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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tizennyolcadik alkalommal hívom meg Önöket az ország legnagyobb 

vidéki könyvfesztiváljára, a Győri Könyvszalonra. Az induláskor az olva-

sás és a kortárs irodalom népszerűsítését, a testvérvárosok kultúrájának 

bemutatását határoztuk meg elsődleges célként, mégpedig győri lép-

tékben: azaz egy olyan színes rendezvényforgatag keretében, amely a 

helyi és a nemzetközi értékeket egyaránt tükrözi. E rendezvény gazdagon 

reprezentálja városunk kultúrához való viszonyát, követésre méltó példát 

teremtve mások számára is.

Szeretettel invitálunk ezen rendezvényre mindenkit, annak felemelő 

tudatában, hogy Győr szellemi kisugárzása a hazai irodalom és a könyv-

kultúra szféráját is beragyogja.

Ennek jegyében örömmel köszöntöm a Győri Könyvszalon látogatóit, 

kiállítóit, a kiadókat, írókat és előadóművészeket, a testvérvárosok kép-

viselőit, csodálatos élményeket kívánva vendégszerető városunk és a 

könyvek világában!

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

A Könyvszalon helyszínei:
Győri Nemzeti Színház

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

GPS koordináták:  LAT: 47 41 13 56;  LON: 17 38 05 02;

Kisfaludy Károly Könyvtár
9021 Győr, Baross Gábor u. 4. 

Telefon: 96/328-022

Belépőjegyes előadásaink:
Rendhagyó prímástalálkozó • péntek 19.00 (Nagyszínpad): 1500 Ft

Keresztben jégeső – Bereményi Géza és Másik János • péntek 19.00 (Kisfaludy Terem): 1000 Ft
Kolompos mulatság • szombat 11.00 (Nagyszínpad): 500 Ft

A sándorgyuri – filmvetítés és előadás • szombat 16.00 (Kisfaludy Terem): 1000 Ft
Szőke Nikoletta Quartet és Gájer Bálint • szombat 19.30 (Kisfaludy Terem): 1000 Ft

Kortársasjáték • szombat 19.00 (Nagyszínpad): 1500 Ft
Queen Real Jazz – Budapest Jazz Orchestra • vasárnap 19.00 (Nagyszínpad): 1500 Ft

Farkashajsza – Hobo Viszockij-estje • vasárnap 20.00 (Kisfaludy Terem): 1000 Ft

Belépőjegyek a Győri Nemzeti Színház pénztárában vásárolhatók.

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

A jegyeket készpénzzel és bankkártyával lehet fizetni. Telefon: 96/520-611
Jegyfoglalás: személyesen a színház előcsarnokában,

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

A megvásárolt színházjegyeket csak az előadás elmaradása esetén váltják vissza!

Minden más rendezvény látogatása díjtalan, helyfoglalás az érkezés sorrendjében
az adott helyszín befogadóképességének mértékéig.

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

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Borkai Zsolt
polgármester
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Könyvtár és
Közösségi Tér

Dr. Kovács Pál A kiállítás nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 13–18 óráig. 

Csoportos látogatás
a fenti időszakon túl bejelentkezés alapján.

Telefon: 96/516-675 

Könyvtár és
Közösségi Tér

Dr. Kovács Pál

9023 Győr, Herman Ottó u. 22.

Helyszín:

1
9
1
2

ST
O
C
K
H
O
LM

1
9
2
4

PÁ
R
IZ

S
1
9
2
8

A
M

ST
ER

D
A
M

1
9
3
6

B
ER

LI
N

1
9
4
8

LO
N
D
O
N

1
9
5
2

H
EL

SI
N
K
I

1960
RÓMA

1972
MÜNCHEN

1964
TOKIÓ

1968
MEXIKÓVÁROS

1956
MELBOURNE

1976
MONTRÉAL

1980
MOSZKVA

1988
SZÖUL

1992
BARCELONA

1996
ATLANTA
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November 15., csütörtök  14.00
→ Helyszín:

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

A kiállítás megnyitója:

november 15-én 14.00 órakor

Látogatható:

2018. november 15–2019. január 15-ig

A belépés díjtalan.

További információk:

www.gyorikonyvtar.hu

November 10., szombat  17.00
→ Helyszín:

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 
Magyar Ispita (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 6.)

LV  Visszatekintés
Szabó Béla fotóművész kiállítása
A tárlat az alkotó 33 éves munkásságába 
nyújt betekintést. A falakon nyomon kö-
vethetjük művészi alkotómunkájának 
változásait. A tárlókban pedig helyet kap-
nak alkalmazott fotográfiai tevékenységé-
nek termékei: könyvek, naptárak, kataló-
gusok, plakátok, újságok, magazinok.

Látogatható: november 10-től december 2-ig     
a múzeum nyitvatartási idejében

November 16., péntek  16.00
→ Helyszín:

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 
Magyar Ispita (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 6.)

Roncsolt plakátok. Dekollázsok
Géczi János kiállítása
A kiállítást megnyitja:
Szalai Zsolt költő, szerkesztő

Látogatható: november 16-tól december 31-ig   
a múzeum nyitvatartási idejében

Szabó Béla fotói

Géczi János:
Hasított plakát

Változó terek – kiállítás
A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800
A hetven értékes térképből álló, angol és német nyelvű gyűjtemény a Duna menti 
térség térképészetének fejlődését mutatja be. A térképek nemcsak a Habsburgoknak 
az Európa délkeleti felén vívott harcait mutatják be, hanem azt is, hogyan keletkezett 
és szilárdult meg a Habsburgoknak erre a térségre vetett „pillantása”. A térképeket a 
Baden-Württembergi Tartományi Levéltárban, annak Karlsruhei Levéltárában gyűj-
tötték össze és őrizték meg. Ezek mellett többek között a tübingeni Dunai Sváb 
Történelem és Országismeret Intézet térképei adják a tárlat alapját.

Olimpiatörténeti
Kiállítás
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Alkotói Díj Buda Ferencnek Lennék kisgyermek

Foganni könnyű. Világra jöttem,
suhogó kések között születtem,

s felnőttem én is, mint más, dologra,
akár az apám s az anyám: a gondra.

Csináltam ezt-azt, így-úgy megéltem –
arasznyi múltam el nem cserélem.

Mi volt, mi nem lett eddig, mindegy már.
Felnőttem. Élek. Enyém a leltár.

Valami mégis megszakadt félbe.
Egy évig egyszer játszani kéne.

Szánkázni télben, fürödni nyáron,
csücsülni hajlós cseresznye-ágon.

Lennék kisgyermek, maszatos magzat,
álmomban raknék kardokból kazlat.

Édesem hallod? Te kis esendő,
orcád ha sápadt, síró kiskendő,

játszani kellene! elég a vasból!
Csördül a zápor, ezüstös ostor,

teteje ezüst, arany az alja,
gurul a szívünk, két iker-alma,

játszani gyerünk! játszani! jól van!
„Kiskacsa fürdik fekete tóban” –

Nem megy a játék. Kezemben vas súly.
Zubogó vérem verése, lassulj.

Pókok türelme segít ha láz van,
gondok közt fekszem, zörgő vaságyban.

(Fohász)

Álmatlan arcon simulj ki, gyűrés,
ujjunk ne vágd el, sikító fűrész,

sátorozz sötétség! Jó álom jöjj el,
kályhánkat fűtsed gyémánttal, gyönggyel.

Ne rejtőzz el

Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szivemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvizen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek!

Pesten esik a hó

Pesten esik a hó
Keringve kavarogva
A Dunán a habokra
Lelkük-vesztett romokra
Kivert ablakszemekre
Kékszájú emberekre
Csepelre és a Gyárra
A moccanatlan Várra
Tépett szélű sebeken
Dacoló üzemeken
Aszfaltra száradt véren
Megül halottfehéren
Hordja a szél a földön
Viszi a szél az égen
Pesten esik a hó
Nyílt sebre friss kötésnek
Pest talpig hófehérben

Buda Ferenc (1936, Debrecen) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Húsz éves volt a forradalom idején, verseiért börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után 
segédmunkásként dolgozott, egyetemi tanulmányait 1968-ban fejezhette be. Tanárként, 
szerkesztőként, levéltárosként dolgozott. Első verseskötete 1963-ban jelent meg, gyer-
mekverseket, műfordítás- és prózaköteteket is publikált. Tiszakécskén él, hat gyermek 
édesapja. A Digitális Irodalmi Akadémia tagja, életműve elérhető elektronikus formában is 
(www.dia.hu).

pályájának, művészetének kezdetén egy 
másik meghatározó erővel, a szabadság ele-
mi feltárulásával találkozott. 1956 közvet-
len emlékének szentelt versei miatt a „tél-
szagú vasfuvallat” börtönbe juttatta, és 
szinte már gyerekfejjel elmondhatta volna: 
„Hideg füvekben háltam, / Tapostam temér-
dek sárban.”

