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Rákász Gergely keze alatt az orgona 
– az amerikai előadói gyakorlatot 
követve – nagyzenekarrá változik. 
Műsorválasztása különleges, átiratai 
merészek, hangszerelése egyedülálló. 
A darabok között elhangzó – szinte a 
művész védjegyévé vált – zenetörténeti 
kommentárok tapinthatóvá teszik a művek 
keletkezésének atmoszféráját, így a 
hallgatók nem csak a muzsikát élvezhetik, 
de az adott korszakokból is pillanatképet 
kapnak.
Legújabb hangversenye „Látványkoncert”. 
Papp Norbert festőművésszel közösen 
ezúttal túllépnek a megszokott 
hangversenykereteken, és képi 
illusztrációkkal a művészi fogantatás 
közegébe helyezik a résztvevőket, azt 
az illúziót keltve, hogy a régi korokban 
szemlélődünk. A zeneszerző pedig lehet, 
hogy épp mellettünk foglal helyet, hogy 
pár szóban megossza velünk benyomásait 
melyek megihlették. Manapság magától 
értetődik, hogy a filmekhez zenét írnak, 
azonban most egyedülálló módon a 
zenéhez készülnek programba vágó 
művészi képsorok. Olyan közel hozzák a 
klasszikus művészetet, hogy ennél már 
csak akkor kerülhetünk közelebb, ha 
magunk is műveljük.
„Ha szereti minden nap valami új 
érdekességgel bővíteni ismereteit, és 
igényes kikapcsolódásra vágyik, akkor ez a 
koncert kihagyhatatlan.”

szeptember 8. 19:00
rICHter terem | 32
„Egy koncert kékben” 
– Rákász Gergely 
orgonaművész 
látványkoncertje
Gershwin – Ravel –
Strauss

szeptember 1-3.
ACsJ tAnítóképző FősikolA | 8
Felekezeti műveltség – 
konferencia

szeptember 1-13.
ArAny János művelődési Ház | 34
Reflexiók című fotókiállítás 

szeptember 3.
gyirmóti sportpályA | 17
Falunap
Sztárvendég Nagy Feró.

szeptember 3. 12:00-14:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
XXVI. Szentiváni Szüreti Nap

szeptember 3.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Újvárosi Nyárbúcsúztató
Nyáresti melódiák
Szóka Júlia operett estje.

szeptember 3. 9:00
petőFi sándor művelődési Ház | 22
Bababörze

szeptember 5. 10:30
kováCs mArgit ámk | 18
A kiválóra minősített 
Alapfokú 
Művészetoktatásban 
résztvevő tanulók 
kiállításának megnyitója

szeptember 5-30.
gyIrmótI ámk | 17
Juhász Dávid fotókiállítása



szeptember 9-11. 
szÉCHeNyI tÉr | 6, 11
Magyar Hagyományok 
Fesztiválja
IV. Győri Pálinka Fesztivál
Néptánc-gála
A Magyar Dal Napja

A magyar népzene és néptánc ünnepe az 
immár negyedik alkalommal, szeptember elején 
megrendezésre kerülő Magyar Hagyományok 
Fesztiválja. A három napos rendezvényen az 
ország legjobb muzsikusai és énekesei előadását 
tekinthetik meg a kilátogatók, díjmentesen. 
A pénteki napon a Magyar Állami Népi Zenekar 
Pál István Szalonna és Radics Ferenc prímások 
vezetésével a városi hagyományos, virtuóz 
cigánymuzsikát mutatja be, Herczku Ági 
szólóéneklésével. Hajnalig tartó moldvai és 
gyimesi táncház zárja a napot. Szombaton 
Győr belvárosában „Kalotaszeg hajnalig” lesz. 
A régió legjobbjaival néptáncgála, majd a 
Muzsikás koncertje következik. Szintén hajnalig 

tartó táncház a Csűrös Zenekar és 
Muszka György és Ilonka vezetésével 
zárja a napot. A vasárnap délelőtti 
gyerekprogram után délután a Magyar 
Dal Napján olyan kitűnő énekeseket és 
muzsikusokat hallhatunk és láthatunk, 
mint Sebestyén Márta Balogh Kálmánnal, 
a Háromszék Táncegyüttes kétrészes 
néptáncelőadása, majd Pál István 
Szalonna lemezbemutató koncertje.
Mindezt végigkíséri a 4. Győri 
Pálinkafesztivál kínálata, amely a 
szokásos magas színvonalon várja 
vendégeit kóstolásra.
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szeptember 9-11. 13:00
likóCsi közösségi Ház | 9
IV. Likócsi Nyárbúcsúztató 
Fesztivál

szeptember 9. 18:00
bezerédJ-kAstély | 19
Ménfőcsanak régen és ma 
– fotókiállítás Szabady János és 
Winkler Csaba gyűjteményéből

szeptember 10. 10:00-13:00
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Babaruha börze

szeptember 10. 19:00
petőFi sándor művelődési Ház | 22
Lord koncert

szeptember 10-11.
városi vízi sportCentrum,
ArANypArt | 23
IV. Országos Szenior 
Sporttalálkozó

szeptember 12. 10:30
kováCs mArgit ámk | 18
Csallóközi Színes Ceruzák – 
óvodások nemzetközi 
rajzkiállítása

szeptember 13-30. 
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Keppert József fotóművész 
kiállítása

szeptember 15. 15:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 23
Nyugdíjas alkotók kiállítása
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szeptember 15-30. 
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Foltvarró kamarakiállítás

szeptember 15-október 6. 
nyme Ak Cziráki lAJos kiállító tér | 29
Szamódy Zsolt fotóművész 
kiállítása

szeptember 16. 20:00
ArAny János művelődési Ház | 34
Cserefa együttes moldvai 
táncháza, tánctanítással

szeptember 16-október 18.
ArAny János művelődési Ház | 34
A Soproni Fotóklub kiállítása

szeptember 15.
győri nemzeti színHáz
ii. János pál tér| 7
1 nap újra a kulisszák mögött II.

A színházi szezon kezdetén újra kíváncsi szemek 
leshetik meg a teátrum titkos helyeit.
A szervezők délelőtt kulisszajárással, különleges 
színpadtechnikai bemutatóval, gyereksarokkal 
várják az érdeklődőket. A téren felállított 
színpadon gyerekelőadás, promenádkoncert és 
egy különleges előzetes lesz látható a következő 
évad előadásaiból. 
A koncert alatt megéhezők kóstolhatnak 
„Forgács” fánkot, kortyolhatnak Kiss János által 
mért „Kiss-féle” kisfröccsöt, falatozhatnak a 
Forgács Péter készítette pörköltből. 
A nyílt nap estéjét egy szenzációs Gálaműsor 
koronázza meg. Az éjszakába nyúló program 
koktélterasszal és meglepetés Afterpartyval zárul.  

szeptember 17. 18:00
ziCHy-pAlotA | 6
Győri Polgári Szalon

Színészpár-házaspár zenekísérettel – 
színházi legendárium: Piros Ildikó és Huszti 
Péter. Közreműködik Mizsei Zoltán zenész, 
énekes. Házigazda Szigethy Gábor író, 
rendező.
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szeptember 17-18.
szÉCHeNyI tÉr ziCHy-pAlotA
esterHázy-pAlotA | 6, 11
Kulturális Örökség Napjai

Rendhagyó tárlatvezetések, építészeti 
témájú előadás, zenei program. Szombat 
délelőtt 10.00 órától kreatív foglalkozást 
tartunk gyerekeknek Városépítő játék 
címmel az Esterházy-palotában. Győr 
város makettjének megismerése után
a résztvevők megépítik saját
makett városukat.
Szeptember 17. Céhek Napja
– Céhes felvonulás
Szeptember 18. Idegenvezetés
a Zichy-palotában
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szeptember 17-18.
rábA Quelle
élményFürdő és környéke | 40
Bajor Sör- és Zenei Fesztivál
„Szeptemberfest”

Kiváló sörök, bajor nemzetiségi ételek, 
egész napos szórakozás az egész család 
számára. Látványos felvonulás óvodásokkal, 
iskolásokkal német nemzetiségi 
népviseletben, harmonika zene kíséretében. 
Fellép az Akkordeon Harmonika Zenekar, 
Karsai Klára színművésznő és vendégei, 
Bartha Róbert és Harmonika Zenekara, 
Kulcsár Béla harmonikaművész és még 
sokan mások.

szeptember 17-18.
gyermekek HázA | 3
Háznyitogató

Intézményünk évtizedek óta megrendezi 
„háznyitogató” programját. Az idei programunk 
újdonsága, hogy a korábban egy délutánra 
összeállított programot most másfél napra 
bővítjük, és külön szervezzük a gyermek és 
ifjúsági korosztálynak.
Bemutatkoznak a Ház szakkörei, bemutatjuk 
tevékenységünket, szórakoztató programokat 
szervezünk gyerekeknek, fiataloknak, 
családoknak.
Az érdeklődők találkozhatnak a csoportok 
vezetőivel, s lehetőség van a tevékenységek 
kipróbálására is.
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szeptember 23.
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus 
Zenekar bérletes 
koncertje
Muzsikás

– Részletek Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Dohnányi Ernő zenekari műveiből
– Autentikus magyar népzene
Vezényel: Medveczky Ádám Kossuth- és 
Liszt-díjas, Érdemes művész
Közreműködik a Kossuth- és Liszt-díjas 
Muzsikás együttes

szeptember 17. 15:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15
Szabadhegyi szüret

szeptember 17.
bezerédJ-kAstély | 19
II. Ménfőcsanaki Szüreti 
Mulatság

szeptember 17-október 23.
mAgyAr IspItA | 11
Bács Emese képzőművész 
kiállítása

szeptember 18.
árkád bevásárlóközpont mellett | 33
Győri Régiségvásár

szeptember 18. 
tényő | 28
Sokorói hegyifutás

szeptember 22. 17:00 
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Keleti gyógymódok
– A tibeti gyógyászat
Előadó: Nagy Zoltán tibetológus



szeptember 23-25.
szÉCHeNyI tÉr | 6
VII. Győri Fröccsnapok

A legenda szerint Jedlik Ányos a Fóti 
Szüret alkalmából mutatta be a „spriccer”-t 
az általa készített szódából az ünneplő 
vendégkoszorúnak. Valójában Győrben, a 
Bencés rendházban kóstolták meg először 
ezt a kiváló italt.
A Fóti Szüret történetét Hegedüs Géza írta 
meg a Száz rejtély a magyar irodalomban 
című könyvében, a Világmindenség 
első fröccse címmel. Eszerint a fröccs 
keresztapja Vörösmarty Mihály volt, aki a 
„spriccert” túl németesnek találta. Azóta a 
fröccs megindult hódító útjára, kultuszital 
lett, a győri szóda pedig Hungarikum! 
Ahogy az elfogult fröccsivó mondja: A fröccs 
szóda nélkül csak jó bor! Kóstolgassuk 
tehát, és emlékezzünk nagyjainkra, akik 
szintén kedvelték ezt a kiváló szomjoltó italt: 
Krúdyra, Tersánszky-Józsi Jenőre, Márai 
Sándorra, a szervező-vendéglátókkal a Győri 
Rotary Clubbal, akik a bevételt jótékonysági 
célra ajánlják fel.

szeptember 24. 19:00
győri nemzeti színHáz - 
NAgyszíNHáz | 7
A Vörös Pimpernel
musical

A Vörös Pimpernel a francia forradalom 
legvéresebb időszakában játszódik. 
Csupán egy álruhás igazságosztó mer 
szembeszállni a zsarnokokkal. Pimpernel 
piperkőc lordnak álcázza, magát, 
valójában azonban bátor és ötletes 
hős. Meggyőzően adja a csupa bók és 
csupa ostoba szellemesség nagyurát, 
de közben veszélyesen vív, elegánsan 
lovagol, jól táncol és pimaszul blöfföl, 
valahányszor bajba keveredik. 

Árulók és orgyilkosságok, kegyetlenség 
és kiszámíthatatlan veszélyek és a 
hírhedt guillotine teszik izgalmassá a 
sötét történetet, de a könnyedség és a 
felszabadult vidámság is megjelenik a 
dalokban, melyek slágerként bújnak a 
fülünkbe.
Szövegkönyv és dalszövegek: Nan Knighton
Zene: Frank Wildhorn
Készült Orczy bárónőnek A vörös Pimpernel 
c. regénye alapján.
Rendező: Molnár László
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szeptember 24.
bArátság sportpArk | 13
Őszi Sport- és Egészségnap

Az egészség érték, a sport lehetőség! A 
Barátság Sportparkban ismét megrendezik 
a nagy sikerű Őszi Sport- és Egészségnapot, 
amelyen egy egésznapos családi 
sportprogramban vehetnek részt a mozgásra, a 
szabadidő aktív eltöltésére vágyók.
Délelőtt rangos futóversenyen tehetik 
próbára magukat az iskolákból a testnevelők 
által nevezett diákok, valamint az egyéni 
versenyzők a városban kijelölt útvonalon. A 
versenyt követően a sportpark területén a 
városban működő sportágak mutatkoznak be, 
melyek során az érdeklődők kipróbálhatják 
ügyességüket és erejüket.
Természetesen minden korosztály megtalálja a 
számára legkedvezőbb aktív szabadidő eltöltés 
formáját, amíg a legkisebbek a játszóházban 
foglalják el magukat, addig az idősebbek a 
„Szépkorúak tornáján” mozoghatnak.
Az egészséges életmód népszerűsítése céljából 
a szakemberek a különböző szűrővizsgálatok és 
a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet.
A nap folyamán kerül lebonyolításra a Magyar 
Olimpiai Bizottság által meghirdetett
„Szurkolj Londonban” szellemi vetélkedő 
regionális döntője is.
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szeptember 22. 14:00
kováCs mArgit ámk | 18
Iskolaköszöntő – játszóház

szeptember 22. 16:00
kováCs mArgit ámk | 18
Könyvjelző kicsiknek – 
játszóház óvodásoknak

szeptember 23.
Nyme Ak | 29
Kutatók éjszakája

szeptember 24.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Újvárosi esték
Bor és lányka
Szarka Gyula (Ghymes együttes) estje.

