

– irodalmi programsorozat –
Helyszín: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubja
(9023 Győr, Herman O. u. 22.)

KÖNYVSZALON 0. NAP

9.00
Örökkék ég a felhők mögött
Orbán Júlia előadóművész műsora
Válogatás József Attila, Dsida Jenő, Babits
Mihály, Pilinszky János, Áprily Lajos,
Faludy György, Zalán Tibor, Varró Dániel
műveiből. A műsor az élet tiszteletére, értelmére hívja fel a figyelmet, bemutatja az
örök emberi értékeket, és hitet tesz amellett,
hogy az Élet szép, minden csalódás ellenére
– Babits Mihály szavaival: „Örökkék ég a
felhők mögött, kiirthatatlan optimizmus!”
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10.30
Az aranymosó balladája
Huzella Péter zenés előadása
Közreműködik: Huszár Mihály basszusgitár

Kalandozások a Nyugat harmadik nemzedékének lírájában; a műsorban elhangzanak
többek között Áprily Lajos, Jékely Zoltán,
Vas István, Weöres Sándor megzenésített
versei.
Orbán Júlia

Patka Heléna

15.00
Játsszunk pantomimet!
Interaktív játék óvodásoknak, iskolásoknak
Dvorák Gábor és Patka Heléna műsora
Dvorák Gábor pantomimművésztől a gyermekek megtanulhatják, hogyan lehet különféle karaktereket ábrázolni; láthatatlan tárgyakat, élőlényeket megjeleníteni.
18.00
A Nagy Háború és kora
online vetélkedő eredményhirdetése
18.10
„Oly korban éltem én…” – Radnóti-est
14 év feletti diákoknak és felnőtteknek
Patka Heléna előadóművész műsora
Rendezte: Dvorák Gábor

Az előadó az Ikrek hava segítségével felidézi
a korán árvaságra jutott költő gyermekkorát, a Napló és a versek pedig betekintést engednek a világháború rémségeibe, a fogolytáborok embertelen mindennapjaiba...
→ Helyszín:
József Attila Művelődési Ház
(9028 Győr, Móra park 1.)

18.00
Néptáncgála
Rábaközi táncház
a Tulipánt Népzenei Együttes
és a Kónyi Néptáncegyüttes
közreműködésével.
Házigazda a Szitakötő Táncegyüttes

Patchwork képeslap készítése;
Könyvjelző papírból, gyöngyből

14.00
Mátyás király juhásza
Olasz Etelka mesemondó előadása
15.00
A magányosan sétáló macska
Interaktív játék Füzi Rozival
16.00
Tündériskola
Olasz Etelka mesemondó műsora
17.00
Játék a Szóló szőlő mesével
Mesés kirándulás Frankó Katával
November 8., szombat
10.00
Csapody Kinga: Tesó lettem
Mesélés kicsiknek és nagyoknak
Tesó lettem! című könyvünk a Könyvhétre
jelent meg, műfaja családi beszélgetőskönyv.
Vicces tanácsok, érdekességek, hogy miért és
mire jó a kistesó. A könyv gyönyörű illusztrációit Pásztohy Panka rajzolta, akinek rajzai egyfajta „gyerekmágnesként” működnek
a visszajelzések alapján.
11.00
Búgócsiga Muzsika
Töreky Zsuzsi énekes-mondókás műsora
12.00
Horváth Gyöngyi: Gyere Gyuri Győrbe
városbemutató foglalkozás
Horváth Gyöngyi Klaudia könyvének szereplőivel – Gyurival, a kis csacsival és az életre
kelt Vaskakassal – izgalmas városnéző körúton
vehetünk részt Győrben. Kedves rajzok és
szép fotók teszik vidámmá, hangulatossá a
tartalmat.

13.00
Mese-játszás
Szúkenyik Tamás bábszínésszel
14.00
Pászti Amina: Glóbi kalandjai
mesekönyv-bemutató (Scolar)
Glóbi, a kis földgolyó veszélyben van. Csak a
gyerekek menthetik meg a még súlyosabb
bajoktól. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak
szóló mesekönyv észrevétlenül tanítja meg a
kicsiket a környezetvédelem fontosságára.
15.00-18.00 Játszóház

Madaras függődísz készítése

November 9., vasárnap

Mesekuckó

November 7., péntek
10.00-14.00 Játszóház

10.00-11.00 Játszóház

Pamut bárány készítése

11.00
M. Kácsor Zoltán: Garázs bagázs-sorozat
könyvbemutató (Scolar)
A 3–6 éveseknek szóló mesesorozat a Garázs
lakóinak életét meséli el. E furcsa bagázzsal
mindig történik valami izgalmas, miként
most is: Bobcat, a ravasz kis munkagép új
csínyt eszelt ki: a mit sem sejtő Dömper Dömötört ármánnyal akarja rávenni, hogy fuvarozgassa őt, s adja neki reggeli kakaóját is.
12.00-14.00 Játszóház

Pamut bárány készítése

14.00
Illem Kata meséi
zenés interaktív mesejáték
Hajós Erika szerző,
Németh Viktor zenész
15.00-16.00 Játszóház

Pamut bárány készítése

16.00
Lábita Színház
Csernik Szende székely lábbábos, mesemondó
17.00
Kerekítő – bábos foglalkozás
Töreky Zsuzsi műsora gitár- és furulyaszóval
és
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Huzella Péter

Töreky Zsuzsi

Játsszunk pantomimet!

Szúkenyik
Tamás
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November 7., péntek
DIGITÁLIS KÖZÉPKOR?
– A digitálisan születő kultúra könyvtári megőrzéséről –
Konferencia a MEK 20. és az EPA 10. születésnapja alkalmából
9.00
A konferencia megnyitója
Köszöntőt mond Monok István,
az MTA Könyvtára főigazgatója
9.10
A web mulandósága, az archiválás fontossága, lehetőségei
Előadó: Kokas Károly,
az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai igazgatóhelyettese

Gounod: Ave Maria (Pitti Katalin előadásában)
Czigány György verse: Győri Te Deum
(Lukács Sándor előadásában)

A XIV. Győri Könyvszalon
ünnepélyes megnyitója

Ünnepi beszédet mond Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának képviselője

Az Alkotói Díj átadása
Czigány György költőnek
A műsorban elhangzanak
Kodály, Liszt és Puccini-művek Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekes előadásában.
Zongorán közreműködik: Sándor Szabolcs
Czigány György verseit Lukács Sándor
Jászai-díjas színművész mondja el.

9.40
A tudományos publikációk megőrzése repozitóriumokban
Előadó: Holl András,
az MTA Könyvtára informatikai főigazgató-helyettese
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11.00
A XIV. Győri Könyvszalon ünnepélyes megnyitója
Ünnepi beszédet mond Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője
Az Alkotói Díj átadása Czigány György költőnek
A műsorban közreműködik Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes
és Lukács Sándor Jászai-díjas színművész

15.00
Tánclépések A-tól Z-ig
A Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola bemutatója
Csipkerózsika – Carmen – Ölelés – Diótörő –
Pas de trois – Hófehérke – 1.2.3 – Mea Culpa

12.00
Helyi és helyismereti digitális tartalmak gyűjtése a közkönyvtárakban
Előadó: Takáts Béla,
a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóhelyettese
12.30
A múzeumi aggregáció kérdései
Előadó: Sz. Fejes Ildikó,
az MNM OMMIK főosztályvezetője
13.00
Kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: Holl András, Kokas Károly, Sz. Fejes Ildikó, Takáts Béla, valamint
Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója és
Rácz Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményszervezési igazgatója
Moderátor: Monok István

Beszélgetőtárs: Antall István
Közreműködik: Vida Mónika Ruth zongoraművész

Czigány György Budapesten született 1931ben, de eszmélésének városa Győr. Gyermekkorának színhelye Révfalu, a Duna-part
töltései, a Rába és a Rábca füzesei, megdőlt
törzsű fái, a Püspök-erdő, a Káptalan-domb,
az uszoda, a szűk kis utcák, az olaszországi
hangulat, a zárt erkélyek világa, a Széchenyi tér, az öreg-templom és a Szent László
herma, s ahova kisfiúként járt naponta: a
bencés-gimnázium… Úgy érzi, életének
későbbi évtizedei, valamennyi élménye, emléke ide hátrál ezekbe a győri kis utcákba,
itt találkozhat csak bensőséges örömben
megholt és élő szeretteivel, ez a hazája…
19.00
Ingyenes belépőjeggyel
A vágy muzsikál – Karády-est
Szalóki Ági előadóestje
A koncerten Karády Katalin örökzöld slágerei csendülnek fel Szalóki Ági és zenésztársai, kiváló magyar jazz-előadók tolmácsolásában. Hamvadó cigarettavég, Szomjas
a szám, Mindig az a perc... A XX. század
magyar dívájának édes-bús dallamai sajátos
módon kötik össze a múlt század jellegzetes
magyar városi életérzését a jelenkor zenei
atmoszférájával.
A zenekar tagjai: Cseke Gábor - zongora,
Juhász Gábor - gitár, Kovács Zoltán - nagybőgő,
Cseh Balázs - dob, Bacsó Kristóf - szaxofon,
Shreck Ferenc - harsona

