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A Győri Szalon a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
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Micimackó születésnapja október 14.

Rick Yancey: Az ötödik hullám

Grecsó Krisztián: Megyek utánad

Könyvkritika

Könyvbemutató a Könyvhéten

Ezen a napon történt

A Young Adult korszak
hajnalán egy újabb
könyvecskébe botlottam bele,
amely az éppen felnövekvő
korosztályt célozza meg,
ezúttal M16-os gépkarabéllyal.
Rick Yancey könyvének
főszereplője Cassiopeia
Sullivan (Cassie), aki
igyekszik életben maradni a
földönkívüli támadás alatt álló
Földön, és megtalálni öccsét.

A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
olvasótermében került sor
június 14-én
Grecsó Krisztián
Megyek utánad című, a
Könyvhétre frissen megjelent kötetének a
bemutatójára. A szerzővel Dudás Dorottya
beszélgetett.
Az Isten hozott (2005), a Tánciskola (2008) és a
Mellettem elférsz (2011) után a negyedik regény is
három év alatt született meg, úgy tűnik, ez az alkotói

A Micimackó első kiadása
1926. október 14-én
Nagy-Britanniában a
Methuen & Co. Ltd. (London)
kiadó gondozásában,
E. H. Shephard rajzaival jelent meg. A szerző Alan
Alexander Milne angol költő, regényíró, drámaíró
és publicista, aki eredetileg fia számára írta a máig
hatalmas népszerűségnek örvendő gyermekkönyvet.
Vajon miért a lassan száz éve tartó rajongás a
játékállatokról szóló történet iránt?

tovább >>

tovább >>

„Engem mindig az emberi sorsok
érdekeltek”
Interjú Nyáry Krisztiánnal

Így szerettek ők, Igazi
hősök, Merész magyarok.
Nyáry Krisztián 2012-ben
robbant be az irodalmi
köztudatba, mikor is elkezdte
publikálni írásait a
Facebook-on, hatalmas sikert
aratva egy hazánkban
kevésbé elterjedt műfajban,
a szórakoztató
ismeretterjesztésben.

tovább >>
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Szépfiúk és széplányok a
modernkori zenetörténetben

Hely a nap alatt...

14 hétvége, 14 közeli úti cél

Január 24. –
Mátyás királlyá választása

Az utcazenéről pro és kontra

Az utcazene jó, mert
hangulatossá teszi az
időtöltést a belvárosban.
A gitár, a furulya, harmonika
hangja, az azokat
megszólaltató muzsikusok
képe ma már szinte hozzátartozik a sétálóutcákhoz.
A késő őszi forgatagban muzsikáló indiánok egzotikus
külseje, tarka ruhája igazi látványosságnak számít.
Máskor barokk ruhába öltözött mutatványos tekergeti
elszántan cifra kintornáját, olyan hangokat csalogatva
elő hangszeréből, hogy a nézők álla leesik!

Magyarpolánytól a Nyirkai-Hanyon át az
Agostyáni arborétumig

Napjaink vizualitásra
kihegyezett trendjének
köszönhetően a komolyzene
művészeti ága is hemzseg
a szépfiúktól és
széplányoktól, de
szerencsére rengeteg
esetben van érték a tetszetős kinézet mögött.
Illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy a külcsín a
klasszikus zenét művelők között rendre belbeccsel
is párosul. Az persze már egy másik kérdés, hogy
a többség számára óhajtott kinézetet nélkülöző

Nem mostanában történt, de
megjegyeztem. Régen látott
ismerősömet üdvözöltem
örömmel. Gyorsan
elmeséltünk egymásnak
mindent, ami akkoriban történt velünk. Mikor már
csitult a viszontlátás öröme, megkérdeztem: Aztán
mi a tervetek nyárra? Kis félmosollyal a szája
szegletében így válaszolt: A szigeteken töltöm, a
járdaszigeteken. Szakállas vicc, de attól tartok,
manapság is sokaktól kapnám ugyanezt a választ.