szeptember 24-25.
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
Országos Judo verseny

szeptember 24-október 23.
mAgyAr IspItA | 11
Pézman Andrea grafikusművész 
önálló tárlata

szeptember 26. 16:00
Nyme Ak | 29
Dr. Karácson Imre esték
Néprajzkutatók hazánkból és a Felvidékről.

szeptember 26-30.
Nyme Ak | 29
Nyelvek európai
napja: Nyelvi Hét

szeptember 26-30.
bezerédJ-kAstély | 19
Mesehét a Bezerédj-kastélyban 

szeptember 29. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Kínai gyógymódok
Dr. Borodi Judit orvos-természetgyógyász 
előadása.

szeptember 24-október 30.
esterHázy-pAlotA mAgyAr IspItA 
nApóleon Ház | 11
I. Nemzetközi Rajz és 
Képgrafikai Biennálé

Kétévente, páratlan években, változó tematika 
szerint, a győri Városi Művészeti Múzeum 
által szervezett nemzetközi, képzőművészeti 
seregszemle, amely a rajzművészet és a 
képgrafika eljárásait hivatott bemutatni 
saját tervezésű és kivitelezésű alkotásokkal. 
A szabadbeadásos biennáléra két évnél 
nem régebbi művek beadása lehetséges. 
A pályamunkák elbírálását szakmai zsűri 
végzi. A kiállításra kerülő munkák technikai 
hovatartozásukat illetően lehetnek: különböző 
eszközökkel készített, kifejezetten szabadkézi 
rajzok, hagyományos képgrafikai eljárással 
(magas-, mély- és síknyomásos technikával, 
valamint szerigráfiával) készült művek, amelyek 
lehetnek művészkönyvek és térbeli installációk 
is. A 2011. évi biennálé témája: Szerepcsere.



SZEPTEMBER 11GYŐRI PROGRAMAJÁNLÓ | ŐSZ | 2011

szeptember 29. 18:00
bezerédJ-kAstély | 19
Gyógyító hagyományok
Molnár V. József előadása

szeptember 29-október 2.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Díszmadár kiállítás

szeptember 30. 15:00-18:00
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Városról városra
Zenei barangolás Róma művészeti
emlékei között.

szeptember 30.
kováCs mArgit ámk | 18
A Népmese Napja
Ajándék meseelőadások kicsiknek
nagyo(bba)któl

szeptember 30.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
III. „Túl az Óperenciás-
tengeren” mesemondó verseny

szeptember 30. 10:00
gyermekek HázA | 3
A Népmese Napja

szeptember 30-október 13.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
III. „Túl az Óperenciás-
tengeren” meseillusztráció-
készítő verseny kiállítása

október 1. 10:00-12:00
városi művészeti mÚzeum | 11
Játékok az ezeregyéjszaka 
meséiből

október 1. 8:00
eto pArk | 25
Scitec Raw
fekvenyomó verseny

október 1. 19:00
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus Zenekar 
bérletes koncertje
A zene világnapja
– Liszt: Mazeppa, S.100
– Liszt: Esz-dúr zongoraverseny S.124, R.455
– Dvorák: IX. (e-moll) „Új világ” szimfónia, op. 95
Vezényel: Berkes Kálmán Liszt-díjas
Közreműködik: Kaneko Miyuji (Japán) - zongora 

szeptember 30.
gyermekmÚzeum | 11
Magyar Népmese Napja

Minden év szeptember 30-án, a nagy meseíró, 
Benedek Elek születésnapján országszerte 
megemlékeznek a magyar népmese 
napjára. Idén először, hagyományteremtő 
szándékkal a győri Városi Művészeti Múzeum 
Gyermekmúzeuma tárlatvezetésekre, 
közös meseolvasásra és meseillusztrációs 
múzeumpedagógiai foglalkozásra vár minden 
mesélni szerető gyereket és felnőttet.
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október 1. 14:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
II. Cserók Tehetségkutató 
Rockfesztivál

október 1. 18:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15
Szabadhegyi Találkozások
Vendég: Csókay András agysebész professzor.
Az est házigazdája Simon Róbert Balázs 
alpolgármester.

október 3-7.
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár
JózseF AttilA művelődési Ház | 2
Könyvtári hét

október 1. 18:00
széCHenyi istván egyetem 
HAngversenyterme (zsinAgógA) | 36
Kórustalálkozó a Zene 
Világnapján

október 3. 10:30
kováCs mArgit ámk | 18
Székely Erzsébet népi 
iparművész kiállításának 
megnyitója

október 3-9.
kisFAludy károly megyei könyvtár | 27
Országos Könyvtári Napok
Könyvtárak összefogása a 
tudásért

október 3-30.
gyIrmótI ámk | 17
Tálos Péter fotókiállítása

október 1. 10:00-12:00
gyermekek HázA | 3
A Népmese Napja

Gyertek, tartsatok velünk ezen a 
délutánon, ünnepeljük együtt a magyar 
népmesét! Az előre meghirdetett 
rajzpályázatunkra érkezett rajzokból 
kiállítást szervezünk, díjazzuk az 
alkotókat. Ezt követően Füzi Rozival egy 
Benedek Elek mesét eleveníthetnek meg a 
résztvevők, továbbá vendégünk lesz Rosta 
Géza, aki megzenésített versekkel várja 
a gyerekeket. A programon a részvétel 
ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!

október 1-2. 
vAskAkAs bábszínHáz | 12
20 éves a Vaskakas 
Bábszínház

Októberben 20. születésnapját ünnepli a 
Vaskakas Bábszínház. Az egész évadot 
e szülinap jegyében tervezi a társulat, 
új előadásokkal, koncertekkel, hatalmas 
szülinapi bulival, és óriástortával.
Érdemes figyelni a Vaskakas Bábszínház 
híreit, mert rengeteg ünnepi meglepetéssel 
várják a gyerekeket!
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október 3-27.
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Régi Győr – kiállítás

október 4.
ArAnyHAl szAbAdidő központ | 17
Sportnap

október 6.
Nyme Ak tÉká Étterem | 29
Ínyenc Klub: Felvidéki Est

október 7. 17:00
kossutH lAJos művelődési Ház | 9
Kéz, mely ringat és alkot…
Szentiváni amatőr alkotók kiállítása.

október 7.
Apor vilmos
kAtolikus iskolAközpont | 30
„Napsugaras Őszutó” 
rendezvény

október 7-9. 10:00-18:00
eto pArk | 25
Interaktív vasútmodell
kiállítás

október 8. 10:00-16:00
nApóleon Ház  | 11
Nagy Rajzolás
Rajzfolyam – Szerepcsere

A Napóleon-ház patinás falai között 
újra legördülnek az óriási papírtekercs 
méterei, ismét „jelet hagyhat” a közös 
felületen minden érdeklődő. Az idei 
téma a SZEREPCSERE megegyezik az I. 
Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé 
központi témájával. A biennáléra érkezett 
és a zsűri által elfogadott művek 2011. 
szeptember 24 - október 30. között 
kiállításon tekinthetők meg az Esterházy-
palotában és a Napóleon-házban. 
A rajzfolyam a kiállítás képei között 
születik meg a terem padlóján körbefutva. 
Közreműködnek Selényi Károly István győri 
képzőművész és növendékei.

