
 
 
 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi sajtó (nyomtatott, 
online, rádió) megjelenései 

Sorsz
ám Cím/Szerző Megjelenés Média típusa 

1 
Rangos elismeréssel díjazták a 
győri könyvtár igazgatóját 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-
kultura/rangos-elismeressel-dijaztak-a-
gyori-konyvtar-igazgatojat-11315906/ 

kisalfold.hu 

2 
Idén nem marad el az Ünnepi 
Könyvhét Győrben 

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-
kozelet/iden-nem-marad-el-az-unnepi-
konyvhet-gyorben-11292710/ 

kisalfold.hu 

3 
Szabadtéri mozi 
Szabadhegyen 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/szaba
dteri-mozi-szabadhegyen-11287835/ 

kisalfold.hu 

4 

Megújul a könyvtár Győrben 
– A munkálatok után igazi 
közösségi tér várja az 
olvasókat 

https://www.kisalfold.hu/?s=dr.+kov%C3
%A1cs+p%C3%A1l+k%C3%B6nyvt%C3%A1
r 

kisalfold.hu 

5 

Három nap 
könyvkedvelőknek szól 
Győrben 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-
kultura/harom-nap-konyvkedveloknek-
szol-gyorben-11308505/ 

kisalfold.hu 

6 Pályázat: novella a jövőből 
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/palya
zat-novella-a-jovobol-11174411/ 

kisalfold.hu 

7 
Udvari koncertek Győrben – 
fotók 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
ertek/tudosito/udvari-koncertek-gyorben-
fotok-11141915/ 

kisalfold.hu 

8 
Játékra hív a győri könyvtár 
kulturális magazinja 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-
kultura/jatekra-hiv-a-gyori-konyvtar-
kulturalis-magazinja-11067095/ 

kisalfold.hu 

9 
Győri képeskönyv több mint 
ezer fotóval + galéria 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-
kultura/gyori-kepeskonyv-tobb-mint-ezer-
fotoval-galeria-11057279/ 

kisalfold.hu 

10 

Fotográfusok lettünk – Fotó-
tárlat nyílik a József Attila 
Művelődési Házban Győrben 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/fotog
rafusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-
attila-muvelodesi-hazban-gyorben-
11011588/ 

kisalfold.hu 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/szabadteri-mozi-szabadhegyen-11287835/
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https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/tudosito/udvari-koncertek-gyorben-fotok-11141915/
https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/tudosito/udvari-koncertek-gyorben-fotok-11141915/
https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/gyori-kepeskonyv-tobb-mint-ezer-fotoval-galeria-11057279/
https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/gyori-kepeskonyv-tobb-mint-ezer-fotoval-galeria-11057279/
https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/gyori-kepeskonyv-tobb-mint-ezer-fotoval-galeria-11057279/
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben-11011588/
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben-11011588/
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https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben-11011588/
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11 

Újra várja olvasóit a győri 
könyvtár 

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-
kozelet/ujra-varja-olvasoit-a-gyori-
konyvtar-10911325/ 

kisalfold.hu 

12 

Április 12-től újra nyit a győri 
könyvtár kölcsönzési átvételi 
pontja 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
ertek/aprilis-12-tol-ujra-nyit-a-gyori-
konyvtar-kolcsonzesi-atveteli-pontja-
10850476/ 

kisalfold.hu 

13 Könyvtári online programok 
https://www.kisalfold.hu/programok/kon
yvtari-online-programok/ 

kisalfold.hu 

14 
Programdús lesz a február a 
győri könyvtárban 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/helyi-
eletstilus/programdus-lesz-a-februar-a-
gyori-konyvtarban-10605037/ 

kisalfold.hu 

15 

Győri képeskönyv, életrajzi 
lexikon és az elbukott 
labdarúgó-válogatott 
balladája 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/
102/Gy%C5%91ri-
k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-
%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-
elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-
v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja 

gyoriszalon.hu 

16 

Irodalmi fesztivál – versek a 
zene hangján, a múlt 
bűvöletében és az 
összetartozás jegyében 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15640/
102/Irodalmi-fesztiv%C3%A1l-versek-a-
zene-hangj%C3%A1n-a-m%C3%BAlt-
b%C5%B1v%C3%B6let%C3%A9ben-
%C3%A9s-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-
jegy%C3%A9ben 

gyoriszalon.hu 

17 

Interaktív felolvasás, utazások 
térben és időben, anekdoták 
győriekről, valamint az 
Elveszett paradicsom 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/
102/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-
utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-
id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-
gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-
Elveszett-paradicsom 

gyoriszalon.hu 

18 

Nem hagyják cserben az 
olvasókat 
 

gyorplusz.hu, 2021. január 7. 

gyorplusz.hu 

19 

Irodalom és színház a győri 
kultúrakedvelőknek magyarnemzet.hu, 2021. január 10. 

gyor.hu 

20 

Könyvtár-fény az éjszakában 
is 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=s
omorja_es_gyor_kozkonyvtarainak_egyutt
mukodese_-
_allomany_es_enterior_a_hangsuly  

kithirlevel.hu 

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-varja-olvasoit-a-gyori-konyvtar-10911325/
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/102/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
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21 

Regionális hatókörű lett a 
győri könyvtár 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/regionalis
-hatokoru-lett-a-gyori-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

22 

Akár mi is elnevezhetjük a 
könyvesboltot 
Adj nevet és válassz könyvet!  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/akar-mi-
is-elnevezhetjuk-a-konyvesboltot/ 

gyorplusz.hu 

23 

Határainkon túl is segít a 
győri könyvtár 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/hataraink
on-tul-is-segit-a-gyori-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

24 

Egyre többen kölcsönöznek 
online 
 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/egyre-
tobben-kolcsonoznek-online/ 

gyorplusz.hu 

25 
Tovább szépül a könyvtár 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/tovabb-
szepul-a-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

26 

Az újságíró archívumából: 
ment a könyvek által a világ 
elébb – Infovilág 

https://infovilag.hu/az-ujsagiro-
archivumabol-ment-a-konyvek-altal-a-
vilag-elebb/ 

infovilag.hu 

27 

Jelentős beruházásokat 
támogat a megyei 
önkormányzat 

  kisalfold.hu 

28 

Újranyit a könyvtári átvételi 
pont Győrben  

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-04-
08_ujranyit-a-konyvtari-atveteli-pont-
gyorben 

ugytudjuk.hu 

29 

Győrben és Sopronban is 
versekkel ünnepelnek 

https://kultura.hu/gyorben-es-sopronban-
is-versekkel-unnepelnek/ 

kultúra.hu 

30 

Győr a 750. évfordulóra 
készül – de így? (2.) 

https://infovilag.hu/gyor-a-750-
evfordulora-keszul-de-igy-2/ 

infovilag.hu 

31 

Idén 750 éve város a 
keresztény Európa 
védőbástyája, Győr 

https://index.hu/belfold/2021/04/02/gyor
-dezsi-csaba-andras-evfordulo-750-ev-
gyor-keresztek/ 

index.hu 

32 

Győrben és Sopronban is 
versekkel ünnepelnek 

https://esemenymenedzser.hu/archivum/i
tem/29726-gyorben-es-sopronban-is-
versekkel-unnepelnek.html 

esemenymeneds
zer.hu 

33 

 A költészet napja - Győrben 
és Sopronban is versekkel 
ünnepelnek 

https://www.bumm.sk/regio/2021/04/09/
a-kolteszet-napja-gyorben-es-sopronban-
is-versekkel-unnepelnek 

bumm.sk 

34 

Április 12-től újra nyit a győri 
könyvtár kölcsönzési átvételi 
pontja 

  kisalfold.hu 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/akar-mi-is-elnevezhetjuk-a-konyvesboltot/
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https://www.gyorplusz.hu/gyor/tovabb-szepul-a-konyvtar/
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https://www.bumm.sk/regio/2021/04/09/a-kolteszet-napja-gyorben-es-sopronban-is-versekkel-unnepelnek
https://www.bumm.sk/regio/2021/04/09/a-kolteszet-napja-gyorben-es-sopronban-is-versekkel-unnepelnek
https://www.bumm.sk/regio/2021/04/09/a-kolteszet-napja-gyorben-es-sopronban-is-versekkel-unnepelnek
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35 

Újra nyitva a könyvtár átvételi 
pontja 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-
nyitva-a-konyvtar-atveteli-pontja/ 

gyorplusz.hu 

36 

Újra várja olvasóit a győri 
könyvtár 
 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kozelet/2021/04/ujra-varja-olvasoit-a-
gyori-konyvtar 

kisalfold.hu 

37 

13 milliárd forint maradt 
tavalyról a győri 
költségvetésben 

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-03_13-
milliard-forint-maradt-tavalyrol-a-gyori-
koltsegvetesben 

ugytudjuk.hu 

38 

Újra kinyitott a Dr. Kovács Pál 
Könyvtár 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-
kinyitott-a-dr-kovacs-pal-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

39 
Belvárosi felfedező 

https://www.kisalfold.hu/pr/2021/05/belv
arosi-felfedezo 

kisalfold.hu 

40 

 
A belvárosi felfedezővel 
folytatódik az Arrabona 
Évszázadai vetélkedő 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-
belvarosi-felfedezovel-folytatodik-az-
arrabona-evszazadai-vetelkedo/ 

gyorplusz.hu 

41 

Csak védettségi igazolvánnyal 
látogathatók a kulturális 
intézmények 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/csak-
vedettsegi-igazolvannyal-latogathatok-a-
kulturalis-intezmenyek/ 

gyorplusz.hu 

42 
Megalakult a győri értéktár    kisalfold.hu 

43 

Két hazában – Gaál András 
festőművész kiállítása 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ket-
hazaban-gaal-andras-festomuvesz-
kiallitasa/ 

gyorplusz.hu 

44 

Darabokra tépett táj – az 
Irodalmi Jelen ötállomásos 
Trianon-turnéja 

https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/0
5/darabokra-tepett-taj-az-irodalmi-jelen-
otallomasos-trianon-turneja-2 

magyarnemzet.h
u 

45 

Fotográfusok lettünk – Fotó-
tárlat nyílik a József Attila 
Művelődési Házban Győrben 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/05/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-
nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-
gyorben 

kisalfold.hu 

46 

Vastagbélszűrés – Tudjon 
meg mindent erről az 
érzékeny témáról Győrben 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
eletstilus/2021/06/vastagbelszures-
tudjon-meg-mindent-errol-az-erzekeny-
temarol-gyorben 

kisalfold.hu 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-nyitva-a-konyvtar-atveteli-pontja/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-nyitva-a-konyvtar-atveteli-pontja/
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/04/ujra-varja-olvasoit-a-gyori-konyvtar
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/04/ujra-varja-olvasoit-a-gyori-konyvtar
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/04/ujra-varja-olvasoit-a-gyori-konyvtar
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-03_13-milliard-forint-maradt-tavalyrol-a-gyori-koltsegvetesben
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-03_13-milliard-forint-maradt-tavalyrol-a-gyori-koltsegvetesben
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-03_13-milliard-forint-maradt-tavalyrol-a-gyori-koltsegvetesben
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-kinyitott-a-dr-kovacs-pal-konyvtar/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujra-kinyitott-a-dr-kovacs-pal-konyvtar/
https://www.kisalfold.hu/pr/2021/05/belvarosi-felfedezo
https://www.kisalfold.hu/pr/2021/05/belvarosi-felfedezo
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-belvarosi-felfedezovel-folytatodik-az-arrabona-evszazadai-vetelkedo/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-belvarosi-felfedezovel-folytatodik-az-arrabona-evszazadai-vetelkedo/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-belvarosi-felfedezovel-folytatodik-az-arrabona-evszazadai-vetelkedo/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csak-vedettsegi-igazolvannyal-latogathatok-a-kulturalis-intezmenyek/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csak-vedettsegi-igazolvannyal-latogathatok-a-kulturalis-intezmenyek/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csak-vedettsegi-igazolvannyal-latogathatok-a-kulturalis-intezmenyek/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ket-hazaban-gaal-andras-festomuvesz-kiallitasa/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ket-hazaban-gaal-andras-festomuvesz-kiallitasa/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ket-hazaban-gaal-andras-festomuvesz-kiallitasa/
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/05/darabokra-tepett-taj-az-irodalmi-jelen-otallomasos-trianon-turneja-2
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/05/darabokra-tepett-taj-az-irodalmi-jelen-otallomasos-trianon-turneja-2
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/05/darabokra-tepett-taj-az-irodalmi-jelen-otallomasos-trianon-turneja-2
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/05/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/05/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/05/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/05/fotografusok-lettunk-foto-tarlat-nyilik-a-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/06/vastagbelszures-tudjon-meg-mindent-errol-az-erzekeny-temarol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/06/vastagbelszures-tudjon-meg-mindent-errol-az-erzekeny-temarol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/06/vastagbelszures-tudjon-meg-mindent-errol-az-erzekeny-temarol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/06/vastagbelszures-tudjon-meg-mindent-errol-az-erzekeny-temarol-gyorben
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47 