tovább >>

tovább >>

tovább >>

Ezen a napon történt

1457 őszén Magyarország
a polgárháború küszöbén állt.
Bár V. László király és
támogatói Hunyadi László
márciusi kivégzésével és
öccsének, Mátyásnak a
fogságban tartásával
látszólag nyerésre álltak, a
Hunyadiak hívei nem adták
fel a harcot. Szilágyi Erzsébet
a hatalmas Hunyadi birtokok jövedelméből bátyja,

tovább >>

film, színház, zene – LÁThallás
LÁThallás

LÁThallás

ARTmás
ARTmás

LÁThallás

Jézus Krisztus szupersztár
a Győri Nemzeti Színházban

Birdman
(avagy A mellőzés meglepő ereje)

The Walking Dead

195 éve született Feszl Frigyes

Tévésorozatok – 5. rész

A magyar romantikus építészet legjelesebb képviselője

Rockopera két részben

1 perces filmkritika

A Győri Nemzeti Színház
Forgács Péter
rendezésében 2014.
december 20-tól játssza
Andrew Lloyd Webber és
Time Rice Jézus Krisztus Szupersztár című
rockoperáját Miklós Tibor fordításában, Silló István
és Köteles Géza vezényletével a nagyszínpadon,
a főbb szerepekben kettős szereposztással, két
részben. Andrew Lloyd Webber a Time Rice-szal
közösen írt Jézus Krisztus szupersztárral robbant

Repülni tud, mégsem madár,
és ebben még a fejére húzott
csőr alól kipislantó borúlátása
sem képes megakadályozni
– de hát hogyan is tudná, ha
egyszer a magunkba vetett
hitet nem a külső
műlebernyeg szolgáltatja,
hanem az onnan belülről jön.
Michael Keaton meztelenre
vetkőztetett önértékelését kvázi-batman szuperhős

Egy sorozat, amely szinte
mindent megváltoztatott a
televíziózás bevett szabályai,
eredményei és hatásai
tekintetében. Na jó, a túlzás
enyhe, de a tények –
emberhúsra szomjazván – valóban magukért
hörögnek. A horror műfaja mindig kényes terület, mert
úgy hiszik: nem lehet művészi, nem érinthet széles
rétegeket, nem lehet hitelesen drámai. A The
Walking Dead azonban pontosan ezen a három
tengelyen érvényesül úgy, hogy sutba vágja és felülírja

Feszl Frigyes német
származású és anyanyelvű
patrícius családban született
1821. február 20-án, 14
gyermek közül ötödikként.
Apja és nagyapja is kőfaragómesterek voltak, József
bátyja és János öccse is az építészetet választotta
hivatásául. Középiskoláit 1830 és 1835 között a pesti
piaristák hatosztályos gimnáziumában végezte, majd
három évig a müncheni művészeti akadémián tanult.
Azt követően olaszországi, franciaországi, valamint
németországi tanulmányúton vett részt. Münchenbe
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– képző-, fotó-,
iparművészet
LÁThallás

LÁThallás

Helene Grimaud: Válogatás az
1995 és 2001 közötti felvételeiből
Zeneajánló

Az 1969-es születésű
francia zongoraművész,
Helene Grimaud már 18
éves korában fellépett a
világhírű zongorista és
karmester Daniel Barenboim
vezényletével. Maga Grimaud
szerint karrierjének további jelentős állomásai, hogy
1995-ben a Berlini Filharmonikusokkal
hangversenyezett Claudio Abbado vezényletével,
1999-ben pedig Kurt Masur irányításával első ízben

tovább >>

LÁThallás

Intenzitás, spontaneitás és precizitás
Interjú Björn Freiberg színésszel,
a Saul fia győri szereplőjével

