A MÓRA KIADÓ PROGRAMJAI A KÖNYVHÉTEN
Június 9., péntek / Deák 17 Galéria - Budapest, V. ker., Deák Feremc u. 17.
10:00-11:30 Mentsünk zombikat!│Lesi Zoltán: Karton és Matild – A zombimentők című

kötetének interaktív bemutatója
Közreműködik a szerző, Lesi Zoltán és Dávid Ádám
A félős kisfiú, Karton, egész nap a gép előtt ül. Éppegy játékban küzd a virágok ellen,
amikor az ágya alól kimászik egy apró, zöld bőrű emberke. Az agypusztítóan büdös
zombi Karton segítségét kéri. Felbukkan Matild, a bátor szomszéd lány is, és együtt
zombimentő kalandokra indulnak. Vajon ki tudják szabadítani a zombi tesóját egy ádáz
gaz fogságából? Megtalálják a rájuk törő kerti törpék gyenge pontját? Mi történik a
zombikkal, ha csokit esznek? És hogyan lehet legyőzni a köpenyes főgonoszt?
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Várunk minden kalandvágyó gyereket és felnőttet, akik nem félnek a zombiktól, szeretik
a vicces meséket és a számítógépes játékokat.

június 10., szombat / Rózsavölgyi Szalon /Budapest, V. Szervita tér 5.
14:30-16:00 Esti mesék Boldizsár Ildikó válogatásában
Boldizsár Ildikóval és Kőszeghy Csilla grafikussal Oláh Andrea beszélget.
Mesét olvasni és hallgatni mindig jó – de elalvás előtt a legjobb. Miért meséljünk este, és
mit meséljünk a gyerekeknek? Minden mese gyógyít? Miért fontos tematikus
mesegyűjteményeket összeállítani? Milyen felnőtt lesz a mesét hallgató gyerekből?
Boldizsár Ildikóval és Kőszeghy Csilla grafikussal Oláh Andrea beszélget.

június 10., szombat / Gyerekszínpad, Vörösmarty tér
10:30-11:15 Kiugrott a gombóc│Libabál II., a Veronaki zenekar lemezbemutató

minikoncertje

Az új album zenéit is Mogyoró Kornél és Fejér Simon Pál szerezte. A világzenei
hangzásban a magyar és erdélyi népzenei elemek mellett fellelhető a balkáni, a blues,
valamint a pop zene hangzásvilága. A közreműködők között szerepel vendégművészként
Szokolay Dongó Balázs, aki unikális játékával teszi felejthetetlenné a muzsikát.
A Móra Kiadónak és a Veronaki zenekarnak köszönhetően Varga Katalin írónő kiváló és
nem kevés humorral fűszerezett költeményeit igényes, minőségi és gazdag muzsika
formájában ismerhetik meg a mai gyerekek.

11:15-12:00 / Gyerekszínpad, Vörösmarty tér
Ijjas-Lackfi: A világ leggonoszabb meséi│Interaktív, zenés könyvbemutató
Közreműködnek a szerzők: Ijjas Tamás, Lackfi János és az Eszter-lánc duó /Kárász
Eszter és Molnár György/
Ijjas tamás és Lackfi János olyan irtó rövid, vicces meg borzongató meg viccesborzongató meséket írtak, melyeket az okos olvasók nyugodtan folytathatnak tovább,
akár a világ végéig is, meg még egy nap…
Ó, hát egy kis gonoszkodás, az már valami, nem? Csak amennyire jólesik.

Június 10., szombat /Díjkiosztó az Aranytízben
/Budapest, V., ker., Aranytíz u. 10./
18:00 A 2050 címmel meghirdetett ifjúsági novellapályázat ünnepélyes
eredményhirdetése és díjkiosztója az Aulában
2015-ben a Jelen!-pályázattal újjáélesztettük az ifjúsági novella műfaját. A mai
kamaszok életét felvillantó legjobb pályamunkákra épült a 2016-os Könyvhétre
megjelent azonos című antológia, a „saját fejlesztésű, prémium magyar young adult
irodalom.” (Hercsel Adél, hvg.hu)
Itt a folytatás: a 2050!
Milyen lesz 33 év múlva a kamaszok élete? Hogy képzeled el 2050 Magyarországát? És
mihez kezd majd egymással a Föld 9 milliárd lakosa?
A Jelen! 39 pályamunkája után a 2050-re összesen 47 (igen, negyvenhét!) novella
érkezett.
A díjakat a zsűri elnöke adja át:
Sirokai Mátyás – író, költő
A zsűri további tagjai:Gaborják Ádám – irodalomkritikus, a JAK elnöke│Dian
Viktória – a Móra főszerkesztője│Dóka Péter – író, a Móra szerkesztője│Dávid
Ádám – író, a Móra szerkesztője
június 11., vasárnap /Aranytíz
15:00 Miklya-Luzsányi Mónika: Cília árnyai kötetének bemutatója
közreműködik: Miklya-Luzsányi Mónika, Dóka Péter szerkesztő, és Hais Dorottya,
az Oscar-díjat nyert Mindenki című rövidfilm egyik főszereplője, válogatott műugró.
Moderátor: Oláh Andrea
Hogy kapcsolódik Dorka a történethez, mi köti össze a szereplőkkel? A bemutatón ez is
kiderül!

Cília helyes lány, és töriből is zseniális. Csak egy kicsit habókos. Vagyis nagyon. Mert mi
mással lehetne magyarázni, hogy állítása szerint néha egy fejetlen szellemmel társalog?
Ám akármilyen fura is Cília, most szükség van rá meg az eszére, különben bezárják az
iskolát – a hajdani Akarattyánkastélyt –, és wellness-szállodává alakítják. A
hatalmaskodó polgármesterrel nemcsak Cília száll szembe, hanem a suli markos
vízilabdacsapata is, köztük Káró, a kiváló gólvágó, aki egyáltalán nem tartja bolondnak
Cíliát, sőt rajong érte. A szórakoztató kísértethistóriában nyüzsögnek a szellemek,
évődnek a szerelmesek, és még a Nárcisszuszlovagrend titkára is fény derül.
június 11., vasárnap /Gyerekszínpad, Vörösmarty tér
15:00-15:30 Sirály tanárok kitüntetése és könyvbemutató

A legsirályabb pedagógus okelevelek átadása és Bosnyák Viktória: A nagy szinonima-hadjárat
című könyvének bemutatója
Sztárvendég: Szirtes Marcell
***
Dedikálások a Vörösmarty téren, a Móra Kiadó pavilonjánál
Péntek
16:00 Lesi Zoltán /Karton és Matild - A zombimentők
17:00 Nógrádi Gábor /Lángoló nyaram - Dávid és Dorte
Szombat
10:00 Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián /A Pál utcai fiúk - Kottafüzet az
előadás fotóival
11:00 Bartos Erika /Brúnó Budapesten 1. - Buda tornyai
12:00 Lackfi János és Ijjas Tamás /A világ leggonoszabb meséi
14:00 Vig Balázs / Ritter Ottó /Kárpáti Tibor /Todó kitálal a suliról - nemcsak alsósoknak
15:00 Nyulász Péter-Ritter Ottó /A fürdők réme- Berger Szimat Szolgálat
16:00 Balázs Ágnes / Kőszeghy Csilla /Mesélő Nyelvtan sorozat
15:30 Boldizsár Ildikó /Rózsavölgyi Szalon -Bp., V., Szervita tér 5.
18:00 Pion István, Kemény Zsófia, Gábor Tamás Indiana /Reposzt - Klasszikusok
fiataloknak sorozat

Vasárnap
15:00 Bosnyák Viktória│ Szűcs Édua grafikus
16:00 Marék Veronika
17:00 Nógrádi Gábor /Lángoló nyaram - Dávid és Dorte
18:00 Miklya Luzsányi Mónika /Cília árnyai