A hideg füveken, a temérdek sár felett azon-
ban győzedelmeskedett a szív, amelyről – a 
Füzi László által vázolt pályakép alapján – 
tudható, hogy Buda Ferenc költészetének 
„kulcsszava” a teljes emberség vállalásá-
nak kifejezése.

Nagy Gábor elemzése szerint Buda lírája a 
nemzeti irodalom bartóki modelljéhez kap-
csolódik: nemzeti és egyetemes, természeti 
és történelmi ötvözése, múlt és jelen ösz-
szekapcsolása hoz létre a Bartók zenéjéből 
ismert gondolati és formai szintézist.         
A nemzet történelmi múltja mint a jelen 
társadalmi folyamatainak örök mércéje kap-
csolódik a Buda-vers szociologikus látás-
módjához, mely elsősorban a falusi, tanyasi 
ember életéről, közérzetéről – minden ko-
rok alulsó Magyarországáról nyújt képet.

Buda Ferenc költői életműve nélkülöz min-
den nélkülözhetőt, öncélút és feleslegeset, 
és tartalmaz mindent, amit a Kárpát-meden-
cében megélhet az ember, olykor súlyos, ne-
héz sorokban, máskor játékosan és köny-
nyedén, de mindig feszesen és mesteri 
megmunkálásban; érző ember érez, ki 
lélekként kinőtt a sárból, és ágkoronája 
sértetlen maradt.

Horváth Sándor Domonkos

Buda Ferenc Ady Endréről írja Liliom és 
korbács című versében: „Pedig volna miért 
siratni szerelembe, sorsunkba, a / közös bűn-
vallásba beleárvult arcát. Kietlen földön, / 
ezer éve gazos ugaron, bekerítve hívatlan 
nászolókkal, / dögvészes gyülekezettel, sü-
ket akácfákkal és a halál / kerékvető kövei-
vel – nem jó látónak lenni ott, ahol a / Pró-
féta közröhej tárgya vagy megkövezik. 
Csillagként / csodáljuk hát, ha kinő egy lé-
lek a sárból és ágkoronája / sértetlen marad.”

Buda Ferenc verseiben szinte tapintható 
egyfajta mágikus erő. Olyan erő, amely a 
magyar vidékből ered, forrása a múlt, partja 
a természet. Ez az Isten adta tehetség élet-

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

A műsorban közreműködnek: 
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda
 tánccsoportja
Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzeti-
 ségi Általános Iskola tánccsoportja
Audi Hungaria Általános Művelődési Központ
 alsó tagozatos tánccsoportja
 Pécsváradi Tímea vezetésével
Heimatklänge Chor – Német Nemzetiségi Kórus
 Karnagy: Karsai Klára, harmonikán kísér:
 Kulcsár Béla harmonikaművész
Rosmarin Chor – Német Nemzetiségi Kórus
 Karnagy: Tóvári Mária,
 harmonikán kísér:  Mehringer József
Stimmung  Band – Német Nemzetiségi Zenekar
 Kozári Tibor vezetésével

A 18. Győri Könyvszalon ünnepélyes 
megnyitója és az Alkotói Díj átadása

Győri Nemzeti Színház
2018. november 16., péntek 11.00

Ünnepi köszöntőt mond és
a Könyvszalon Alkotói Díját átadja:

dr. Somogyi Tivadar,
Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere

Díjazott: Buda Ferenc
Kossuth-díjas költő, műfordító,

a Nemzet Művésze

Az ünnepi műsorban közreműködik 
a Misztrál együttes

A  című drámaíró verseny Kortársasjáték
meghirdetése, a meghívott szerzők bemutatása 

→ Bővebb információk a túloldalon

Buda Ferenc Misztrál együttes

16.00
Libabál
A Veronaki zenekar családi koncertje
A Gőgös Gúnár Gedeon az a könyv, amit 
mindenki ismer, három generáció nőtt fel 
rajta. Az együttest alapító Tarján Veronikát 
rokoni szálak kötik a könyv szerzőjéhez. 
Veronika nagymamája, Varga Katalin a 
mesét nemcsak írta, hanem mesés világot 
teremtett gyermekeinek, unokáinak is. A Gő-
gös megzenésített versei mellett Veronika a 
koncerteken megidézi a jó boszorkányt, a 
nagy mesemondót, Varga Katalint is.

19.00                                Belépőjegy: 1500 Ft
Rendhagyó prímástalálkozó
A magyar zenei élet kimagasló egyéniségei 
muzsikálnak együtt ezen az estén, akik 
ugyan különböző zenei műfajokat képvi-
selnek, közös zenei anyanyelvük azonban a 
magyar népzene. A produkció különleges-
sége, hogy mindenki prímás, hiszen vezeti 
a zenét, adja a jeleket – a zenekar közösen 
mégis megbonthatatlan egységet képvisel a 
színpadon.

Lakatos Róbert – hegedű
Herczku Ágnes és Korpás Éva – ének
Balogh Kálmán – cimbalom
Bede Péter – szaxofon
Hegedűs Máté és Nyitrai Tamás – hegedű
Mester László – brácsa
Bognár András – nagybőgő
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A meghívott szerzők: 

11.00                                  Belépőjegy: 500 Ft
Kolompos mulatság
A magyar gyermekek körében egyik leg-
népszerűbb együttesként a Kolompos ze-
nekar törekvése évtizedek óta változatlan: 
megismertetni, megszerettetni a gyerekek-
kel és szüleikkel a magyar népzenét, nép-
táncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt 
a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink 
hagytak ránk örökségül.

14.00
Titkok, kalandok, találkozások
Schäffer Erzsébet műsora
„Az ember élete tele van titokkal. Vágyott 
vagy beteljesült kalandokkal. És minden-
féle találkozással. Talán mindről tudok 
valamit mesélni. A játékról, mely túlélni és 
élni segít találkozást és kalandot – biztosan. 
Előlegbe egy nekem kedves mondat: Az 
idő túl lassan múlik azoknak, akik szenved-
nek, túl gyorsan azoknak, akik boldogok. 
De akik játszanak, azok számára az idő 
egyszerűen nem létezik.” - írja ajánlójában 
Schäffer Erzsébet

15.00
Nádas Péter:
Világló részletek
Beszélgetőtárs: Sárközy Bence

Nádas Péter memoárt írt, saját felnőtté 
válásának, énjének kialakulását írta meg, 
közben egy eddig nem létező nézőpontból 
szemléli Magyarország száz évét, különös 
pontossággal a dédapja korát, és még radi-
kálisabb őszinteséggel a gyerekkorát is át-
szövő kommunista mozgalmat. A saját éle-
tében két legfontosabbnak megnevezett köz-
vetlen élmény közé zárja a memoárt: a két-
évesen átélt ostrom és az 56-os forradalom 
két hete közé.

19.00                          Belépőjegy: 1500 Ft
Kortársasjáték
A Győri Nemzeti Színház
drámaíró versenye
Negyedik alkalommal húznak témát a 
Kisalöld pénteki számának szalagcímei 
közül, hogy egy nap leforgása alatt a meg-
hívott írók által a címből színpadi mű 
szülessen...
→ Bővebb információk a 8. oldalon

Nádas Péter

Schäffer
Erzsébet

Kszel AttilaPozsgai Zsolt Kiss József

11.00
A Generációk Háza
rajzpályázatának eredményhirdetése

11.10
Mátyás király születése napja
A Magyar Népmese Színház előadása
Az előadást 5-12 éves korosztálynak ajánljuk.
A történet Mátyás születése napjára rende-
zett lovagi megmérettetéssel kezdődik, 
melyen összegyűlnek a lovagok és az ud-
varhölgyek. Ők illendően felöltözve az 
udvari bálon egy közös tánccal köszöntik a 
királyt. Mátyás király álruhát ölt a bál vé-
gén, és elindul országot járni. Számos kaland 
után visszatér a palotába és feleségével, 
Beatrix királynéval együtt indul leleplezni 
a zsarnok kolozsvári bírót.

Játsszák: Balázsi István, Földi Lehel, Illés 
Dániel, Benedek Gyula, Zanotta Veronika

14.00
Nyáry Krisztián:
Írjál és szeressél
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

A magyar kultúrtörténet legszebb, leg-
érdekesebb vagy éppen legfelháborítóbb 
szerelmes levelei – keletkezésük történe-
tével – „nyárykrisztiános” stílusban. Félénk 
udvarlólevél, pimasz széptevés, szemérmes 
viszontválasz, írásos erotika, hideg elutasí-
tás, csalódott szakítás, könnyes búcsúlevél: 
minden, ami e műfajba belefért 1526 és 1976 
között.
Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, 
Ady Endre, Nemes Nagy Ágnes, Kossuth 
Lajos, Örkény István, Jászai Mari, Krúdy 
Gyula, Latinovits Zoltán és még száz név a 
magyar közel- és régmúltból...