13



GYŐRI PROGRAMAJÁNLÓ | ŐSZ | 2011OKTÓBER14

október 9. 19:00
széCHenyi istván egyetem 
HAngversenyterme | 5
A Győri Filharmonikus 
Zenekar bérletes koncertje
Bolero
– J. N. Hummel: Esz-dúr Oktett-Partita
– Ch. Gounod: Petite Symphonie, op. 216
– Durkó Zs.: Octet
Közreműködik: Bolero Fúvósegyüttes-Győr

október 8. 19:00
győri nemzeti színHáz | 4
La vie en Rose – Rózsaszínház
balett két részben

A „La Vie en Rose” olyan táncszínház, amelyet 
Maurice Chevalier, Edith Piaf, Gilbert Bécaud és 
Jaques Chevalier örökbecsű sanzonjai ragyognak 
be. E kedvelt és közismert darabok Jef
– a csavargó – szemével láttatják a halhatatlan 
sanzonénekeseket, olykor nosztalgikus 
kicsengéssel, teli édesbús melankóliával, de nem 
nélkülözve az öniróniát sem.

Jef a párizsi utcákon talált menedéket
 A járókelők jól ismerték az öreg harmonikást. 
A nagyvárosi élet azonban elszaladt mellette 
és állva hagyta, háttérbe szorította őt. Csak
a sanzonokban állt meg az idő. Mert a sanzon 
örök. A zene – közvetlenségével – életre 
kelti a múltat, a francia dal fénylő állócsillagai 
visszahozzák az elfeledett figurákat, 
régmúltunk érzéseit a Rózsaszínházba.



október 10. 15:30
rICHter terem | 26
Liszt Ferenc Emlékhangverseny
Bogányi Gergely zongoraművész 
közreműködésével

október 10-20.
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
26. Egészségvédelmi hét

október 11.
gyIrmótI ámk | 17
Idősek napi rendezvény
Közreműködik Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa.

október 11. 17:00
bezerédJ-kAstély | 19
Spárta
Horváth Gábor hadtörténész-könyvtáros 
előadása.

október 12. 10:00
városHázA díszterme | 23
Idősek Világnapja

október 13.
gyIrmótI ámk | 17
Bábszínház gyerekeknek
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október 10. 10:00
vAskAkAs bábszínHáz | 12
A suszter álma
A Fitos Dezső Társulat és
a Vaskakas Bábszínház
közös báb- és táncszínházi
produkciója.

Álmunkban bármi megtörténhet: 
repülhetünk szárnyak nélkül, 
legyőzhetünk óriásokat, szivárványon 
sétálhatunk, bárányfelhőn hintázhatunk. 
Hasonló történik a mi öregecske, huncut, 
fütyörésző suszterünkkel is: álmában a 
cipők életre kelnek, topognak, kopognak, 
táncba visznek, rosszalkodnak. A lábbelik 
lábra kelnek, a cipészműhely szerszámai 
úgy mozognak, mintha élnének…
Füttyös suszter és Füttyösné, a suszter 
szép felesége együtt táncol, forog, pörög 
a papucsokkal, facipőkkel, sarkantyús 
rámás csizmával. Ez a suszter olyan 
suszter, ha a napnak lába volna, cipőt 
vele csináltatna!
Ha nem hiszik, nézzék, s lássák, hogy 
két bábos és két táncos hogy varázsol 
álommesét!
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október 13. 18:00
ziCHy-pAlotA | 6
Műhely-est
Vendég a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium. A 
gimnáziumban érettségizett szerzők felolvasása, 
beszélgetés.

október 14. 18:00
bezerédJ-kAstély | 19
Magyar Festészet Napja
Kiállítás Radosza Attila munkáiból.

október 14. 18:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15
Szabadhegyi Esték
Vendég: Papp Lajos szívgyógyász professzor

október 14-16.
eto pArk | 25
Bor, pálinka, méz napok

október 15. 10:00-12:00
városi művészeti mÚzeum | 11
A Vaskakas fiókái
A leghíresebb győri legendát az egykori 
győri vár falai között sétálva ismerjük meg, 
majd képeskönyvet készítünk a történet 
illusztrálására.

október 15.
eto pArk | 25
Őszi Táncgála

október 15.
eto pArk | 25
ETO Park Családi hétvége

október 15. 7:00-17:00
molnár vid bertAlAn
közösségi Ház | 9
Likócsi Ashihara Karate 
bajnokság

október 11. 18:00
ziCHy-pAlotA | 6
Győri Polgári Szalon

Színházi anekdoták – humor a színpadon. 
Vendégeink Szalay Károly író, Rupnik Károly 
és Tahi Tóth László színművészek. Házigazda 
Szigethy Gábor író, rendező.

október 15. 19:00
győri nemzeti színHáz
– kisFAludy terem | 7
Paul Pürtner: Hajmeresztő
krimi-komédia
bemutató előadás

Ugye ön is érezte már úgy, hogy szívesen 
megváltoztatta volna egy történet befejezését? 
Filmeket nézünk, könyvet olvasunk, színházba 
járunk és olyan kevés önállóságot kapunk! 
Most itt a lehetőség! Paul Pörtner bűnügyi 
társasjátékra hívja önöket. A Hajmeresztő 
című krimiben beleszólhatnak a nyomozásba. 
Az önök segítségére lesz Rosetti felügyelő, 
aki minden tudásával igyekszik Isabel Czerny 
rejtélyes gyilkosának nyomára bukkanni. 
A helyszín egy fodrászszalon. Az áldozat egy 
zongoraművésznő. A gyanúsított?
Szinte mindenki.
És, hogy ki a gyilkos? Azt csakis ön tudhatja.
Rendező: Görög László
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október 15. 17:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15
Nemzetiségi Kórustalálkozó

október 15. 19:00
petőFi sándor művelődési Ház | 22
Depresszió koncert

október 16.
árkád bevásárlóközpont | 33
Győri Régiségvásár

október 18., 19.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Fehérlófia
Zenés mesejáték a Pannon Várszínház 
előadásában.

október 18. 10:00 órától
városi művészeti mÚzeum | 11
A Magyar Festészet Napja

október 19.
XAntus János mÚzeum bArokk terme | 8
XIV. Győri Levéltári Nap

október 20.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Légy jó mindhalálig
Zenés játék a Körúti Színház előadásában.

október 20.
kováCs mArgit ámk | 18
Origami-varázs – játszóház

október 20.
városHázA díszterme | 8
Győr, a királyi város – 
tudományos konferencia

október 19-23. 
belvárosi utCák | 13
Bécs-Budapest Ultramaraton

Idén ismét megrendezik a Bécs Budapest 
Ultramaratont, melynek egyik állomása Győr,
a találkozások városa.
A rendezvény ötlete a Bécs-Budapest 
Világkiállítás közös megrendezéséhez 
kapcsolódott, azonban a Világkiállítás elmaradt, 
de a Bécs Budapest öt napos szupermaraton 
futóversenyt minden évben megrendezik.
Az öt nap alatt összesen 352 km-t tesznek 
meg a versenyzők és immár három országon 
(Ausztria, Szlovákia, Magyarország) keresztül 
futnak, Győr városába a második versenynapon 
érkeznek a maratonisták.
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október 21. 17:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
Október 23-i ünnepi 
megemlékezés

október 21. 20:00
ArAny János művelődési Ház | 34
Cserefa együttes moldvai 
táncháza, tánctanítással

október 21. 
egyetemi CsArnok | 38
Gólyabál

október 22. 
egyetemi CsArnok | 39
Öregdiákbál

október 22.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Újvárosi esték
Rendületlenül
Emlékezés az 1956-os forradalomra
– Dinnyés József előadóestje.

október 22. 18:00
petőFi sándor művelődési Ház | 36
Koncert Liszt Ferenc 
születésének
200. évfordulóján

október 23.
bIsINger sÉtáNy. rICHter terem | 1
Nemzeti Ünnep

október 23. 15:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
Csendül a nóta
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita magyarnóta 
műsora.

október 20.
Nyme Ak | 29
1956-os megemlékezés

október 20-november 3.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
A Flóra Foltvarró Kör kiállítása

október 24.
kováCs mArgit ámk | 18
Iskolakönyvtári világnap
Előadások diákoknak könyvtárakról és egyéb 
közgyűjteményekről.

október 24. 16:00
Nyme Ak | 29
Dr. Karácson Imre esték
A nemzeti erőforrás egészségpolitikai kérdései.

október 24-november 4.
kováCs mArgit ámk | 18
Klesitz Piroska könyvtáros 
kiállítása

október 25.
FeHérHAJó pAnzió | 35
Csipkerózsika
A Szabadkai Színház előadása.

október 27. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Kelet és Nyugat gondolkodása
Horváth Ferenc a MJBT győri szervezőjének 
előadása.

október 28.
gyirmóti temető | 17
Koszorúzás a Kopjafánál a hősi 
halottak emlékére

október 28.
győri köztemető | 6
Halottak Napi megemlékezés

október 28. 15:00-18:00
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Városról városra
Zenei barangolás Firenze művészeti emlékei 
között.

október 22. 19:00 
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus
Zenekar bérletes koncertje
„LIszT 200”

Liszt: Krisztus - oratórium
Vezényel: Rolf Beck (Németország) 
Közreműködik: Kriszta Kinga szoprán, 
Wiedemann Bernadett mezzoszoprán, Nyári 
Zoltán tenor, Haja Zsolt bariton, Hámori 
Szabolcs basszus és a Szlovák Filharmónia 
kórusa (karigazgató: Blanka Juhanáková)
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október 28. 
Nyme Ak | 29
XV. Apáczai-napok – 
Nemzetközi Tudományos 
Konferencia

október 28-november 17. 
nyme Ak Cziráki lAJos kiállító tér | 29
Mészáros György festőművész 
kiállítása

október 29. 10:00-12:00
városi művészeti mÚzeum | 11
Játék Szinán pasa táborában
A közös játék során töröknek öltözünk, s
a nagyvezér, Szinán pasa udvartartását
jelenítjük meg. 

október 30.  8:00-14:00
veres péter mezőgAzdAsági
szAkképző iskolA | 37
Nemzetközi Éremgyűjtő 
Találkozó

október 28-2012. JAnuár 15. 
mAgyAr IspItA | 11
/H/Arcok
Robert Capa fotográfiái

A győri Városi Művészeti Múzeum a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő Robert 
Capa fotográfiáit tartalmazó gyűjteményből 
mutat be válogatást, amely felöleli a művész 
teljes életművének legjelentősebb korszakait.
A kulturális ikonná vált Capa élete összefonódik 
a 20. század történelmével és a kultúrtörténet 
legjelentősebb alakjaival. A Budapesten 
született Friedmann Endre négy kontinens 
huszonhárom országát megjárt fotóriporter. 
Személyével megteremtődött a modern 
háborús fotóriporter prototípusa, a háborús 
riport műfajának egyik legkiemelkedőbb alakja. 
Robert Capa néven világszerte ismertté vált 
fotós írónak készült, riportokat és regényeket 
akart írni. Fotóriporterré és tudósítóvá válását 
a történelem alakulása, valamint a fotográfia 
rohamos technikai fejlődése tette. Fotoriportjai 
a legjelentősebb külföldi lapokban jelentek 
meg. Barátai közé tartozott Ernest Hemingway, 
John Steinbeck, Irwin Shaw, Pablo Picasso, 
akikről rendkívüli érzékenységű portré fotókat 
készített.

október 29. 19:00 
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus 
Zenekar bérletes koncertje
KOBAYAsHI

Verdi: Requiem
Vezényel:Kobayashi Ken-Ichiro
Közreműködik: Sümegi Eszter Érdemes Művész 
(szoprán), Wiedemann Bernadett Liszt-díjas 
(alt), Kiss B. Atilla (tenor), Kovács István 
(basszus), Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal 
Mátyás Liszt-díjas).

október 31. 
XAntus János állAtkert | 21
Halloween az Állatkertben

Éjszakai kalandtúra, kígyósimogatás, 
csótányszámlálás, szellemkergetés, 
szellemes vetélkedők, jelmezes felvonulás, 
bátorságpróbák.
Kézműves foglalkozás a Boszorkánytanyán.
Tökből készült csemege ajándékozása az 
állatoknak, alkalmi kiállítás megtekintése 
faragott tökökből.
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november 2-4. 10:00-12:00
gyermekek HázA | 3
Őszi szüneti játszóház

november 2-30.
gyIrmótI ámk | 17
Ámonné Tóth Éva 
festménykiállítása

november 3. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
A fény hónapja

november 4-30.
mAgyAr IspItA | 11
Kutcsera Edit iparművész 
kiállítása

november 9. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
23. Rejtvényfejtőverseny

november 9. 17:00
bezerédJ-kAstély | 19
Sz. Kovács Ildikó festményei és 
grafikái – kiállítás-megnyitó 

november 10. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Fények a festményeken
Szirbek István művészettörténész előadása 

november 11. 10:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
A Nanjingi-i Tradicionális 
Zenekar hangversenye

november 11. 18:00
széCHenyi istván egyetem 
HAngversenyterme (zsinAgógA) | 26
V. Lengyel Zenei Fesztivál

november 11-12.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
VIII. Radnóti Miklós vers- és 
prózamondó verseny

november 8. 18:00 
ziCHy-pAlotA | 6
Győri Polgári Szalon

Egy nagy hagyományú győri család:
az Ittzések. Vendégeink Ittzés János 
evangélikus püspök, Ittzés Mihály,
a Kodály Intézet igazgatója, Ittzés Tamás 
hegedűművész, Ittzés Gergely fuvolaművész, 
Ittzés Erzsébet zenepedagógus.
Házigazda Szigethy Gábor író, rendező.
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november 12. 18:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15, 36
Opera- és operett-est

november 12. 19:00
molnár vid bertAlAn közösségi Ház | 9
Márton-napi Fásy Mulató

november 12. 10:00
liszt FerenC zeneiskolA 
HAngversenyterme | 26
Tehetségnap

november 12. 9:00
kováCs mArgit ámk | 18
Sportszombat
Kovács Margit Vándor Kupa
– felnőtt teremfoci bajnokság

november 11-13. 
győri nemzeti színHáz | 1, 2
XI. Győri Könyvszalon

A Győri Könyvszalon idén is izgalmas és 
színes programkínálattal várja látogatóit a 
Győri Nemzeti Színházban. A szervezők célja, 
hogy a rendezvény minél több korosztályt 
mozgósítson, és egy nyüzsgő, életteli, derűs 
találkozóhelyet teremtsen a könyv, az írók, a 
kultúra és az olvasók számára.
A visszajelzések azt mutatják, hogy az elmúlt 
tíz év alatt a győriek nemcsak megszerették 
a Könyvszalont, hanem büszkék is rá. A 
becslések szerint tavaly három nap alatt 15-
20 ezer látogató járt a kiállító standok között 
valamint a koncerteken, könyvbemutatókon, 
bábelőadásokon és műsoros esteken.
A programokat október elejétől megtalálják a 
www.gevk.hu weboldalon.

