
Program lista – kivonat 
 

Helyszínek: 
Expresszó - Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2. 

Fricska - Veszprém – Miklós u. 10. 

Füge - Veszprém – Rákóczi Ferenc utca 3. 

Hangvilla Stúdió - Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2. 

Incognito - Veszprém, Kossuth Lajos utca 5. 

Íródeák - Veszprém, Komakút tér 3. 

KUNSZT! - Veszprém, Óváros tér 1. 

Papírkutya - Veszprém, Szabadság tér 9. 

Szeparé - Veszprém – Miklós u. 8. 

TEREM - Veszprém, Virág Benedek u. 4. 

Utas és holdvilág - Veszprém, Szabadság tér 13. 

Wine & Vinyl - Veszprém, Szabadság tér 2. 

Programok: 
Program neve: QJÚB - A kocka kibontása. Műfaj: ZENE. Helyszín: Expresszó. 

Előadók: Hegedűs Bori – ének, Mihalik Ábel – dob, Frimmel Jakab – billentyű, 

elektronika, Paczári Viktor – basszusgitár, Ratkóczi Huba – szólógitár, Vecsey H. 

Miklós. Nap: február 23. csütörtök.   Kezdés:   19:00  -kor   Befejezés:   20:30   

Facebook esemény linkje:   https://www.facebook.com/events/1289149081665717 

Rövid leírás: Vecsei H. Miklós és zenekara a Kiégő Izzók csapatával kiegészülve 

Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készítette el legújabb 

koncertszínházi előadását. A KOCKA KIBONTÁSA a Holtszezonon debütál a 

nagyközönség előtt, szóval nagyon büszkék vagyunk, hogy ezzel a premierrel 

nyithatjuk meg hivatalosan is a második Holtszezon Irodalmi Fesztivált. Gyertek, 

ünnepeljünk együtt! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   https://veb2023.typeform.com/HSZQJUB 

Program neve: Pannon Kultúrklub @Holtszezon - Roma művészetek  . Műfaj:   

REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   Papírkutya  .   Előadók: Beck Zoltán  .   Nap:   

február 23. csütörtök.   Kezdés:   18:00  -kor   Befejezés:   20:00   Regisztrációs link 

(ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Mesekocsma 18+  . Műfaj:   REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   

Fricska - Szeparé  .   Előadók:   Pintér Zsolt  .   Nap:   február 23. csütörtök.   Kezdés:   

https://www.facebook.com/events/1289149081665717
https://veb2023.typeform.com/HSZQJUB


18:00  -kor   Befejezés:   19:30   Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs 

regisztráció 

Program neve:   SZŰCS Akusztik Duó  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   TEREM  .   

Előadók:   Balaton zenekar  .   Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   19:30  -kor   

Befejezés:   21:00   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/2dm3qlApb  

Rövid leírás: „Mondd, hol van az a krézi srác?” 

Hát a Papírkutyában van. De tényleg! 

Szűcs Krisztián, a Heaven Street Seven egykori frontembere, Benkő Dávid billentyűs 

közreműködésével, akusztik verzióban prezentálja nektek a 2022 májusában 

megjelent Vízválasztó című első szólólemezének dalait. 

Szóval krézi srác tuti, nem lesz, helyette viszont kaptok olyan modernkori alaptételek, 

mint például az Életem főműve. 

Egy Svéd-et azért kiszurkolunk majd a Szűcsből. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Idegen  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   Expresszó  .   Előadók:   

Idegen zenekar  .   Nap:   február 24. péntek.   Kezdés:   20:00  -kor   Befejezés:   

21:00   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/1Retnwk1e     

Program neve:   Platon Karataev  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   Expresszó  .   

Előadók:   Platon Karataev  .   Nap:   február 24. péntek.   Kezdés:   23:00  -kor   

Befejezés:   0:00   Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Rövid leírás: Mit is mondhatnánk? Elképesztően jól néz ki egymás mellett ez a két 

zenekarnév. 

A tavalyi holtszezonos Platon-koncert a fesztivál egyik legkatartikusabb eseménye 

volt, így nélkülük már nem is nagyon tudjuk/akarjuk elképzelni ezt az eseményt. 

Szóval az európai turnék és teltházas hazai koncertek után Balla Gergőék ismét 

Veszprém felé veszik az irányt, hogy lemerülhessünk velük a lélek legmélyebb 

zugaiba, hogy aztán onnan közösen találjuk meg a felfelé vezető utakat. Ha tavaly 

kihagytad a Platont, akkor most itt az újabb lehetőség, ha pedig ott voltál, akkor úgyis 

jönni fogsz. 

A 30Y előzenekaraként ismertté váló IDEGEN a tavalyi Holtszezonon az Incognitóba 

préselte be magát, és mi, akik melléjük préselődtünk, megtapasztalhattuk, milyen az, 

amikor a közönség és a zenekar között fizikai és lelki értelemben is eltűnik 

mindenféle határ. Felemelő koncert volt minden zajával és minden csendjével együtt. 

Na, idén nem lesz csend, mert a 2022-es akusztik koncert után ezúttal búgni fog a 

basszus, lüktetni a lábdob, és nyugodtan üvölthetitek Kunics Olivér zseniális 

szövegeit is. 

A koncertre csak egyéni regisztrációval tudtok belépni! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   

https://veb2023.typeform.com/idegenplatonms  

Program neve:   Brenka feat. Doór  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   Incognito  .   

Előadók:   Doór Mátyás, Dárdai Blanka  .   Nap:   február 24. péntek.   Kezdés:   

https://fb.me/e/2dm3qlApb
https://fb.me/e/1Retnwk1e
https://veb2023.typeform.com/idegenplatonms


20:00  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/3oilyZEBb    

Leírás: Kezdem azzal a hírrel, hogy Sajó Dávid az After Podcast első januári 

adásában a 2022-es év legjobb poplemezének választotta Brenka albumát, ami 

egyébként Doór Matyi produceri munkáját dicséri. Matyit – részben ezért, részben az 

új Ohnody-lemez produceri dolgaiért – az öt legjobb hazai producer közé választotta 

Sajó. Ez azért szép. (Egyébként Matyit láthatjátok a Holtszezonos plakátokon. És az 

is szép.) 

Mindezek mellett Brenka az egyik legizgalmasabb hangú fiatal magyar énekesnő, 

szóval használjátok ki az alkalmat, hogy most egy nappali méretű helyen lehettek 

együtt vele, mert könnyen előfordulhat, hogy legközelebb már a Budapest Park lesz 

a legintimebb tér, ahol elcsíphetitek. Matyinak pedig abszolút hazai pálya lesz ez a 

koncert, hiszen itt nőtt fel Veszprém környékén. Indítsátok a péntek estét az Incóban, 

nem bánjátok meg! 

 Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Társadalmi kérdések és víziók a kortárs gyermek - és ifjúsági 

irodalomban  . Műfaj:   REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   Papírkutya  .   

Előadók:   Dóka Péter  .   Nap:   február 24. péntek.   Kezdés:   17:00  -kor   

Befejezés:   18:00   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/5HOUP4ZeV      

Leírás: Az emberiség történelmében számtalanszor láthattuk már, hogy hogyan 

használták fel a gyermekeket bizonyos eszmék, ideológiák, gondolkodásmódok 

elterjesztéséhez. Mennyire működnek ma ilyen hatások? Tetten érhető egyáltalán 

ilyesmi? A kötelező irodalmak, hogyan hatnak a mai általános és középiskolásokra? 

Rengeteg az izgalmas és fontos kérdés. Egy viszont biztos: a gyermek- és ifjúsági 

irodalom sokkal nehezebb terep és sokkal nagyobb felelősség, mint azt általában 

gondoljuk. 

Erről és ehhez hasonló témákról beszélgetünk Dóka Péter íróval, a Móra Kiadó 

szerkesztőjével és Takács-Babicz Lilla pszichológussal, meseterapeutával. 

Gyere, és szólj hozzá te is! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   POKET & VINYL - Balaton, irodalom, chill  . Műfaj:   REGÉNY ÉS 

NOVELLA  .   Helyszín:   Wine & Vinyl  .   Előadók:   Színészek: Taba Dorothea 

Lucia, Berta Csongor színészek, DJ: Németh Szabolcs - Urban Vinyl  .   Nap:   

február 24. péntek.   Kezdés:   19:30  -kor   Befejezés:   20:30   Regisztrációs link (ha 

van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Kortársak vacsorára I. - Varró Dániel és Molnár György  . Műfaj:   

KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   Fricska  .   Előadók:   Varró Dániel, Molnár György  .   

Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   19:30  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook 

esemény linkje:   https://fb.me/e/2ISGofyJ6   

https://fb.me/e/3oilyZEBb
https://fb.me/e/5HOUP4ZeV
https://fb.me/e/2ISGofyJ6


Leírás: Varró Dániel a kortárs magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki 

számos műfajban megmutatta a tehetségét. Utánozhatatlan stílusában írott versei és 

műfordításai emelték őt korunk egyik legismertebb és legnépszerűbb költőjévé. 

Kedvenc dalszerzőjével, Molnár György gitárossal tíz éve lépnek fel megzenésített 

versekkel tűzdelt műsorukkal, amely a zenés irodalmi programok palettáján is kitűnik 

egyedi és modern stílusával. 

Lehet itt Szomjazó, szerelmes Troll, villamosos kaland, találós kérdéses vers, 

"nagyotmondás" , azaz hetvenkedés felsőfokon - és mennyi más még, mit elképzelni 

is feladat. Ahhoz, hogy lásd a sokfélét, hozd el magadat!!!! 

A előadásra asztalfoglalással tudtok jönni, amit a Fricskán keresztül tudtok megtenni! 

Email cím: fricska@fricska.org 

Program neve:   Makai Máté - Az Atlantis felemelkedése (könyvbemutató)  . 

Műfaj:   REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   Füge  .   Előadók:   Makai Máté  .   

Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   15:00  -kor   Befejezés:   16:30   Facebook 

esemény linkje:   https://fb.me/e/3XRZ0SVtO   

Leírás: Makai Máté 1986-ban született Veszprémben. Az Atlantisz felemelkedése az 

első kötete. Ahogy a könyv ajánlójában olvashatjuk: „Máté disztópikus fantáziái 

ijesztően friss valóságba kódolják az olvasót. Kilenc novellája egy-egy nagyon is 

lehetségesnek tűnő technikai jövővel manipulál. Hogyan működik a közösség 

váratlan szituációkban, természeti, társadalmi katasztrófák idején? Szereplői olyan 

etikai dilemmákkal szembesülnek, mint digitális kirekesztés, a halhatatlanság politikai 

és családi vetületei, gyász és szexualitás, ideológiai divatok, terror, kapcsolati 

magány, a programozható élet és a vallás mediális lehetőségei. Civilizációs 

kérdéseink visszhangoznak a szakadék széléről, ahol maszk nélkül meglepően jó a 

levegő.” 

Gyertek a Fügébe, és kérdezzetek ti is nyugodtan Mátétól. Használjátok ki, hogy 

itthon van! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Little Moon Sessions I.  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   Füge        .   

Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   17:30  -kor   Befejezés:   20:00   Facebook 

esemény linkje:   https://fb.me/e/2Go5UwV7y     

Leírás: A Little Moon egy veszprémi koncertsorozat és showcase platform, amelynek 

célja a közösségépítés és a még kevéssé ismert, de annál tehetségesebb énekes-

dalszerzők bemutatása. Az első, VEB-2023-támogatással létrejött 2022-es évad 

felvételei már megtekinthetők YouTube-on. Az ott bemutatkozó előadók közül 

négyen is eljönnek a Holtszezonra. Ismerkedjetek meg velük! 

Február 25. 

• 17:00 – 18:00 LENKKE_ 

• 18:30 – 19:30 Francis Cave 

Február 26. 

https://fb.me/e/3XRZ0SVtO
https://fb.me/e/2Go5UwV7y


• 17:00 – 18:00 PCTRS 

• 18:30 – 19:30 Vesselényi Tibi 

Ismerkedjetek meg velük! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Barkóczi Noémi és Sallai Laci Akusztik  . Műfaj:   ZENE  .   

Helyszín:   Incognito  .   Előadók:   Barkóczi Noémi és Sallai Laci  .   Nap:   február 

25. szombat.   Kezdés:   20:00  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/2xxAoHnW6   

Leírás: Jó ideig csend volt Barkóczi Noémi körül, aki öt évvel ezelőtt jelentette meg 
első nagylemezét Nem vagyok itt címmel. Az egyedi hangvételű dalairól ismert 
énekes-dalszerző az utóbbi években látványosan a háttérbe vonult, a tavalyi év 
második felében azonban Dolgom volt címmel új nagylemezt rögzített Szőke 
Barnával (The Qualitons, MYGL, Hó Márton és a Jégkorszak) és Gulyás Kristóffal 
(Hó Márton és a Jégkorszak, Jazzékiel, mius). Az új album dalaiból azonnal 
felismerhető Noémi jellegzetes univerzuma, ami még színesebb és bátrabb 
hangszereléssel szólal meg a korábbiaknál. 
Sallai Laci nemcsak rendkívül termékeny dalszerző, de mindemellett tagja a Felső 
Tízezernek, a Galaxisoknak és a Platon Karataevnek is. Egyszálgitáros műsorában 
elmúlt 10 évének dalaiból válogat, játszik néhány feldolgozást is, sokat mesél a 
dalszerzésről, egyes lemezek hátteréről és olyan sztorikat is megoszt, amit máshol 
nem lenne illendő elmesélni. 
Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Teázz egy Móriczossal I.  . Műfaj:   KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   

Íródeák  .   Előadók:     .   Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   17:00  -kor   

Befejezés:   18:30   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/3ZVjNPjEo     

A Holtszezon fontos célkitűzése, hogy az irodalom legújabb hullámával is 

megismerkedhessetek. Ezért hívtunk tavaly is, ezért hívunk idén is, és ezért hívunk 

majd jövőre is Móricz-ösztöndíjas költőket és írókat Veszprémbe. (A Móricz-ösztöndíj 

célja a fiatal – 35 év alatti – pályakezdő írók, költők, kritikusok és 

irodalomtörténészek támogatása.) 

Idén három költővel – Bánkövi Dorottyával, Kósa Eszterrel és Ozsváth Zsuzsával – 

ülhettek be egy teára vagy egy kávéra az Íródeák csíkos tapétás falai közé. 

A költőkkel Nagy Krisztina beszélget. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   KRIMI: A Balaton és a krimi  . Műfaj:   KRIMI  .   Helyszín:   

KUNSZT!   .   Előadók:   Zajácz D. Zoltán, Kellei György, Szlavicsek Judit, mederátor: 

Kálai Sándor  .   Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   15:00  -kor   Befejezés:   

16:00   Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   KRIMI: Női krimiírók  . Műfaj:   KRIMI  .   Helyszín:   KUNSZT!   .   

Előadók:   Szlavicsek Judit, Baráth Katalin, Mészöly Ágnes, Cserháti Éva, moderátor: 

Szécsi Noémi  .   Nap:   február 25. szombat.   Kezdés:   16:15  -kor   Befejezés:   

17:15   Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

https://fb.me/e/2xxAoHnW6
https://fb.me/e/3ZVjNPjEo


Program neve:   Szavak a Vár Uccából  . Műfaj:   KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   Wine 

& Vinyl  .   Előadók:   Éltető Erzsébet, Korinek Janka, Somogyi Csaba  .   Nap:   

február 25. szombat.   Kezdés:   17:00  -kor   Befejezés:   18:00   Facebook esemény 

linkje:   https://fb.me/e/2jozyVH9t   

Leírás: 2022-ben a Veszprémi Művészetek Háza elindított egy könyvsorozatot, 

amelyben fiatal veszprémi vagy Veszprém környékén élő költők első kötetét jelentetik 

meg. A sorozat első elemét, Éltető Erzsébet Szív-rag-tapasz című kötetét, idén 

januárban követte Somogyi Csaba Variációk egy naprendszerre című könyve. 

Hozzájuk csatlakozik hamarosan Korinek Janka kötete is. Őket ismerhetitek meg a 

verseken keresztül, ha szombaton délután ellátogattok a Wine & Vinylbe. 

 Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Lázár Domokos és Áfra János irodalmi estje  . Műfaj:   ZENE  .   

Helyszín:   Expresszó  .   Előadók:   Lázár Domokos és Áfra János  .   Nap:   február 

26. vasárnap.   Kezdés:   16:00  -kor   Befejezés:   17:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/3VThHdKyL  

Leírás: Áfra János Sziveri János- és Gérecz Attila-díjas költő és Lázár Domokos, az 

Esti Kornél, Lázár tesók és a már feloszlott Pegazusok Nem Léteznek zenekarok 

dalszerzője, énekese és gitárosa kortárs verseken és dalokon keresztül vezetnek 

titeket a tudat mélyrétegeibe. 

Vasárnap délutáni kalandnak nem könnyű. 

Életre szóló élménynek tökéletes. 

A eseményre csak egyéni regisztrációval tudtok belépni!Regisztrációs link (ha van 

regisztráció):   https://veb2023.typeform.com/ldajirodalmiest  

Program neve:   Másnap - Cseh-Csengey / Beck-Szűcs / 1986-2021  . Műfaj:   

ZENE  .   Helyszín:   Expresszó  .   Előadók:   Beck Zoltán, Szűcs Krisztián  .   Nap:   

február 26. vasárnap.   Kezdés:   18:30  -kor   Befejezés:   19:30   Facebook 

esemény linkje:   https://fb.me/e/2GeXTiJlj  

Leírás: Játsszák: Beck Zoltán és Szűcs Krisztián 

Szerkesztő/dramaturg: Csengey Balázs 

Művészeti vezető: Bérczes László 

Ördögkatlan Produkció 

„Másnap, hát tudod te, mi az, hogy másnap 

a fiúk a dolgok mélyére ásnak.” 

Csengey Dénes 

Cseh Tamás és Csengey Dénes közös dalainak csak egy szelete került közönség 

elé keletkezésük idején, a 80-as évek végén. Az ekkor született dalszövegek 

nagyobb része viszont több mint harminc évet pihent a fiókban, mígnem a Cseh 

Tamás Archívumban őrzött hagyaték részeként megkezdődött ezek feldolgozása. 

https://fb.me/e/2jozyVH9t
https://fb.me/e/3VThHdKyL
https://veb2023.typeform.com/ldajirodalmiest
https://fb.me/e/2GeXTiJlj


Kiderült, hogy némely szöveghez dallamok is készültek Tamás Bartók Béla úti 

lakásán, vagy éppen Dénesnél Keszthelyen. 

Ezek szerencsére szintén fennmaradtak régi kazettákon a szerzők kommentárjaival 

együtt. A megtalált, megtisztogatott szövegekből, félkész dallamfoszlányokból, 

dúdolgatott ötletekből állította össze estjét Beck Zoli és Szűcs Krisztián Csengey 

Balázs segítségével. 

A Zoli és Krisztián által befejezett dalok régiek is, mégis maiak, hiszen most nyerték 

el végső formájukat. A rekonstruáló, alkotó folyamatot követően „a fiúk a dolgok 

mélyére ásnak” a színpadon, így elevenedik meg és ér össze múlt és jelen a 

dalokban. 

A előadásra csak egyéni regisztrációval tudtok belépni! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   https://veb2023.typeform.com/masnap  

Program neve:   iamyank - Una Notte   . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   Expresszó  .   

Előadók:   iamyank  .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   20:30  -kor   

Befejezés:   21:30   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/2zo2ChEyv  

Leírás: Az Una Notte az egyik legsokoldalúbb hazai zeneszerző, iamyank, egyszál 

zongorára írt előadása. Az Una Notte visszafogott és erőteljes, levegős és sűrű 

egyszerre. Az Una Notte költészet. 

2021-ben egy gyönyörű, improvizatív darabbal és videós kollaborációval búcsúzott el 

iamyank az ikonikus váci Klavins Piano Manufaktúrától. Az Una Notte névre 

keresztelt album egyfajta búcsúlevél, amit átitat iamyank a csend és az Una Corda 

zongora iránt érzett gyermeki lelkesedése. A hangszerből csupán kettő darab maradt 

az országban, és azóta sem álltak színpadon. A Holtszezon felkérésére iamyank 

felkereste az Una Corda tulajdonosát, és csak erre az egy, kihagyhatatlan alkalomra 

hozzák majd el Veszprémbe a hangszert. 

Az Una Notte lesz a mi búcsúlevelünk is: ezzel az előadással köszön el tőletek a 

2023-as Holtszezon Irodalmi Fesztivál is. 

Az eseményre csak egyéni regisztrációval tudtok belépni! 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   https://veb2023.typeform.com/iamyank  

Program neve:   Kortársak vacsorára II. - Szálinger Balázs  . Műfaj:   KÖLTÉSZET  

.   Helyszín:   Fricska  .   Előadók:   Szálinger Balázs  .   Nap:   február 26. vasárnap.   

Kezdés:   19:30  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/2CFtNfit7  

Annyi mindent írnánk Szálinger Balázsról. Írnánk a köteteiről, a drámáiról, arról, hogy 

az egyik kedvenc bora a Feketeleányka, és arról is, hogy… de inkább hagyjuk ezt. 

Balázs tökéletesen beszél magáról a honlapján található bemutatkozásban. Úgy 

beszél el minden lényegeset, hogy közben alig mond valamit. És ez nagyon szép. Be 

is másoljuk ide, mert ennél jobban úgysem lehetne. 

„Szálinger Balázs vagyok, 1978-ban születtem Keszthelyen, és bemutatkozni nehéz. 

https://veb2023.typeform.com/masnap
https://fb.me/e/2zo2ChEyv
https://veb2023.typeform.com/iamyank
https://fb.me/e/2CFtNfit7


Mondjuk elvinni szellemeskedésbe? Nem loptam szenet a ferencvárosi 

pályaudvarról. 

Megúszni életrajzi adatokkal? A Vajda Jánosról elnevezett gimnáziumban 

érettségiztem. 

Vagy a pálya adataival? X könyvem jelent meg ekkor és ekkor. 

Elvinni szépelgősbe? A vers meggyógyít, én pedig az emberek orvosa vagyok. 

Szakmaiba? Ami van, kerékbe töröm, visszavonom, gatyába rázom, aztán 

megpróbálom közölni. 

Fontoskodóan álönironikusba? Valaki azt mondta, ne az ember mondja saját 

magáról, hogy költő, hanem mondják róla inkább mások. 

Olyanba, amilyet várnak? Ars poeticám a következő: - 

Lazázzuk el? Hagyjuk már! 

Valahogy egyik se jó, illetve még ez a legutolsó a legszimpatikusabb. 

Kifejezetten sajnálom, hogy az oldal öt fő linkje közül az egyiket erre kell szánni. 

Akinek az adatok kellenek, annak itt ez a link 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1linger_Bal%C3%A1zs) , és remélem, hogy 

ezzel nagyjából megúsztam a bemutatkozást. 

Olvassatok minden nap!” 

A előadásra asztalfoglalással tudtok jönni, amit a Fricskán keresztül tudtok megtenni! 

Email cím: fricska@fricska.org  

 

Program neve:   Tóth Réka Ágnes - Ultraibolya (könyvbemutató)  . Műfaj:   

KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   Füge  .   Előadók:   Tóth Réka Ágnes  .   Nap:   február 

26. vasárnap.   Kezdés:   14:00  -kor   Befejezés:   16:15   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/52cEf2Cm5     

Leírás: Tóth Réka Ágnes Ultraibolya címet viselő első kötete nem egyszerű utazást 

ígér, de olyat, amelynek macskakövein megéri végighaladni, és közben megfejteni a 

felettünk repülő színes madarak és az út mentén burjánzó megnevezhetetlen virágok 

jelentéseit. Beülhetünk teázni Alízzal, úszhatunk egyet Ariellel vagy követhetjük a 

fehér nyulat, hogy a kötet mélyére érjünk. A felolvasóesten a verseket Matisz Flóra 

Lili zeneszerző-zenész kíséri végig a városi zajból a morajló hullámokig. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Szalai Anna és Dorozsmai Gergő  . Műfaj:   ZENE  .   Helyszín:   

Incognito  .   Előadók:   Szalai Anna és Dorozsmai Gergő  .   Nap:   február 26. 

vasárnap.   Kezdés:   20:00  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/2wwo70TtO   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1linger_Bal%C3%A1zs
mailto:fricska@fricska.org
https://fb.me/e/52cEf2Cm5
https://fb.me/e/2wwo70TtO


Leírás: Búbánatos magyar nóták és fütyörészős táncdalok presszóhangulatban. 

Szalai Anna friss szólóprojektjéhez Dorozsmai Gergő társult zongorán. 

A páros előadása jó alkalom a boldogság elhessegetésére, de a szomorkodás 

mellett a vidám pillanatok sem maradhatnak el. 

Anna és Gergő tavaly tavasszal megjelent Senki nem beszél EP-jén egy Kollár-

Klemencz Lászlóval közös duett is hallható, a lemez címadó dalának klipje nyerte a 

2021-es Klipszemle legjobb karantén kategóriáját. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Teázz egy Móriczossal II.  . Műfaj:   KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   

Íródeák        .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   17:00  -kor   Befejezés:   

18:30    Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   KRIMI: A történelmi krimi  . Műfaj:   KRIMI  .   Helyszín:   KUNSZT!   

.   Előadók:   Gráczer L. Tamás, Hász Róbert, Csabai László, moderátor: Sz.Molnár 

Szilvia  .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   15:15  -kor   Befejezés:   16:15  

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Leírás: // A magyar krimi történeti távlatai és öröksége 

A kriminek saját története van Magyarországon, noha nem született sok mű sem a 

19. században, sem a 20. század első kétharmadában. Az a kevés azonban mély 

nyomot hagyott a magyar krimi történetében, ezekről fogunk beszélgetni 

vendégeinkkel. 

Akik beszélgetnek: Szomor Sándor (II. világháború előtti krimi és kriminológia), Török 

Lajos (szocialista krimi) és Varga Bálint 

// Történelmi krimi 

Az egyik legismertebb és legkedveltebb alműfaja a kriminek a történelmi, akár 

hazánkban, akár a világban nézünk szét. Miért hálás keret ez a kriminek, és miként 

alakítja a krimi műfaji határait a történelmi tér és idő - ennek járunk utána. 

Akik beszélgetnek: Gráczer L. Tamás (A háromfa hölgye), Hász Róbert (Fábián 

Marcell-sorozat), Csabai László (Szinbád-sorozat) és Sz. Molnár Szilvia 

// A Kondor-jelenség: a magyar krimi jelene és jövője a recepció fényében 

Kondor Vilmos neve megkerülhetetlen, ha krimiről van szó, ő teremtette meg a 

modern magyar krimit a Budapest Noirral. A közös múlt, a magyar történelem éppen 

úgy tárgya regényeinek, mint maga a bűntett vagy a nyomozás. Hogyan és miért 

olvassuk olyan sokan krimijeit, kiderül kerekasztal-beszélgetésünkből. 

Akik beszélgetnek: Deczki Sarolta, Bárány Tibor és Kálai Sándor 

Program neve:   KRIMI: Nyomozás a valóságban és a könyv lapjain  . Műfaj:   

KRIMI  .   Helyszín:   KUNSZT!   .   Előadók:   Sasvári Rudolf, N. Nagy Zoltán, 

mederátor: Varga Bálint  .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   17:45  -kor   

Befejezés:   19:00  Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 



Leírás: // Nyomozás a valóságban és a könyvek lapjain 

Igazi nyomozókkal beszélgetünk a krimikben előforduló nyomozásokról, mennyiben 

valósak, mennyiben kitaláltak, hallani fogunk saját nyomozói tapasztalatokat és 

élményeket, valamint körbejárjuk a kérdést: hitelesnek kell-e lennie egy krimibeli 

nyomozásnak, és ha igen, milyen keretek között legyen az. 

Akik beszélgetnek: Sasvári Rudolf, N. Nagy Zoltán (A keselyű) és Varga Bálint 

 

Program neve:   Történelmi regény? - Cserna-Szabó András, Ugron Zsolna  . 

Műfaj:   REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   Papírkutya  .   Előadók:    Cserna-

Szabó András, Ugron Zsolna  .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   16:15  -kor  

Befejezés:   17:30   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/2FSjOz1I4 

Leírás: Egy újabb határműfaj, amivel érdemes foglalkozni. Tavaly ezt nem tettük 

meg, ezért most pótoljuk. Aktuálisabb egyébként nem is lehetne a téma, hiszen óriási 

felfutása van a történelmi könyveknek, filmeknek és sorozatoknak, és a valóságon 

alapuló fikciós műveknek is. Szóval mi is az a történelmi regény? Lehet egyáltalán 

ilyet írni? Vagy végül is minden csak fikció és narratíva? 

Cserna-Szabó András és Ugron Zsolna írókkal beszélget a témáról Szabó B. Eszti. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   VerShaker Szálinger Balázzsal  . Műfaj:   KÖLTÉSZET  .   

Helyszín:   Papírkutya  .   Előadók:   Szálinger Balázzsal  .   Nap:   február 26. 

vasárnap.   Kezdés:   18:00  -kor   Befejezés:   19:00   Facebook esemény linkje:   

https://fb.me/e/2WJj6GjQN  

Leírás: Ha még nem ismered a VerShakert, akkor sipirc a youtube-ra, ugyanis az 

utóbbi évek legizgalmasabb és legegyedibb versfeldolgozós-verselemzős műsorait 

fogod megtalálni Zoltán Áron csatornáján, a VerShakeren. Ha a VERSELEMZÉS szó 

hallatán elrettentél, és azoknak a véget nem érő irodalomóráknak a képe kúszott be 

a gondolataidba, amelyek a legkevésbé sem hasonlítottak kreativitást és önálló 

véleményt igénylő, rólunk és a világról beszélő, ön- és közösségkifejező művészeti 

foglalkozásra… na, ez kicsit hosszú mondat lett. A lényeg, hogy ez nem olyan lesz, 

mint amit megszoktál. 

A VerShaker személyes okokból is fontos nekünk, mivel az első Holtszezont ezzel a 

programmal nyitottuk meg 2022. februárjában. Akkor a Veszprémi Petőfi Színház 

színésznőjével, Horváth Csengével beszélgetett Áron egy Radnóti-versről, most 

pedig a Balaton nyugati csücskéből, egyenesen Keszthelyről érkezik majd hozzánk 

az egyik legjobb arc hazai költőnk, Szálinger Balázs. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   SLAM: OdaLÖKött KÖLtészet feat. Mészáros Péter  . Műfaj:   

KÖLTÉSZET  .   Helyszín:   Papírkutya  .   Előadók:   Mészáros Péter  .   Nap:   

február 26. vasárnap.   Kezdés:   19:30  -kor   Befejezés:   21:00   Facebook 

esemény linkje:   https://fb.me/e/45jmH76qR     

https://fb.me/e/2FSjOz1I4
https://fb.me/e/2WJj6GjQN
https://fb.me/e/45jmH76qR


Leírás: A veszprémi odaLÖKött KÖLtészet tagjai a 2017-es országos bajnok Mészivel 

kiegészülve szlemmelik szét a vasárnap estét a Papírkutyában. 

Regisztrációs link (ha van regisztráció):   nincs regisztráció 

Program neve:   Cser-Kovács Ágnes: Zárvatermők kertje (könyvbemutató)  . 

Műfaj:   REGÉNY ÉS NOVELLA  .   Helyszín:   Fricska - Szeparé  .   Előadók:   Cser-

Kovács Ágnes  .   Nap:   február 26. vasárnap.   Kezdés:   18:00  -kor   Befejezés:   

19:00   Facebook esemény linkje:   https://fb.me/e/3d5cWEHgX  

Leírás: „Akad-e súlyosabb feladat az emberi életben, mint az elengedés? Cser 

Kovács Ágnes első könyvének hősnőjét veszteségek sora fenyegeti: munkahelyéről 

kirúgják, rákban haldokló édesapját hosszú évek óta megszakadt kapcsolatuk 

ellenére kísérni próbálja utolsó napjain, miközben régóta orvosi csatatérre 

emlékeztető méhe a sokadik, talán utolsó harcát vívja, hogy életben tartsa megfogant 

embrióját. Az egyre nehezebb napok egyetlen kapaszkodóját az otthon szerkesztett-

rendezgetett szövegek jelentik. Az elbeszélő minden egyes megnyitott és munkába 

vont fájllal újabb és újabb sorsokat tár föl, a több generációból megszólaló hangok és 

elmesélt életutak pedig a saját helyzetét is másképpen világítják be. A mozaikokból 

építkező kötet utolsó fejezete a vakuhoz hasonlóan villantja elénk nemcsak a 

fejezetek összefüggéseit, de azt is: nem biztos, hogy az marad velünk, amibe a 

legjobban kapaszkodunk, hanem amitől képesek voltunk búcsút venni.” 

Cser-Kovács Ágnessel Szabó B. Eszter beszélget.Regisztrációs link (ha van 

regisztráció):   nincs regisztráció 

https://fb.me/e/3d5cWEHgX