Egészség Placc Győrben 
Az Egészség Placc 
egészségfejlesztési előadása: 
– Lépésről lépésre a 
vastagbélszűrésről  

https://www.gyorplusz.hu/programok/eg
eszseg-placc-a-vasarcsarnoknal/ 

gyorplusz.hu 

48 

Győri képeskönyv – A város 
önmagára, az olvasó a 
városára ismer 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyori-
kepeskonyv-a-varos-onmagara-az-olvaso-
a-varosara-ismer/ 

gyorplusz.hu 

49 

Győri képeskönyv több mint 
ezer fotóval + galéria 

  kisalfold.hu 

50 

Országjáró Kincsesláda a 
Széchenyi téren 
 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/orszagjar
o-kincseslada-a-szechenyi-teren/ 

gyorplusz.hu 

51 

Közösségi szolgálat online a 
könyvtárban 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/12/kozossegi-szolgalat-online-a-
konyvtarban 

kisalfold.hu 

52 

Tárt kapukkal várják az 
olvasót Győrben 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-
olvasot-gyorben 

kisalfold.hu 

53 

Újra nyit a Központi Könyvtár 
Győrben 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben 

kisalfold.hu 

54 

Mozdulatlan pillanatok a 
gondolatok tükrében – fotó 

https://www.kisalfold.hu/tudosito/2021/1
1/mozdulatlan-pillanatok-a-gondolatok-
tukreben-foto 

kisalfold.hu 

55 

Hencidától Boncidáig 
Győrben - mesevetélkedő 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/hencidatol-boncidaig-gyorben 

kisalfold.hu 

56 

Ungarndeutscher Salon 
Német Nemzetiségi Szakmai 
Napot tartanak Győrbe 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/nemet-nemzetisegi-szakmai-napot-
tartanak-gyorben 

kisalfold.hu 

57 

„Zeng a tér” – Szabadtéri 
közösségfejlesztési 
utcaszínházi programok Győr 
városrészeiben 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/zeng-a-ter-szabadteri-
kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-
programok-gyor-varosreszeiben 

kisalfold.hu 

58 

Rangos elismeréssel díjazták a 
győri könyvtár igazgatóját.  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/rangos-elismeressel-
dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat 

kisalfold.hu 

https://www.gyorplusz.hu/programok/egeszseg-placc-a-vasarcsarnoknal/
https://www.gyorplusz.hu/programok/egeszseg-placc-a-vasarcsarnoknal/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyori-kepeskonyv-a-varos-onmagara-az-olvaso-a-varosara-ismer/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyori-kepeskonyv-a-varos-onmagara-az-olvaso-a-varosara-ismer/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyori-kepeskonyv-a-varos-onmagara-az-olvaso-a-varosara-ismer/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/orszagjaro-kincseslada-a-szechenyi-teren/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/orszagjaro-kincseslada-a-szechenyi-teren/
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben
https://www.kisalfold.hu/tudosito/2021/11/mozdulatlan-pillanatok-a-gondolatok-tukreben-foto
https://www.kisalfold.hu/tudosito/2021/11/mozdulatlan-pillanatok-a-gondolatok-tukreben-foto
https://www.kisalfold.hu/tudosito/2021/11/mozdulatlan-pillanatok-a-gondolatok-tukreben-foto
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/hencidatol-boncidaig-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/hencidatol-boncidaig-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/nemet-nemzetisegi-szakmai-napot-tartanak-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/nemet-nemzetisegi-szakmai-napot-tartanak-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/nemet-nemzetisegi-szakmai-napot-tartanak-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
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59 

Ünnepi Könyvhét a 
belvárosban. Három nap 
könyvkedvelőknek szól 
Győrben 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/harom-nap-
konyvkedveloknek-szol-gyorben 

kisalfold.hu 

60 

Szinnyei József-díj kapott Dr. 
Horváth Sándor Domonkos, a 
győri könyvtár igazgatója 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-
kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-
gyori-konyvtar-igazgatoja 

kisalfold.hu 

61 

Idén nem marad el az Ünnepi 
Könyvhét Győrben 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-
unnepi-konyvhet-gyorben 

kisalfold.hu 

62 

Megújul a könyvtár –A 
munkálatok után igazi 
közösségi tér várja az 
olvasókat.  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kozelet/2021/08/megujul-a-konyvtar-
gyorben-a-munkalatok-utan-igazi-
kozossegi-ter-varja-az-olvasokat 

kisalfold.hu 

63 

ÚJ IRODALMI PÁLYÁZAT 
„Győr 750”  

https://magyarnaplo.hu/blog/2021/07/06
/uj-irodalmi-palyazat-gyor-750/ 

kisalfold.hu 

64 
Udvari koncertek     

https://www.gyorplusz.hu/programok/ud
vari-koncertek/ 

gyorplusz.hu 

65 

Nemzedékek szolgálatában 
https://kultura.hu/nemzedekek-
szolgalataban-2020-2021-kihivas-
kreativitas-konyvtar/ 

kultura.hu 

66 

Pályázat: novella a jövőből 
https://www.kisalfold.hu/rovi
dhirek/2021/07/palyazat-
novella-a-jovobol 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/07/palyazat-novella-a-jovobol 

kisalfold.hu 

67 

Főzzük ki! – Filmes 
gasztronómiai Facebook-
játékot indított a Győri 
Könyvtár 

https://www.kisalfold.hu/kereses?global_
filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2
%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3m
iai%20Facebook-
j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott
%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%
C3%A1r 

kisalfold.hu 

68 

Főzzük ki! – Filmes 
gasztronómiai Facebook-
játékot indított a Győri 
Könyvtár 
  

https://hirnavigator.hu/hir/1884755-
fozzuk-ki-filmes-gasztronomiai-facebook-
jatekot-inditott-a-gyori-konyvtar 

hirnavigator.hu 

https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/megujul-a-konyvtar-gyorben-a-munkalatok-utan-igazi-kozossegi-ter-varja-az-olvasokat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/megujul-a-konyvtar-gyorben-a-munkalatok-utan-igazi-kozossegi-ter-varja-az-olvasokat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/megujul-a-konyvtar-gyorben-a-munkalatok-utan-igazi-kozossegi-ter-varja-az-olvasokat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/megujul-a-konyvtar-gyorben-a-munkalatok-utan-igazi-kozossegi-ter-varja-az-olvasokat
https://magyarnaplo.hu/blog/2021/07/06/uj-irodalmi-palyazat-gyor-750/
https://magyarnaplo.hu/blog/2021/07/06/uj-irodalmi-palyazat-gyor-750/
https://www.gyorplusz.hu/programok/udvari-koncertek/
https://www.gyorplusz.hu/programok/udvari-koncertek/
https://kultura.hu/nemzedekek-szolgalataban-2020-2021-kihivas-kreativitas-konyvtar/
https://kultura.hu/nemzedekek-szolgalataban-2020-2021-kihivas-kreativitas-konyvtar/
https://kultura.hu/nemzedekek-szolgalataban-2020-2021-kihivas-kreativitas-konyvtar/
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/palyazat-novella-a-jovobol
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/palyazat-novella-a-jovobol
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=F%C5%91zz%C3%BCk%20ki!%20%E2%80%93%20Filmes%20gasztron%C3%B3miai%20Facebook-j%C3%A1t%C3%A9kot%20ind%C3%ADtott%20a%20Gy%C5%91ri%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://hirnavigator.hu/hir/1884755-fozzuk-ki-filmes-gasztronomiai-facebook-jatekot-inditott-a-gyori-konyvtar
https://hirnavigator.hu/hir/1884755-fozzuk-ki-filmes-gasztronomiai-facebook-jatekot-inditott-a-gyori-konyvtar
https://hirnavigator.hu/hir/1884755-fozzuk-ki-filmes-gasztronomiai-facebook-jatekot-inditott-a-gyori-konyvtar
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69 

Kiss Rita Adél önálló kiállítása 
pénteken nyílik meg Győrben 
https://www.kisalfold.hu/rovi
dhirek/2021/07/kiss-rita-
adel-onallo-kiallitasa-
penteken-nyilik-meg-gyorben 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/07/kiss-rita-adel-onallo-kiallitasa-
penteken-nyilik-meg-gyorben 

kisalfold.hu 

70 

Udvari Koncertek a győri 
József Attila Művelődési 
Házban – mutatjuk az 
augusztusi fellépés időpontját 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/07/udvari-koncertek-a-gyori-jozsef-attila-
muvelodesi-hazban-mutatjuk-az-
augusztusi-fellepes-idopontjat 

kisalfold.hu 

71 

Magna Cum Laude, Follow 
The Flow, Presser koncertek 
is lesznek a hétvégén  

https://www.kisalfold.hu/kereses?global_
filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follo
w%20The%20Flow,%20Presser%20koncer
tek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv
%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc
&page=1 

kisalfold.hu 

72 

2021. augusztus 18. 
kisalfold.hu: Megújul a 
könyvtár Győrben – A 
munkálatok után igazi 
közösségi tér várja az 
olvasókat  

https://www.kisalfold.hu/kereses?global_
filter=Meg%C3%BAjul%20a%20k%C3%B6n
yvt%C3%A1r%20Gy%C5%91rben%20%E2
%80%93%20A%20munk%C3%A1latok%20
ut%C3%A1n%20igazi%20k%C3%B6z%C3%
B6ss%C3%A9gi%20t%C3%A9r%20v%C3%A
1rja%20az%20olvas%C3%B3katM 

kisalfold.hu 

73 

Pinnyédi Hídpiknik először, de 
biztosan nem utoljára 
 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/pinnyedi-
hidpiknik-eloszor-de-biztosan-nem-
utoljara/ 

gyorplusz.hu 

74 

Családok töltik meg a 
piknikteret.  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-
toltik-meg-a-
piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHu
rCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4Qe
DfmxSn97vrE 

gyorplusz.hu 

75 

Remek a hangulat a 
PinnyédiHíd Pikniken – Fotók 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
eletstilus/2021/08/remek-a-hangulat-a-
pinnyedi-hidpikniken-fotok 

kisalfold.hu 

76 

Szabadtéri mozi 
Szabadhegyen  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/08/szabadteri-mozi-szabadhegyen 

kisalfold.hu 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/udvari-koncertek-a-gyori-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-mutatjuk-az-augusztusi-fellepes-idopontjat
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/udvari-koncertek-a-gyori-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-mutatjuk-az-augusztusi-fellepes-idopontjat
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/udvari-koncertek-a-gyori-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-mutatjuk-az-augusztusi-fellepes-idopontjat
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/07/udvari-koncertek-a-gyori-jozsef-attila-muvelodesi-hazban-mutatjuk-az-augusztusi-fellepes-idopontjat
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Magna%20Cum%20Laude,%20Follow%20The%20Flow,%20Presser%20koncertek%20is%20lesznek%20a%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n&sort_direction=desc&page=1
https://www.gyorplusz.hu/gyor/pinnyedi-hidpiknik-eloszor-de-biztosan-nem-utoljara/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/pinnyedi-hidpiknik-eloszor-de-biztosan-nem-utoljara/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/pinnyedi-hidpiknik-eloszor-de-biztosan-nem-utoljara/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-toltik-meg-a-piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHurCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4QeDfmxSn97vrE
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-toltik-meg-a-piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHurCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4QeDfmxSn97vrE
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-toltik-meg-a-piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHurCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4QeDfmxSn97vrE
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-toltik-meg-a-piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHurCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4QeDfmxSn97vrE
https://www.gyorplusz.hu/gyor/csaladok-toltik-meg-a-piknikteret/?fbclid=IwAR3fCOA3ldRqanHurCA8o8y3UNsXChXUxp97PXxssWtCM4QeDfmxSn97vrE
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/08/remek-a-hangulat-a-pinnyedi-hidpikniken-fotok
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/08/remek-a-hangulat-a-pinnyedi-hidpikniken-fotok
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/08/remek-a-hangulat-a-pinnyedi-hidpikniken-fotok
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/08/szabadteri-mozi-szabadhegyen
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/08/szabadteri-mozi-szabadhegyen
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77 