15.00
Kepes András:
Istenek és emberek
Beszélgetőtárs: Kárpát Zsolt

Három magyar házaspár egy svájci luxus-
villában reked. A természet fenyegető ár-
nyékában, a gondtalan dőzsölés közepette 
ők múltjukkal és jelenükkel birkóznak, mi-
közben konfliktusaikban felsejlik napjaink 
emberének drámája az erkölcsi és szellemi 
kapaszkodóit vesztett világban, ahol nem-
csak az emberek esnek csapdába, hanem 
kelepcébe kerül a szerelem és a szexualitás, 
a barátság és a gyanakvás, a  és a bírvágy
hatalom, s talán még a párbeszéd esélye is… 
Kepes András új regénye a  és a Tövispuszta
Világkép gondolatainak drámai folytatása.

19.00                                Belépőjegy: 1500 Ft
Queen Real Jazz
A Budapest Jazz Orchestra koncertje
Nem kevesebbre vállalkozott Magyaror-
szág első számú jazz nagyzenekara, mint-
hogy valószínűleg egyedüliként a világon 
megpróbálja a legendás Queen együttes 
dalait jazz-es köntösbe öltöztetni. Ez az este 
egy olyan kivételes zenei főhajtás lesz, mely 
bebizonyítja, hogy a különböző műfajok 
ténylegesen átjárhatók úgy, hogy egy új 
minőség szülessen.

Énekesek: 
Wolf Kati, Csordás Levente, Kocsis Tibor

Magyar Népmese Színház
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17.00
Egymásra utalt ellenségek
Majoros Nóra: Pityke és prém
Beszélgetőtárs: Kleinheincz Csilla

A tizenkét éven felülieknek szóló regény 
hősei a béke végnapjaiban sodródnak a pusz-
tító háború felé. Prillaszári és Govalinda 
története klasszikus fantasyket idéző, ösz-
szetett és fordulatos kalandregény.

18.00
Győr – A városunkat bemutató album
második, bővített kiadása
A kötetet bemutatja:
Borkai Zsolt polgármester

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak exkluzív kiadványa 2012-ben jelent meg, 
mely Győr szépségeit, sokszínűségét, kul-
turális, sport, tudományos és társadalmi 
pezsgését, valamint épített és természeti 
értékeit mutatja be. Az elmúlt hat évben 
annyi minden történt, hogy az alkotók 
idejét látták megújítani, bővíteni a kötetet. 
A bemutatón Győr városának vadonatúj 
kisfilmjét is megismerhetik, és azt is meg-
tudhatják, hogy milyen eseményeket tar-
togat a város 2019-ben a győriek és a hoz-
zánk látogatók számára.

15.00
Nagy Zsuka: Pigment
A nyíregyházi Nagy Zsuka kötelességének 
és belső késztetésnek is érzi azt, hogy a 
perifériára szorult, elesett emberről írjon. 
Legújabb verseskötete a könyvhétre jelent 
meg.

Végh Attila: Dunai Lolita
A szerző második regénye az önmagára 
ébredő szabadság története. Papp Kristóf 
festőművész tragédiája elevenedik meg a 
könyvben: bár minden iskolát elvégzett, 
technikai tudása tökéletes, értelme szikrá-
zó, mégsem tud igazi művésszé válni.

Voloncs Attila: Virágok esztendeje
A kivételes tehetségű, mindössze 19 éves 
szerző, Voloncs Attila első regényének cse-
lekménye az őszirózsás forradalom idején 
játszódik, egy Budapestre került kézdivá-
sárhelyi tizenöt-tizenhat éves fiú, Varga 
Árpád szemén keresztül.
Beszélgetőtárs: Erős Kinga

16.00
Wehner Tibor: Tapló 2.
Kíméletlen művészeti napló 2007-2016
Beszélgetőtárs: Kucska Ferenc
Az Enciklopédia Kiadó gondozásában 
2013-ban jelent meg az első, az 1996 és 2006 
közötti tíz év művészeti történéseit doku-
mentáló-feldolgozó kötet. A második feje-
zet szándékai változatlanok: napjaink 
művészetének személyesen átélt, a „nagy 
művészettörténet” által nem jegyzett törté-
néseinek megörökítése, az események hát-
terének feltárása, a jelenkor által lényegte-
lennek ítélt részletek és körülmények 
pontosságra törő leírása, alkotói portrék 
megrajzolása.

13.00
Bezselics Ildikó:
Kedvenc ízeink háziasan
Adalékanyagok nélkül a család egészségéért
Napjainkban egyre több szó esik a nép-
betegséggé váló táplálékérzékenységről, a 
már gyermekkorban jelentkező anyagcse-
re-problémákról – és természetesen az ezek-
hez kapcsolódó diétákról. Ebben a szakács-
könyvben ezek megelőzéséhez, a család 
életminőségének javításához kaphatunk 
útmutatást kedvenc ételeink, a leggyak-
rabban vásárolt élelmiszerek, alapanyagok 
házi receptjeinek bemutatásával.

14.00
Bíró Szabolcs:
Anjouk V. – Ötvenezer lándzsa
Anjou Károly virágzó birodalmában, akár 
egy hatalmas sakktáblán, számos figura áll 
fel egy újabb játszmához. Egy áruló vajda, 
egy tébolyult bizalmas, egy buja rokon és 
egy gyönyörű udvarhölgy, aki nem is sejti, 
micsoda felfordulást okoz a puszta jelenlé-
tével...

Benyák Zoltán:
Az utolsó emberig
Esküdt ellenségek – akiket a halál sem ment 
meg attól, hogy egymásnak essenek. Min-
den időkben, újra és újra. Háborúkban, vég-
napokban mindig szembetalálkoznak, és 
mindhalálig harcolnak önmagukért, a hitü-
kért vagy a szeretett nőért.
A szerző a világ legkegyetlenebb küzdel-
méről ír, amely átível történelmünkön – a 
régmúltból az elképzelt, távoli jövőbe.
Beszélgetőtárs: Szilvási Krisztián

10.00
Vidra Szabó Ferenc: Uszadékfa
Beszélgetőtárs: Galambos Krisztina

Két kisgyerek játszik a porban. Az egyik 
gyerek fekete hajú, kék szemű fiú, hegyek 
közötti kis faluban él. A másik gyerek sző-
ke, zöld szemű, a fővárosból érkezett. Róluk 
szól a történet, a barátságukról, az elmélyü-
lő érzelmi kapcsolatukról. A nyarakról, ame-
lyeket együtt töltenek, és a telekről, amikor 
távol vannak egymástól. És persze a szüle-
ikről, a környezetükről, az elfogadásról, az 
elutasításról.

11.00
M. Kácsor Zoltán: Sárkánytörvény
Közreműködik: Kecskés Judit illusztrátor

A Zabaszauruszok első kötetéből ismert 
három jó barát – Rilex, Kunyi és Barmol – 
történetei folytatódnak. A postás egy nap 
titokzatos levelet hoz LeiszútFeliszúttól. 
Kunyi gyanútlanul útra kel, hogy megláto-
gassa a selypítős sárkányt, akit olyan csúful 
meglopott. Rilex és Barmol azonban ve-
szélyt éreznek, és a keselyű után indulná-
nak. Ám ekkor egy hatalmas, tűzokádó 
árnyék vetül Dínómdánomra...

12.00
Varga Balázs: A győri politikai
vezetőréteg 1945 és 1956 között
Beszélgetőtárs: Rechnitzer János

A történész és szociológus író jelen köteté-
ben a közigazgatási, bírósági, pártiratokra, 
helyi sajtóra, önéletrajzokra, visszaemléke-
zésekre és életútinterjúkra támaszkodva a 
győri politikai elit változásait, átalakulását, 
összetételét vizsgálja sokrétűen és bősége-
sen adatolva.
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17.00
Temesi Ferenc: 49/49
Beszélgetőtárs: Illés Andrea

Márk és Ilona kapcsolatának alakulása a 
szó legnemesebb értelmében vett szerelmes 
regény – ám több is ennél. A személyes és a 
történelmi emlékezet mozaikjaiból ragasz-
tott korrajz, nemzedékregény, a nagy gene-
ráció regénye. Hol a hatvanas évek végi 
Magyarország mindennapjaiba nyerünk 
betekintést, hol a 2010-es években kalando-
zunk. Olyan élet- és történelmi helyzetekbe 
csöppenünk, melyek sokunknak ismerősek.