Szalóki Ági
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10.10
Az európai rendszerváltások dokumentumainak gyűjtése a „Europeana 1989”
projekt keretében
Előadó: Szilágyi Csaba,
OSA Archivum, Head of the Human Rights Program

16.00
Győri Te Deum
Czigány György szerzői estje
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Ünnepi műsor

Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola

Czigány György
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November 9., vasárnap

11.00
Kezdődhet a mulatság
Halász Judit lemezbemutató koncertje
→ Bővebb információk az 5. oldalon
13.00
Győri Antológia 15.
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A Győri Antológia 15 éves története bizonyítja, hogy az alkotók szenvedélyes akarással törekednek egyre igényesebb műveket
létrehozni, közben igazi közösséggé formálódva városunk meghatározó kulturális tényezőjévé váltak. A jubileumi kötet összegző jellegű, az eddigi kiadványok legfontosabb üzeneteit tartalmazza. A sokféleség
jellemzi: 28 különböző életkorú, foglalkozású
alkotó munkája mellett a győztes pályázók,
valamint a székesfehérvári Vár c. folyóirat
néhány szerzőjének írásai gazdagítják.
14.00
Lévai Balázs: Idáig tudom a történetet
Vendég: Lovasi András
Beszélgetőtárs: Hancz Gábor

„Ez egy életrajzi könyv, egy rockzenész életrajza, a kulissza viszont egy teljes generációnak lehet ismerős: ragacsos savanyú cukor, bányásznap, vállalati beutaló, péntek
esti KISZ-klub buli, Postinor és Garázs, őrség a laktanyában, Siótour diszkó. Az öröknek hitt rendszer finom, szinte megfoghatatlan áttűnése egy másikba. És persze a
rock-életrajzoknál kötelező elemek sem hiányoznak: egy kis drog, egy kis szex, a rock
and rollról nem is beszélve.” (Lévai Balázs)

Beszélgetőtárs: Antall István

Bereményi Géza kalandokban és szenvedélyekben rendkívül gazdag, fordulatos regénye két, egymástól élesen elütő történelmi
időben játszódik: a negyvenes és a hetvenes
években. Ami a két korszakot, életformát és
a két szálat összeköti, az részint a címszereplő Vadnai Bébi, másrészt pedig az egymásra
tükröződő motívumok és kételyek.
Történelmi regény is, amely nagyszerűen,
érzékletesen idézi fel a régi Budapest egykorvolt figuráit-helyeit, és az érzelmek
iskolája is, amely a szerelem irracionalitását, a vágy gyűlöletté izzását, az anya- és
apakeresés kétségbeesett mozdulatait démoni erővel teszi szóvá.
16.00
Holzleiter Fanny (Mosolyka):
Te döntesz

Játsszák:
Boglári Tamás, Borbíró Judit, Czéh Dániel,
Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt, Papp Melinda,
Szívós Réka, Tölgyfa Gergely

13.00
A Vándorapostol
– Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete
Közreműködik: Cs. Varga István,
Horváth-Dori Tamás, Horváth József

Önmagát becsüli meg az utókor, amikor
jeles elődeinek, kortársainak emléket állít.
Jáki Sándor Teodóz, a bencés Vándorapostol nagy ívű életművére is érvényes
intelem: „Az a nemzet, amelyik emlékeit
veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti, s
vesztesége lesz az egész emberiségnek.”
(Ipolyi Arnold) Ez az emlékkönyv a szó
eredeti értelmében antológia: virágszedés,
virágfüzér; sok és sokféle rendű és rangú
szerző visszaemlékezéséből állt össze.

Beszélgetőtárs: Simon Róbert Balázs

Fanny izomsorvadással született. Az orvosok 18 évet jósoltak neki, ám ő ma már 25
éves, dolgozik, és valóra váltja az álmait.
Mindig mosolyog, pedig folyamatosan harcot vív a betegségével, az élettel, a hétköznapi nehézségekkel. Hozott egy döntést: nem
hajlandó elkeseredni, és pozitív hozzáállása
már többször átsegítette a leglehetetlenebb
helyzeteken. Megható önéletrajza mindenkinek megtanítja: az életben minden csakis
rajtunk múlik!

16.00
Ingyenes belépőjeggyel
Ragyog a mindenség
– Erdélyi költők gyermekversei
A Kaláka együttes koncertje kicsiknek
és nagyoknak
„Néhány évvel ezelőtt a csíkszeredai Gutenberg Kiadó vezetője keresett meg azzal
az ötlettel, hogy kortárs erdélyi költők
gyerekverseiből összeállítana egy antológiát, mi pedig készítsünk el hozzá egy
lemezt. A tervből 2013 végére lett valóság,
egy gyönyörű könyv 24 költő verseivel,
ezeket 14, szintén erdélyi grafikusművész
illusztrálta, mi pedig a kötetben szereplő
költők egy-egy versét zenésítettük meg.”
(Gryllus Dániel, a Kaláka vezetője)
19.00
Deák Bill Gyula születésnapi koncertje
meglepetés vendéggel
→ Bővebb információk az 5. oldalon
Maksa Zoltán

Kaláka együttes

November 9., vasárnap
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Köszöntőt mond:
Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő
Közreműködnek: Csáky Anna, az antológia szerzői,
valamint Olasz Valéria, P. Nagy Gabi,
Publik Antal és Tóth László vonósnégyese

15.00
Bereményi Géza: Vadnai Bébi

11.10
Ingyenes belépőjeggyel
Fehérlófia
A Bóbita Bábszínház előadása
(Ajánlott 5 éves kortól)
A fehér kanca fiaként születő, rendkívüli
erejű fiú történetét követheti nyomon a
gyereksereg három világon át, találkozva
sárkányokkal, királylányokkal, griffmadarakkal és más csodás lényekkel. Ám nemcsak nézik majd a gyerekek a mesét, hanem
maguk is Fehérlófia segítői, társai lehetnek
próbatételekkel teli útja során…

14.00
Ingyenes belépőjeggyel
Maksa Híradó
Maksa Zoltán műsora
Több mint harminc év jókedv, fél évszázadnyi derű, igényes, politikamentes humor.
Az autózás és a szintipop szerelmese egyszerű vegyészlaboránsból lett professzionális multiművész. A Maksa Zoltán humorista védjegyévé vált híradó paródia 1991 és
2004 között szórakoztatta a Szeszélyes évszakok közönségét a Magyar Televízió 1-es
csatornáján. Ez idő alatt 73 kiadásban
mintegy 800 vidám hír és jelenet volt
látható, nem kis elismerést hozva az alkotónak.
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11.00
Rajzpályázat eredményhirdetése

Bóbita Bábszínház

19.00
Kovács Kati
és a No Commerce zenekar koncertje
→ Bővebb információk az 5. oldalon
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Beszélgetőtárs: Varju Nándor

13.00
Tóth Tiborné:
Milyen a jó iskola?
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10.00
Werner Krisztina:
Megérintő szavak 2. – Szalonkönyv
Interjúkötet a XIII. Győri Könyvszalon
beszélgetéseiből
A szerző vendége Szabó Béla fotóművész

A 2013-as Könyvszalon legizgalmasabb beszélgetéseit gyűjtötte kötetbe Werner Krisztina. Az élményt Szabó Béla portréfotói
teszik teljessé, aki alkalmi műtermében
fogadta az író vendégeket.
Az interjúkötetben Bán Mór, Bárdos András,
D. Tóth Kriszta, Fábián György, Frei Tamás,
Kepes András, Keszei L. András és Fülöp
Péter, Lackfi János, Réti Attila, Szabó Béla,
Szentmihályi Szabó Péter, Szentmiklósi
Lilla, Veiszer Alinda, Villányi László tartalmas beszélgetéseit idézik fel.
15 alkotó ember 15 életpályát él, különböző
műfajokban dolgozik, eltérően vélekedik a
világról, valamiben mégis közösek – az
őszinteség hangján, közvetlen stílusban
szólnak az olvasókhoz. Értékes gondolataik
egy év távlatából is időtállóak, s maradandóak, mint köteteik a könyvespolcon.