Idén nem marad el az Ünnepi 
Könyvhét Győrben 

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-
unnepi-konyvhet-gyorbe 

kisalfold.hu 

78 

Teljes átalakulás a Központi 
Könyvtárban 

https://www.facebook.com/watch/?v=54
2348343639760 
 

facebook.com 

79 

Rangos díjat kapott a győri 
könyvtárigazgató  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/rangos-
dijat-kapott-a-gyori-
konyvtarigazgato/2021. augusztus 27. 
gyorplusz.hu: 

gyorplusz.hu 

80 

 Szinnyei József-díj kapott Dr. 
Horváth Sándor Domonkos, a 
győri könyvtár igazgatója  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-
kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-
gyori-konyvtar-igazgatoja 

kisalfold.hu 

81 

Három nap 
könyvkedvelőknek szól 
Győrben.  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/harom-nap-
konyvkedveloknek-szol-gyorben 

kisalfold.hu 

82 

Rangos elismeréssel díjazták a 
győri könyvtár igazgatóját.  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/08/rangos-elismeressel-
dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat 

kisalfold.hu 

83 

Megnyílt az ünnepi könyvhét 
városunkban  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/megnyilt-
az-unnepi-konyvhet-varosunkban/ 

gyorplusz.hu 

84 

Nagy sikerű könyvhét a város 
szívében  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/nagy-
sikeru-konyvhet-a-varos-sziveben/ 

gyorplusz.hu 

85 

Az okostelefon legyőzi a 
könyvet?  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/az-
okostelefon-legyozi-a-konyvet/ 

gyorplusz.hu 

86 

Páros kiállítás a Könyvtárban 
https://www.gyorplusz.hu/gy
or/paros-kiallitas-a-
konyvtarban/ 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/paros-
kiallitas-a-konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

87 Irány a könyvtár!  https://kultura.hu/irany-a-konyvtar/ kultura.hu 

88 
Mesés hétnek ígérkezik  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/meses-
hetnek-igerkezik/ 

gyorplusz.hu 

89 

Hosszabb lesz a győri 
Könyvszalon 

https://24.hu/belfold/2013/10/04/hossza
bb-lesz-a-gyori-konyvszalon/  

24.hu 

90 

750-es vetélkedő kultúra és 
művészet témakörben.  

https://egtcmonitor.cesci-
net.eu/hu/hirek/750-es-vetelkedo-
kultura-es-muveszet-temakorben/ 

egtcmonitor-
cesi-net.eu 

91 

Fergeteg Party, Halnapok, 
állatáldás – Tuti 
programokból válogathatunk 
megyénkben a hétvégén  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
eletstilus/2021/10/fergeteg-party-
halnapok-allataldas-tuti-programokbol-
valogathatunk-megyenkben-a-hetvegen 

kisalfold.hu 

https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorbe
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorbe
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2021/08/iden-nem-marad-el-az-unnepi-konyvhet-gyorbe
https://www.facebook.com/watch/?v=542348343639760
https://www.facebook.com/watch/?v=542348343639760
https://www.gyorplusz.hu/gyor/rangos-dijat-kapott-a-gyori-konyvtarigazgato/2021.%20augusztus%2027.%20gyorplusz.hu:
https://www.gyorplusz.hu/gyor/rangos-dijat-kapott-a-gyori-konyvtarigazgato/2021.%20augusztus%2027.%20gyorplusz.hu:
https://www.gyorplusz.hu/gyor/rangos-dijat-kapott-a-gyori-konyvtarigazgato/2021.%20augusztus%2027.%20gyorplusz.hu:
https://www.gyorplusz.hu/gyor/rangos-dijat-kapott-a-gyori-konyvtarigazgato/2021.%20augusztus%2027.%20gyorplusz.hu:
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/szinnyei-jozsef-dij-kapott-dr-horvath-sandor-domonkos-a-gyori-konyvtar-igazgatoja
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/harom-nap-konyvkedveloknek-szol-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/08/rangos-elismeressel-dijaztak-a-gyori-konyvtar-igazgatojat
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megnyilt-az-unnepi-konyvhet-varosunkban/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megnyilt-az-unnepi-konyvhet-varosunkban/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/nagy-sikeru-konyvhet-a-varos-sziveben/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/nagy-sikeru-konyvhet-a-varos-sziveben/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/az-okostelefon-legyozi-a-konyvet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/az-okostelefon-legyozi-a-konyvet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/paros-kiallitas-a-konyvtarban/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/paros-kiallitas-a-konyvtarban/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/meses-hetnek-igerkezik/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/meses-hetnek-igerkezik/
https://24.hu/belfold/2013/10/04/hosszabb-lesz-a-gyori-konyvszalon/
https://24.hu/belfold/2013/10/04/hosszabb-lesz-a-gyori-konyvszalon/
https://egtcmonitor.cesci-net.eu/hu/hirek/750-es-vetelkedo-kultura-es-muveszet-temakorben/
https://egtcmonitor.cesci-net.eu/hu/hirek/750-es-vetelkedo-kultura-es-muveszet-temakorben/
https://egtcmonitor.cesci-net.eu/hu/hirek/750-es-vetelkedo-kultura-es-muveszet-temakorben/
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/10/fergeteg-party-halnapok-allataldas-tuti-programokbol-valogathatunk-megyenkben-a-hetvegen
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/10/fergeteg-party-halnapok-allataldas-tuti-programokbol-valogathatunk-megyenkben-a-hetvegen
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/10/fergeteg-party-halnapok-allataldas-tuti-programokbol-valogathatunk-megyenkben-a-hetvegen
https://www.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2021/10/fergeteg-party-halnapok-allataldas-tuti-programokbol-valogathatunk-megyenkben-a-hetvegen
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92 

Hencidától Boncidáig 
Győrben  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/hencidatol-boncidaig-gyorben 

kisalfold.hu 

93 

„Zeng a tér” – Szabadtéri 
közösségfejlesztési 
utcaszínházi programok Győr 
városrészeiben  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/zeng-a-ter-szabadteri-
kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-
programok-gyor-varosreszeiben 

kisalfold.hu 

94 

Szabadtéri utcaszínház 
Győrben  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/10/szabadteri-utcaszinhaz-gyorben 

kisalfold.hu 

95 

A Fehér Bot Napját 
ünnepelték  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-feher-
bot-napjat-unnepeltek/ 

gyorplusz.hu 

96 

Gondozóházat, könyvtárat és 
bölcsődéket újítanak fel 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/gondozoh
azat-konyvtarat-es-bolcsodeket-ujitanak-
fel/ 

gyorplusz.hu 

97 

Megújult a központi könyvtár 
épülete  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/megujult-
a-kozponti-konyvtar-epulete/ 

gyorplusz.hu 

98 

Ismét várja közönségét a 
Győri Könyvszalon 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ismet-
varja-kozonseget-a-gyori-konyvszalon/ 

gyorplusz.hu 

99 

Könyvszalon: huszadszor is 
vigyázz, kész, rajt! GALÉRIA  

https://ujszo.com/gyor/konyvszalon-
huszadszor-is-vigyazz-kesz-rajt-galeria 
2021.   

ujszo.com 

100 
Újranyit a központi könyvtár  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujranyit-
a-kozponti-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

101 

Mozdulatlan pillanatok a 
gondolatok tükrében – fotó 

https://www.kisalfold.hu/kereses?global_
filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20
gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%2
0%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan
%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%
C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20
fot%C3%B3 

kisalfold.hu 

102 

Újra nyit a Központi Könyvtár 
Győrben  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben 

kisalfold.hu 

103 

Győr 750 vetélkedő: túl a 
harmadik fordulón  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyor-750-
vetelkedo-tul-a-harmadik-fordulon/ 

gyorplusz.hu 

104 

Tárt kapukkal várják az 
olvasót Győrben  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-
olvasot-gyorben 

kisalfold.hu 

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/hencidatol-boncidaig-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/hencidatol-boncidaig-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/zeng-a-ter-szabadteri-kozossegfejlesztesi-utcaszinhazi-programok-gyor-varosreszeiben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/szabadteri-utcaszinhaz-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/10/szabadteri-utcaszinhaz-gyorben
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-feher-bot-napjat-unnepeltek/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-feher-bot-napjat-unnepeltek/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gondozohazat-konyvtarat-es-bolcsodeket-ujitanak-fel/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gondozohazat-konyvtarat-es-bolcsodeket-ujitanak-fel/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gondozohazat-konyvtarat-es-bolcsodeket-ujitanak-fel/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megujult-a-kozponti-konyvtar-epulete/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megujult-a-kozponti-konyvtar-epulete/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ismet-varja-kozonseget-a-gyori-konyvszalon/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ismet-varja-kozonseget-a-gyori-konyvszalon/
https://ujszo.com/gyor/konyvszalon-huszadszor-is-vigyazz-kesz-rajt-galeria%202021.
https://ujszo.com/gyor/konyvszalon-huszadszor-is-vigyazz-kesz-rajt-galeria%202021.
https://ujszo.com/gyor/konyvszalon-huszadszor-is-vigyazz-kesz-rajt-galeria%202021.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujranyit-a-kozponti-konyvtar/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/ujranyit-a-kozponti-konyvtar/
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/kereses?global_filter=Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3Mozdulatlan%20pillanatok%20a%20gondolatok%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20%E2%80%93%20fot%C3%B3
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/11/ujra-nyit-a-kozponti-konyvtar-gyorben
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyor-750-vetelkedo-tul-a-harmadik-fordulon/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/gyor-750-vetelkedo-tul-a-harmadik-fordulon/
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/tart-kapukkal-varjak-az-olvasot-gyorben
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105 

Háromnapos könyvünnep a 
városban 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/haromna
pos-konyvunnep-a-varosban/  

gyorplusz.hu 

106 

Roxy a világjáró kutyából 
készül dráma a 
Könyvszalonra.  

https://www.kisalfold.hu/helyi-
kultura/2021/11/roxy-a-vilagjaro-
kutyabol-keszul-drama-a-konyvszalonra 

kisalfold.hu 

107 

Új járványügyi intézkedések a 
20. Győri Könyvszalonon 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-
jarvanyugyi-intezkedesek-a-20-gyori-
konyvszalonon/ 

gyorplusz.hu 

108 

Ők lettek a Győr 750 
novellapályázat nyertesei!  