november 11-deCember 11. 
nApóleon Ház | 11
A Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetségének 
grafikus és szobrász 
szakosztályának tárlata

Első alkalommal kerül megrendezésre a 
Városi Művészeti Múzeum képtárában a 
Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének grafikus és szobrász 
szakosztályának csoportos tárlata. A kiállítás 
a szövetség 60 tagjának alkotásaiból, magas 
minőségű, szakmai keresztmetszet jegyében, 
mutat be rendhagyó válogatást. Technikai 
megoldások és az anyaghasználat különösen 
széles spektruma mutatkozik meg a kortárs 
grafikai és szobrászati műveken.
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november 12. 19:00
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus 
Zenekar bérletes koncertje
Beethoven 9.
– R. Wagner: A nürnbergi
mesterdalnokok – nyitány
– L. van Beethoven: IX. (d-moll) 
szimfónia,op. 125
Vezényel: Berkes Kálmán Liszt-díjas
Közreműködik: Dobay Kinga, Varga Viktória, 
Pataki Potyók Dániel, Bakonyi Marcell és a 
Győri Filharmonikus Egyetemi kórus
(karigazgató: Nemes László Norbert)

november 15-deCember 8.
gAlgóCzi erzsébet
városi könyvtár | 2
Kovács László Tamás 
festőművész kiállítása

november 12. 17:00-22:00 
esterHázy-pAlotA borsos-Ház | 11
Múzeumi őszbúcsúztató

Szent Márton napja alkalmából vidám, zenés, 
kreatív programmal várja az érdeklődő 
családokat a Városi Művészeti Múzeum.    

10.00 -12.00 Évszaktemető - színes játékok és 
alkotások sorával búcsúztatjuk az Őszt
 A Csikóca Gyermekműhely foglalkozása.
17.00 – 22.00 óráig az Esterházy-palotában
borkóstoló, előadás az újbor tiszteletére
a nagyoknak, és bábszínház a legkisebbeknek.
Márton napi játékok családoknak 

november 12-2012 JAnuár 8. 
esterHázy-pAlotA | 11
Péreli Zsuzsa textilművész 
kiállítása

Péreli Zsuzsa texílművészetének egyik 
legfontosabb alapja a mindent átfogó festői 
látásmód. Festékek és ecset helyett szüntelen 
kísérletező kedvvel, színes fonalakkal hozza 
létre alkotásait.  Szerkeszt, komponál, és 
hónapokon keresztül kitartó munkával maga 
készíti el alkotásait. Szövés közben újabb 
és újabb technikai megoldásokat fejleszt 
ki. Életműve a gobelin technikájában rejlő 
milliónyi új lehetőséget kutatja. A győri 
Városi Művészeti Múzeumban advent idején 
megrendezésre kerülő önálló kiállítása olyan 
nagyszabású válogatás, amely hazai köz-és 
magángyűjteményekben őrzött szakrális 
témájú alkotásokat mutat be.

(Boszorkányosdi: viaszöntéssel jósoljuk 
meg a lányok jövendőbelijét, libás játékok 
(Gänsespiel) kicsiknek és nagyoknak, 
kalligrafikus játékok lúdtollal), lampionos 
felvonulás a Király utcában, a múzeumban 
maga Szent Márton várja a vendégeket 
(pantomim), jeles napok ősszel - néprajzi 
előadás, vidám ősztemetés - zenei programok 
minden korosztálynak. Márton és Szilvia nevű 
vendégeink ingyen jöhetnek be
a rendezvényre!
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november 17. 18:00
ziCHy-pAlotA | 6
Műhely-est

A Műhely Angyal tematikájú számához 
kapcsolódóan: Székely Zoltán vetített képes 
előadása a győri templomokban található 
angyal ábrázolásokról, Sulyok Elemér bencés 
szerzetes előadása a Biblia angyalairól.

november 19. 19:00
győri nemzeti színHáz - nAgyszínHáz | 7
Szomory Dezső:
Györgyike, drága gyermek
bemutató előadás

Egy család - a XX. század eleji Budapesten - 
három eladósorban lévő lánnyal!
Az elszegényedő szülők egyetlen lehetősége, 
egy gazdag házasság. S láss csodát, az egyik 
leányt, Györgyikét meglátja a középkorú 
milliomos bécsi gyáros. A kislány szépsége, 
finomsága magával ragadja a férfit, és a köztük 
lévő korkülönbség ellenére feleségül kéri.
Az esküvőt Bécsben tartanák, és a váratlan 
luxus előnyei, a szülők unszolása, a rokonok és 
barátok ravasz és lehengerlő tanácsai Györgyikét 

szinte magával sodorják a házasság 
kikötőjébe. A kis színinövendék választás elé 
kerül. Vajon igazi szerelme, a színházban vele 
együtt statisztáló színinövendék, Tersánszky 
László lángoló és tiszta érzései, vagy egy 
gazdag, de viszonzatlan viszony legyen-e 
élete értelme?
Györgyikének döntenie kell. És ő dönt.
Áldozat-e a kislány, vagy egy hirtelen 
felnőtt önző nő? Mikortól válik a valódi, 
igazi szerelem élethazugsággá, a fiatalság 
tisztasága a kompromisszumok áldozatává?
Szomory Dezső és Györgyike – a drága 
„gyermek” fölteszik a kérdést; a néző pedig 
saját ízlése és hite szerint adhatja meg
a választ...
Rendező: Ács János

november 17. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
A világ fényes fesztiváljai
Lerner János világutazó könyvbemutatója.

november 17.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Koncz Zsuzsa koncert
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november 18. 20:00
ArAny János művelődési Ház | 34
Cserefa együttes moldvai 
táncháza, tánctanítással

november 18. 18:00
ArAny János művelődési Ház | 34
A Győri Fotótrió kiállítása
Hadarics Gábor, Obermayer József, Szijártó Ernő 
fotóművészek közös tárlata.

november 19. 15:00
városi művészeti mÚzeum | 11
Tárlatmesék énekszóval

november 19-20. 
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Szent Erzsébet ünnepkör
Szeretetvendégség a likócsi hajléktalanoknak.

november 19-20.
petőFi sándor művelődési Ház | 22
VIII. Magyar Évezredek 7vége

november 22. 17:00
bezerédJ-kAstély | 19
Barangolás
az ókori mágia világában
Horváth Gábor hadtörténész-könyvtáros 
előadása.