E bátor vállalkozás szerzője tanárként, szülőként, igazgatóként, szakértőként és oktatáspolitikusként alaposan ismeri a magyar
közoktatást. Összefoglaló műve lezáró,
vitatkozó, néhol provokáló. Kibontakozik a
vezetés- és szervezetfejlesztés koncepciója
és megvalósítása, amelynek eredményeként a hazai és nemzetközi közvélemény
megismerte a mosonmagyaróvári modellt.
Tétele, hogy erőfeszítés nélkül nincs teljesítmény, eredményt, sikert pedig csak
sikermotivált tantestülettel és környezettel
lehet elérni.
14.00
Bedécs Gyula:
A Kárpátok hágóin át Galíciába
– Az I. világháború emlékhelyei
Köszöntőt mond: Fekete Dávid
A kötetet bemutatja: Fűzfa Balázs és Isaszegi János
Közreműködik: Kulcsár Béla

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet menynyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit!” – különösen időszerű Széchenyi István
gondolata 2014-ben, az első világháború
100. évfordulóján. Arra figyelmeztet bennünket, hogy a történelmi visszaemlékezéseken túl a Nagy Háborúban elesett
hősök emlékeire is fordítsunk figyelmet.
Az útikönyv ebben segíti az emlékeket
keresőket. Bedécs Gyula szándékai szerint
könyve egy sorozat első része lesz, ugyanis
már készül a folytatás, ami szintén a Zrínyi
Kiadó gondozásában jelenik majd meg.

16.00
Bíró Szabolcs:
Ragnarök; Non nobis, Domine
Beszélgetőtárs: Szilvási Krisztián

A Ragnarök a skandináv mitológiában az
istenek végzete. Az utolsó harc, amely véget
vet a világnak is. Bíró Szabolcs, a magyar
középkor megszállottja ezúttal tőle szokatlan témával lepi meg olvasóit: a Ragnarök
történelmi alapokon nyugvó középkori fantasy, egy véres saga a bosszúról, a tűzről.
A Non nobis, Domine a lovaggá nevelkedő
Attila szemén keresztül mutatja be egy
kegyetlen korszak, a XIII. és XIV. század
fordulójának háborúit, brutalitását, az
Árpád-ház kihalását követő éveket, egy új
dinasztia, az Anjou-ház felemelkedését és a
Templomos Lovagrend bukását.

Beszélgetőtárs: Wehner Tibor, Péntek Imre

A szerző, Szatmári Gizella, a Magyar Nemzeti Galéria ny. munkatársa tíz éves kutatását öntötte tudományos igényű, hiánypótló
monográfiába. Kutatásai nyomán az egyik
legismertebb magyar szobrászművész élete
és munkássága bontakozik ki előttünk,
megismerjük az 1890-től 1937-ig ívelő pálya
csúcsait és a korral járó hanyatlás tragikus
időszakát. Zala György nemcsak korszakának, a kiegyezéstől a harmincas évekig terjedő időszaknak volt meghatározó alkotója,
de az egyetemes magyar szobrászatnak is
elévülhetetlen klasszikusa.
18.00
Simon Erika:
A lélek útjain
Bíró László tábori püspök portréja
A Kairosz Kiadó Magyarnak lenni sorozatában Bíró László püspökkel a hithez és az
Istenhez vezető – visszavezető útról beszélget Simon Erika.
„A szent az a mély egységesítő pont, ami
köré érdemes rendezni az életünket, ami
elhordoz minket jó és balsorsban egyaránt.
Nem tudom, hogyan tudjuk újra visszavezetni az emberiséget Istenhez, Istennek
az emberben való megnyilvánulásához, a
szenthez. Az a bizodalmam, hogy mindig,
minden társadalomban lesznek tiszta emberek, akiken átragyog az egyedül szent
Isten.”
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Beszélgetőtárs: Tuba László

A Napra jutni szélvészgyorsan megszeretteti magát olvasójával. A rövid fejezetek
egy kimeríthetetlennek tűnő készlet variánsai; miközben az apró mozzanatokra koncentrálnak, nagy utakat járnak végig. Az iskolai élmények, a beilleszkedés, a családi
hétköznapok, a rokonlátogatások, az utazás,
a szerelem – ismert epizódok bukkannak föl,
és kiszámíthatatlan csavarmozgás kavarja
fel körülöttük a vizet. Miközben visszavisszaköszönnek a szerző élettörténetéből
felcsipegethető morzsák, ezeket is elsodorja a lendület. Kár, hogy ennek a regénynek
is vége szakad egyszer.

17.00
Szatmári Gizella:
Fény és árnyék
– Zala György pályája
(képzőművészeti monográfia)
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15.00
Háy János: Napra jutni

15

November 8., szombat
Beszélgetőtárs: Bogár Erika
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11.00
Szabó Tibor Benjámin:
EPIC – Az első küldetés

Beszélgetőtárs: Csapody Kinga

Az EPIC egy diákkorú olvasóknak (elsősorban fiúknak) szóló kalandregénysorozat, amelyben az okos, jó tanuló, de nagyon
kemény fiatalok kincset keresnek, különböző anomáliákat ismernek fel, összeesküvéseket lepleznek le, de mindezeket nem
tehetnék, ha nem lennének jól képzettek és
szorgalmasak. A gyerekek, a tudásukat és a
legmodernebb technológiai eszközöket
felhasználva Sicambirát (Ős-Budát, vagyis
Attila király városát) keresik – meg is
találják.
12.00
Jankovics Györgyné:
Könyvbe zárt emlékeim

Beszélgetőtárs: Hani Jánosné, Lukács Erzsébet

Hosszú életút tapasztalatait sűríti össze
könyvében Jankovics Györgyné, aki feleségként, nagymamaként mesél az életében megteremtett harmóniáról, az időskor megéléséről és a nyugdíjas lét adta életörömökről.

13.00
Hámor Vilmos:
Szél kedvese – A Mosolyszüret 5. porciója
Beszélgetőtárs: Kovacsics Marcsi

A szerző olvasóközönsége ösztönzésére
újabb kötetet állított össze - hámorgásokkal
itt-ott, amelyben furfangos kiszámítással
kerül egymás mellé tarkaság, terefere, tükördarab, hely, érzés, név, személy, üzenet,
aforizma, tapasztalat, hagyomány, saját aprópróza. Korunk valóságát, mindennapjaink
hangulatát, a sívó és vad világ sorát, az élet
számtalan sajátosságát, mozzanatát, igazságait és kérdéseit hordozza. A borítón a
régi jó barát, Ámon László grafikája invitálja beljebb az olvasót.
14.00
Dés Mihály:
77 pesti recept
– gasztronómiai anyaregény
Beszélgetőtárs: Csapody Kinga

„Anya csak egy van, és arról is a végén derül ki, hogy tud főzni.” Fergeteges családregény, főzési szentháromsággal és konyhai tízparancsolattal ellátott gasztronómiai
útmutató, különleges, ám – ennek ellenére –
megbízható szakácskönyv, bájosan vicces
képeskönyv és mindenekelőtt szeretetteljesen csipkelődő anyaportré: ennyi s más
semmi Dés Mihály letehetetlen új könyve,
amelyet a szerző édesanyjának, a legendás
Sütimamának élete és étele ihletett.

16.00
Rakovszky Zsuzsa:
Szilánkok
„Szilánkok egy ház romjai alól,
amely leégett az idő tüzében.”
Beszélgetőtárs: Ujlaki Csilla

Egy képzeletbeli kisváros, Sók az ország
nyugati szegletében egy nagyon is valóságos történelmi időszakban, a 20. század
első negyedében. Ebben a tempót és formát
váltó korban játszódik több emlék- és idegszálon a Szilánkok. Árva vagy félárva hősei
saját mostoha sorsukat megértve próbálnak új életet kezdeni, de eközben a számukra sok esetben ismeretlen és titkokkal teli
múlt folyamatosan meghatározza és behatárolja őket. Lenyűgöző és szívbemarkoló
regény az apakeresés kudarcairól, a békeidők zavarairól és az első világháború által
felrobbantott tegnap-világ rejtélyes titkairól.