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-21_ok-
lettek-a-gyor-750-novellapalyazat-
nyertesei 

ugytudjuk.hu 

109 

Milyen volt a 20. Győri 
Könyvszalon?  

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-
21_gyori-konyvszalon- 

ugytudjuk.hu 

110 

A „Győr 750” novellaíró 
pályázat eredményének 
kihirdetése 

https://magyarnaplo.hu/blog/2021/11/25
/a-gyor-750-novellairo-palyazat-
eredmenyenek-kihirdetese/ 

magyarnaplo.hu 

111 

Közösségi szolgálat online a 
könyvtárban  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/12/kozossegi-szolgalat-online-a-
konyvtarban 

kisalfold.hu 

112 

Lemezbemutató koncertet 
adnak Győrben a Belvárosi 
Betyárok  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/12/lemezbemutato-koncertet-adnak-
gyorben-a-belvarosi-betyarok 

kisalfold.hu 

113 

Jövő péntekig látható a 
Frezettók világa.  

https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021
/12/jovo-pentekig-lathato-a-frezettok-
vilaga 

kisalfold.hu 

114 

Díjazták a 750-es vetélkedő 
nyerteseit  

https://www.gyorplusz.hu/gyor/dijaztak-
a-750-es-vetelkedo-nyerteseit/ 

gyorplusz.hu 

115 

Paverpol, Huzella Péter, Tök 
Magda és mások  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15050/
66/Paverpol-Huzella-P%C3%A9ter-
T%C3%B6k-Magda-%C3%A9s-
m%C3%A1sok 

gyoriszalon.hu 

116 

Nyulak, hangszerek, győri 
hősök, Homokszörny és 
mások  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/
66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-
h%C5%91s%C3%B6k-
Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-
m%C3%A1sok 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/haromnapos-konyvunnep-a-varosban/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/haromnapos-konyvunnep-a-varosban/
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/roxy-a-vilagjaro-kutyabol-keszul-drama-a-konyvszalonra
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/roxy-a-vilagjaro-kutyabol-keszul-drama-a-konyvszalonra
https://www.kisalfold.hu/helyi-kultura/2021/11/roxy-a-vilagjaro-kutyabol-keszul-drama-a-konyvszalonra
https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-jarvanyugyi-intezkedesek-a-20-gyori-konyvszalonon/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-jarvanyugyi-intezkedesek-a-20-gyori-konyvszalonon/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-jarvanyugyi-intezkedesek-a-20-gyori-konyvszalonon/
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-21_ok-lettek-a-gyor-750-novellapalyazat-nyertesei
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-21_ok-lettek-a-gyor-750-novellapalyazat-nyertesei
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-21_ok-lettek-a-gyor-750-novellapalyazat-nyertesei
https://magyarnaplo.hu/blog/2021/11/25/a-gyor-750-novellairo-palyazat-eredmenyenek-kihirdetese/
https://magyarnaplo.hu/blog/2021/11/25/a-gyor-750-novellairo-palyazat-eredmenyenek-kihirdetese/
https://magyarnaplo.hu/blog/2021/11/25/a-gyor-750-novellairo-palyazat-eredmenyenek-kihirdetese/
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/kozossegi-szolgalat-online-a-konyvtarban
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/lemezbemutato-koncertet-adnak-gyorben-a-belvarosi-betyarok
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/lemezbemutato-koncertet-adnak-gyorben-a-belvarosi-betyarok
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/lemezbemutato-koncertet-adnak-gyorben-a-belvarosi-betyarok
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/jovo-pentekig-lathato-a-frezettok-vilaga
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/jovo-pentekig-lathato-a-frezettok-vilaga
https://www.kisalfold.hu/rovidhirek/2021/12/jovo-pentekig-lathato-a-frezettok-vilaga
https://www.gyorplusz.hu/gyor/dijaztak-a-750-es-vetelkedo-nyerteseit/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/dijaztak-a-750-es-vetelkedo-nyerteseit/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15050/66/Paverpol-Huzella-P%C3%A9ter-T%C3%B6k-Magda-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15050/66/Paverpol-Huzella-P%C3%A9ter-T%C3%B6k-Magda-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15050/66/Paverpol-Huzella-P%C3%A9ter-T%C3%B6k-Magda-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15050/66/Paverpol-Huzella-P%C3%A9ter-T%C3%B6k-Magda-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-h%C5%91s%C3%B6k-Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-h%C5%91s%C3%B6k-Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-h%C5%91s%C3%B6k-Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-h%C5%91s%C3%B6k-Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-m%C3%A1sok
https://www.gyoriszalon.hu/news/15137/66/Nyulak-hangszerek-gy%C5%91ri-h%C5%91s%C3%B6k-Homoksz%C3%B6rny-%C3%A9s-m%C3%A1sok
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117 

Masni és Pocó, Imbolygó 
iskolabolygó, groteszk és 
lőcsei fehér asszony  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/
66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-
Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-
groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-
feh%C3%A9r-asszony 

gyoriszalon.hu 

118 

Két hazában Gaál András 
festőművész kiállítása a győri 
könyvtárban  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15292/
66/K%C3%A9t-haz%C3%A1ban 

gyoriszalon.hu 

119 

Győri képeskönyv – élvezhető 
szakszerűség, vizuális 
élményözön 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15360/
66/ 

gyoriszalon.hu 

120 

Bibliofil(m) – Könyvtárak a 
filmvásznon  

Bibliofil(m) – Könyvtárak a filmvásznon-
facebokk játék  

gyoriszalon.hu 

121 

Igazi könyvünnep várja a 
győrieket szeptember elején  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15568/
66/Igazi-k%C3%B6nyv%C3%BCnnep-
v%C3%A1rja-a-gy%C5%91rieket-
szeptember-elej%C3%A9n 

gyoriszalon.hu 

122 

Szinnyei József-díjat kapott 
Dr. Horváth Sándor 
Domonkos 

https://www.gyoriszalon.hu/index.php?m
act=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articlei
d=15610 

gyoriszalon.hu 

123 

A győri Ünnepi Könyvhét 
Emlékezés Joó Józsefre, Lány 
a város felett, Polcz Alaine 
képekben és szavakban – 1. 
nap  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/
66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-
J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-
v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-
k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban 

gyoriszalon.hu 

124 

Győri képeskönyv, életrajzi 
lexikon és az elbukott 
labdarúgó-válogatott 
balladája A győri Ünnepi 
Könyvhét – 2. nap  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/
66/Gy%C5%91ri-
k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-
%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-
elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-
v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja 

gyoriszalon.hu 

125 

Interaktív felolvasás, utazások 
térben és időben, anekdoták 
győriekről, valamint az 
Elveszett paradicsom A győri 
Ünnepi Könyvhét – 3. nap  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/
66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-
utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-
id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-
gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-
Elveszett-paradicsom 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-feh%C3%A9r-asszony
https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-feh%C3%A9r-asszony
https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-feh%C3%A9r-asszony
https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-feh%C3%A9r-asszony
https://www.gyoriszalon.hu/news/15220/66/Masni-%C3%A9s-Poc%C3%B3-Imbolyg%C3%B3-iskolabolyg%C3%B3-groteszk-%C3%A9s-l%C5%91csei-feh%C3%A9r-asszony
https://www.gyoriszalon.hu/news/15292/66/K%C3%A9t-haz%C3%A1ban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15292/66/K%C3%A9t-haz%C3%A1ban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15360/66/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15360/66/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15568/66/Igazi-k%C3%B6nyv%C3%BCnnep-v%C3%A1rja-a-gy%C5%91rieket-szeptember-elej%C3%A9n
https://www.gyoriszalon.hu/news/15568/66/Igazi-k%C3%B6nyv%C3%BCnnep-v%C3%A1rja-a-gy%C5%91rieket-szeptember-elej%C3%A9n
https://www.gyoriszalon.hu/news/15568/66/Igazi-k%C3%B6nyv%C3%BCnnep-v%C3%A1rja-a-gy%C5%91rieket-szeptember-elej%C3%A9n
https://www.gyoriszalon.hu/news/15568/66/Igazi-k%C3%B6nyv%C3%BCnnep-v%C3%A1rja-a-gy%C5%91rieket-szeptember-elej%C3%A9n
https://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=15610
https://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=15610
https://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=15610
https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15634/66/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-Jo%C3%B3-J%C3%B3zsefre-L%C3%A1ny-a-v%C3%A1ros-felett-Polcz-Alaine-k%C3%A9pekben-%C3%A9s-szavakban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15636/66/Gy%C5%91ri-k%C3%A9pesk%C3%B6nyv-%C3%A9letrajzi-lexikon-%C3%A9s-az-elbukott-labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott-ballad%C3%A1ja
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
https://www.gyoriszalon.hu/news/15637/66/Interakt%C3%ADv-felolvas%C3%A1s-utaz%C3%A1sok-t%C3%A9rben-%C3%A9s-id%C5%91ben-anekdot%C3%A1k-gy%C5%91riekr%C5%91l-valamint-az-Elveszett-paradicsom
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126 

Irodalmi fesztivál – versek a 
zene hangján, a múlt 
bűvöletében és az 
összetartozás jegyében  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15640/
66/Irodalmi-fesztiv%C3%A1l-versek-a-
zene-hangj%C3%A1n-a-m%C3%BAlt-
b%C5%B1v%C3%B6let%C3%A9ben-
%C3%A9s-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-
jegy%C3%A9ben 

gyoriszalon.hu 

127 

Országos Könyvtári Napok 
2021 Október 4-10 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15722/
102/Orsz%C3%A1gos-
K%C3%B6nyvt%C3%A1ri-Napok-2021 

gyoriszalon.hu 

128 

Legendás győri gyárak 5. ‒ A 
Grab M. és fiai 
viaszosvászongyárától a 
Graboplast Zrt.-ig Mennyeiné 
Várszegi Judit előadása a 
győri könyvtárban  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15733/
66/Legend%C3%A1s-gy%C5%91ri-
gy%C3%A1rak-5.-A-Grab-M.-%C3%A9s-
fiai-
viaszosv%C3%A1szongy%C3%A1r%C3%A1
t%C3%B3l-a-Graboplast-Zrt.-ig 

gyoriszalon.hu 

129 

A könyvtár jövője – a 2020-as 
évek könyvtára Szakmai nap a 
győri könyvtárban  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15759/
66/A-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-
j%C3%B6v%C5%91je-a-2020-as-
%C3%A9vek-k%C3%B6nyvt%C3%A1ra 

gyoriszalon.hu 

130 

A Magyar Népmese Hete 
Ménfőcsanakon  2020. 
október 5-9.  