18.00
Száraz Miklós György:
Székelyek –
Történelemről és hagyományról 
Beszélgetőtárs: Derczó Tibor

A kötet nem elsősorban a székelyek tör-
ténelméről szól, sokkal inkább a természe-
tüket, szokásaikat, különösségüket igyek-
szik megragadni. De mert egy nép habitusa 
alakítja a történelmét, és a történelme ala-
kítja a habitusát, ezért a szerző mégis a 
történelembe ágyazva igyekszik megismer-
tetni velünk a székely népet, melynek saját 
öldje, himnusza, zászlaja, szent hegye, és 
ami a legfontosabb, saját szabadsága van.

13.00
A legkisebb hős
legnagyobb kalandjai Sütiországban
Keresztesi József: 
Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza
Beszélgetőtárs: Szlukovényi Katalin

Nagy a bánat Sütiországban, mióta Vér-
puding elrabolta a királylányt. Hiába jön-
nek a lovagok: a bősz Barátüle, a marcona 
Vadalmatorta és a többiek, egyikük sem tud-
ja kiszabadítani a szépséges Csokismi-
nyont. Nem segíthet itt más, csak Csücsök, 
a Hős Kiflivég, János vitéz és Muhi Andris 
méltó utóda a királylánymentő üzletágban.

14.00
Jenei Gyula: Mindig más
Beszélgetőtárs: Mezey Katalin

Lesz. Mint amikor visszakeresnénk egy-
egy jelenetet a hosszú-hosszú felvételen, de 
találomra soha nem tudunk a szükséges 
ponton megállni. Mindig hátrább futunk, s 
aztán türelmesen követnünk kell, hogyan is 
alakult valami a múltban, ami még csupán 
lesz. Jenei Gyula könyvet írt a visszakereső 
emberről. Versüzérben beszél egy gyerek-
korról, egy eltűnt világról, amely mindig 
mást mutat.

15.00
Johannes Brahms:
Complete symphonies
CD-bemutató
Berkes Kálmán beszélgetőtársa Fábián György

A Győri Filharmonikus Zenekar hivatásos-
sá válásának 50. évfordulója alkalmából 
hangfelvételt készített. Berkes Kálmán 
művészeti vezető, Liszt-díjas, Érdemes 
Művész vezényletével hallható az együttes 
a hanganyagon, amely a világhírű NAXOS 
hanglemezkiadó cég gondozásában jelent 
meg. A hármas CD-box tartalmazza Brahms 
négy szimfóniáját, valamint két nyitányát.

16.00
Benedek Szabolcs:
Kádár hét napja
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

A regény annak a hét novemberi napnak a 
történetét meséli el, amely nemcsak Kádár, 
hanem az ország számára is sorsfordítónak 
bizonyult – ugyanakkor korábbi esemé-
nyek felidézésével arra is keresi a választ, 
hogy miként és miért lett az 1956-os forra-
dalom kezdeti hívéből annak árulója és 
eltiprója.

10.00
Finy Petra: Akkor is
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Salamon Sára tanárnő nemsokára negyven 
éves lesz. Két gyermeket nevel, szereti a 
munkáját, és úgy hiszi, a házasságával is 
minden a legnagyobb rendben. Egyik reg-
gel azonban a férje – mindenféle magyará-
zat nélkül – fogja a bőröndjét, és elköltözik. 
Az új barátnőjéhez... Finy Petra e regényé-
ben is egy fájdalmasan nehéz női sorsot 
mutat be. Stílusa az évek során könnye-
debb, mégis karcosabb, szókimondóbb lett.

11.00
Mezey Katalin: Élőfilm
Beszélgetőtárs: Lázár Balázs

„Miközben a regény hősnőjét kanyargós 
útján követtem, megkíséreltem felidézni a 
hetvenes évek elejének ellentmondásokkal 
teli világát. Nehéz a közelmúltról nem elfo-
gultan írni. Szerencsére ez nem is az író 
dolga. Elfogultan írtam én is ezekről az 
időkről, elfogult szeretet késztetett arra, 
hogy a sokféle tapasztalatból új világot te-
remtsek. Botladozó, kialakulatlan hősnő-
met követve ezért törekedtem bemutatni a 
sokféle útkeresést, ami a mindenkori élet-
indulások jellemzője.”

12.00
Loschitz Ferenc: Az elmozdítás tilalma
Beszélgetőtárs: Mezey Katalin
Közreműködik: Lázár Balázs

Loschitz Ferenc első verseskötete magabiz-
tos formaérzékről és intellektuális elmélyült-
ségről árulkodik. Lírájának egyként építő-
anyaga mai mindennapi környezetünk és a 
gazdag költői fantázia világa.
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17.00
Gárdos Péter: Hét mocskos nap
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Mekkora hullámokat vethet egy apró rez-
dülés a történelem folyamán? Miként 
kapcsolódhat össze egymást nem is ismerő 
emberek sorsa?
Hét nap, három család és egy viharos év-
század története tárul elénk Gárdos Péter új 
regényében.

18.00
A két szerző közös könyvbemutatója
Benkő László:
Kinizsi – Mátyás király hadvezére
Új és egyéni hangvételű életregény Kinizsi 
Pálról, a legendás hősről, aki sosem vesztett 
háborút. Az Olvasó a filmszerűen pörgő 
kötetből megismerheti Mátyás hadvezéré-
nek kivételes élettörténetét, aki a legalacso-
nyabb sorból kapaszkodott fel a harmadik 
országos méltósággá.

Marcellus Mihály: A bosszú szolgái
A szerző legújabb regénye a tőle megszo-
kott részletességgel, fordulatos cselekmé-
nyen keresztül mutatja be a Kr. u. II. század 
végi Pannonia provinciák és Róma törté-
netét.

13.00
Király Farkas: Sortűz
Az 1989. decemberi romániai forradalom 
eseményeit a sorkatona szemszögéből lát-
tatja Király Farkas első kisregénye, mely-
nek főszereplői egy magyar, egy román, 
egy szász és egy szerb ifjú.

Kontra Ferenc: Az álom hídja
A szerző új regényének cselekményét – ki-
mondatlanul, de felismerhetően – a Vajda-
ság fővárosának jelenkori, poszttraumás 
valóságába ültette, ahol egy gyermekkór-
ház sugárfertőzött, fiatal felnőtt bentlakói-
nak sorsán keresztül a kilencvenes évek 
délszláv háborúi okozta fizikai és lelki sérü-
lések valós következményeivel nézhetünk 
szembe.
Beszélgetőtárs: Bíró Gergely

14.00
Fráter Erzsébet: A Biblia növényei
Beszélgetőtárs: Szabó Péter

A Szentírásban szereplő növények jó része 
nálunk kevésbé ismert, noha sokszor fontos 
szimbolikus jelentést hordoznak. Jelkép-
rendszerük megismerése és értelmezése 
nemcsak érdekes felfedezés, hanem abban 
is segíthet minket, hogy minél közelebb 
kerüljünk Isten Igéjéhez, és megértsük az 
Úr nekünk szóló üzenetét.

15.00
Hasonlít a szerelemre?
Nőalakok Szávai Géza regényeiben
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos
Közreműködik: Forgács Péter, Dunai Csenge

A lélek és a sors különös tájai felé sodornak 
Szávai Géza regényei, az olvasó pedig döb-
benten tapasztalja: milyen ismerős a titkolt 
félelmek, tétova remények, megcsúfolt 
érzelmek e könyörtelen világa. Az író karak-
teres nőalakjain keresztül vizsgáljuk az 
életmű egészét. Erőteljes nőalakok, kis-
lánykori szenvedésektől az öregek szerel-
méig.

16.00
Czigány György:
Ezer mondat és karácsony
Beszélgetőtárs: Horváth József

Czigány György üveskönyvének tízmon-
datos lírai jegyzeteiben személyes sorsának 
emlékei, élményei derülnek fel valami hir-
telen fényben – e száz mikro-prózához egy 
novella is társul derűs történeteivel.

10.00
Reisinger Attila:
A háború foglyai
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

A két kisregény az első világháborúról – az 
igaz és emberközeli történetek feldolgozá-
sával a száz éve véget ért Nagy Háború hősei-
nek állít emléket.

11.00
Simon Erika:
Paskó atya konyhája és kottája
Beszélgetőtárs: Czigány György

Paskó Csaba a vajdasági Kelebia plébánosa, 
a szabadkai székesegyház regenschorija, az 
egyházmegye zeneigazgatója, karmester, 
orgonaművész és mindezek mellett: mes-
terszakács. Riportkönyvünk ezt a szokat-
lan, rendkívüli, ugyanakkor kiemelkedő 
életpályát mutatja be érdekes történetekkel 
és sok-sok fényképpel fűszerezve.