A könyvet bemutatják a szerkesztők

A kötet a Kossuth Rádió egyik legkedveltebb riportműsorában elhangzott interjúkból nyújt válogatást. Farkas Erika és stábja
szokatlan, érdekes és fontos helyekre viszi
el hallgatóit, az Állatorvosi Egyetemtől kezdve; a kecskeméti anya-gyermek börtönön
át Szent Márton Hegyéig. Az interjúk varázsa, átütő ereje minden bizonnyal abban
rejlik, hogy a hallgatóknak, illetve a kötet
olvasóinak a beszélgetéseket olvasva sikerül
valamit a hely szelleméből is megérezniük.
18.00
Dr. Tarr Ferenc:
Egy szívsebész naplója
Beszélgetőtárs: Antall István

Tarr Ferenc szívsebész könyvének komoly
hagyományokkal bíró műfaja a napló, ám ő
felrúgja a hagyományos naplóírás kereteit,
hogy térben és időben messzire kalandozhasson. Mintha egyetlen nagy füzetbe írná
a múlt, a közelmúlt és a jelen történéseit,
ami végül egy gazdag, tartalmas élet és egy
ellentmondásoktól feszülő kor látleletévé
áll össze. Egy orvos naplója önmagában is
rendkívül izgalmasnak ígérkezik, hát még,
ha a kendőzetlen őszinteség pontos korrajzzal és lírai szépségű emlékekkel, jóízű
humorral, valamint örömteli erotikával
párosul.

November 8., szombat
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10.00
Vig Balázs: Puszirablók
Interaktív könyvbemutató, meseelőadás
Vig Balázzsal 5-10 éves gyerekeknek
Utánajárunk, hogy mitől félelmetesek a
kalózkapitányok, és hogyan lehet túljárni
az eszükön. Hogy mennyit nyomhat egy
puszi, és hogyan lehet belőle összegyűjteni
egy mázsányit. A kalózkapitányok szépségversenyen és ügyességi versenyen bizonyíthatják rátermettségüket. Sőt, azt is
kiderítjük, hogy milyen típusú mobiltelefon lapul Damil, a kenguru erszényében.
A mesét Radnóti Blanka illusztrálta.

Homonnai Julcsi, a kapornaki kosársuli
nyolcadikosa jobban szeret levelet kapni,
mint írni. Most mégis írásra fanyalodik,
mert legjobb barátnője, Kárász Dóri Németországban tölti a tanévet. Az pedig nem
lehet, hogy Dóri kimaradjon a volt osztálytársait és örök barátnőjét izgalomban tartó
eseményekből: Hogy sikerül-e megszabadulniuk új edzőjüktől? Meg tudják-e nyerni
életük második bajnokságát? És főként a
legfontosabb: a sok félreértés, harag, sértődés után megtalálja-e Julcsi azt, aki felé a
szíve hajlik: Kareszt. Vagy Bencét?

17.00
A HELY
Riportkötet Farkas Erika és
Vagner Mária szerkesztésében
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15.00
Turbuly Lilla:
Viszlát, kosársuli! (Pöttyös sorozat)
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November 9., vasárnap
Beszélgetőtárs: Gülch Csaba

12.00
Majoros Nóra: Rém a szobádban

Beszélgetőtárs: Németh Eszter, Szabó Levente

10.00
Susanne Lehner: Az El Camino hóhéra
misztikus krimi
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A szerző második könyvével az ősi, spanyolországi zarándokútra kalauzolja kalandvágyó olvasóit. Hősei a világ különböző tájairól érkeznek az Útra. Felszínes ismeretségükből mély barátság kovácsolódik, amikor
ráébrednek, hogy életük komoly veszélyben forog: egy sorozatgyilkos szedi áldozatait Szent Jakab útjának végeláthatatlan
erdőiben. Visszafordulnának, de már nem
lehet: az Út nem ereszti őket.
11.00
Jobbágyi Zsolt:
„Mint felhők közt a hajnalcsillag”
Három tanulmány a turul nemzetségről
A könyvet bemutatja: Szántai Lajos

Ha a Hold felébred, Nappá válik. Ha a holthűlt tömeg felébred, néppé válik. Olyan
sugárzó erővé, mely akár a Nap, fényt és
életet adó meleget képes ontani magából,
így emberhez méltó élet fenntartója tud
lenni. Az emberlét magasát megtartani
csak úgy lehetséges, ha létezik megtartó
erejű, nyelvét, értékeit őrző és éltető közösség, ha „él nemzet e hazán”. Erre hív, erre
ébreszt bennünket kürtös-bárdos Szent
László király!

13.00
Ross Károly: Ártériek – novelláskötet

Beszélgetőtárs: Varga Beáta, Horváth Bence
Közreműködik: Horváth Andor

Egy Rába-parti falu az „ártériek” hazája.
Aki sétálni indul e novellákon keresztül a
folyó menti faluban, gyengeséget, elesettséget, kiszolgáltatottságot, öregséget, elmagányosodást, mindennapi küzdelmeket
láthat. Zajlik a falusi élet, mint talán mindenhol máshol. De az ártériek valahogyan
mégis mások. Hiszen nekik itt a Folyó,
amely életük, gyermekeik, szüleik, barátaik, tanáraik életének szerves része. Ross
Károly szívszorító élet-írásai és párbeszédei nyomán úgy érezhetjük: szinte mindenkit ismerünk a faluban, ahol ők, az ártériek
élnek.
14.00
Szentmiklósi Lilla: Sóvirág

Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Az idő ráncait kutatja második könyvében
Szentmiklósi Lilla, ahogy tette ezt A másik
ház múltszilánkjaiban. Ebben az összeüggő történetben két nő barátságának a magja
a Tisza-tó posványos, áradásoknak kitett
vidékén sarjad sóvirággá, s lesz belőle
tisztelettel átszőtt, pózok és érdekek nélküli
őszinte emberi viszony.

16.00
D. Tóth Kriszta: Húszezer éjszaka
Beszélgetőtárs: Ihász Anna

D. Tóth Kriszta új regénye a nagy sikerű
Jöttem, hadd lássalak után ismét az emberi
kapcsolatok izgalmasan kusza világába
kalauzol.
Helga története a női test felfedezésének
története a női lélek útvesztőiben. Anyáink
és lányaink, barátnőink és feleségeink története, egyszer régen, éppen most, illetve
valamikor majd. Húszezer éjszaka – több
mint 54 év. Egy egész élet, amit az előző
generációk tanítása szerint ugyanazzal az
emberrel kéne hűségben leélnünk. De
képes-e erre egy negyvenes, érzelmekre és
intimitásra szomjazó nő, aki a mindennapi
rutinba, a látszatvilágba és saját kínzó
vágyaiba belebetegszik?

Beszélgetőtárs: Gülch Csaba

Zalán Tibor a 70-es évek közepén indult
költőnemzedék kiemelkedő alakja, irodalmunknak több műfajban is jeleskedő képviselője. Aktivitásáról, sokszínűségéről
ismert, manapság is örökké elfoglalt ember,
akivel nemcsak whisky vagy vörösbor, de
hideg téli napon egy jó tea mellett is
kellemesen el lehet beszélgetni. A kortárs
magyar irodalom egyik legsokoldalúbb, legtöbb műfajban jelentős műveket létrehozó
alkotója – versek, drámák, regények, hangjátékok, esszék, kritikák, dalszövegek,
gyermekkönyvek fémjelzik pályafutását.
18.00
Jankovits György: Múltidéző
Emlékképek a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége 25 éves történetéből
Beszélgetőtárs: Tóth László

Jankovits György terjedelmes írása egy
nagy feladatra vállalkozó civil szerveződés
küzdelmeiről, sikereiről szól. A címen is túlmutató munka fontos információkat közöl
a nyugdíjas érdekvédelem átfogó történéseiről, a korosztályos szerveződések együttműködéséről és az egységes érdekvédelmet
szolgáló törekvések máig ható kudarcairól.

Zalán Tibor
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Beszélgetőtárs: Harcsás Judit

Hrrgrrhú alaktalan, nyálkás és büdös. Még
nem találkoztál vele? Pedig ott lakik a szobádban. Nem más ő, mint a te házi rémed.
Felőle lehetsz hat vagy épp nyolcvanhat
éves – a lényeg, hogy jó meleg legyen nálad.
Itt az ideje, hogy alaposabban megismerd
Hrrgrrhút, aztán gondold át, hogy elüldözöd-e magadtól. Majoros Nóra mindent tud
a házi rémről, és észrevétlenül avat be a
mindennapjaiba. Szabó Levente vicces képei abban segítenek, hogy szembe merjünk
nézni saját félelmeinkkel.

Klasszikus elődök nyomába szegődött
Pusztai Zoltán legújabb kötetében, amely
egyetlen műfaj kifejezési lehetőségeit járja
körül: több mint száz szonettet zár magába
a Körfolyosó. S ahogyan a szonettkoszorú
sorai fonódnak egymásba, úgy járunk föl és
le, oda és vissza élet és halál ösvényein,
érintve félelemtől, magánytól, szerelemtől,
szorongástól, meg-megállva és ízlelgetve a
letisztult formanyelvű, esszenciává sűrűsödött szavakat.

17.00
Zalán Tibor 60 éve
Találkozás a József Attila-díjas
író-költő-dramaturggal
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15.00
Pusztai Zoltán: Körfolyosó (versek)
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November 7., péntek
Beszélgetőtárs: Szabó Tibor Benjámin
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10.00
Túlpart együttes: Varázskalap
zenés interaktív mesejáték
4-10 éves gyermekek számára
Zenés, bohókás mese arról, hogyan jutottunk először Meseországba, miért ültünk
fel táltosaink hátára, hogyan szárnyaltunk
az égig érő fa tetejéig, miként tettünk szert
egy repülni és mesélni tudó kalapra. E varázskalap első meséje egy kiskakasról szólt,
aki az út közepén rézgarasra lelt, az érte
kapott búzát csodamalomba vitte; olyanba,
mely még a bánatot is vígsággá őrli! A lisztből aztán a pék annyi cipót és annyi süteményt sütött, hogy még a vakond három
napig tartó lakodalmában sem fogyott el.
Molnár Katalin - ének, furulya
Mády-Szabó Eszter - cselló
Clemente Gábor - ütős hangszerek
Dévényi Zoltán - gitár, basszusgitár
Fodor Miklós - fuvola, furulya, brácsa, vokál

11.00
Túlpart együttes: Tajtékos ég
– zene 14 Radnóti-versre a Magyar
Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan
Rendhagyó irodalomóra
A koncertműsor versekre született dalok és
naplórészletek segítségével rajzolja fel
Radnóti Miklós költészetének üzenetét. Az
elhangzó versek a költő utolsó három évének megpróbáltatásai alatt születtek: Két
karodban, Gyermekkor, Virágének, Álomi táj,
Talán, Nem tudhatom, Tajtékos ég, Bujdosó,
Gyökér, Erőltetett menet, Razglednicák, Nem
bírta hát. A koncertműsor ötletgazdája,
zeneszerzője Fodor Miklós.

12.30
Kortárs irodalmi vetélkedő
Vezeti: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Zsűri: Pethőné Nagy Csilla, Háy János,
Varju Nándor

Az idén már ötödik alkalommal szerveződik a középiskolásoknak szóló irodalmi
vetélkedő. Témája ezúttal Háy János két
munkája: A bogyósgyümölcskertész fia és a
Gézagyerek. A szóbeli döntőn az írásbeli
forduló legjobbjai mérik össze tudásukat. A
zsűriben helyet foglal maga a szerző is.
15.00
Varró Dániel:
Akinek a kedve dacos
Mondókák apró lázadóknak
Beszélgetőtárs: Csapody Kinga

Varró Dánielt, a Győri Könyvszalon-díjas
szerzőnket nem kell bemutatni, a nagy sikerű Akinek a lába hatos és az Akinek a foga
kijött után a dackorszak kerül terítékre, és
garantáljuk, hogy Maros Krisztina rajzai
sem lesznek kevésbé imádnivalóak.

Túlpart együttes

17.00
Ingyenes belépőjeggyel
Christine Ettrich – Monika Murphy-Witt:
A hiperaktív, figyelemhiányos gyerek
Segítség az ADHD megértéséhez és
kezeléséhez
A könyvet bemutatja Vekerdy Tamás pszichológus
Beszélgetőtárs: Dávid Ádám

Mi a közös Einsteinben, Churchillben, Edisonban és Mozartban? Rendkívüli személyiségek voltak – gyerekként pedig minden
bizonnyal rendkívül fárasztóak. Ma az orvosok talán figyelemhiányos hiperaktivitászavart állapítanának meg náluk. Akkor
azonban még nem ismerték ezt a zavart,
amely időközben közismert fogalommá
vált (ADHD), és az utóbbi években az óvodákban és iskolákban is járványszerűen
terjed. Vekerdy Tamás beszél az ADHD
okairól, tüneteiről és a terápia lehetséges
formáiról.

20.00
Ingyenes belépőjeggyel
Végy karjaidra idő – Sinka-est
A Pusztaszó zenekar előadása
Ha a puszta szó önmagában kevésnek, nem
elég hatásosnak látszik már, főként, hogy
Sinka István pusztai szavaival a ma embere
nem is igazán találkozhat, akkor társítsd
hasonlóan tiszta forrásokból származó ritmusokkal és dallamokkal, ne csak mondd
mértéktartó és hiteles átéléssel, hanem énekeld is. Sinka István versdalai és versballadái magától értetődő természetességgel kínálják magukat a megzenésítésre, ezekből
ad válogatást a Pusztaszó zenekar, a dalok
között pedig a költő más műveiből hangzanak el részletek.
Nagy Szabolcs - billentyűs hangszerek, ének
Pengő Csaba - bőgő, basszusgitár, vokál
Szirtes Edina „Mókus” - hegedű, vokál
Molnár Dániel - ütőhangszerek
Közreműködik: Illés Dániel

Kulcsár Béla
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Háy János

Megszületett Nemere István legcsavarosabb,
legmegdöbbentőbb krimije. Szinte minden
oldalon egy újabb fordulat szórakoztatja az
olvasót. A sorozat első kötetében (Nincs idő
meghalni) megismert Lakos Donát rendőrhadnagy most újabb bevetésre indul. Az
ügy Magyarországon veszi kezdetét: egy
eddig ismeretlen dizájnerdrogtól meghal
valaki a szerb-magyar határon, Európában
egymást érik a túladagolásos halálesetek.
Donátnak illegálisan kell eljutnia Törökországba, ahol kábítószer-ellenes rohamosztag
segíti munkájában.

18.00
Harmonikámmal
a Nagy Háború hadszínterein
Kulcsár Béla harmonikaművész világháborús emlékműsora vetített képekkel, népdalokkal és ismert katonadalokkal, megzenésített versekkel.
Tangóharmonikájával 1993-ban vett részt a
Bedécs Gyula által vezetett Isonzó-túrán, s
lett az Isonzó Baráti Kör tagja. E két évtized
alatt járta be, játszotta az ismert, és az általa
gyűjtött katonadalokat az Isonzó-menti temetőkben, emlékhelyeken.
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16.00
Nemere István:
Halj meg helyettem!

Pusztaszó zenekar
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A könyveket bemutatják a szerzők

Fülöp Péter

12.00
Fülöp Péter: 100 Blues (fotóalbum)
Beszélgetőtárs: Komálovics Zoltán, Dallos István,

10.00

A könyveket bemutatják:
Bana József , Horváth József

11.00
Könyvbemutatók – Egyházmegyei Levéltár

Dreska Gábor:
A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I-IV. (1244-1526)
A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai.
Források, feldolgozások 6, 8, 10, 19
(Győr, 2007-2013.)
Fazekas István:
A reform útján. A katolikus megújulás
Nyugat-Magyarországon.
A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai.
Források, feldolgozások 20. (Győr, 2014.)
A könyveket bemutatják:
Tringli István, Tusor Péter
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13.00
Regionális és gazdaságtudományi
kismonográfiák
A könyveket bemutatják: Ercsey Ida, Gyömörei
Tamás, Kovács Gábor, Puli Edit, Sólyom Andrea,
Süle Edit, Szabó István, Tamándl László
A beszélgetést vezeti: Rechnitzer János

A Széchenyi István Egyetem Regionális és
Gazdaságtudományi Doktori Iskolája azzal
ünnepelte meg 10 éves fennállását, hogy
kismonográfia-sorozatot indított a legsikeresebb megvédett doktori értekezések átdolgozott változatainak kiadásával. A Regionális és Gazdaságtudományi Kismonográfia-sorozatban eddig 15 mű jelent meg,
illusztrálva az iskola profilját, tudományos
küldetését.