november 23.
gyIrmótI ámk | 17
Adventi játszóház, adventi 
koszorúkötés

november 23.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Adventi játszóház

november 24. 17:00
gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár | 2
Fényterápia – előadás

november 25-deCember 31. 
megyeHáz tÉr szÉCHeNyI tÉr
bAross Út | 6, 31
13. Győri Téli Fesztivál

Az Európa szerte népszerű és turisztikailag 
is igen vonzó Bécsi adventi vásár 
sikertörténetből merítve 1998-ban indítottuk 
útjára a Győri Téli Fesztivált, amely sajátos 
stílusával, jellegzetességeivel hamarosan 
Győr közkedvelt adventi eseményévé vált. 
November 25-től ismét kürtőskalács- és 
forralt bor illat lengi körül a belvárost. A 
csillogó díszek, kézműves és ajándéktárgyak, 
villogó fényfüzérek között reggeltől estig 
kedvünkre válogathatunk. A látványos 
forgatagnak a Baross út, a Megyeház tér és a 
Széchenyi tér ad otthont. A Belváros utcáin, 
terein zajló ingyenes karácsonyi programok, 
szolgáltatások, és a gyönyörű díszkivilágítás 
vonzereje egyre több turistát csalogat a 
városba. Mára tehát büszkén mondhatjuk, 
hogy a 13. Győri Téli Fesztivál ismertsége túl 
nőtt a város keretein, az elmúlt évek alatt 
meghonosodott a vásárturizmus és a fesztivál 
színvonalában, látványában nem marad el 
a bécsitől vagy a budapestitől. A programok 
összeállításánál különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a hangversenyek, koncertek, 
előadások jellegükkel illeszkedjenek advent 
hangulatához, az ünnepvárás meghitt 
időszakához.szerzetes előadása a Biblia 
angyalairól.
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november 24.
kováCs mArgit ámk | 18
Textilvarázs – játszóház

november 24.
Nyme Ak tÉká Étterem | 29
Ínyenc Klub: Jászkunsági Est

november 24-deCember 8.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
XXI. Amator Artium Országos 
Képző- és Iparművészeti Tárlat

november 24-deCember 22.
nyme Ak Cziráki lAJos kiállító tér | 29
Szunyogh Ferenc 
grafikusművész kiállítása

november 25. 18:00
széCHenyi istván egyetem 
HAngversenyterme (zsinAgógA) | 26
Tóth Éva emlékhangverseny

november 25. 18:00
JózseF AttilA művelődési Ház | 15
Szabadhegyi Harmonika 
Napok
Vendég: Weszely Ernő harmonika művész. Az est 
házigazdája az Akkordeon Harmonika Zenekar.

november 25. 15:00-18:00
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Városról városra
Zenei barangolás Velence művészeti
emlékei között.

november 25-27.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
„Színes forgó” – versmondó 
találkozó határok nélkül

november 26. 10:00-12:00
városi művészeti mÚzeum | 11
Betlehemes
Betlehemet játszunk és készítünk közösen.

november 26. 19:00
molnár vid bertAlAn
közösségi Ház | 9
Adventi koncert a Csík 
Zenekarral és meglepetés 
vendéggel

november 26. 19:00
rICHter terem | 5
A Győri Filharmonikus 
Zenekar bérletes koncertje
„Mahler 100”
– W. A. Mozart: C-dúr „Prágai” szimfónia,
    KV 504
– G. Mahler: I. (D-dúr) „Titán” szimfónia
Vezényel: Keller András Liszt-díjas

november 26.
ÚJvárosi művelődési Ház | 10
Újvárosi esték
A nagyidai cigányok
Arany János vígeposza Gál Tamás színművész 
és Bodonyi András népzenész tolmácsolásában.

november 28. 16:00
Nyme Ak | 29
Dr. Karácson Imre esték
A nemzeti erőforrás oktatási kérdései.

november 29., 30.
bArtók bélA
megyei művelődési központ | 35
Betlehem Csillaga
Mesejáték a Turay Ida Színház előadásában.

november 26-deCember 31.
városi művészeti mÚzeum 
gyermekmÚzeumA | 11
Betlehemes – Advent
a Gyermekmúzeumban

A betlehemes játékok sajátos magyarországi 
jelenlétére a reformkorban figyeltek fel a magyar  
néprajzkutatók.  Lelkes tanítók, papok, kántorok 
gyűjtötték össze az első betlehemesjáték-
szövegeket. Így váltak közkinccsé és maradtak 
fenn az utókor számára. A Városi Művészeti 
Múzeum Gyermekmúzeuma erre a szép szokásra 
kíván emlékezni az advent idején megrendezésre 
kerülő tárlatán, amely a betlehem készítés 
és a betlehemezés hagyományait mutatja be 
kicsiknek és nagyoknak.  A tárlathoz kapcsolódó 
kreatív foglalkozáson betlehemest játszunk 
és betlehemet készítünk közösen a Csikóca 
Gyermekműhelyben.
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1 |  győr megyei JogÚ város önkormányzAtA |  +36 96 500 100 |  www.gyor.Hu
2 |  gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár |  +36 96 516 670 |  www.gevk.Hu
3 |  gyermekek HázA |  +36 96 312 120 |  www.gyHgyor.Hu
4 |  győri bAlett |  +36 96 523 217 |  www.gyoribAlett.Hu
5 |  győri FilHArmonikus zenekAr |  +36 96 312 452 |  www.gyFz.Hu
6 |  győri művészeti és Fesztiválközpont – ziCHy-pAlotA |  +36 96 311 316 |  www.FesztivAlkozpontgyor.Hu
7 |  győri nemzeti színHáz |  +36 96 520 600 |  www.gyoriszinHAz.Hu
8 |  győr megyei JogÚ város levéltárA |  +36 96 312 288 |  www.vleveltAr.gyor.Hu
9 |  molnár vid bertAlAn művelődési központ |  +36 96 518 225 |  www.mvbmk.Hu
10 |  ÚJvárosi művelődési Ház |  +36 96 315 317 |  www.uJvArosiportAl.Hu
11 |  városi művészeti mÚzeum |  +36 96 322 695 |  www.Artmuz.Hu
12 |  vAskAkAs bábszínHáz |  +36 96 512 690 |  www.vAskAkAs.Hu
13 |  győr megyei JogÚ város polgármesteri   
    HivAtAlánAk sportügyi osztályA |  +36 96 527 708 |  www.gyorsport.Hu
14 |  győr megyei JogÚ város önkormányzAtA
    wHo egészséges városok progrAm |  +36 96 500 555 |  www.gyor.Hu
15 |  JózseF AttilA művelődési Ház |  +36 96 421 740 |  www.gevk.Hu
16 |  gAlgóCzi erzsébet városi könyvtár
    gyárvárosi közösségi HázA |  +36 96 314 045 |  www.gevk.Hu
17 |  gyirmóti áltAlános művelődési központ |  +36 96 449 137 |  gyirmoti_Amk.mindenkilApJA.Hu
18 |  kováCs mArgit
    áltAlános művelődési központ, Ami |  +36 96 428 033 |  kmAmk.uw.Hu
19 |  kertvárosi közoktAtási FőigAzgAtóság és ámk
    bezerédJ-kAstély közművelődési egység |  +36 96 556 207 |  www.bezeredJ-kAstely.Hu
20 |  págisz ámk |  +36 96 429 033 |  www.pAttAntyus-gyor.sulinet.Hu
21 |  XAntus János állAtkert közHAsznÚ nonproFit kFt. |  +36 96 618 367 |  www.zoogyor.Com
22 |  HArmóniA művészeti központ |  +36 96 327 466 |  www.Hmk.Hu
23 |  győr megyei JogÚ város polgármesteri HivAtAlánAk
    HumánpolitikAi FőosztályA |  +36 96 500 255 |  www.gyor.Hu
24 |  győr-moson-sopron megyei mÚzeumok igAzgAtóságA
    Xántus János mÚzeumA |  +36 96 310 588 |  www.gymsmuzeum.Hu
25 |  eto pArk |  +36 96 815 915 |  www.etopArk.Hu
26 |  liszt FerenC zeneiskolA Ami és teHetségpont |  +36 96 519  |  www.lisztzeneiskolA.Hu
27 |  kisFAludy károly megyei könyvtár |  +36 96 319 997 |  www.kkmk.Hu
28 |  győr-moson-sopron megyei szAbAdidősport szövetség |  +36 96 618 296 |  www.gyorisport.Hu
29 |  nyugAt-mAgyArországi egyetem ApáCzAi Csere János kAr |  +36 96 503 619  |  www.Ak.nyme.Hu
30 |  egyesített egészségügyi és szoCiális intézmény |  +36 96 315 786 |  
31 |  győri vásár kFt. |  +36 96 528 806 |  www.gyorivAsAr.Hu
32 |  rákász gergely |    |  www.rAkAszgergely.Hu
33 |  AntikeXpo |  +36 96 314 536 |  www.AntikeXpo.Hu
34 |  voke ArAny János művelődési Ház |  +36 96 312 446 |  www.vAsutAsmuvHAzgyor.Hu
35 |  bArtók bélA megyei művelődési központ |  +36 96 326 522 |  www.bbmmk.Hu
36 |  rábA dAl- és társAskör |  |  www.rAbAdAlestArsAskor.5mp.eu
37 |  mAgyAr éremgyűJtők egyesületének győri CsoportJA |  +36 30 936 2972 |  www.eremgyuJtok.Hu
38 |  győri egyetemért közHAsznÚ egyesület;
    széCHenyi istván egyetem HAllgAtói önkormányzAtA |  +36 96 613 640 |  www.eHri.szeportAl.Hu
39 |  kArrier és öregdiák irodA |  +36 96 613 683 |  www.kArrier.szeportAl.Hu
40 |  német kisebbségi önkormányzAt |  +36 96 524 230 |  