https://www.gyoriszalon.hu/news/14624/
102/A-Magyar- 

gyoriszalon.hu 

131 

Őszi túrához ajánljuk – Új 
térképek a győri könyvtárban  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15785/
102/%C5%90szi-t%C3%BAr%C3%A1hoz-
aj%C3%A1nljuk-%C3%9Aj-
t%C3%A9rk%C3%A9pek-a-gy%C5%91ri-
k%C3%B6nyvt%C3%A1rban 

gyoriszalon.hu 

132 

Kreatív terekkel, innovatív 
megoldásokkal nyit újra a 
győri könyvtár 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15841/
66/Kreat%C3%ADv-terekkel-
innovat%C3%ADv-megold%C3%A1sokkal-
nyit-%C3%BAjra-a-gy%C5%91ri-
k%C3%B6nyvt%C3%A1r 

gyoriszalon.hu 

133 

'Gyöngyöm, ékem nincs már 
nékem'' Felolvasóest Fekete 
István műveiből a győri 
könyvtár Ménfőcsanaki 
Fiókkönyvtárában  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15879/
102/Gy%C3%B6ngy%C3%B6m-
%C3%A9kem-nincs-m%C3%A1r-
n%C3%A9kem 

gyoriszalon.hu 

134 

Szerelmey Miklós Magyar 
hajdan és jelen élethű 
rajzolatokban - Érdekességek 
a győri könyvtár muzeális 
gyűjteményéből 40. rész  

https://www.gyoriszalon.hu/news/16074/
102/Szerelmey-Mikl%C3%B3s-Magyar-
hajdan-%C3%A9s-jelen-
%C3%A9leth%C5%B1-rajzolatokban 

gyoriszalon.hu 
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15640/66/Irodalmi-fesztiv%C3%A1l-versek-a-zene-hangj%C3%A1n-a-m%C3%BAlt-b%C5%B1v%C3%B6let%C3%A9ben-%C3%A9s-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-jegy%C3%A9ben
https://www.gyoriszalon.hu/news/15722/102/Orsz%C3%A1gos-K%C3%B6nyvt%C3%A1ri-Napok-2021
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15733/66/Legend%C3%A1s-gy%C5%91ri-gy%C3%A1rak-5.-A-Grab-M.-%C3%A9s-fiai-viaszosv%C3%A1szongy%C3%A1r%C3%A1t%C3%B3l-a-Graboplast-Zrt.-ig
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15759/66/A-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-j%C3%B6v%C5%91je-a-2020-as-%C3%A9vek-k%C3%B6nyvt%C3%A1ra
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https://www.gyoriszalon.hu/news/14624/102/A-Magyar-
https://www.gyoriszalon.hu/news/14624/102/A-Magyar-
https://www.gyoriszalon.hu/news/15785/102/%C5%90szi-t%C3%BAr%C3%A1hoz-aj%C3%A1nljuk-%C3%9Aj-t%C3%A9rk%C3%A9pek-a-gy%C5%91ri-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15785/102/%C5%90szi-t%C3%BAr%C3%A1hoz-aj%C3%A1nljuk-%C3%9Aj-t%C3%A9rk%C3%A9pek-a-gy%C5%91ri-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15841/66/Kreat%C3%ADv-terekkel-innovat%C3%ADv-megold%C3%A1sokkal-nyit-%C3%BAjra-a-gy%C5%91ri-k%C3%B6nyvt%C3%A1r
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15841/66/Kreat%C3%ADv-terekkel-innovat%C3%ADv-megold%C3%A1sokkal-nyit-%C3%BAjra-a-gy%C5%91ri-k%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.gyoriszalon.hu/news/15879/102/Gy%C3%B6ngy%C3%B6m-%C3%A9kem-nincs-m%C3%A1r-n%C3%A9kem
https://www.gyoriszalon.hu/news/15879/102/Gy%C3%B6ngy%C3%B6m-%C3%A9kem-nincs-m%C3%A1r-n%C3%A9kem
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https://www.gyoriszalon.hu/news/16074/102/Szerelmey-Mikl%C3%B3s-Magyar-hajdan-%C3%A9s-jelen-%C3%A9leth%C5%B1-rajzolatokban
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https://www.gyoriszalon.hu/news/16074/102/Szerelmey-Mikl%C3%B3s-Magyar-hajdan-%C3%A9s-jelen-%C3%A9leth%C5%B1-rajzolatokban
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20. Győri Könyvszalon 2021. 
november 19-21. – 
Beharangozó  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15858/
102/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon 

gyoriszalon.hu 

136 

'...nem hazudok tapétát 
magamnak'' Szilvási Krisztián 
interjúja Győry Domonkossal  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15863/
66/...nem-hazudok-
tap%C3%A9t%C3%A1t-magamnak 

gyoriszalon.hu 

137 

Mi újság Belvárosi Betyárok?  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15864/
102/Mi-%C3%BAjs%C3%A1g-
Belv%C3%A1rosi-Bety%C3%A1rok-Buli-a-
K%C3%B6nyvszalonon-%C3%A9s-
k%C3%B6zelg%C5%91-
lemezbemutat%C3%B3 

gyoriszalon.hu 

138 

A varázslat bennünk van …  
https://www.gyoriszalon.hu/news/15871/
66/A-var%C3%A1zslat-benn%C3%BCnk-
van 

gyoriszalon.hu 

139 

Szabadulógyakorlat és 
Főzőskönyv a 20. Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15877/
102/Szabadul%C3%B3gyakorlat-%C3%A9s-
F%C5%91z%C5%91sk%C3%B6nyv-a-20.-
Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalonon 

gyoriszalon.hu 

140 

Ismerd – szeresd – támogasd! 
Apakulcsok Süveges Gergőtől  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15881/
102/ 

gyoriszalon.hu 

141 

'Van, hogy egyik-másik 
szereplőm fellázad… néha 
hagyom is'' 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15892/
66/Van-hogy-egyik-m%C3%A1sik-
szerepl%C5%91m-fell%C3%A1zad-
n%C3%A9ha-hagyom-is 

gyoriszalon.hu 

142 

Ez így nem mehet tovább! ‒ 
Üvegfal a Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15895/
66/Ez-%C3%ADgy-nem-mehet-
tov%C3%A1bb-%C3%9Cvegfal-a-
K%C3%B6nyvszalonon 

gyoriszalon.hu 

143 

A Varjúherceg bűvölete – 
meglepő meseösvényeken 
Zalka Csenge Virággal 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15905/
66/A-Varj%C3%BAherceg-
b%C5%B1v%C3%B6lete-meglep%C5%91-
mese%C3%B6sv%C3%A9nyeken-Zalka-
Csenge-Vir%C3%A1ggal 

gyoriszalon.hu 

144 

A 20. Győri Könyvszalon 
Alkotói Díja Bereményi 
Gézának Laudáció  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/
66/A-20.-Gy%C5%91ri-
K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-
D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-
G%C3%A9z%C3%A1nak 

gyoriszalon.hu 
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https://www.gyoriszalon.hu/news/15905/66/A-Varj%C3%BAherceg-b%C5%B1v%C3%B6lete-meglep%C5%91-mese%C3%B6sv%C3%A9nyeken-Zalka-Csenge-Vir%C3%A1ggal
https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/66/A-20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-G%C3%A9z%C3%A1nak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/66/A-20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-G%C3%A9z%C3%A1nak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/66/A-20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-G%C3%A9z%C3%A1nak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/66/A-20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-G%C3%A9z%C3%A1nak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15913/66/A-20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-Alkot%C3%B3i-D%C3%ADja-Berem%C3%A9nyi-G%C3%A9z%C3%A1nak
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145 

20. Győri Könyvszalon – A 
játszótársam, mondd, akarsz-
e lenni…? 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15917/
66/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-
A-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A1rsam-
mondd-akarsz-e-lenni 

gyoriszalon.hu 

146 

Nem szabad elveszíteni a 
bennünk élő gyermeket!  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15920/
66/Nem-szabad-elvesz%C3%ADteni-a-
benn%C3%BCnk-%C3%A9l%C5%91-
gyermeket 

gyoriszalon.hu 

147 

Képekkel varázsoló versek 
Jakab Ibolya Shanti, Süveges 
Jusztínia és Dittrich Panka 
kötetbemutatói 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15926/
64/ 

gyoriszalon.hu 

148 

Szerelmi történet – sok 
szemszögből Rozán Eszter 
Megfognám a kezed nyári 
éjszakán című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15927/
64/ 

gyoriszalon.hu 

149 

Lezárás és újrakezdés – egy 
felnőtt rocker vallomása 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15928/
64/ 

gyoriszalon.hu 

150 

A legnagyobb magyar és Győr 
kapcsolata 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15929/
64/A-legnagyobb-magyar-%C3%A9s-
Gy%C5%91r-kapcsolata 

gyoriszalon.hu 

151 

Szemben a sorssal, tánccal a 
világnak 
Belláné Tóth Erika A kislány, 
akinek a fáján madarak ülnek 
című könyvének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15930/
66/Szemben-a-sorssal-t%C3%A1nccal-a-
vil%C3%A1gnak 

gyoriszalon.hu 

152 

Minden, amit a medvékről 
tudni érdemes Dezső László 
Medve című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15931/
64/ 

gyoriszalon.hu 

153 

Utazás alteregón innen és túl 
Kiss Viktória Nyaralás 
extrákkal című könyvének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15932/
64/ 

gyoriszalon.hu 

154 

Köztünk élő hősök – 
pedagógus legendák 
A Jeles pedagógusok Győr-
Moson-Sopron megyében 11-
12. kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15933/
64/ 

gyoriszalon.hu 

155 

A győri röplabdasport 75 
éve Farnady Ernő 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15934/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15917/66/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-A-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A1rsam-mondd-akarsz-e-lenni
https://www.gyoriszalon.hu/news/15917/66/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-A-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A1rsam-mondd-akarsz-e-lenni
https://www.gyoriszalon.hu/news/15917/66/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-A-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A1rsam-mondd-akarsz-e-lenni
https://www.gyoriszalon.hu/news/15917/66/20.-Gy%C5%91ri-K%C3%B6nyvszalon-A-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A1rsam-mondd-akarsz-e-lenni
https://www.gyoriszalon.hu/news/15926/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15926/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15927/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15927/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15928/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15928/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15929/64/A-legnagyobb-magyar-%C3%A9s-Gy%C5%91r-kapcsolata
https://www.gyoriszalon.hu/news/15929/64/A-legnagyobb-magyar-%C3%A9s-Gy%C5%91r-kapcsolata
https://www.gyoriszalon.hu/news/15929/64/A-legnagyobb-magyar-%C3%A9s-Gy%C5%91r-kapcsolata
https://www.gyoriszalon.hu/news/15930/66/Szemben-a-sorssal-t%C3%A1nccal-a-vil%C3%A1gnak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15930/66/Szemben-a-sorssal-t%C3%A1nccal-a-vil%C3%A1gnak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15930/66/Szemben-a-sorssal-t%C3%A1nccal-a-vil%C3%A1gnak
https://www.gyoriszalon.hu/news/15931/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15931/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15932/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15932/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15933/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15933/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15934/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15934/64/
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Röplabdázásaim című 
könyvének bemutatója 

156 

Mesék a Tejúton túlról Életre 
kelt Berg Judit meséje a 20. 
Győri Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15935/
64/ 
 
 

gyoriszalon.hu 

157 

Életek és italok a kávézóban 
Morvay Szabolcs könyvének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15936/
64/ 

gyoriszalon.hu 

158 

Ló – Az Embersuttogó Dr. 
Tóth-Nagy Csaba 
könyvbemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15937/
64/ 

gyoriszalon.hu 

159 

Élni. Olvasni. Írni. Vámos 
Miklós Igen című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15938/
64/ 

gyoriszalon.hu 

160 

A Győri németség 
köszöntötte a 750 éves Győrt 
a Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15939/
64/ 

gyoriszalon.hu 

161 

Zabaszauruszok 5. ‒ A 
Százfok-öböl réme M. Kácsor 
Zoltán könyvbemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15940/
64/ 

gyoriszalon.hu 

162 

Kakasszóra ébredjetek! A 
Győr 750 novellaíró pályázat 
eredményhirdetése 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15941/
64/ 

gyoriszalon.hu 

163 

Győr 750 a könyvek tükrében 
Városi kiadványok a 
Könyvszalonon  

https://www.gyoriszalon.hu/news/15942/
64/ 

gyoriszalon.hu 

164 

Barátságos album régvolt 
mesterekről A Mesteri 
mesterek – Győr kötet első 
részének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15943/
64/ 

gyoriszalon.hu 

165 

Credo vitam aeternam – 
Hiszek az örök életben Tóth 
Vilmos temetői adattárának 
bemutatója a Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15944/
64/ 

gyoriszalon.hu 

166 

Tomka 80 Ünnepi 
tanulmányok Tomka Péter 
köszöntésére 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15946/
64/ 
 