15.00
Dalmadarak
Lanczendorfer Zsuzsanna lemezbemutatója

Beszélgetőtárs: Czigány György

„A dal madárrá avat...” – Dalok kísérnek
életemben, kedves, vigasztaló, örömhozó
társaimmá szegődtek. A dalok mesterei
oktattak, tanítottak a zene szépségére.
Sokhelyütt gyűjthettem a dalokat, csodás
ajándékokat, amelyekkel gyermekeimet altattam, szeretteimtől búcsúztam. Ma is ott
vannak előadásaimon, köszöntéseimben,
írásaimban, hétköznapjaimban, bánatomban, örömömben, és velem maradnak
mindörökké!
Kéri György

A Scolar Kiadó vendégei:

Ungvári Tamás: Hemingway háborúja
Bánó András – Szegedi Sándor:
Hét nap, hét éjjel
Ungvári a Nobel-díjas amerikai író nagy
kalandját meséli el: amikor is Hemingway a
második világháborúban német tengeralattjárókra vadászott saját halászhajójával…
Gerillaharc, kémkedés, veszély, szerelem,
Párizs, Kuba – a bódító koktél jól ismert, a
regény mégis az ismeretlen izgalmaival
kecsegtet.
Bánó András hiteles leírást ad a második
világháború és az azt megelőző évek meghurcoltatásairól, a Rákosi-diktatúra mindent
átszövő hálóiról és az ÁVH példátlanul
kegyetlen kihallgatási metódusáról: a „hét
nap, hét éjjel” módszerről.
17.00
Ingyenes belépőjeggyel
Skócia ege szabad
Kéri György skótdudás zenés irodalmi estje
Az előadótól a hallgatóság megtudhatja,
viselnek-e alsónadrágot a férfiak a kilt alatt,
illetve mi is az a fekete gyilok, mely a
tökéletesen öltözött skót férfi öltözékének
része. Arra is fény derül, hogy nemcsak a
whiskys üvegek, hanem a dudák mérete is
eltérő, viszont mindegyik hangszer belseje
sörrel és whiskyvel van kikenve, használat
előtt ajánlott ezen italok fogyasztása.
19.00
Ingyenes belépőjeggyel
Ami a Márai Naplóból kimaradt
Bálint András előadóestje
„Szerelmem a magyar nyelv” – vallja Márai
Sándor, és vele mondja több éve Bálint
András is. A színész-rendező-színidirektor
a naplójegyzeteiből szemezget, az 1945 és
1949 közötti időszakból. Hazaszeretet és
emigráció. Mindezt keserűen, „márais"
humorral; olykor gonoszul, helyenként
vitriolba mártott szavakkal, nem kímélve a
kortársakat sem.
Bálint András
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Könyvbemutatók – Városi Levéltár

Dominkovits Péter:
„Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái IX. (1642-1646)”
Barna Attila:
A lőcsei Fehér Asszony legendája
Torma Attila:
Győr a II. világháború sodrásában
Győr Tanulmányok Füzetek 2014/17.

A mai magyar fotográfia egyik „különutas”
szerzőjének személyes alkotói útkeresését
követheti nyomon az olvasó. Nem szociofotók és csendéletek gyűjteményes tárlata
kíván lenni e kötet. Mindkettőnél távolabbra, és mélyebbre szeretne tekinteni. Szándéka a sokunk által megélt érzések és átélt
pillanatok lenyomatait keresni, „sorsnyomataink” jelenlétét felkutatni falakon,
utcákon, tekintetekben. A könyvben látható fotográfiák az ember belső, személyes
világában igyekeznek megnyílni, egyszerű
közvetlenséggel, mint a blues zene: maximális alázattal és elementáris intenzitással.

Ötven év írásai egy húszéves házasságról,
amely háromszor köttetett meg – ez Ferdinandy György legutóbb megjelent kötetének mérlege számokban. Két ember sorsa,
akik annyira szerették egymást, hogy makacsul, módszeresen tönkretették a másik életét.
Csender Leventét eddig úgy ismertük, mint
Erdély krónikását. Új kötetében az író az anyaország feltérképezésébe kezd. Megtudjuk,
hogyan lát minket, hazaszakadtakat egy
olyan nemzedéktársunk, aki nem messziről
jött idegen, és mégis új, megdöbbentő
dolgokat tud rólunk mondani.

16.00

KISFALUDY TEREM

14.00
Ferdinandy György: A francia asszony
Csender Levente: Murokszedők
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Közreműködik: Kozma Éva, Kozma Krisztina,
Vértes Kornél, Vértes Boldizsár

10.00
Ferenczi Tamás:
Tollvonások a győri németség életéből

Beszélgetőtárs: Dr. Horváth Sándor Domonkos

Ferenczi Tamás a Győri Német Önkormányzat elnöke, hangulatos kismonográfiájában
a győri németség életéből, történetéből
villant fel izgalmas epizódokat, eseményeket, Búvár Kund történetétől napjaink értékmegőrző és értékközvetítő munkájáig.
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Beszélgetőtárs: Cseke J. Szabolcs
Közreműködik: Olasz Valéria, P. Nagy Gabi
és Tóth László vonósnégyese

A kötet tizenkét fejezete a lélekben tükröződő külső valóság szerteágazó jelenségein
kíséri végig az olvasót. A Felsebzett utak
versei a költő életének fontosabb eseményeiről, az otthonról, a családról, kötődéseiről, a gyász megrendítő átéléséről, ars
poeticáról, a művészetekkel kapcsolatos
gondolatairól, a sötétebb színekkel megrajzolt világról vallanak, de a könyvből nem
hiányoznak a reménykeltő, emelkedettebb
hangvételű sorok sem.
12.00
Irodalom jelmezben
Jelenetek a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjainak előadásában:
P. G. Wodehouse: Majd a komornyik
Darvasi László: Piroska és a farkas
A Bencés Gimnázium diákjai a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál irodalmi
versenyén mutatták be jeleneteiket, melyekkel nemcsak a szakmai zsűri tetszését nyerték el, hanem a felnőtt- és gyermekközönségét is!

Közreműködik: Horváth Veronika, Király Farkas,
Sütő Csaba András, Szalai Zsolt, Szondi György

Szükséges lenne, de alig van digitális tananyag a kortárs irodalom oktatásához. A győri AmbrooBook Kiadó két ingyenesen hozzáférhető e-book kiadásával pótolja ezt a
hiányt. A két erdélyi költő válogatott versei
a kötethez írt kísérőtanulmány segítségével
középiskolai órákon is feldolgozhatók.
A beszélgetés résztvevői a kiadó és az Ambroozia webfolyóirat szerkesztői, illetve a
Magyar Írószövetség Digitális Munkacsoportjának tagjai.
14.00
Mónus Ágnes:
Az Ispitától a modern kórházig
A győri kórház 265 éves története

16.00
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Beszélgetőtárs: Pottyondy Nóra

Hat ember élete gabalyodik össze a tomboló viharban egy margitszigeti eperfa alatt.
Hat magányos emberé, akinek története
van, és dolga egymással – bár kérdés, hogy
kinek, kivel, micsoda. Mintha csak azért
sodorta volna őket egymás útjába a szél
meg a véletlen, hogy mindezt kiderítsék.
A Portugál világsikerű szerzőjének második regénye utópia a jelenből, minden
aktualitáson túlmutató, igazi téttel.

A szerző vendégei: Tamás László János,
Oláh Attila, Skaliczky Zoltán

Az Ispitától a modern kórházig című kötet a
győri kórház 265 éves történetét dolgozza
fel. A régió meghatározó, közel 2000 munkatársat foglalkoztató egészségügyi intézményének, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórháznak szakmai színvonalát a 35 osztály működése reprezentálja. Az osztályvezető főorvosokkal készült portrék betekintést engednek az egyes gyógyító
részlegek múltjába, mai tevékenységébe, az
orvosok és ápolók sokrétű munkájába.
A kötet végigvezeti az olvasót a kórház
történetén, segít abban, hogy a közvélemény közelebbről megismerhesse a győri
kórház belső, jól szervezett világát.