27GYŐRI PROGRAMAJÁNLÓ | ŐSZ | 2011

Kul–Túra Győrben
 › két éjszaka szállás reggelivel
 › belépőjegy a Városi Művészeti Múzeum 
kiállításaira

 › belépőjegy a Győri Nemzeti Színház, Győri 
Balett, Vaskakas Bábszínház vagy a Győri 
Filharmonikus Zenekar műsoron lévő 
előadásának egyikére

 › városnézés idegenvezetővel

Hotel  ****  21 200 Ft/fő/2 éj/reggelivel
Hotel  ***    18 200 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó ***    16 200 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó **      13 200 Ft/fő/2 éj/reggelivel

Győrkőc csomag
(2 felnőtt, 1 gyerek)*
 › két éjszaka szállás reggelivel
 › családi belépőjegy a Rába Quelle 
Élményfürdőbe (2 felnőtt, 1 gyerek)  

 › családi belépőjegy a Xantus János Állatkertbe 
vagy a Vaskakas Bábszínház előadására

 › belépőjegy a Városi Művészeti Múzeum 
Gyermekmúzeumába

 › tutajozás vagy időjárástól és kortól függően 
egy órás belépőjegy az ETO Parkban található 
MeXtrém Parkba vagy  
az Élménysziget Játszóházba

 › városnézés idegenvezetővel

Hotel  ****  23 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
Hotel  ***    20 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó ***    18 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó **      15 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel

Aktív felfrissülés Győrben
 › két éjszaka szállás reggelivel
 › napi belépőjegy a Rába Quelle Élményfürdőbe
 › tutajozás vagy időjárástól függően egy órás 
belépőjegy az ETO Parkban található PARK 
Fitness Clubba

 › jó idő esetén egy napos kerékpár  
kölcsönzés

 › városnézés idegenvezetővel

Hotel  ****  20 700 Ft/fő/2 éj/reggelivel
Hotel  ***    17 700 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó ***    15 700 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó **      12 700 Ft/fő/2 éj/reggelivel

Kulturális és kulináris  
élmények
 › két éjszaka szállás reggelivel
 › látogatás a Pannonhalmi Főapátságba 
és borkóstoló az Apátsági Pincészetben 
(transzferrel)

 › belépőjegy a Városi Művészeti Múzeum 
kiállításaira

 › egy különleges többfogásos vacsora
 › városnézés idegenvezetővel

Hotel  ****  28 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
Hotel  ***    25 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó ***    23 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel
pANzIó **      20 500 Ft/fő/2 éj/reggelivel

FAmulus Hotel  ****  
www.hotelfamulus.hu | +36 96/547-770
9027 Győr, Budai út 4-6.
Hotel kálváriA  ****  
www.hotel-kalvaria.hu | +36 96/510-800
9024 Győr, Kálvária u. 22/D
romAntik Hotel sCHweizerHoF  ****  
www.schweizerhof.hu | +36 96/512-358
9021 Győr, Sarkantyú köz 11-13.
ArAny szArvAs FogAdó  ***  
www.aranyszarvas-gyor.hu | +36 96/517-452
9025 Győr, Radó sétány 1.
Fonte Hotel és étterem  ***  
www.hotelfonte.hu  | +36 96/513-810
9022 Győr, Schweidel u. 17.
golden bAll Club  ***  
www.goldenball.hu | +36 96/618-100
9021 Győr, Szent István út 4.
Hotel ibis győr  ***  
www.ibishotel.com/3334 | +36 96/509-700
9021 Győr, Szent István út 10/B
Hotel rábA City Center  ***  
www.danubiushotels.com/raba 
 +36 96/889 406
9021 Győr, Árpád út 34. 
klAstrom  Hotel  ***  
www.klastrom.hu | +36 96/516-910
9021 Győr, Zechmeister u. 1.
wesselényi Hotel  ***  
www.hotelwesselenyi.hu | +36 96/510-040 
9024 Győr, Wesselényi u. 3.
dunA pAnzió  ***  
www.dunapanzio.hu | +36 96/329-084
9022 Győr, Vörösmarty u. 5.
FeHér HAJó pAnzió  ***  /   ** 
www.feherhajopanzio.hu | +36 96/317-608
9027 Győr, Budai út 4-6.
gróF Cziráky pAnzió  ***  
www.hotelcziraky.hu | +36 96/528-466
9021 Győr, Bécsi kapu tér 8.
soHo pAnzió  ***  
www.sohocafe.hu | +36 96/550-465
9022 Győr, Kenyér köz 7.
szent kristóF pAnzió  ***  
www.sztkristof.hu |  +36 96/336-595
9025 Győr, Szalay I. u. 20.

Szállás csomag ajánlataink
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www.gyor.hu