 

gyoriszalon.hu 

167 

Széchenyi Alumni Magazin A 
győri Széchenyi István 
Egyetem öregdiák magazinja 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15945/
64/ 

gyoriszalon.hu 

168 

Majdnem valaki Udvaros 
Dorottya koncertje 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15947/
64/Majdnem-valaki 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15935/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15935/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15935/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15935/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15936/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15936/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15937/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15937/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15938/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15938/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15939/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15939/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15940/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15940/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15941/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15941/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15942/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15942/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15943/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15943/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15944/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15944/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15946/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15946/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15946/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15946/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15945/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15945/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15947/64/Majdnem-valaki
https://www.gyoriszalon.hu/news/15947/64/Majdnem-valaki
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169 

Mit rejtenek az arcok? Dobray 
Sarolta a Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15948/
64/ 

gyoriszalon.hu 

170 

Keverve, de nem rázva Győr, 
a fröccs városa – A Rotary 
Club kiadványának 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15949/
64/ 

gyoriszalon.hu 

171 

'Gyerek és ifjúkor volt, nincs'' 
Sütő Csaba András 
Megnéztem újra című 
kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15950/
64/Gyerek-%C3%A9s-ifj%C3%BAkor-volt-
nincs 

gyoriszalon.hu 

172 

Adyt idézve Világzene lila 
fényfürdőben 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15952/
64/ 

gyoriszalon.hu 

173 

Amikor összegyűrtük az eget 
Karafiáth Orsolya Egymás 
könyve című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15953/
64/ 

gyoriszalon.hu 

174 

Válótársas Könnyed 
párkapcsolat-gazdagító est a 
Könyvszalonon szakértőkkel, 
színészekkel, improvizációval 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15954/
64/ 

gyoriszalon.hu 

175 

Mi is az az identitás-thriller? 
Gerlóczy Márton Fikció 1. ‒ A 
katlan című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15955/
64/ 

gyoriszalon.hu 

176 

Átlépsz velem a víz fölött és 
Az ifjúság tört szárnyú 
madara Jánoki-Kis Viktória és 
Marosi Gyula köteteinek 
bemutatói 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/
102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-
v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-
%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-
t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-
madara 

gyoriszalon.hu 

177 

Horrorisztikus szociomorzsák 
rólam és rólad Herczeg Szonja 
Képzeletbeli ház című 
kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15958/
66/Horrorisztikus-szociomorzs%C3%A1k-
r%C3%B3lam-%C3%A9s-r%C3%B3lad 

gyoriszalon.hu 

178 

Titkok és történetek Pió 
Márta könyvének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15959/
64/Titkok-%C3%A9s-
t%C3%B6rt%C3%A9netek 

gyoriszalon.hu 

179 

Labirintus – Belső utak 
Katalógus-bemutató extrákkal 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15961/
64/ 

gyoriszalon.hu 

180 

Útkeresés a jövőbe Deák Ernő 
történész 
tanulmánykötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15962/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15948/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15948/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15949/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15949/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15950/64/Gyerek-%C3%A9s-ifj%C3%BAkor-volt-nincs
https://www.gyoriszalon.hu/news/15950/64/Gyerek-%C3%A9s-ifj%C3%BAkor-volt-nincs
https://www.gyoriszalon.hu/news/15950/64/Gyerek-%C3%A9s-ifj%C3%BAkor-volt-nincs
https://www.gyoriszalon.hu/news/15952/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15952/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15953/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15953/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15954/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15954/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15955/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15955/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15956/102/%C3%81tl%C3%A9psz-velem-a-v%C3%ADz-f%C3%B6l%C3%B6tt-%C3%A9s-Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-t%C3%B6rt-sz%C3%A1rny%C3%BA-madara
https://www.gyoriszalon.hu/news/15958/66/Horrorisztikus-szociomorzs%C3%A1k-r%C3%B3lam-%C3%A9s-r%C3%B3lad
https://www.gyoriszalon.hu/news/15958/66/Horrorisztikus-szociomorzs%C3%A1k-r%C3%B3lam-%C3%A9s-r%C3%B3lad
https://www.gyoriszalon.hu/news/15958/66/Horrorisztikus-szociomorzs%C3%A1k-r%C3%B3lam-%C3%A9s-r%C3%B3lad
https://www.gyoriszalon.hu/news/15959/64/Titkok-%C3%A9s-t%C3%B6rt%C3%A9netek
https://www.gyoriszalon.hu/news/15959/64/Titkok-%C3%A9s-t%C3%B6rt%C3%A9netek
https://www.gyoriszalon.hu/news/15959/64/Titkok-%C3%A9s-t%C3%B6rt%C3%A9netek
https://www.gyoriszalon.hu/news/15961/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15961/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15962/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15962/64/
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181 

Anyajegy Czeiner-Szücs Anita 
interaktív foglalkozása 
óvodásokkal 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15960/
64/ 

gyoriszalon.hu 

182 

Jól vizsgáztak a győri Tesz-
Vesz város rajongók! 
Élményrajzolás Huck Scarry-
vel 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15963/
64/ 

gyoriszalon.hu 

183 

Dráma a szalonban Kortárs 
drámajáték mindenkinek a 
20. Győri Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15964/
64/ 

gyoriszalon.hu 

184 

Légszomj Jenei Gyula 
verseskötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15965/
64/ 

gyoriszalon.hu 

185 

Zene és szöveg győri 
díszletben Mészáros Urbán 
Szabó Gábor Győri regény 
című kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15966/
64/ 

gyoriszalon.hu 

186 

Tisztító tűz Pokoljárás Tar 
Lőrinc nyomdokán 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15967/
64/ 

gyoriszalon.hu 

187 

A 20. Győri Könyvszalon 
képekben Szabó Béla 
képriportja 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15968/
64/ 

gyoriszalon.hu 

188 

A szerethető öregedés felé 
Tisza Kata Egyedül című 
kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15969/
64/ 

gyoriszalon.hu 

189 

Két asszonysors a 
''Reisinger univerzumból'' 
Reisinger Attila Tanyákon 
című kötetének 
bemutatója a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15971/
64/ 

gyoriszalon.hu 

190 

Piszke papa meséi Egressy 
Zoltán gyermekkönyve a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15972/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15960/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15960/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15963/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15963/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15964/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15964/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15965/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15965/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15966/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15966/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15967/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15967/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15968/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15968/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15969/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15969/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15971/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15971/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15972/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15972/64/


 

18 
 

191 

Bölcsőmben magam 
ringatom Mirtse Zsuzsa lírai 
kötetének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15973/
64/ 

gyoriszalon.hu 

192 

'Eléred a kék eget'' 
Kerekítő a Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15974/
64/ 

gyoriszalon.hu 

193 

A magyar nagyvárosok 
fejlődése és átalakulása a 
rendszerváltástól napjainkigA 
Nagyvárosok Magyarországon 
című tanulmánykötet 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15976/
64/ 

gyoriszalon.hu 

194 

Acca és Zokni felfedezi a 
Szigetközt 
Gecsei Ádám és Gondár Flóra 
interaktív mesekönyvének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15975/
64/ 

gyoriszalon.hu 

195 

Lassú nézés Három életmű a 
tárgylemez alatt 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15977/
64/ 

gyoriszalon.hu 

196 

Papa, énekelj! Gryllus Vilmos 
koncertje a Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15979/
64/ 

gyoriszalon.hu 

197 

Adrian Lesenciuc: Balada Egy 
román zeneszerző 
huszonkilenc esztendeje 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15978/
64/ 

gyoriszalon.hu 

198 

Győr rajzokban Kis Péter 
Győröm című kötetének 
bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15980/
64/Gy%C5%91r-rajzokban 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15973/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15973/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15974/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15974/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15976/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15976/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15975/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15975/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15977/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15977/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15979/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15979/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15978/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15978/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15980/64/Gy%C5%91r-rajzokban
https://www.gyoriszalon.hu/news/15980/64/Gy%C5%91r-rajzokban
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199 

Krulik Zoltán: Anyakönyv 
Kérdezz-felelek egy 
muzsikussal, aki írni is szokott 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15981/
64/ 

gyoriszalon.hu 

200 

Hullámok hátán A Győri 
Antológia bemutatója a 20. 
Győri Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15982/
64 

gyoriszalon.hu 

201 

Véresen komoly hazai 
regnálások Benedek Szabolcs 
Király! című könyvének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15984/
64/ 
 

gyoriszalon.hu 

202 

Egy arisztokrata család 
mindennapjai 
Visszaemlékezések a herceg 
Festetics-család és 
alkalmazottainak életére 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15986/
64/ 

gyoriszalon.hu 

203 

'Magyarországról, édes 
hazánkról…'' Benkő András 
kobozművész lemezbemutató 
koncertje 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15987/
64/ 

gyoriszalon.hu 

204 

Méhes Károly: Ferrari A 75 
éves Scuderia története a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15988/
64/ 

gyoriszalon.hu 

205 

Szomjas Szűz és Hátsó szoba 
Berta Zsolt és Oberczián Géza 
novellásköteteinek 
bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15990/
64/ 

gyoriszalon.hu 

206 

Egy világhírű győri 
karmesterről Christopher 
Fifield Richter János című 
kötetének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15991/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15981/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15981/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15982/64
https://www.gyoriszalon.hu/news/15982/64
https://www.gyoriszalon.hu/news/15984/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15984/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15986/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15986/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15987/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15987/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15988/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15988/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15990/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15990/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15991/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15991/64/
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207 

A meséknek is megvan a 
maguk meséje Találkozás 
Zalka Csenge Virággal a Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15992/
64/ 

gyoriszalon.hu 

208 

Stipsits Ibolya Lélekhang című 
kötetének bemutatója a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15994/
64/ 

gyoriszalon.hu 

209 

Egy kamasz szemével látta a 
kor piszkos lelkét 
Juhász Anna Irodalmi 
Szalonjának vendége volt 
Bereményi Géza és Huzella 
Péter 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15993/
64/ 

gyoriszalon.hu 

210 

Színtiszta, változatos téboly 
az irodalombanBartusz-
Dobosi László Lélekszakadtak 
című kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15995/
64/ 

gyoriszalon.hu 

211 

Dragan Velikić írói világa 
Beszélgetés a szerb íróval a 
Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15996/
64/ 

gyoriszalon.hu 

212 

Az 1950-es évek novellákba 
zárva Pátkai Tivadar 
Nagyothalló angyal című 
kötetének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15997/
64/ 

gyoriszalon.hu 

213 

10 éve egy csónakban 
eveznek – Jubileumot 
ünnepel az Ambroozia 
Folyóirat 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15998/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15992/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15992/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15994/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15994/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15993/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15993/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15995/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15995/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15996/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15996/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15997/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15997/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15998/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15998/64/
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214 

Döbbenet és szégyen Berényi 
Anna Richter című életrajzi 
regényének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15999/
64/ 

gyoriszalon.hu 

215 

A Beck és a Grecsó Csakis 
személyesen! –  

https://www.gyoriszalon.hu/news/16000/
64/A-Beck-%C3%A9s-a-Grecs%C3%B3 

gyoriszalon.hu 

216 

Dézsi Csaba András: Gerzson 
és Panka kalandjai a 
dzsungelben 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16001/
64/ 

gyoriszalon.hu 

217 

Szabadulógyakorlat és 
Főzőskönyv 
Szabó T. Anna és Dragomán 
György könyvbemutatói a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16002/
64/ 

gyoriszalon.hu 

218 

Drakula, a kegyetlen és 
szadista középkori celeb 
Nagy Levente A király, a 
zsarnok és a propaganda 
című kötetének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16003/
64/ 

gyoriszalon.hu 

219 

Borbély Károly – Kováts-
Németh Mária: 
Környezettudatos 
viselkedéskultúra – nemzeti 
identitás 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/
64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-
Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-
M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-
viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-
identit%C3%A1s 
 

gyoriszalon.hu 

220 

'A megbecsülés a valóságot 
veszi észre, emeli ki és 
hangosítja fel''N. Tóth Klára 
Üvöltés vagy ölelés című 
kötetének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16005/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15999/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15999/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16000/64/A-Beck-%C3%A9s-a-Grecs%C3%B3
https://www.gyoriszalon.hu/news/16000/64/A-Beck-%C3%A9s-a-Grecs%C3%B3
https://www.gyoriszalon.hu/news/16001/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16001/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16002/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16002/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16003/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16003/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16004/64/Borb%C3%A9ly-K%C3%A1roly-Kov%C3%A1ts-N%C3%A9meth-M%C3%A1ria-K%C3%B6rnyezettudatos-viselked%C3%A9skult%C3%BAra-nemzeti-identit%C3%A1s
https://www.gyoriszalon.hu/news/16005/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16005/64/
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221 