19.00
Ingyenes belépőjeggyel
A 30 éves Makám együttes
jubileumi koncertje
A Makám a világzene nemzetközileg elismert hazai követe. A Krulik Zoltán által
1984-ben alapított együttes kezdetben az
etno-avantgard kelet-közép-európai képviselőjeként vált ismertté. A zenekar korszakain átível a tradíció és a modernitás,
Kelet és Nyugat, az ősi egység és harmónia
keresése. Az elmúlt öt évben újabb fordulatot vett a zenekar: újjászerveződött és megfiatalodott, immár olyan stílusok felé nyitva, mint a reggae, a blues, a pop és a rock.
Korzenszky Klára - ének
Eredics Dávid - klarinét, szaxofon, kaval
Kuczera Barbara - hegedű, ének
Krulik Zoltán - gitár, ének
Boros Attila - basszusgitár
Keönch László - dob, cajon, derbuka

Makám együttes

Koncz Gábor

November 9., vasárnap

KISFALUDY TEREM

11.00
Csáky Anna: Felsebzett utak (versek)

13.00
Kibertér? Ambroozia
Digitális tananyagok
a kortárs irodalom oktatásához
e-book bemutatók:
Karácsonyi Zsolt: Szabadnap
Farkas W. Endre: Morfondír a folyóparton

Azok az énekesek, akiket a szerző közel 40
éves, fáradságos munkával megkeresett és
megörökített, már meghaltak, vagy nagyon
öregek. Ők az utolsó tanúi egy letűnő kultúrának, amely vagy megszakad, vagy másként – reményeink szerint –, más formában
éled újjá. „Sokat, évekig nézegettem ezeket
a fotókat. Hallgattam a dalokat. Nyilván
ennek közvetlen oka s következménye,
hogy amikor egy-egy képet a kezembe
veszek, azok megszólalnak.” A könyv bemutatásakor népzenészek közvetítésével
szólalnak meg a könyv lapjai.

17.00
Ingyenes belépőjeggyel
Gyorsvonat
Koncz Gábor előadóestje
A Kossuth-díjas színész-rendező kedvenc
költőitől, íróitól válogat verseket, novellákat, részleteket életszemlélete bemutatására.
Hitet tesz az igaz emberség, a humánus
együttélés és a munka, a teljesítmény elismerése mellett. Persze mindezt remek írások
tükrében, a rá jellemző őszinteséggel, vonzó férfiassággal teszi. Nem hiányzik a humora sem, amikor emberi hibáinkról szól.

KISFALUDY TEREM

15.00
Móser Zoltán:
Időt halasztani, napot mulasztani
Képes Ének-Tár 55 népdal kottájával és az
adatközlők portréjával
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→ Győr, Baross G. út 4.

November 7., péntek

→ Győr, Baross G. út 4.

14.00
muzeális gyűjtemény
Zsebedits József:
A kapuvári egyház története III.

17.00
olvasóterem
Vincze Ferenc: Desertum (novellák)

KISFALUDY KÁROLY KÖNYVTÁR
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17.00
olvasóterem
Váray László: Baksa Veron vetett ágya
(népzenei monográfia)
Beszélgetőtárs: Rácz Géza

15.00
muzeális gyűjtemény
Zsubrits Zsolt: FinomSZER
Beszélgetőtárs:
Szabados Éva, PriskinnéTuller Marianna

Nem tudok többet, sem kevesebbet, sem különbet annál, amit éppen felismerni vélek.
Az örök bölcsességek világa rajtam keresztül meg akarja mutatni magát, ha az útjából
sikerül eltakarítanom mindenféle szennyet,
felesleget és félelmet. Legközelebb a lélegzésben érint meg ez az ismeretlen ismerős.
Meg lehet tapasztalni, lehet érezni. Ad gondolatokat. Én Finomszernek neveztem el.
16.00
muzeális gyűjtemény
Vizsy Ferenc – Vizsy Krisztián:
Drakula kastélyában
Beszélgetőtárs: Harcsás Judit

Van ebben a könyvben szellem, fantázia,
dráma és hétköznapi, valamint hétköznapon túli hősiesség, van szerelem, halál,
boldogság és bánat. Ez azonban csak a
felszín, valójában mindemögött egyvalamit
találhatunk: a Vágyat. A szép, a nemes, a
távoli és elérhetetlen után nyújtózik az író,
a szereplők pedig igyekeznek betölteni e
hatalmas és jogos követelést: az ember ne
legyen játékszer, de játékos legyen az élet.
A könyv 28 remek történet a sci-fi, a
fantasy, a krimi, a thriller és a pszicho
műfajában elénk tárva.

„1973-ban figyeltem fel barangolásaim
közben Illés Józsefné született Baksa Veron
dalolására, aki kérdésemre kapálása közben dallal válaszolt. Azt hittem, csak néhány
feljegyzett dal lesz belőle kottás jegyzeteimben, de a vissza-visszakérdezés végül monográfiává komolyodott – állathívogató
kurjantásaitól, gyermekdalaitól kiindulva
tréfás és lakodalmi dalain, balladáin át a
siratókig.” (Váray László)
18.00
muzeális gyűjtemény
Az Új Akropolisz
Filozófiai Iskola programjai:
Fernand Schwarz:
Összpontosítás és belső felébredés
Laura Winckler: Női archetípusok
A könyveket bemutatják:
Szabados Éva, Nyári Erzsébet

„Az összpontosítás olyan, akár a belső fény”,
amely utat mutat a bölcsességhez. A kitartó
„elmenevelés” olyan út, amelyen járva megtanuljuk irányítani a rakoncátlan elmét.
A szerző egy, a fejlődést szimbólumokkal
megjelenítő festményen mutatja be ezt a
hosszú utazást. A résztvevők a mindennapi
életben használható egyszerű gyakorlatokat is megtanulhatnak, amelyek segítenek
az összpontosítás elérésében.

Beszélgetőtárs: Sütő Csaba András

A szerző – egykori kapuvári római katolikus
plébános – legújabb kötetében a kapuvári
egyház történetének 1942 és 1960 közötti
időszakát mutatja be. Teszi ezt írott források, valamint az egykori „szereplők” visszaemlékezéseinek felhasználásával, számos
képi dokumentumot is közölve. Munkájából – mely előző két kötetének időbeli folytatása – egy izgalmas korszak helyi egyháztörténetét ismerheti meg az olvasó.

Vincze Ferenc Desertum című prózakötete
egy unoka szemén keresztül láttatja a nagyapákat, akik egyre többen és többen lesznek, szám szerint legalább kilencen. Vagy
kevesebben. És a nagyapák mellett, mögött
ott rejtőznek történeteik, melyek egyre inkább összeérnek, kioltják egymást, vagy
éppen kiegészítik a megkezdett és véget
nem érő mesét. A mesét, mely mindig a
férfiról szó, aki megmenti a családot, a nemzetet, hazát. És ebből az unokának igencsak
elege van.

15.00
olvasóterem
Hűséggel a katedrán
Szerkesztette: Gönczöl Lászlóné,
Kallós Károlyné

18.00
muzeális gyűjtemény
Pavlóczki Béla: Berg Gusztáv

Beszélgetőtárs: Varga József

Beszélgetőtárs: Horváth József

A könyv a Jeles pedagógusok Győr-MosonSopron megyében című reprezentatív emlékantológia-sorozat 5. köteteként jelent meg.
Huszonhat, megyénkhez kötődő egykori
jeles pedagógus életútját, pedagógiai és
közéleti tevékenységét dolgozza fel. Az emlékkönyvet a szerkesztők és a társszerzők
vetítettképes irodalmi műsorral mutatják be.
16.00
muzeális gyűjtemény
Bruckner Éva – Csepeli György
– Csepeli Miklós:
A tengerszemű hölgy rejtélye
– A Zámoryak történetei
Beszélgetőtárs: Horváth József

A könyv a Zámory családról szól, melyet II.
Mátyás helyezett a nemesi rendbe. Az 1613ban kezdődött, és az azóta is tartó történet
ezernyi szálon kötődik a mindenki számára
közös magyar történelemhez és művelődéshez, nem általánosan mutatja be azt, hanem
egyetlen család perspektívájából nézve
közelíti. Műfaja egyfajta mikrotörténelemírás, melynek most egy család, pontosabban annak anyai ága a tárgya.