Az Oscar-díjas Saul fia egyik
szereplője a Győrben élő
Björn Freiberg.
Németországban
színészkurzusra járt, és
Svájcban is játszott, de már
első látogatása alkalmával
beleszeretett Magyarországba,
és úgy határozott, hogy
ideköltözik. Emiatt egy darabig
lemondott a színészi munkáról. Közgazdaságtant

tovább >>

ARTmás

Január 14. – Giacomo Puccini Tosca
című operájának ősbemutatója

Agárdy Gábor ikonjai
a Múzeumházban

Ezen a napon történt

Kiállítás

Giuseppe Verdi így
fogalmazott: „Létezik egy
Sardou-dráma, amiből – ha
lett volna időm – tiszta szívvel
operát kreáltam volna. Ez
pedig a Tosca.” Verdi változata
soha nem készült el, ellenben
1900. január 14-én bemutatták
a római Teatro Costanziban
Giacomo Puccini (1858-1924)
ötödik operájaként a Toscát.

tovább >>

A Győri Tavaszi Fesztivál
programjai keretében
március 18-án nyílt meg a
Múzeumházban
(Győr, Bécsi kapu tér 4.)
Agárdy Gábor (Szeged,
1922 – Budapest, 2006.), a Nemzet Színésze címmel
kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas
színművész, érdemes és kiváló művész ikonkiállítása.
Agárdy Gábor (eredetileg Arklián Gábor vagy Gabriel
Arkalijan) örmény családból származott, nagyapja az

tovább >>

HELYBENjárás – Győr
HELYBENjárás
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Ferenc Ferdinánd és Győr
Várostörténeti puzzle – 51. rész

HELYBENjárás

Jászai Marinak, a „Nemzeti
Színház nagyasszonyának”
avattak emléktáblát egykori győri
lakhelyénél

HELYBENjárás

215 éve született Czuczor Gergely

Ferenc Ferdinánd (a képen
fiatal katonatisztként, fotó:
Alma Hannig) születésekor
senki sem sejtette, hogy
egyszer majd ő lesz az
Osztrák-Magyar Monarchia
trónörököse. Az öröklési
rendben ugyanis az édesapja
mellett megelőzte őt Rudolf
koronaherceg és Ferdinánd
Miksa, a császár másik
testvére is. Taníttatása ezért a többi Habsburg-

December 7-én hétfőn, 14
órakor avatták fel Győrben
az Aradi vértanúk útja 6.
szám alatt Jászai Mari
emléktábláját, aki életének
néhány esztendejét ebben a
házban töltötte.
Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester bevezetőjében elmondta, miként
született az ötlet, hogy az ország egyik legnagyobb

Czuczor Gergely Andódon
született 1800. december
17-én. Eredeti neve Czuczor
István, rendi neve lett a
Gergely. Édesapja jómódú
jobbágy volt, édesanyja
Szabó Anna, egy jóságos,
buzgón vallásos asszony, aki
tizenegy gyereket szült.
Szülei olyan iskolákba küldték
(Nyitra, Esztergom, Pozsony), ahol a környezettől
elsajátíthatta a szlovák és a német nyelvet is. A 17
éves fiú, édesapja ellenzésére, de édesanyja örömére

tovább >>
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KORzó

A Régi Győr
Interjú Kozma Endrével

Így szerettek ők, Igazi

A Régi Győr Facebook közösség a győri lokálpatrióták
legnépszerűbb és legérdekesebb fóruma, ahol
városunk múltjának kedvelői rendszeresen találkoznak,

tovább >>

– Győri, megyei és közérdeklődésre számot tartó országos programok

KORzó

KORzó

KORzó

KORzó

Péterfy Bori & Love Band koncert

Nappali

Győrkőcfesztivál

Zilia – Hamlet – Szindbád

Hangár Music Garden, Sopron

Új Import Impró-előadás a Rómer Házban

Belváros, Győr

Kiállítás Ruttkai Éva, Gábor Miklós és
Latinovits Zoltán emlékére

Március 19-én (szombaton) 22 órától Péterfy Bori &
Love Band ad koncertet a Hangár Music Gardenben
(Sopron, Vándor Sándor utca).
Kapunyitás: 21.00-kor. Koncertkezdés: 22.00-kor.
Jegyár: 1800 Ft / 2200 Ft.

