A Móra Kiadó könyvheti programjai
2018. június 7., csütörtök /FUGA
17.30-18.30

Üveghegy és üvegplafon – a Magyar mesék lázadó lányoknak című kötet
bemutatója
Mesterházi Mónikával, Kiss Judit Ágnesel, Hitka Viktóriával, Szlukovényi Katalinnal és Monspart Saroltával, a 25
izgalmas személyiség, lenyűgöző teljesítményű nő egyikével
Moderátor: Szenderák Bence
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Nem is egy, hanem, huszonöt! Van, aki még most is köztünk él.
Lányok, nők, asszonyok, akik nem mindennapi próbákat álltak ki, és merész dolgokat vittel véghez. Hittek
magukban, dolgoztak másokaért, és bátran leküzdöttek a külső-belső akadályokat, példát mutatva ezzel az
olvasóknak.
Egyikük Monspart Sarolta, világbajnok távfutó.
"Küzdök azért, hogy méltóképpen elismerjék nem olimpiai sportágakat és a szabadidő-sportolókat is.
Valamint hogy a nők egyenjogú szereplői legyenk a sportvilágnak és az egész társadalomnak."

2018. június 8., péntek /Vörösmarty tér, Gyerekszínpad
11.00-12.00

Tök jó versek a suliról – Tök Magda ajánlásával
Békés Márta Imbolygó iskolabolygó című kötetének zenés-játékos bemutatója Gáti István, a Tök Magda
kalandjai című kötet szerzőjének részvételével.
A költőkkel, illetve a két kötet illusztrátorával, Ritter Ottóval és
Nagy Norberttel Dávid Ádám szerkesztő beszélget.
Közreműködik Gregosits Péter, a budapesti Körösi Csoma Sándor Általános Iskola diákja, valamint a budapesti
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 4. a osztályos tanulóiból verbuválódott Gézamalac kórus
(osztálytanító: Kovács Zsuzsanna).

2018. június 9., szombat / Vörösmarty tér, Gyerekszínpad
14.00-15.00

Hétköznapi lázadások – beszélgetés a Magyar mesék lázadó lányoknak című
kötetről
Molnár Krisztina Ritával, Miklya Luzsányi Mónikával, Szlukovényi Katalinnal és Mészáros Mártával, a 25
izgalmas személyiség, lenyűgöző teljesítményű nő egyikével
Moderátor: Dóka Péter
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Nem is egy, hanem, huszonöt! Van, aki még most is köztünk él.
Lányok, nők, asszonyok, akik nem mindennapi próbákat álltak ki, és merész dolgokat vittel véghez. Hittek
magukban, dolgoztak másokért, és bátran leküzdöttek a külső-belső akadályokat, példát mutatva ezzel az
olvasóknak.
Egyikük Mészáros Márta, filmrendező. Az egyik első nő, aki nőként nőkről alkotott filmeket, és így
tökéletesen be tudja mutatni a nők problémáit, örömeit, és képes azt is érzékeltetni, miben látják másként a
nők a világot.

15.00-16.00

A legsirályabb díjátadó Bosnyák Viktóriával és Szirtes MarcivaL
Ez sirály! Idén másodszor tünteti ki a legsirályabb pedagógusokat Bosnyák Viktória, A sirály a király? című
meseregény szerzője és a Móra Könyvkiadó. A tavalyi ünnepélyes díjátadó sztárvendége, Szirtes Marci is
visszatér, és Bosnyák Viktóriával karöltve világra szóló meglepetéssel teszik felejthetetlenné az eseményt. Még
a Nyelvkincstár-sorozat készülő hatodik kötete, a Gyöngyi gyöngysora is terítékre kerül.

2018. június 10., vasárnap / Vörösmarty tér, Gyerekszínpad
11.00-12.00

Rubik-kocka–kirakó workshop
Magyar bajnokok vezetnek be bennünket a Rubik-kocka rejtelmeibe.
Rubik-történelem, érdekességek és kirakási tudnivalók.
Kockát hozzatok magatokkal!

2018. június 10., vasárnap /Aranytíz
(Budapest, V. ker., Arany János u. 10.)
14.00-15.00

A falábú, a kampókezű meg a többiek
Bende Nelly Papírfül kapitány című képes kalózregényének bemutatója
Akik a kalózkincset keresik:
Bende Nelly kapitány
Dóka Péter kormányos
Bölecz Lilla piktor
Schneider Zoltán fedélzetmester
Mindenkit szeretettel várunk a fedélzetre! A rum sajnos elfogyott, de üdítő és pogácsa biztosan lesz!
Mit tehet egy vérbeli kalóz, ha ellopják a hajóját? Befejezi a kalózkodást, és a szárazföldön unatkozik. Papírfül
kapitány pontosan így tesz. Aztán egy napon bekopog hozzá Ismeretlen, a falábú kalóz, és a két derék férfiú úgy
dönt: ideje újra tengerre szállni! Elkezdődik a nagy kaland, amelyből Kalózsziget leghíresebb lakói is kiveszik
részüket: a kampókezű Klisé kapitány, a gazember Orgazda Bob, valamint a csinos Lev Tolsztoj, aki valójában
színésznő. Meg egy dülöngélő kanári, akit mindenki részegnek hisz. Nem minden ok nélkül. Valamennyien a
titkos kincset keresik. Egy rejtélyes levél vezeti nyomra őket, amelyet vacsora előtt vetett papírra valaki az
emberevők szigetén…

16.00-18.00

2050 | könyvbemutató & felolvasószínház
A Móra Könyvkiadó és a JAK kortárs ifjúsági novellagyűjteményének interaktív
bemutatója.
A felolvasószínházzal egybekötött est három tematikus blokkban járja körül a kötet legfontosabb kérdéseit.
Színészek: Kőszegi Mária, Bárdi Gergő
Dramaturg, rendező: Dávid Ádám
A kötet szerzői:
Bégányi Dániel│Farkas Balázs│Garaczi Zoltán │Gáspár-Singer Anna│Hackett, Brandon │
Jassó Judit │Lackfi János │Lapis József │Makai Máté │Moskát Anita│Szöllősi Mátyás │
Totth Benedek │Zelei Bori
Milyen lesz 33 év múlva a kamaszok élete? Hogyan fest majd Magyarország 2050-ben? 13 fiatal író novellája
kutatja a jövőt a nagy sikerű, ifjúsági kategóriában Év Gyermekkönyve díjat nyert Jelen!című antológia

folytatásában. Ezúttal is a tizenévesek mindennapjai állnak a szövegek középpontjában a szerelmi sztoriktól a
családi problémákig, és egészen különös víziókról olvashatunk. Droidnagyi vagy gumicukorszív? Pacsirta
formájú drón vagy virtuális gimi? A 2050 szerzői nem ismernek lehetetlent!
Idézetek:
„Szorításra ébredek a nyelőcsövemben.”
„Hiába beszélt sokat az égboltról, a csillagokról, ködökről meg fekete lyukakról, fogalmam sincs, mit látok most.
Vakít a fény.”
„A nyári szünet első hetében közöltem a szüleimmel, hogy beperelem őket.”
„Irracionálisak vagy valósak a félelmeid?”
„Bele kell törődni, hogy minden gép, így az ember is, tökéletlen.”
„A bölcsészet lesz a legdurvább. Lara Croft karakterfejlődése 1997 és 2024 között. Rettenet.”
„Ez egy szexhosztprogram. Kicsit azért megbuheráltam.”