A könyvet bemutatja a szerző

Az egykori Sopron vármegyében, valamint
a Rábaközben élt emberek jól ismerték e
könyv címadóját, báró Berg Gusztávot, valamint sokrétű tevékenységét. A hazánkba
települt, majd 1883-ban magyar állampolgárrá vált báró élete jó példa lehet a mai kor
emberének, hiszen tetteivel irányt mutatott
a hazánkban befektető üzletembereknek,
vállalatoknak. Magánélete, sokrétű társadalmi és kulturális tevékenysége mellett
megelevenednek a kapuvári Esterházy-kastély ismeretlen történetei, a korszak embereinek mindennapjai, ünnepi pillanatai.

KISFALUDY KÁROLY KÖNYVTÁR

November 8., szombat

A női lét boldogabb megéléséhez, misztériumainak kiürkészéséhez évezredes mitikus
tudás áll rendelkezésre. Ebből a forrásból
merít a négy örök női archetípus, Aphrodité,
Athéné, Démétér és Héra jellegzetességeit
bemutató frissen megjelent kötet. A francia
pszichológusnő könyvéhez Boldizsár Ildikó
írt előszót.
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Szilágyi Zoltán fotója

Radnóti-díjas költők találkozója

és tanári konferencia a holokauszt jegyében
A Radnóti Irodalmi Társaság programja
2014. november 7., péntek
Délelőtt Rendhagyó irodalomórák
Győr város általános- és középiskoláiban – Radnóti-díjas költők részvételével
18.00 Baráti találkozó
a Radnóti-díjas költők, a Radnóti Irodalmi Társaság tagjai és
az érdeklődő irodalombarátok részvételével

16.00
Könyvbemutató – Egyházmegyei Levéltár

Bedy Vince: Gyirmót története

(Helyszín: Győr, Zichy-palota)

Sajtó alá rendezte: Perger Gyula
Beszélgetőtársak: Perger Gyula, Lukácsi Zoltán,
Kovacsics Marcsi

Bedy Vince (1866-1938) a győri és a győregyházmegyei történetírás egyik legnagyobb alakja. Szülőfalujáról, Gyirmótról
írott munkájának kiadásával a győri helytörténetírás jelentősen gazdagodott. Bedy
Vince kiváló munkája gondozott szöveggel,
javított, a jelenlegi levéltári rendszernek
megfelelő hivatkozásokkal ellátott jegyzetekkel áll a Gyirmót története iránt érdeklődő olvasó rendelkezésére. A kötetet a
témához illeszkedő képanyag illusztrálja, a
végén pedig a szerző válogatott bibliográfiája található.

Egyéb programok

→ Helyszín:
Gyirmóti Művelődési Ház

(9019 Győr, Szent László út 35-37.)

18.00
FOTO SALON
Fotókiállítás Óbermayer József tiszteletére
Kiállítók:
Dallos István (Tatabánya),
Szilágyi Zoltán (Tatabánya),
Óbermayer József (Győr) †,
Fülöp Péter (Győr)
A kiállítást megnyitja: Sarmaság László

→ Helyszín:
(VOKE) Arany János Művelődési Ház
(9021 Győr, Révai utca 5.)

19.00
Magolcsay Nagy Gábor – Pántya Bea:
METANOIA-PARK
meditatív szövegspektrumok – kiállítás
A kiállítást megnyitja: Szalai Zsolt

→ Helyszín:
Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum, Rómer-terem
(9022 Győr, Teleki L. u. 21.)
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2014. november 8., szombat
Tanári konferencia a holokauszt jegyében,
megyénk általános és középiskolai magyar szakos tanárai részvételével
(Helyszín: Győr, Városháza díszterme)

Fülöp Péter fotója

Program: 10.00 Köszöntő – Borkai Zsolt polgármester
10.10-11.30 A náci ideológia lényege, az antiszemitizmus Magyarországon
előadó: Prof. Dr. Karsai László történész

11.30-12.30 A holokauszt Győr-Moson-Sopron megyei áldozatai,
embermentési akciók
Dallos István fotója

Egyéb programok

Óbermayer József montázsa

előadó: Prof. Dr. Szita Szabolcs történész

12.30-13.30 Holokauszt a magyar irodalomban

előadó: Dr. Vári György irodalomtörténész

13.30-14.30 ebédszünet
14.30-14.50 Radnóti-díjas költők olvassák fel verseiket
14.50-15.20 A magyar holokauszt női költészete

előadó: Dr. Pécsi-Pollner Katalin irodalomtörténész

METANOIA-PARK

15.20-16.20 Emlékezés a megyénkben mártírhalált halt író áldozatokra:
Szerb Antalra, Halász Gáborra, Sárközi Györgyre,
Popper Vilmára, Pap Károlyra, Németh László Jánosra
előadó: Baksa Péter tanár, irodalomtörténész

16.20-17.00 Hogyan tanítsuk Radnóti Miklóst?

előadó: Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész

17.00-17.50 Radnóti Miklós

előadó: Prof. Dr. Ferencz Győző irodalomtörténész,
József Attila- és Radnóti-díjas költő

17.50-18.00 Zárszó
19.00 Költészeti Biennálé

(Helyszín: Győr, Zichy-palota)

Köszöntőt mond Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere
A Radnóti-díjak átadása költőknek és irodalmi színpadi rendezőknek
Laudációk a kitüntetett irodalmi alkotók
és irodalmi színpadi rendezők munkásságáról
A kitüntetett költők olvassák fel verseiket

Az ünnepi esten közreműködnek a Győri Előadóművészek Stúdiójának tagjai, illetve
a Széchenyi István Egyetem Zenei Fakultásának hallgatói

2014. november 9., vasárnap
15.00-16.00 Emlékező és koszorúzási ünnepség Radnóti Miklós és
mártírtársai emlékhelyén
(Helyszín: Abda – Radnóti emlékhely)
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KIADÓK és KIÁLLÍTÓK

győriszalon hu

• MŰHELY FOLYÓIRAT
• MŰSZAKI KIADÓ – KONSEPT-H KIADÓ
• OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PALATINUS KIADÓ
• PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
• POZNAN (Lengyelország)
• PÜSKI KIADÓ
• SANTOS KFT.
• SAXUM KIADÓ – SZIGET KIADÓ
• SCOLAR KIADÓ
• SINDELFINGEN (Németország)
• SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
EGYETEMI KÖNYVTÁR
• TARANDUS KIADÓ
• TINTA KÖNYVKIADÓ
• TYPOTEX KIADÓ
• ULPIUS-HÁZ
• VÁROSI, MEGYEI, EGYHÁZMEGYEI
KÖZGYŰJTEMÉNYEK
• WUHAN (Kína)
• XANTE LIBRARIUM KFT.

A XIV. Győri Könyvszalon támogatói és partnerei:
Fő támogató:

Fő médiatámogató:

Médiatámogató:

Támogatók:

A kiadók a Könyvszalon idején

10-50 százalékos

árengedményt adnak.

HOTEL
A MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
KULTURÁLIS MAGAZINJA

Palatia Nyomda
és Kiadó Kft.

kultúra nem csak reggelire

R Á BA
CI T Y C E N T E R

KORzó
programok

Együttműködő partner:
ÍRÓkéz
irodalom

LÁThallás
ﬁlm, színház, zene

ARTmás
képző-, fotó-, iparművészet

HELYBENjárás
Győr

csakMI
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér

eSTéBé
minden más, vegyes

www.gyoriszalon.hu

XIV. Győri Könyvszalon
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
ingyenes műsorfüzete
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 vezető: Radek József igazgató

TÁMOGATÓK

• AMBROOBOOK KIADÓ – FISZ
ORPHEUSZ KIADÓ – PARNASSZUS
• BRASSÓ (Románia)
• COLMAR (Franciaország)
• COMENIUS KIADÓ
• CSER KIADÓ
• ERFURT (Németország)
• GYŐRI SZERZŐK
• HAZÁNK KIADÓ
• INGOLSTADT (Németország)
• KÁLVIN KIADÓ
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
HARMAT KIADÓ
• KOSSUTH KIADÓI CSOPORT
• DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
• KÖNYVES SZÖVETSÉG
• KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ
• KÖNYVTÁRELLÁTÓ
• KUOPIO (Finnország)
• L'HARMATTAN KIADÓ
• LIBRI KIADÓ – HELIKON – KOLIBRI
PARK KIADÓ – DIAFILMGYÁRTÓ
• LÍRA KÖNYV
• MAGYAR KULTÚRA KIADÓ
• MAXIM KÖNYVKIADÓ
• MÓRA KIADÓ