Győr metszeteken és képeken 
Egy város emlékezete 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16006/
64/ 
 

gyoriszalon.hu 

222 

A dámák diadalma a 
Fársángon kicsit másképp 
A Csavar Színház előadása 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16008/
64/ 

gyoriszalon.hu 

223 

Mező Tibor: Az Ómagyar 
Mária-siralom szövegkönyve 
Adománygyűjtő akció 
támogatása könyvvel 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16007/
64 

gyoriszalon.hu 

224 

Álomkófic Misztrál 
gyermekkoncert a 20. Győri 
Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16009/
64/ 

gyoriszalon.hu 

225 

Süveges Gergő Apakulcs című 
kötetének bemutatója a 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16010/
64/ 

gyoriszalon.hu 

226 

A Tűzmadár meséje 
Rajzpályázat a 20. Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16011/
64/ 

gyoriszalon.hu 

227 

Újváros Perger Gyula 
könyvének bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16012/
64/%C3%9Ajv%C3%A1ros 

gyoriszalon.hu 

228 

'Újat a megszokott helyett'' 
Pedagógia, nyelvoktatás és 
innováció a Centrope 
Régióban 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16013/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16006/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16006/64/
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229 

Nyújts feléje védő kart…” és A 
Nemzeti Szalóny és más 
Cs. Varga István és Keller 
Péter köteteinek bemutatói 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16014/
64/ 

gyoriszalon.hu 

230 

Vehrer Adél Tényő történeti 
mondavilága című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16015/
64/ 

gyoriszalon.hu 

231 

A Budapest Klezmer Band 
koncertje a 20. Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16016/
64/ 

gyoriszalon.hu 

232 

Szalai Zsolt: Gyökeres ház 
Kötetbemutató beszélgetés a 
20. Győri Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16018/
64/ 

gyoriszalon.hu 

233 

Csodás Magyarország – 
Csavargások régmúlt időkben 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16019/
64/ 
 

gyoriszalon.hu 

234 

Csak egy csipetnyi ég? Péntek 
Imre kötetbemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16021/
64/ 

gyoriszalon.hu 

235 

Kilencven Czigány György a 
20. Győri Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16024/
64/Kilencven 

gyoriszalon.hu 

236 

Kollár János Sándor: Fényvér 
üzenet 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16023/
64/ 

gyoriszalon.hu 

237 

Kis pénz, nagy foci Keglovich 
László Ezt a cselt már 
ismerem című kötetének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16029/
64/ 

gyoriszalon.hu 

238 

Meg(nem)élt életek szexipari 
ledérségben Hécz Attila 
Villanyos cigi című könyvének 
bemutatója 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16033/
64/ 

gyoriszalon.hu 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16014/64/
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239 

Önvallomás és szabadtüdős 
merülés Érsek-Obádovics 
Mercédesz és Ferencz Mónika 
a Győri Könyvszalonon 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16042/
64/ 

gyoriszalon.hu 

240 

Ahol a Tisza a Gangeszbe 
ömlik Szűcs Péter Dharma 
című kötetének bemutatója 
 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16046/
64/ 

gyoriszalon.hu 

241 

Győr története a kezdetektől 
1447-ig Konferencia és 
kötetbemutató a 20. Győri 
Könyvszalonon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16065/
64/ 

gyoriszalon.hu 

242 

Kortárs próza online. 
 Posonyi Takács László 
színművész  

Kisalföld, (76. évf. 5. sz.) 2021. január 7. 4. 
oldal 

Kisalföld 

243 

Rábapordányi évközlő.A győri 
Dr. Kovács Pál Könyvtár és 
Közösségi Tér támogatásával 
a falu könyvtára egy új asztali 
számítógéppel bővült, illetve 
társasjátékokat kaptak az új 
könyvek mellé. 

Kisalföld, (76. évf. 8. sz.) 2021. január 11. 
9. oldal 

Kisalföld 

244 

Ünnepeljük együtt a kultúrát! 
 

In: Kisalföld, (76. évf. 12. sz.)2021. január 
15. 4. oldal 

Kisalföld 

245 

Kultúra heti programok. 
Kisalföld, (76. évf. 14. sz.)2021. január 18. 

4. oldal Kisalföld 

246 

„A magyar kultúra hete” 

című online ingyenes 

kulturális programsorozat. 

Kisalföld, (76. évf. 14. sz.)2021. január 18. 
4. oldal 

Kisalföld 

247 

Fejlesztik a kisebb 

könyvtárakat 

 

Kisalföld, (76. évf. .15.sz.) 2021. január 19.. 
1. és 4. oldal 

Kisalföld 

https://www.gyoriszalon.hu/news/16065/64/
https://www.gyoriszalon.hu/news/16065/64/


 

25 
 

248 

Megszépült könyvtár nyithat 
ki. Felújítás: az 
olvasóteremben padlót 
cserélnek, festenek és új 
polcrendszert alakítanak ki. / 
Mészely Réka 

Kisalföld, (76. évf. 15.sz.)2021. január 19. 
8. oldal 

Kisalföld 

249 
Győrről beszélgettünk 

Kisalföld, (76. évf. 19. sz.)2021. január 23. 
1, 12. és 13. oldal 

Kisalföld 

250 
Győr 750 a könyvtárban is. 

Kisalföld, (76. évf. 22.sz.)2021. január 27. 
4. oldal 

Kisalföld 

251 

Nevet keres a könyvesbolt. 

 

Kisalföld, (76. évf. 

22.sz.)2021. január 27. 4. 

oldal 

Kisalföld, (76. évf. 22.sz.)2021. január 27. 
4. oldal 

Kisalföld 

252 

A zabaszauruszok 
kalandjairól. 
 
  

Kisalföld, (76. évf. 27.  sz.) 2021. február 2. 
4. oldal 

Kisalföld 

253 

Könyvtári elismerés. 
 Kisalföld, (76. évf. 28. sz.)2021. február 3. 

3. oldal 

Kisalföld 

254 

Arrabona évszázadai az 
évforduló jegyében. 
 

Kisalföld, (76. évf. 30. sz.)2021. február 5. 
4. oldal 

Kisalföld 

255 
Fotópályázat. Kisalföld, (76. évf. 31. sz.)2021. február 6. 

2. oldal 

Kisalföld 

256 
Magyar királyok játék. 

Kisalföld, (76. évf. 36. sz.)2021. február 12. 
4. oldal 

Kisalföld 

257 

Online verseny a magyar 
királyokról. 

Kisalföld, (76. évf. 40. sz.)2021. február 17. 
2. oldal 

Kisalföld 

258 Társunk maradt a könyv 

Kisalföld, (76. évf. 47. sz.)2021. február 25. 
2. oldal 

Kisalföld 
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259 

Könyvtári zárvatartás. 
 
 

Kisalföld, (76. évf. 56. sz.) 2021. március 8.  
4. oldal 

Kisalföld 

260 

A Dvorák Patka Színház, A 
békakirály című zenés 
mesejáték  

2021. március 12. A békakirály. 12. oldal 
Kelet-

Magyarország 

261 

A sikerfilmek zöme 
könyveken alapul 
 
 

Kisalföld, (76. évf. 64. sz.) 2021. március 
18. 4. oldal 

Kisalföld 

262 

Előadás Adolf von 
Schwarzenbergről. 
 
 

Kisalföld, (76. évf. 68. sz.) 2021. március 
23. 4. oldal 

Kisalföld 

263 

Vizek világa a facebookon. 
 

Kisalföld, (76. évf. 68. sz.) 2021. március 
23. 4. oldal 

Kisalföld 

264 

Jelentős beruházásokat 
támogat a megyei 
önkormányzat. 

Kisalföld, (76. évf. 77. sz.)2021. április 3. 
10. oldal 

Kisalföld 

265 

Újra nyit a könyvtár átvételi 
pontja. 
 

Kisalföld, (76. évf. 83. sz.)2021. április 12. 
4. oldal 

Kisalföld 

266 Közösséget épít a könyvtár. 

Kisalföld, (76. évf. 84. sz.)2021. április 14. 
2. oldal 

Kisalföld 

267 
Csukás István műveiről 
kérdezik a gyerekeket 

Kisalföld, (76. évf. 96. sz.)2021. április 27. 
4. oldal Kisalföld 
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268 

Levéltári délutánok. 
dr. Bagi Zoltán főlevéltáros 
Giorgio Basta naplójának 
győri vonatkozásaira hívja fel 
a figyelmet. 

Kisalföld, (76. évf. 97. sz.)2021. április 28. 
4. oldal 

Kisalföld 

269 
Könyvtár szabadon. 

Kisalföld, (76. évf. 100. sz.)2021. május 3. 
2. oldal 

Kisalföld 

270 

Belvárosi felfedező 

 

 
Kisalföld, (76. évf. 104. sz.)2021. május 7. 
4. oldal 

Kisalföld 

271 Ablak a városrészre. 

Kisalföld, (76. évf. 105. sz.)2021. május 8. 
4. oldal 

Kisalföld 

272 

Megalakult a győri értéktár 
 

Kisalföld, (76. évf. 107. sz.)2021. május 11. 
4. oldal 

Kisalföld 

273  András festőművész kiállítása  

Kisalföld, (76. évf. 114. sz.)2021. május 19. 
oldal. 4. 

Kisalföld 

274 Előadás a vastagbélszűrésről. 

Kisalföld, (76. évf. 124. sz.)2021. június 1. 
4. oldal 

Kisalföld 

275 

Filmvetítés az Alzheimerről. 
 

Kisalföld, (76. évf. 130. sz.)2021. június 8. 
11. oldal 

Kisalföld 

276 
A teljesség igényével. 

Kisalföld, (76. évf. 134. sz.)2021. június12. 
4. oldal 

Kisalföld 

277 

Papp Zsolt: Regionális 
intézmény lett határainkon 
túl is segít győri könyvtár.  

 Győr+ hetilap. XI. évf. 2. sz. 2021.január 
15. p. 6. 

Kisalföld 

278 

Online térben a Magyar 
Kultúra Hete. /Papp Zsolt.  ( 
Többek közt a könyvtári 
programok is).  

Győr+ hetilap. XI. évf. 2. sz. 2021.január 
15. p. 3. 

Kisalföld 

279 

Zene bábokkal-Töreky Zsuzsi 
zenepedagógus  online zenés 
bábos foglalkozása  

Győr+ hetilap. XI. évf. 5 sz. 2021.február 5. 
p. 15. 

Kisalföld 
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280 

M. Kácsor Zoltán a 
Zabaszauruszok címmel 
megjelent meseregény 
sorozatának negyedik 
kötetéből olvas fel.  

Győr+ hetilap. XI. évf. 5 sz. 2021.február 5. 
p. 315 

Kisalföld 

281 
Egyre többen kölcsönöznek 
online.  

Győr+ hetilap. XI. évf. 7. sz. 2021.február 
19. p. 9 

Kisalföld 

282 

A város önmagára, az olvasó 
városára ismer. (Újabb 
pompás, átfogó kötet jelenik 
meg a napokban Győr 750 
éves 
várostörténeti évfordulójának 
tiszteletére  

Győr+ hetilap. XI. évf. 23. sz. 2021.június 
11. p.18. 

Győr+ 

283 
Az egész régiót koordinálja a 
győri könyvtár  

Kisalföld, 76. évf. 151. sz. (2021. július 2). 
p. 2.  

Kisalföld 

284 
Udvari koncert swinggel és 
énekkel.  

 Kisalföld, 76. évf. 155. sz. (2021.július 7). 
p. 16. 

Kisalföld 

285 Pályázat: novella a jövőből.  

Kisalföld, 76. évf. 163. sz. 2021. július 16. 
p. 3. 

Kisalföld 

286 Az elmúlt ötven év.  
Kisalföld, 76. évf.163. sz. 2021. július 16. p. 

4. 
Kisalföld 

287 Gasztronómiai játék.  
Kisalföld, 76. évf.164. sz. 2021. július 17. p. 

2.  
Kisalföld 

288 
Kevesebb olvasó, több 
program.   

Kisalföld, 76. évf. 179. sz. 2021. augusztus 
4. 

Kisalföld 

289 Színgazdag tájak, csendéletek 
Kisalföld, 76. évf. 179. sz. 2021. augusztus 

4. p. 16.  
Kisalföld 

290 

Ahová jó lesz majd betérni. 
megújul a könyvtár: a 
munkálatok után igazi 
közösségi tér várja az 
olvasókat.  

Kisalföld, 76. évf. 191. sz. 2021. augusztus 
18. p. 1. és 4.  

Kisalföld 

291 Szabadtéri mozi. 
 Kisalföld, 76. évf.193. sz. 2021. augusztus 

21. p. 4.  
Kisalföld 

292 
Ünnepi könyvhét a 
könyvtárban.   

Kisalföld, 76. évf.194. sz. 2021. augusztus 
23. p. 4. 

Kisalföld 

293 
Három nap 
könyvkedvelőknek.  

Kisalföld, 76. évf.  198. sz. 2021. augusztus 
27 (4. oldal) 

Kisalföld 

294 
Könyvtárosi munkáját 
ismerték el.  

Kisalföld, 76. évf. 202. sz. 2021. 
szeptember 1. p.4.  

Kisalföld 

295 

Három nap a könyveké: 
tegnap nyitott a 92. Ünnepi 
Könyvhét és a 20. 
Gyermekkönyvnapok. /Hécz 
Attila  

Kisalföld, 76. évf. 204. sz. (2021. 
szeptember 3. ) p. 3. 

Kisalföld 
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296 Az olvasás szórakoztat  
Kisalföld, 76. évf. 209. sz.  2021. 

szeptember 9. p. 10.  
Kisalföld 

297 
A siker mindig közös érdem. 
/Hécz Attila  K2, 9. évf. 36. sz. 2021. szept. 18.. p. 10. 

Kisalföld 

298 Könyvtárak tárt kapukkal.  
 Kisalföld, 76. évf. 231. sz. 2021. október 5. 

. p. 1. és 4.   
Kisalföld 

299 Hencidától Boncidáig  
Kisalföld, 76. évf. 233. sz. 2021.október 7. 

p. 4.  
Kisalföld 

300 Szabadtéri utcaszínház  
Kisalföld, 76. évf.  238. sz. . október 13. p. 

4 
Kisalföld 

301 

Szinte vita nélküli döntések: 
összeültek a képviselők -ismét 
felszállhat a füst a városban, 
de csak ideiglenesen  

Kisalföld, 76. évf. 249. sz. 2021. október 27 
p. 1. és 4.   

Kisalföld 

302 
Újra nyit a központi könyvtár 
épülete  

Kisalföld, 76. évf. 248. sz. 2021. október 
26. p. 3. 

Kisalföld 

303 
Irodalmi fesztivál - versek a 
zene hangján  

Kisalföld, 76. évf. 250. sz.. 2021. október 
28.  

Kisalföld 

304 

Hamarosan nyithat a 
megújult könyvtár)/Simon 
Roberta.  

Kisalföld, 76. évf. 252. sz. 2021. október 
30. p.1. és 3. 

Kisalföld 

305 Nyit a könyvtár  
Kisalföld, 76. évf. 260. sz. 2021. november 

10. p. 2. 
Kisalföld 

306 
Mozdulatlan pillanatok a 
gondolatok tükrében  

Kisalföld, 76. évf. 263. sz. 2021. november 
13. p. 24. 

Kisalföld 

307 

Tárt kapukkal várják az 
olvasót. A felújított, 
felhasználóbarát könyvtár 
közösségi programokat is 
szervez a jövőben / Olláry 
Gergely 

Kisalföld, 76. évf. 265. sz.2021. november 
16.p. 4.  

Kisalföld 

308 
Megnyílt a háromnapos 
könyvünnep  

Kisalföld, 76. évf. 269. sz. 2021. november 
20. : Bereményi Géza kapta az idén az 

alkotói díjat p.1. és 2.  

Kisalföld 

309 

Kutyás dráma 
háromféleképpen Győri 
Könyvszalon - A Győri 
Nemzeti Színház kortárs 
drámajátékában elsöprő 
sikert aratott Olt Tamás 
darabja /Barki Andrea  

 Kisalföld, 76. évf. 270. sz. 2021. november 
22. p.1. és 4.  

Kisalföld 

310 
Sikerrel zárt a könyvszalon 
/Dániel Viktória   

Kisalföld, 76. évf.272. sz. 2021. november 
24. p.1. és 4.   Lezárult a XX. Győri 

Könyvszalon 

Kisalföld 

311 Közösségi szolgálat online  
Kisalföld, 76. évf. 277. sz. 2021. november 

30. p. 4.  
Kisalföld 
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312 Frezettók világa   

Kisalföld, 76. évf. 283. sz. 2021. december 
7. p. 3.  D. Beöthy Hajnalka kiállítása nyílik 

a könyvtárban 

Kisalföld 

313 Öt perc múlva hat perc  
Kisalföld, 76. évf. 283. sz. 2021. december 

7. p. 3.  
Kisalföld 

314 

Tájképek és csendéletek 
címmel Kiss Rita Adél 
kiállítása nyílik július 30-án 17 
órakor a Gyárvárosi 
Fiókkönyvtárban  

Győr + hetilap, 11. évf. 32. sz. 2021.júl. 23. 
p.25. 

Győr+ 

315 

Slágerkönyvek: romantika és 
skandináv krimi. Mit olvasnak 
a győriek nyáron?  

 Győr +hetilap, 11. évf. 31. sz. 2021.aug. 6. 
p.8  

Győr+ 

316 
Igazi könyvünnep várja a 
győrieket szeptember elején.  

Győr + hetilap, 11. évf. 32. sz. 2021.aug. 
13. p.29.  

Győr+ 

317 

Ezért nem olvasnak a 
nagyobbak. Az okostelefon 
legyőzi a könyvet. /J. Kovács 
Andrea.  

Győr + hetilap, 11. évf. 35. sz. 2021. szept. 
3. p.27. 

Győr+ 

318 
Nagy sikerű könyvhét a város 
szívében. /Szigeti Gábor  

Győr + hetilap,  11. évf. 36. sz. 2021. szept. 
10. p.27. 

Győr+ 

319 

Dr. Mark Hardacre tart 
előadást Élet látás vesztés 
után címmel szeptember 27-
én 
13.15-től a Dr. Kovács Pál 
Könyvtárban.  

Győr + hetilap,  11. évf. 38. sz. 2021. szept. 
24. p.27. 

Győr+ 

320 

Október 6-án nyílt nap lesz a 
Dr. Kovács Pál Könyvtár 
minden részlegében.  

Győr + hetilap, 11. évf. 39. sz. 2021. okt. 1. 
p.26. 

Győr+ 

321 

Szabady János: Mozaikok 
Ménfőcsanak történetéből 
című helytörténeti kötetének 
bemutatója október 18-án 
17.30-kor lesz a Bezerédj-
kastélyban.  

Győr + hetilap, 11. évf. 41. sz. 2021. okt. 
15. p.27. 

Győr+ 

322 
Versek a zene hangján, a múlt 
bűvöletében.  

Győr + hetilap,  11. évf. 41. sz. 2021. okt. 
15. p.24. 

Győr+ 

323 

Édes emlékek keserű szájízzel 
– a Győri Keksz- és Ostyagyár 
a KisfaludyKároly 
Könyvtárban a Legendás győri 
gyárak címet viselő 
helytörténeti ismeretterjesztő 
előadáson.  

Győr + hetilap, 11. évf. 42. sz. 2021. okt. 
22. p.25. 

Győr+ 
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324 
Megújult a könyvtár központi 
épülete. 

 Győr + hetilap, 11. évf. 43. sz. 2021. okt. 
29. p.18.  

Győr+ 

325 Legyen rutin az olvasás. 
Győr + hetilap, 11. évf. 43. sz. 2021. okt. 

29. p.25.  
Győr+ 

326 
Újdonságok, legendák, 
színpadi produkciók.  

 Győr + hetilap, 11. évf. 44. sz. 2021. 
nov.5. p. 6. 

Győr+ 

327 
20. Győri Könyvszalon 
programjai.(Programfüzet)  

Győr + hetilap, 11. évf. 45. sz. 2021. nov. 
12. p. 19-22. 

Győr+ 

328 

Drámajáték: Roxi, a világjáró 
kutya háromnapos 
könyvünnep a városban./ 
Földvári Gabriella   Győr + hetilap, 11. évf. 46. sz. 2021.  

Győr+ 

329 

Megnyitottunk. Megújult 
modern környezetben várjuk 
régi és leendő olvasóinkat. 
(Hirdetés).  

Győr + hetilap, 11. évf. 48. sz. 2021. dec. 3. 
p.22. 

Győr+ 

330 

Könyvjelző Magazin Győr+ 
Rádió 

22.jan Győr + Rádió 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0122-konyvjelzomagazin 

331 

05.febr 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0205-konyvjelzo-magazin 

332 

19.febr 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0219-konyvjelzo-magazin-1 

334 

12.márc 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0312-konyvjelzo-magazin 

335 

26.márc 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0326-konyvjelzo-magazin 

336 

09.ápr 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0409-konyvjelzo-magazin 

337 

23.ápr 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0423-konyvjelzo-magazin 

338 

07.máj 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0507-konyvjelzo-magazin 

339 

21.máj 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0521-konyvjelzo-magazin 

340 04.jún 

https://soundcloud.com/user-990025914/0122-konyvjelzomagazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0122-konyvjelzomagazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0205-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0205-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0219-konyvjelzo-magazin-1
https://soundcloud.com/user-990025914/0219-konyvjelzo-magazin-1
https://soundcloud.com/user-990025914/0312-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0312-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0326-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0326-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0409-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0409-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0423-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0423-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0507-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0507-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0521-konyvjelzo-magazin
https://soundcloud.com/user-990025914/0521-konyvjelzo-magazin
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https://soundcloud.com/user-
990025914/0604-konyvjelzo-magazin 

341 

18.jún 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0618-konyvjelzo-magazin 

342 

02.júl 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0702-konyvjelzo-magazin 

343 

16.júl 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0716-konyvjelzo-magazin 

344 

30.júl 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0730-konyvjelzo-magazin 

345 

13.aug 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0813-konyvjelzo-magazin 

346 

27.aug 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0827-konyvjelzo-magazin 

347 

10.szept 

https://soundcloud.com/user-
990025914/0910-konyvjelzo-magazin 

348 

01.okt 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1001-konyvjelzo-magazin 

349 

15.okt 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1015-konyvjelzo-magazin 

350 

29.okt 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1029-konyvjelzo-magazin 

351 

19.nov 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1119-konyvjelzo-magazin 

352 

03.dec 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1203-konyvjelzo-magazin 

353 

17.dec 

https://soundcloud.com/user-
990025914/1217-konyvjelzo-magazin 
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