12.00
Szalay Gyula: A Nyugat kapuja – GYŐR
A szerzővel és a könyv tervezőjével,
Lakatos Gy. Lászlóval Barna Attila beszélget

Könyvünk közel két évezredet tekint át: az 
idő, a történések és a tér(ség) keresztmet-
szetében vázolja fel azt az ívet, amely a 
történelem tényeit a jelenre, és bizonyos 
fokig a jövőre vetíti. A hangsúly az állam-
alapítás, államépítés és a kereszténység 
párhuzamos fejlődésére helyeződik, de 
kiemelten foglalkozik a város történetének 
csúcspontjával, a török elleni küzdelem-
mel, s az azt követő barokk korszakkal is.

Szávai Géza
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17.00
Görög Ibolya:
Summa summarum
Európaiság – hitelesség – protokoll
Beszélgetőtárs: Kárpát Zsolt

Hogyan lehet válaszolni egy kínos e-mail-
re? Hogyan kerüljük el, hogy alapvető 
hibákat kövessünk el egy hivatalos ren-
dezvényen? Hogyan viselkedjünk, ha netán 
II. Erzsébet királynő fogad bennünket a 
Buckingham palotában? Vagy ha egy evő-
eszközökkel dúsan rakott asztalhoz kell 
leülnünk? Milyen a jó koktélfalat? Milyen a 
jó koktélruha? Miért ne hordjunk munka-
helyen papucsot? Milyen a jó főnök? És 
még rengeteg kérdés – közel 300 oldalon át.

19.0                                0 Belépőjegy: 1000 Ft
Keresztben jégeső
Bereményi Géza és Másik János műsora
Cseh Tamás 75 éve született. Egykori alko-
tótársai különleges műsorral állnak szín-
padra. Az író-költő készülő életrajzi regé-
nyéből olvas fel részleteket, a zeneszerző-
énekes a Cseh Tamással, Bereményi Gézá-
val írott, illetve hármuk közös dalait énekli. 
A regényrészletek és dalok fogaskere-
kekként lendítik egymást tovább és tovább 
a lélek száguldó országútján.

16.00
Világ, világom...
Alkotói portré:
Buda Ferenc költő, műfordító
Beszélgetőtárs: Jánosi Zoltán 
Közreműködik: Buda Ádám,
Bencze Balázs, Rossa Levente

Buda Ferenc súlyos versek költője; ritkáb-
ban jelennek meg kötetei, mint könnyű-
szavú pályatársainak. Komolysága nem 
tűri a rutinverset. A költészetet az élet mér-
céjével méri, máig őrzi a költői szó erejébe 
és fontosságába vetett hitet. Az értékek 
egyetemes megingása közepette az értékek 
megingathatatlanságát hirdeti.

Buda Ferenc

14.00
Simon Márton: 
Rókák esküvője
Beszélgetőtárs: Horváth Sándor Domonkos

Simon Márton költő, slammer és műfor-
dító. 2004 óta publikál, idén a harmadik 
kötetét veheti kézbe az olvasó. Költészete 
egyenes beszéd, versei egy olyan világról 
szólnak, ahol lehet, hogy már csak a rókák-
ban bízhatunk.

15 00.
„Az újraálmodott Róma” 
Pódiumbeszélgetés a Győri Corvináról
Beszélgetőpartnerek: Zsupán Edina,
Kelemen Eörs, Kiss Tamás

A corvina Flavius Blondus (1392-1463) 
munkája, aki kortársai között az ókori Ró-
ma legjobb ismerője volt. A könyv – Roma 
Instaurata – a római régészet alapkövét 
jelenti, az európai kultúrtörténet egyik 
különlegessége; a Győrben őrzött példány 
az egyetlen ismert, teljes kéziratos példá-
nya Blondus művének.
2018 májusában a Mátyás király-emlékév 
keretében a fakszimile díszkiadás mellett 
magyarul is megjelent a kötet. A Győri Cor-
vina 2005 óta az Unesco szellemi világörök-
ségének része.

10.00
A békakirály
A Dvorák-Patka Színház előadása
Grimm meséje alapján
Szereplők: Dvorák Gábor és Patka Heléna

A gyönyörű királylány eladósorba kerül, 
jönnek is a kérők messze öldről, hogy el-
nyerjék a kezét és vele együtt a fele király-
ságot. Bele is szeret az egyik királyfiba, csak-
hogy szerelmét a gonosz boszorkány csúf 
békává változtatja. Ha a királylány megcsó-
kolná a békát, megszűnne a gonosz átok...
Az előadást 3-10 éves gyerekeknek ajánljuk!

11.30
Kortárs irodalmi vetélkedő
Vezeti: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Zsűri: Milbacher Róbert, Pethőné Nagy Csilla,
Sütő Csaba András

Az idei vetélkedő témája Milbacher Róbert 
2016-ban Margó-díjjal jutalmazott kötete, a 
Szűz Mária jegyese. A döntőbe jutott győri 
középiskolás diákok csapatai mérik össze 
tudásukat a novellaciklus alapján.

Bereményi Géza és Másik János
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19.3                                0 Belépőjegy: 1000 Ft
Szőke Nikoletta Quartet koncertje
Vendég: Gájer Bálint
Szőke Nikoletta montreux-i versenygyőz-
tes, Junior Prima-díjas előadó. A hazai kon-
certtermek mellett nagy sikerrel lépett fel 
már több világvárosban. A koncert során 
saját dalok mellett a Moonglow, a legújabb  
– hetedik – CD dalait is hallhatja a közönség. 
Zenésztársai az ország legkiválóbb jazz 
zenészei közül kerültek ki. A formáció ven-
dége az ország egyetlen croonere, Gájer 
Bálint, akivel ebben az évben kezdtek el 
együtt dolgozni.

15.00
Édes emlékek Anyukámtól
Bernáth József süteményes könyvének
bemutatója
Beszélgetőtárs: Rimányi Zita

Sokszor a legegyszerűbb, leghétköznapibb 
sütemények elkészítéséhez a legnehezebb 
megbízható receptet találni. Akinek nem 
volt olyan szerencséje, mint Bernáth Jó-
zsefnek, hogy édesanyja minden ebédhez 
frissen sült süteményt tálalt, ráadásul az 
összes receptet továbbadta fiainak, annak 
óriási segítség lesz a séf legújabb könyve, 
melyben 54 klasszikus sós és édes süte-
mény receptje található meg. 

16.0                                0 Belépőjegy: 1000 Ft
A sándorgyuri
Sándor György filmen és pódiumon
1. rész: filmvetítés
A sándorgyuri – Kocsis Tibor
dokumentumfilmje
S Z Ü N E T
2. rész: Válogatott rögtönzéseim 
Sándor György pódiumestje
Közreműködik: Kocsis Tibor rendező
80 év 50 percben. A Sándor Györgyről szóló 
dokumentumfilm átfogóan mutatja be a hu-
moralista életét, életpályáját, munkásságát, 
felvillantva a legemlékezetesebb jeleneteit, 
utcai tréfáit. A filmben mások mellett Galla 
Miklós, Verebes István, Szinetár Miklós, 
Szörényi Levente és Bródy János méltatja.
A program második részében Válogatott rög-
tönzéseim címmel a Kossuth-díjas humora-
lista önálló estjét láthatják.

13.00
Géczi János-Csányi Vilmos: Őszi kék
Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

Csányi Vilmos etológus és Géczi János író 
párbeszéde nem mindennapi intellektuális 
utazásra csalja el az olvasót. Két homo sapi-
ens próbál átlépni az emberi megismerés 
korlátain. Két barát beszélget életről és 
halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról 
és önmagunk becsapásáról. Arról, ami fon-
tos, és arról, amit sohasem érthetünk meg.

14.00
Verebes István: Tólig
Tapasztalásaim történetei, történeteim ta-
pasztalásai színházban, rádióban, újságnál, 
televízióban, forgatásokon, hakniban;
2009–2016
Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

Verebes István, a magyar művészvilág le-
gendás alakja összetett személyiség, szerte-
ágazó tehetséggel: fanyar humora, iróniája 
sokak kedvencévé tette. Regényes önélet-
rajzi kötetében önnön színházi, rádiós, 
újságírói és televíziós tapasztalatait, élmé-
nyeit, jó és rossz benyomásait osztja meg az 
olvasókkal. A kíméletlen őszinteséggel meg-
írt, az álszentséget messzemenően kerülő 
mű a magánélet rejtekeibe és a kulisszák 
mögötti világba is betekintést nyújt, egy-
ben önfeledt szórakozást ígér.

10.00
Dézsi Csaba András:
Gerzson és Panka kalandjai
Beszélgetőtársak: Hajba Ferenc, Hessling Hegyi Erika

Gerzson és Panka, a beszélő, színpompás 
amazóniai papagájok igazi egyéniségek. 
Csabának és Verának, a történetek két em-
ber főszereplőjének gyökeresen megvál-
toztatták az életét. Kalandjaik egy folyama-
tosan bővülő mesés családi állatkert életét 
mutatják be – valóságos, de mesés világba 
kalauzolva a gyerekeket.

11.00
Tegnapi lázadások, mai normák
Magyar mesék lázadó lányoknak
A kötetet bemutatják: Kiss Judit Ágnes szerző
és Szlukovényi Katalin szerkesztő
Beszélgetőtárs: Wenczel Imre

A Lázadó-lányok sorozat az utóbbi évek 
egyik legnagyobb gyerekirodalmi sikertör-
ténete lett. Az Esti mesék lázadó lányoknak 
az idén újabb 100 különleges nő történeté-
vel folytatódik, jelen kötet pedig 25 magyar 
nő meséje hat kortárs szerző tolmácsolá-
sában. A főszereplők családi hátterük, hi-
tük és mesterségük szerint is hatalmas vál-
tozatosságot mutatnak. Ami közös bennük, 
az az elszántság és a lelkiismeretes tettvágy, 
amely szeretettel és alkalmazkodással min-
dig eléri célját.

12.00
Bemutatkozik az OPUS, a Szlovákiai
Magyar Írók Társaságának folyóirata
Beszélgetőtársak: Hizsnyai Zoltán, H. Nagy Péter, 
Z. Németh István, Baka L. Patrik

A csaknem tíz éve működő folyóirat első 
ízben 2009-ben jelentkezett Dunaszerda-
helyen. Az Opus kísérletet tesz arra, hogy a 
lokális és a globális erővonalakat – s itt esz-
tétikai értékekről van szó – egyensúlyban 
tartsa. Ilyen értelemben a szlovákiai magyar 
kultúrát nem választja le annak (közvetlen 
és világirodalmi) kontextusáról, de hangsú-
lyossá teszi a lokális értékek legitim beszéd-
képességét.

Szőke
Nikoletta

Gájer Bálint

Sándor György
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16.00
Al Ghaoui Hesna: Holli, a hős
– Mese arról, hogyan félj bátran
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

Szerinted ki az igazán bátor? Például az, aki 
bár fél, meg meri tenni azt, amitől tart. A fé-
lelem, bármilyen furcsán is hangzik, fontos 
és hasznos érzés. Sőt, a segítségedre lehet, 
ha megtanulod kezelni!
A haditudósításairól híres, immár kétgyer-
mekes riporter saját rajzaival illusztrált 
könyvében segít erőt meríteni a gyerekek-
nek a nehéz helyzetekben, hogy bátran és 
magabiztosan nézhessenek szembe a kihí-
vásokkal.

17.00
Szellem a fazékból
Vinkó József műsora
Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesz-
tője gasztronómiai kalandozásra hív ben-
nünket; A Szellem a fazékból történelem, 
gasztronómia, irodalom, művészet egyben, 
irodalmi remekléseket kínál az evéssel, az 
étvággyal és a kulináris élvezetek nyújtotta 
örömökkel kapcsolatosan. Ínycsiklandó 
történetek, főszereplői ínyencek, séfek, ko-
fák, pincérek, haspókok, írók, színészek, 
művészek: mindenki, akit a tűzhely lángja 
megcsapott.

20.0                                0 Belépőjegy: 1000 Ft
Farkashajsza
Hobo Viszockij-estje
A legendás orosz színész és dalszerző, költő 
emlékének szentelte műsorát Földes László, 
azaz Hobo. Az elnyomás évei alatt illegá-
lisan terjedtek a szabadságot igenlő Viszoc-
kij-dalok, melyeket a nagyszerű színész 
rekedtes hangon, saját gitárkíséretével 
énekelt. „Sosem láthattam őt, nem hallgat-
hattam Viszockij dalait. Ő belehalt a létező 
szocializmusba, én túléltem. Dalait meg 
sem próbáltam úgy előadni, ahogy ő tette. 
Nem tudok gitározni, így harmóniáit, dal-
lamait, sorait a rockzene hangzásával ját-
szom el magyarul. És kizárólag azokat, 
melyeket saját hazámban és saját utamon 
érvényesnek érzek.” (Hobo)

14.00
Tök jó versek a suliról 
Békés Márta: Imbolygó iskolabolygó
Beszélgetőtársak: Gáti István, Dávid Ádám
Közreműködnek a budapesti Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból
verbuválódott Gézamalac kórus tagjai

„Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki vi-
dám tanévkezdésről akar olvasni, vagy a 
lánybarátságokról, vagy éppen a rajzóra és 
a testnevelés kínjairól.”  (Vekerdy Tamás) 

15.00
Dóka Péter: Szupermalac és Űrpatkány
A szerzővel és Máli Csaba illusztrátorral
Dávid Ádám beszélget
Megmentheti egy malac és egy patkány a 
világot? Sikeresebbek lehetnek, mint a dali-
ás Acélmedve? És vajon megkapják a szu-
perhősengedélyt? Dóka Péter új trilógiájá-
nak első, Hősök leszünk! című kötetének 
bemutatóján részleteket láthatunk a köte-
tek alapján készült rajzfilmsorozatból 
(gyártó: Magyar Rajzfilm Kft.), és Máli Csaba 
élőben rajzolja meg a főhősöket.

12.00
Péntek Marica: Bézs
Beszélgetőtárs: Werner Krisztina

A bézs a nők színe. Egy nő tud háttérként 
szolgálni, önállóan létezni, vagy épp sem-
legesen viselkedni – mint a bézs szín. Csak 
a bézs nő tud talpon maradni ebben a 
világban. A könyv annak a bézs életérzésű 
nőnek a gondolatait fogja csokorba, aki 
mindegyik oldalát megtapasztalta a szín-
nek; a szeretet, az egyensúly, a boldog pár-
kapcsolatok és az élet szerelmese.

13.00
Nagy Bendegúz:
Bendegúz, a kerekesszékes világjáró
Beszélgetőtárs: Borkuti László

Nagy Bendegúz huszonöt éve – egy sport-
baleset után – került kerekesszékbe, de a 
trauma ellenére nem adta fel álmait. Azóta 
beutazta majd az egész világot. Négy öld-
rész közel 100 országában járt, hol kerekes-
székben, hol ló- vagy öszvérháton, de 
mindig egyedül, rábízva magát a sorsra.

10.00
Gülch Csaba: Csendlépcső
(a haláltangó sorai)
Beszélgetőtárs: Fellegi Melinda 
Közreműködik: Gáti Oszkár

„A Gülch Csaba által bejárt kálvária, az újra 
nyelvre kívánkozó ima, a megerősítést nyert 
hit az Istennel való kapcsolatot is átformál-
ja. Újra birtokba veszi és otthonossá lakja 
az eladdig árnyékok uralta belső helyeket, 
fényt költöztetve a sötétség helyére. Az oda-
átból visszatér az ideátba is – hiszen végül 
minden, minden az Ő dicsőségét hirdeti.”    
– Szemes Péter kritikus, irodalomtörténész

11.00
Varró Dániel: A szomjas troll
Beszélgetőtárs: Ihász Anna

Varró Dániel ebben a skandinávoskodó 
meseüzérben a szörnyű zord fjordok vilá-
gába kalauzolja olvasóit. Megidézi és „var-
ródanisítja” az északi és a kelta folklór né-
hány jellegzetes alakját: trollokat, mocsári 
goblinokat, orkokat, leprikónokat, hableá-
nyokat és hablegényeket. Az események-
ben és szójátékokban gazdag világban min-
denki ráismerhet saját családi történeteire, 
ismerőseire és legfőképpen önmagára, ami-
ben sokat segítenek Maros Krisztina pompás 
képei.

Hobo

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

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

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

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

 jövőt (digitális szolgáltatások)

Mindenhol jelen vagyunk 
 a városban  (Győrben 11 telephely)

 a megyében (több, mint 150 település)

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

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

www.gyorikonyvtar.hu

Könyvtár és
Közösségi Tér

Dr. Kovács Pál

17.30                            muzeális gyűjtemény
Szavak a mélyből 
Író Alkotók Klubja antológiája
A kötetet bemutatják:
Dittrich Panka és az antológia szerzői
Az íróközösség első nyomtatott antológiá-
jában 17 szerző írásai látnak napvilágot. Eb-
ből adnak ízelítőt az alkotók, meglepetéssel 
fűszerezve.

18.00                                  rendezvényterem
Dezső László:
Erdély – A Kárpátok Tündérkertje
Beszélgetőtárs: Szabó Béla
A természetjárás szeretetének és a fényké-
pezés szenvedélyének gyümölcse ez a fotó-
album. Tündérország kertjében, azaz Erdély 
fenséges tájain, és az Erdélyt körülölelő Kár-
pátok bércein, völgyein barangolhatunk e 
fotóalbum oldalait lapozva. Értékes virág-
ritkaságok, az Európa-szerte szinte teljesen 
eltűnt, de itt még fellelhető gazdag állat-
világ fotói egészítik ki a fényképek gyűjte-
ményét.

17.00                                  rendezvényterem
Találkozások 
Győri Antológia 2018
A vendégeket köszönti: Csáky Anna 
A műveket a szerzők olvassák fel.
Közreműködik: Tóth László és vonósnégyese
A cím a kötet alapüzenetét fogalmazza meg: 
a nagy elődök és kortársak alkotásaival 
való megismerkedés élményeiből fakadó 
mondanivalót, melyet versekben, kispró-
zákban, fotókon, textilképeken, szobrok-
ban, festményeken tárnak elénk a GYAK 
alkotói. Tiszteletadás ez olyan nagyságok-
nak, mint például József Attila, Kosztolányi 
Dezső, Ady Endre, Pilinszky János.

17.00                            muzeális gyűjtemény
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
könyvbemutatója
Győri Tanulmányok 2018/39
A kötetet bemutatja: Bana József, Horváth József
A legújabb kötet többek között Bana József, 
Biczó Zalán, Borbély Tamás tanulmányait, 
valamint Dominkovits Péter recenzióját tar-
talmazza. A kötet tucatnyi tanulmánya és 
forrásközlése számos érdekességgel szolgál 
Győr történetének a török kortól a 20. szá-
zad közepéig terjedő időszakából.

16.00                            muzeális gyűjtemény
A Magyar Nemzeti Levéltár
Győr-Moson-Sopron Megye
Győri Levéltárának könyvbemutatói

„Mi úgymond mennyei polgárok
vagyunk…”
Válogatás a magyarországi protestantizmus 
történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti 
Levéltárban
A kötetet ismerteti: Kovács Eleonóra

A kötet kronologikusan haladva – a lutheri 
reformáció magyarországi jelentkezésétől 
egészen 1956-ig – a magyarországi refor-
máció történetében lényeges, jellemző vagy 
éppen jelenségként érdekes eseményeket 
bemutató, tartalmában fontos, ugyanakkor 
esztétikailag is értékes dokumentumokból 
válogat.

Forrásaink a reformációról
Dokumentumok az MNL Győr-Moson-Sop-
ron Megye Győri Levéltárából
A kötetet ismerteti: Cserhalmi Zoltán

A források kétharmad része a 18. században 
keletkezett, és illusztrálja azt a mintegy hét 
évtizedes csendes ellenreformációt, amit 
nem ok nélkül nevez számos egyháztörté-
nész „második babiloni fogságnak”. A többi 
forrás 19-20. századi, és elsősorban a protes-
tánsok „civil” életébe enged betekintést.

Tanulmányok a Kisalföld múltjából
Kisalöldi Szemle V.
A kötetet ismerteti: Horváth József

A 17-18. századi pestisjárványoknak, a ter-
mészettudósok 1874. évi tanácskozásának, 
valamint az 1919-es kommunista bűnpe-
reknek a helyi hatásaival ismerkedhetnek 
meg az olvasók. Emellett Abda község ha-
tárkonfliktusairól, a 17-18. századi statutu-
mokról, egy amerikai bombázó repülőgép 
kálváriájáról, valamint a Magyar Vagon- és 
Gépgyár Harmadik Birodalomba történő 
kitelepítéséről készült írások kerültek a 
kötetbe.

15.00                            muzeális gyűjtemény
Biczó Zalán:
A győri olasz hadifoglyok emlékezete
Az emlékkönyvet bemutatja a szerző

Győrben az első világháború idején katonai 
szükségkórházakban betegségek következ-
tében 64 olasz katona halt meg, akiknek sír-
jai ma is láthatóak a nádorvárosi közteme-
tőben. A győri nők nemes gondolata alapján 
és a városi elöljáróság támogatásával 1924-
ben tartották az olasz katonasír-ünnepélyt 
– Győr nevét ismertté téve egész Itáliában e 
nemes cselekedettel.
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16.00                                  rendezvényterem
Jobbágyi Zsolt:
Égi bárka Pannon tájban
Beszélgetőtárs: Szántai Lajos

Szent öldrajz, szakrális geográfia. Lehet-e 
a teremtett világ képének magasrendű üze-
nete? Van-e arca, ábrázata, nézése a tájnak? 
Ha igen, képesek vagyunk-e olvasni belőle? 
Ha válaszra akarunk lelni, el kell indul-
nunk. Útra kelni annyi, mint felébredni, és 
önmagunk helyét a világban megtalálni. 
Úton, ösvényen, hegygerincen, folyópar-
ton járva saját idegpályáink, vérkeringé-
sünk, gerincoszlopunk belső ösvényein 
zarándokolunk. Ha útra kelünk, hazatalá-
lunk. Hazánkba-házunkba térünk, oda, ahol 
szívünk rejtezik.

16.00                            muzeális gyűjtemény
Teke András: A z'Ergényi
Beszélgetőtárs: Biczó Zalán

Ezt a könyvet nem egy történész írta, nem 
akart „igazságokat” leírni, nem szándé-
kozott történelmet csinálni. Adatokat, 
tényeket, információkat, összeüggéseket 
közöl, folyamatokat mutat be. A kötetben 
helyet kaptak a ma is a lakótelepen élők 
visszaemlékezései, rengeteg fénykép és 
dokumentum, 1946-tól, 1954-en át, 1966 
érintésével eljutunk a lakótelep tényleges 
kialakulásához, az 1980-as évek közepéhez, 
majd a mai létezéséhez.

15.00                                  rendezvényterem
Értékteremtő életpályák
Jeles pedagógusok
Győr-Moson-Sopron megyében – 9. kötet
A kötetet ajánlja: Horváth József 
Közreműködik: Az „Emelj fel emlék!” Alapítvány
művészeti csoportja

Az antológia-sorozat 9. kötete huszonkét 
egykori kiváló pedagógus életútját, peda-
gógiai munkásságát, közéleti tevékeny-
ségét, valamint a nevükhöz kötődő, ma is 
működő helyi hagyományrendszert mutat-
ja be az alapítvány célkitűzéseinek megfe-
lelően. A könyv a korábbiakban feldolgo-
zott életutak repertóriumát is tartalmazza.

15.00                            muzeális gyűjtemény
Horváth Csaba Sándor:
Sopron környékén zakatoló
vicinálisok a kezdetektől 1920-ig
Beszélgetőtárs: Kalocsai Péter

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Kará-
nak fiatal oktatója a hazai vasúttörténetbe 
ágyazva mutatja be a Sopron környéki vici-
nálisok (Fertővidéki, Sopron–pozsonyi, 
Sopron–kőszegi HÉV) történetét, alapos 
gazdasági, társadalmi, településfejlődési 
kitekintéssel, helyi gyűjtők képeslapjaival 
illusztrálva.

10.00                                  rendezvényterem
Győri Andor: Ébredés az alkonyatban
– novellák, elbeszélések, karcolatok
Beszélgetőtárs: Csáky Anna
A művekből részleteket olvas és
gitármuzsikával közreműködik a szerző

Győri Andor hivatalos utakon bejárta a 
világot, bőséges élményanyagot gyűjtve 
későbbi írásaihoz. Novelláskötete egyaránt 
tartalmaz a valóságot naplószerűen idéző 
írásokat és a képzelet világában játszódó, 
fontos üzeneteket hordozó történeteket.

11.00                                  rendezvényterem
Kecskés Rózsa: Vallomásaim
– szülőöldem, otthonom, hazám
Beszélgetőtárs: Cseke J. Szabolcs

Vallomás és történelemidézés szülőöld-
jéről, Szatmár megyéről és Erdélyről, Győr-
Moson-Sopron megyei életéről, munkássá-
gáról, a Kárpát-medence gyöngyszemének 
tartott hazánkról. A tanár-könyvtáros és 
kutató, alkotó helytörténész a festészetéből 
is ízelítőt ad verskötete utolsó fejezetében.

12.00                                  rendezvényterem
Kozák Ágnes: Tóbiás és az angyal
Igaz történetek és mesék felnőtteknek
Beszélgetőtárs: Cseke J. Szabolcs
Közreműködik: Bende Ildikó és Győri Andor

Az orvos-író igaz történeteinek témáit nagy-
részt saját életéből választotta, többségük 
kórházi környezetben játszódik. Az orvosi 
munka nehéz, kihívásokkal teli próbatéte-
lei mellett bemutatja az egészségügy humo-
ros oldalát is. Egyes mesék – például a bib-
liai történet vagy a Grimm-mese – száza-
dunkban, ma élő emberek szereplésével 
elevenednek meg.

13.00                                  rendezvényterem
Nagygábor Margit:
Házad bárhol lehet, hazád csak itt
Beszélgetőtárs: Holdasi Szabó Zsuzsa
Közreműködik: Maszlay István,
Kámfor Barnabás, Szigeti Endre

„Úgy gondolom, az igazi költő vátesz. Jós, 
aki előre látja vagy sejdíti a jövőt. Ha csak a 
saját érzelmeit, bánatait jajongja el vagy 
elharsogja örömeit, az nem más, mint ön-
kifejezés. Több kell. Meg kell érni. Ki kell 
nyílni, meg kell az elmének fényesedni, vi-
lágosodni. Látni, tudni kell az utat, melyen 
embertársaink csak tévelyednek. S persze 
az sem árt, ha abban, amit leírtunk, benne 
van a poézis...”

14.00                            muzeális gyűjtemény
Dömötör István:
Versek, mondások, észrevételek
Beszélgetőtárs: Bezák Tibor
Közreműködik: Kámán Dóra

A győri szerző idei, ezúttal felnőttek számá-
ra összeállított könyvéből kaphatnak ízelí-
tőt az érdeklődők.

14.30                                  rendezvényterem
A „Köztünk élő irodalom” című
rejtvényüzet eredményhirdetése
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18.00                                  rendezvényterem
Fellegi Melinda: Tangó
Beszélgetőtárs: Gülch Csaba
Közreműködik: Mohácsi Nóra – vers,
Matuz Gergely – fuvola
Kezdetben „rímes, furcsa játék”-nak indult, 
közben átélt veszteségei miatt léleképítő 
terápiává vált a versírás Fellegi Melinda 
zongoraművész számára. Költeményei rob-
bantak a Facebookon, amelyekhez kortárs 
szerzők – Dragony Tímea, Kovács Zoltán és 
Zombola Péter – komponálnak zenét. Kokas 
Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművé-
szek az idei Fesztiválakadémia „udvari köl-
tőjévé" választották.

18.00                            muzeális gyűjtemény
A Fiatal Írók Szövetsége
elsőköteteseinek bemutatkozása

Csombor Rita: Smink nélkül 
Csombor Rita az odafigyelés költője: a leg-
váratlanabb vagy legegyszerűbb köznapi 
helyzetekben, villanásokban, foszlányok-
ban is meglátja a verset. A légzés, a szív-
verés vagy az emlékezés ritmusát leképező 
zenei periódusokat szerkeszt.

Csillag Lajos: Túlsó part
A kisregény a középiskolás diákok köze-
gében játszódik 2008 környékén. Cselek-
ményének egyik központi eleme, az iskolai 
erőszak alapvetően szociológiai-közéleti 
kérdés is, így a regény egyik fontos kérdés-
felvetésének megvannak a közéleti alapjai.
Beszélgetőtárs: Horváth Veronika

17.00                                  rendezvényterem
A Műhely folyóirat
JAPÁN tematikájú számának bemutatója
Közreműködnek: Dénes Mirjam, Vihar Judit,
Villányi G. András szerzők
Moderátor: Juhász Attila

A hagyományos és modern japán kultúra 
több szelete is helyet kapott e lapszámban, 
így a virágrendezéssel foglalkozó ikebana, 
vagy az egész világon oly népszerű kép-
regény, a manga. A folyóiratot a Gendzsi-
album kivételes képei illusztrálják, a neve-
zetes mű, a Gendzsi regényének verseit is 
megcsodálhatják az olvasók. Kuriózum 
Csikamacu Monzaemon, a japán Shakes-
peare-nek nevezett író komédiája. A kiad-
ványban szerepelnek olyan klasszikusok, 
mint Basó, Akutagava vagy Obe Kóbó, de 
számos kortárs író, költő is, például a 
Nobel-díjas Óe Kenzaburó.

17.00                            muzeális gyűjtemény
Szkárosi Endre:
Véletlenül nem jártam itt
Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

Szkárosi Endre költészete a költői nyelv ki-
terjesztésének olyan gyakorlatát valósítja 
meg, amely a vizualitást, a performatív gesz-
tusokat a nyelv természetéből és kifejező-
erejéből következő szerves lehetőségként, 
létező struktúraként fogja fel. Új, válogatott 
kötete a költő lineáris sorverseit mutatja be.

November 16., péntek

10.00
Mátyás király és a vadkörtefa
Drámás mese, mesés dráma
Játék Frankó Katával

11.00
Kőleves Mátyás király módra
Mese-főzés délre Albert Nórival

12.00
Egyszer volt kutyavásár
Vásáros drámajáték és mese Frankó Katával

13.00-16.00  Játszóház
„A tök és az ökör”
Díszes papírtök készítése Mátyás király-mese 
alapján

16.00
Zenesarok zsákbamacskával  
Közös éneklés és játék kicsiknek, nagyoknak és já-
tékos kedvű felnőtteknek Németh Diánával

17.00
Kerekítő Manó és az évszakok
Töreky Zsuzsi zenés, mondókás interaktív előadása

November 17., szombat

10.00
Játék a mese birodalmában
Drámajáték Bálint Bettyvel és Balla Ricsivel

11.00
Zenesarok zsákbamacskával  
Közös éneklés és játék kicsiknek, nagyoknak és já-
tékos kedvű felnőtteknek Németh Diánával

12.00-14.00  Játszóház
Mini titkos napló készítése Mátyás király cor-
vinái nyomán

14.00-16.00  Játszóház
„Mátyás király aranyszőrű báránya”
Bárány kulcstartó készítése dekorgumiból

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

17.00
Mátyás király igazmondó juhásza
Rozi, aki a gyerekekkel együtt Fűzi a mesét
Interaktív mese Füzi Rozival

November 18., vasárnap

10.00
Kerekítő Manó és az évszakok
Töreky Zsuzsi zenés, mondókás interaktív előadása

11.00 
Közös éneklés Váray Lacival
Játékos mondókák, kalandos történetek kicsiknek 
és nagyoknak, sok humorral megmuzsikálva

12.00-14.00  Játszóház
Mátyás király udvarában –
Palota készítése papírból

14.00-16.00  Játszóház
„Egyszer volt Budán kutyavásár”
Kutyás ajtódísz készítése papírból

16.00
Játék a mese birodalmában
Drámajáték Bálint Bettyvel és Balla Ricsivel

17.00
Mátyás király igazmondó juhásza
Rozi, aki a gyerekekkel együtt Fűzi a mesét
Interaktív mese Füzi Rozival
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A Mesekuckó előadásaira, játszóházi foglalkozásaira csoportokat, osztályokat
a helyszín adottságai miatt nem tudunk fogadni! Köszönjük megértésüket.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és a Generációk Háza által meghirdetett
rajzpályázat alkotásai a Mesekuckónál megtekinthetők!
Eredményhirdetés vasárnap 11 órakor a Nagyszínpadon!



A 18. Győri Könyvszalon támogatói és partnerei:

Fő támogató:

18. 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
Címlap: Pálfalvi Lukács

Nyomdai előkészítés: körív stúdió
Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

Felelős vezető: Radek József igazgató

www.gyoriszalon.hu

Támogatók:

Médiatámogató:

Együttműködő partnerek:

• MAXIM KÖNYVKIADÓ

• MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ZRT.

• MŰHELY

• ÖT TEMPLOM ADVENT

• PALATINUS KIADÓ

• PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

• POZSONYI  PAGONY

• PÜSKI  KIADÓ 

• RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS

 TÖRTÉNETI MÚZEUM

• SANTOS KÖNYVKIADÓ 

• SAXUM KIADÓ – SZIGET KIADÓ

• SCOLAR KIADÓ 

• SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

• TARANDUS KIADÓ

• TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ

• XANTUSZ KÖNYV (ERDÉLY –

 FELVIDÉK – VAJDASÁG)

• AMBROOBOOK

• BOOOK KIADÓ 

• CERKABELLA KÖNYVKIADÓ

• EURÓPA KULTURÁLIS  FŐVÁROSA

 (EKF)  PROJEKT

• FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE (FISZ)

• GYŐR TESTVÉRVÁROSAI (BRASSÓ –

 INGOLSTADT – POZNAN –

 SINDELFINGEN – WUHAN)

• GYŐRI  LEVÉLTÁRAK

• GYŐRI  SZERZŐK  

• HAZÁNK KIADÓ

• HOLNAP KIADÓ

• DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS

 KÖZÖSSÉGI  TÉR

• KÁLVIN KIADÓ

• KOSSUTH KIADÓ ZRT.

• KÖNYVES SZÖVETSÉG

• KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ 

• LAPCOM ZRT. 

• LIBRI  KÖNYVKIADÓ 

• LÍRA KÖNYV ZRT.

• MAGYAR BIBLIATÁRSULAT 

• MAGYAR KULTÚRA KIADÓ

A kiadók a Könyvszalon idején

10-50 százalékos
árengedményt adnak.

RÁBA
HOTEL

CI T Y C E N T E R

K
ia

dó
k 

és
 k

iá
llí

tó
k

Tám
ogatók

30