Március 23-án (szerdán) 19.00 órakor új Import
Impró-előadásra kerül sor a Rómer Házban (Teleki
László u. 21.) Nappali címmel. Egy új, kísérleti
formának lehetnek tanúi az érdeklődök, ami mindig
izgalmas. Nem igaz? Jegyárak: felnőtteknek 750 Ft,
diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft. Jegyfoglalás:

2015-ben nyolcadik
alkalommal hívják és várják
az ország összes Gyuriját,
Zsófiját, Petijét, Zsuzsiját...
azaz minden gyerkőcöt a négy
folyó városába, Győrbe.
A Vaskakas Bábszínház
munkatársai július 3-5-ig
játszótérré változtatják Győr
teljes belvárosát.
10 helyszínen 1000 program várja az ideérkezőket.
Lesz tűzijáték, koncert, játék-utca, Győrkőc olimpia,

Zilia – Hamlet – Szindbád
címmel március 18-án,
(pénteken) 17 órakor a Magyar
Ispitában (Győr, Nefelejcs
köz 3.) a három legendás
színész, Ruttkai Éva, Gábor
Miklós és Latinovits Zoltán
emlékét megidéző tárlat nyílik.
Magángyűjteményük
anyagából a kiállítást Gábor
Júlia és Szigethy Gábor rendezte. Köszöntőt mond

További információk az esemény Facebook oldalán.
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Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér – csakMI
→ Rendezvények

csakMI

Költőnk és Korea
Karafiáth Orsolya a megyei könyvtárban

Az Üveghegyen innen, az
Óperenciás-tengeren túl,
minden – emberhez méltó –
életfeltételtől távoli
megrendítő beszámolót,
döbbenetes helyzetképet
hallhattak az érdeklődők március 2-án Kim Dzsongun
„birodalmából” Karafiáth Orsolya író-költő
tolmácsolásában a megyei könyvtár Kisfaludy Károly
Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében.
Az irodalmi munkásságáért a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt elismerésében részesült

csakMI

csakMI

→ Események

csakMI

→ Események

Táborozók a harmadikon
Audiovizuális kalandtúra a megyei könyvtárban

Keresztes Ildikó
a Szabadhegyi Találkozásokon

Érdekességek a megyei könyvtár
muzeális gyűjteményéből

Az 1898-ban alapított Győr
Város Közkönyvtárának
vezetőjét 1904-ben kereste fel
özv. Milkovich Zsigmondné
Zámory Mária adományozási
szándékkal. Elhalt férje és fia könyvtárát a városi
közkönyvtárnak kívánta adományozni, hogy egyrészt
a bibliotéka ezen a módon a „művelt magyar társadalom
közkincsévé váljék”, másrészt a könyvtárat az
„enyészettől és elkallódástól” megóvja. A város örömmel

Van úgy, hogy az időjárás
azért ejt ki a kegyeiből
sokakat, hogy keveseknek a
kezére játsszon. Nos, valahogy
így esett (mert kint valóban
esett) azokkal a nyáreleji táborozókkal, akik időlegesen
bár, de megszállták a megyei könyvtár Kisfaludy
Károly Könyvtárának harmadik emeletét, hogy
csúcsra kapaszkodván ejtsenek meg látást, hallást és
tanulható műveltséget feltételező kalandtúrát a bevett
formaságokon túl. Mert tudjuk, hogy az avíttá rögzült
(és sajnos kövült) közvélekedésben a könyvtár az a

A Szabadhegyi Találkozások
programsorozatának február
25-i alkalmával egy határozott,
kemény nőt ismerhettünk meg
a József Attila Művelődési Ház színpadán.
A rendezvény állandó házigazdája és beszélgetőtársa,
Simon Róbert Balázs a nézőközönséggel együtt egy
nagyon lendületes, energikus egyéniséget ismerhetett
meg Keresztes Ildikó énekesnő-színésznő személyében.
Keresztes Ildikó Erdélyben, Marosvásárhelyen született
az oroszlán-sárkány jegyében. Mindössze 5 éves volt,
amikor szülei elváltak. Akkoriban nagyon korán kötöttek

tovább >>
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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

→ Könyvritkaságok

Rézmetszetes városképek a
17. századból

tovább >>

A MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KULTURÁLIS MAGAZINJA

kultúra nemcsak reggelire

Felelős kiadó:
Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató

