
szombat – szePtember 25.

9:30-11:00 szerinted milyen egy elefánt? 
papírszínházas drámafoglalkozás arról, hogy hányféleképpen és hogyan „érezhetjük” 
a világot. Fedezzük fel együtt egymás elefántjait! 
Interaktív családi program Koósné Sinkó Judit vezetésével, amelyen kicsik és nagyok sok játék-
kal, mesével ismerkedhetnek meg, valamint Grela Alexandra gyönyörű illusztrációival, a Csimota 
Kiadó gondozásában megjelent A vakok és az elefánt című hindu történettel.

11:00-12:00 szeder & lóci – Dalszerző!
a könnyűzene világa két fiatal énekes-gitáros dalszerző interaktív előadásában. avagy miből 
szülessen a sláger?
Minden ember dalszerző, még ha nem is tud róla – és a dal műfaja vesz minket körbe nap mint 
nap. Minden gyerek fogékony a zenére, és természetesen dalokkal veszi kezdetét a „beavatásuk” 
is: egy népdalt vagy egy gyerekdalt tanulnak meg elsőként. No de ezek a dalok miből születtek? 
Miből építkeznek? Mi mindenre van szükség egy slágerhez? Közreműködik: Szeder-Szabó Krisz-
tina – ének, gitár; Csorba Lóci – ének, gitár; Tarr Ferenc – hoppmester.

11:00-13:00 jókai, az első magyar világsztár
Belvárosi séta jókai Mór nyomán 
A PesText Fesztivál alkalmából a Fiatal Írók Szövetsége újjáéleszti a Jókai-sétát, amelyet 2016-ban 
számos alkalommal övezett kiemelt érdeklődés. Jókai Mór (1825. február 18. Komárom – 1904. 
május 5. Budapest) a metropolisszá váló Budapest írója: csaknem hat évtizeden át élt a fővá-
rosban. Jókai a máig legtöbbet olvasott és legtöbbet fordított magyar író, A Hon című napilap, 
a legsikeresebb magyar élclap, az Üstökös alapítója, a leghosszabb életű és legszínvonalasabb 
magyar néplap, a Vasárnapi Újság alapító szerkesztője. Tárcaregényeivel, amelyek a nyomtatott 
médiumok korában a napi sorozatok, a magyar olvasóközönség megteremtője. A séta során Jókai 
belvárosi lakhelyeit járjuk végig.
A séta vezetői: Hansági Ágnes, Górász Péter, Kiss A. Kriszta, Mészáros Márton és Skordai Anna. 
Regisztrációhoz kötött esemény (regisztracio@miszje.hu).

17:00-18:00 lines From visegrád
a v4-es országok fiatal költőinek bemutatkozása
A Lines From Visegrád program keretében harminc év alatti cseh, lengyel, szlovák és magyar köl-
tők verseit fordították le angol nyelvre. A szerzők rövid bemutatkozást követően ezeket a műveket 
olvassák fel anyanyelvükön, a fordítók pedig bemutatják az angol változatot. A költőkkel a Ctrl+V 
egyesület tagjai, Bódi Péter és Szlovik Péter beszélgetnek. Magyar résztvevők: Nagy Hajnal Csilla, 
Dobosy Tímea, Kósa Eszter, Mellár Dávid, Makáry Sebestyén és Horváth Imre Olivér.

A program a V4 Borders&Bridges Project keretében valósul meg a Visegrad Fund támogatásával.


