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A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA elnevezésű
országos programsorozat révén, évek óta október a
múzeum látogatás hónapja. Több, mint 150 múzeum
részvételével zajló rendvény életkortól függetlenül
innovatív, tartalmas és szórakoztató programkínálattal
várja a múzeumbarát közönséget. A rendezvénysorozat
célja, hogy a múzeumokhoz kötődő helyi közösségeket
újjászervezze, aktív szakmai és önkéntes munka révén
bevonja a program megvalósításába.
Az idei év kiemelt programtípusai: Örökségi barangolás,
Tanárok Éjszakája, Óvodapedagógusok napja, Irodalmi
találkozások a múzeumban, Mesterek és alkotók,
Szakmai és könnyűzenei programok, Lelki egészségünk,
Kulturális Kalandozás, Rómerjazz Klub.

RÓMER MÚZEUM – NYITOTT, SZÍNES, ELEVEN

TARTALOM
PROGRAMOK // 3

CÍMJEGYZÉK // 20

TÉRKÉP // 20

SZEPTEMBER 29., 10.00–18.00
VÁRKAZAMATA – KŐTÁR // 9
BÉCS KAPUJA: A GYŐRI VÁR TÖRTÉNETE
A 16. SZÁZADBAN
10.30 – 11.30 „Mesélő kövek”- Tárlatvezetés a
Várkazamata – Kőtár török-kori anyagában
Tárlatvezető: Hargitainé Bartha Annamária
A gyűjteményben található metszetek, téglák és
kőemlékek segítségével vázlatos képet adunk a
győri vár építéstörténetéről és a fontosabb török
elleni harcokról. Megtudhatjuk, hogy a törökök
miért adták a Janik-Kala „Leégett vár” nevet
Győrnek, hogyan és kiknek a tervei alapján épült
ki közel negyven év alatt a vár. Milyen hatással
volt az 1566-os hadjárat a város arculatára, hol
és milyen kapui voltak az erősségnek, hogyan
zajlott a vár 1598-as visszafoglalása és mi az
igazság a vaskakas legendájában.
12.30 – 13.30 „Mesélő kövek”- Tárlatvezetés a Várkazamata – Kőtár török-kori anyagában
Tárlatvezető: Hargitainé Bartha Annamária
14.00 – 15.00 A győri vár ostroma 1594
Előadó: Dr. Bagi Zoltán Péter történész, levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei
Levéltárának főlevéltárosa
Szinán nagyvezír 1593 őszén elfoglalta a győri Obrist parancsnoksága alá tartozó Veszprémet és
Palotát. A kirobbant tizenöt éves háborúban a Porta legfőbb célja a maradék Magyar Királyság, illetve
Bécs elfoglalása volt. Ez utóbbihoz azonban a császárvárost védő legfontosabb erősséget, Győrt
kellett először megszállniuk. A Szinán nagyvezír vezette oszmán fősereg ezért 1594. július 31-én ostrom
alá vette Győrt. A Ferdinand von Hardegg vezette védősereg egészen 1594. szeptember 29-ig tartotta
az erősséget, amikor is szabad elvonulás fejében feladta azt. A kudarc Hardegg életébe került, hiszen
a következő év júniusában Bécsben kivégezték.
14.00 – 16.00 Kakaskodj velünk!
Gyermekfoglalkozás „A győri vaskakas igaz legendája” című könyvhöz kapcsolódóan.
Foglalkozásvezető: Szabadvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész
16.00 – 17.00 „Mesélő kövek”- Tárlatvezetés a Várkazamata – Kőtár török-kori anyagában
Tárlatvezető: Hargitainé Bartha Annamária
A nap során „A győri vár” és a „Győr vára a török háborúban” című filmeket folyamatosan vetítjük.
Részvétel díjtalan.
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A program napján gyülekező a Zátony
Étteremben: 15.30 és 16.00 óra között.
Esőnap: szeptember 30.
Közreműködik: Nagy Róbert történész, borász
A rendezvény a Borháló Kft. támogatásával
valósul meg.
Célközönség: 16+
Részvételi díj: 6.000 Ft/fő, mely tartalmazza
a hajós kirándulást és a vacsorát.
SZEPTEMBER 29., 16.00-19.30
ZÁTONY ÉTTEREM ÉS KIKÖTŐ // 11
DUNA MENTI ÖRÖKSÉGÜNK A FOLYÓK
VÁROSÁBAN
Örökségünk, kultúránk, számos élmény.
Mindez egy ismeretterjesztő hajós kirándulás
alkalmával Győrben, a folyók városa mentén.
A Dunán ringatózva tárul majd elénk és ismerjük
meg épített- és természeti örökségünket,
fedezzük fel a partmenti városrészek históriáit.
Szert tehetünk érdekes történetekre mely
a Duna és Győr városa kötelékéről szól,
mindeközben borkóstolóval kedveskedünk.
Miután lehorgonyoztunk, a program végezetéül
egy fenséges vacsorával zárjuk a délutánt.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció szeptember 21-ig, a program
megnevezése mellett, a résztvevő neve,
telefonos elérhetősége és a választott menü
megjelölésével: mof.romer.gyor@gmail.com
e-mail címre várjuk. Minden regisztrációt
visszaigazolunk. A visszaigazolást követően a
részvételi díj befizetése egyénileg, előre történik
a Zátony étteremben, szeptember 23-ig.
Választható vacsora:
1. Olaszos csirkemell hasábburgonyával,
rukkolával
2. Tarja steak Lyoni hagymával, steak
burgonyával, mustárral
4 //

OKTÓBER 2., 17.00-18.30
VASTUSKÓS-HÁZ // 8
MŰVÉSZHÁZASPÁROK A MŰVÉSZETRŐL
A PATKÓ IMRE GYŰJTEMÉNYBEN I. –
SZABADVÁRI ATTILA ÉS SZABADVÁRIFARKAS ZSUZSKA
A Patkó Imre gyűjteményben olyan győri
képzőművész házaspárok beszélgetnek az
általuk fontosnak, szépnek és szeretettnek
tartott alkotásokról vagy művészekről, akik
közelebb hozhatják a látogatók számára a
20. század magyar festészetének számos
irányzatát, iskoláját.
Résztvevők száma: maximum 25 fő
Célközönség: 18+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 3., 16.30-18.30
MAGYAR ISPITA // 4
KIS KÖNYVES WORKSHOP I. – HAJTOGATVA
A Kis Könyves Workshop első foglalkozásán
gyermekkorunk egyik meghatározó
könyvélménye, a teljes hosszában
kihajtogatható könyv játssza a főszerepet.
A leporelló kis kreativitással könnyen
átalakulhatott térbeli építőelemmé is. Ezt és
számos más tulajdonságot szem előtt tartva
alakítjuk ki saját könyvünket, amely idén egy

egész város megelevenedését is lehetővé teszi.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció október 1-jéig a program
megnevezésével, a résztvevő nevének és
telefonos elérhetőségének megadásával:
farkas.zsuzsa@romer.hu
Résztvevők száma: 15 fő
Minden regisztrációt visszaigazolunk, a részvételi
díj befizetése a helyszínen történik.
A program kapcsán további információ
kérhető a foglalkozásvezetőtől:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész
+36 20 508 5929,
farkas.zsuzsa@romer.hu
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
OKTÓBER 3., 17.00-18.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
RÉGÉSZETI SZUMMA: VAN-E TITKOS
ALAGÚT A DUNA ALATT, VEZET-E FOLYOSÓ
PANNONHALMÁRA?
Régészeti nyomozás Győr földalatti folyosói,
alagútjai után.
Előadó: Deák Andrea régész-történész
Célközönség: 10+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 4., 17.00
EGYETEMI HANGVERSENYTEREM // 10
PÁRDIADAL – GALLA MIKLÓS ÉS RADNÓTI
ÁKOS KÖZÖS ABSZTRAKT KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
A kiállítás megtekinthető 2018. november 11-ig,
szerdától-vasárnapig 10.00-18.00 óra között.
A két festő első közös kiállítása az absztrakt
festészet jegyében fogant. Galla Miklós 2011

óta fest. Mind geometrikus, mind szabadkézi
műveiben arra törekszik, hogy eddig még
nem látott, új formákat, vagy legalább ismert
formák új kombinációját hozza létre. Kedvenc
színe a kék. Jelszavai: 1. „Új látványt nyújtani
a közönségnek!” 2. „Amit látunk, az maga a
megfejtés!” 3. „Bármire szabad asszociálni,
de semmire se kötelező!” Radnóti Ákos 2017
óta fest, a Győri Művésztelep alkotóinak
hatására és pár óra gyakorlás után vágott
bele. Miklóshoz hasonlóan elsődlegesen a
geometrikus formákkal kísérletezik. Próbálkozik
installációkkal is. Kedvenc színei a narancs
a kék és a zöld, nem feltétlenül ebben a
sorrendben. A kortárs művészet nagy kedvelője
és támogatója, s tudja, hogy ez út nehéz, „de ki
elöl megy, az töri meg a jeget”.
OKTÓBER 4., 18.00
MAGYAR ISPITA // 4
HATVANNYOLC A 68-BÓL
Válogatás Bedő József plakátgyűjteményéből.
A kiállítás november 4-ig látogatható, keddtől
vasárnapig, 10–18 óra között.
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OKTÓBER 4., 19.00
EGYETEMI
HANGVERSENYTEREM // 10
BÉLÁT ITT NE KERESSÉK
GALLA MIKLÓS
LEMEZBEMUTATÓ
KONCERTJE
Galla Miklós – többek között
Pacsai Márk segítségével –
újjávarázsolta az egész repertoárját.
Immár 21. századi, elektronikus
hangszerelésben szólnak az ikonikus és
kevésbé ikonikus dalok, mint például: Bélát itt
ne keressék, Kötöde, Brékó, brékó! Energikus,
ritmikus mozgás, muris, topogó tánc és a
közönséggel való folyamatos, emberbarát
kapcsolattartás teszi teljessé a zenei
produkciót.
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő

OKTÓBER 4., 20.00
RÓMER HÁZ // 7
TÖRÖK ÁDÁM & MINI KONCERT
Új felállás,régi hangok:
Török Ádám legújabb MINI együttesét fiatal
és kipróbált muzsikusok alkotják. A két régi
bútordarab a kiváló billentyűs Németh Károly
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aki most pont 44 éve tagja az együttesnek és
Nagy István az egyik legstabilabb magyar
rockbasszusgitáros, aki 40 év után tért vissza
a MINIbe. Mellettük a fiatal Tóth Dénes dobos
és Fehér Ádám gitáros játssza a régi és új MINI
dalokat.
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 5., 16.00-20.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
TANÁROK ÉJSZAKÁJA
MEGIHLET A MÚZEUM
Az idén 2018. október 5-én a pedagógusok
világnapján rendezzük meg a Tanárok
Éjszakája programot. Az Esterházy-palotában
18.00-tól a Rómer Múzeum szakemberei és
múzeumpedagógusai várják a közoktatásban
dolgozó kollégákat szakmai párbeszédre
és érdekes előadásokra. Az idei évben
a pedagógusok többek között előadást
hallgathatnak a korai iskolaelhagyás
megelőzéséről és a tehetséggondozásról
a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársaitól. Az este folyamán
a pedagógusok részt vehetnek SzabadváriFarkas Zsuzsanna múzeumi mediátor interaktív
tárlatvezetésén az Ihlet és ideál című időszaki
kiállításban. A kiállítás 2018. június 15-én nyílt
meg. Az első látogatók között volt a győri Móra
Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium
11. osztálya, akik egy tanórai feladattal
kapcsolatosan nézték meg a kiállítást. Erről a
feladatról és a diákok tapasztalatairól Lajkó
Gáborné Mérai Judit, a Móra Iskola pedagógusa
tart egy rövid beszámolót.
Azt est zárásaként Bognár Tibor múzeumi
mediátor művészetterápiás előadását
hallgathatják meg a résztvevők.

16.00 Köszöntő
16.20 Bartusek András megyei múzeumi
koordinátor
(SZNM MOKK Rómer Múzeum): „Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3VEKOP-16-2016-00001 projekttájékoztató
16.40 Szabadvári-Farkas Zsuzsanna interaktív
tárlatvezetése az Ihlet és Ideál – Az insipráló
szépség című kiállításban
17.40 Szünet, frissítők
18.00 Lajkó Gáborné Mérai Judit módszertani
előadása a Móra Ferenc szakgimnázium
diákjainak kiállítás látogatásáról
18.30 Tehetséggondozás a 20 éves Talentum
Műhelyben – Havasréti Béláné előadása
19.30 Bognár Tibor művészetterápia előadása
Célközönség: 18+
Részvétel díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Jelentkezést október 2-ig áll módunkban
elfogadni a programcím és a jelentkező nevének
megadásával az alábbi e-mail címen:
mof.romer.gyor@gmail.com.

A NAGY HÁBORÚ (1914-1918) EMLÉKEZETE I.
– SCHIMA A. BANDI IPARMŰVÉSZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚS FEJEDELMI AJÁNDÉKAI

testvériség és közös harc szimbólumai, a népek
közötti szoros baráti kötelék kifejezői voltak.
Előadó: Pápai Emese művészettörténész
Résztvevők száma: maximum 25 fő
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.

Az első világháború idején, – a politikai helyzet
alakulásának függvényében – Schima A. Bandi
iparművész az Osztrák-Magyar Monarchiával
szövetséges országok vezetőit, II. Vilmos
császárt, V. Mohamed török szultánt és
I. Ferdinánd bolgár cárt egyedi iparművészeti
alkotásaival lepte meg. A különleges,
reprezentatív ajándékok a német, a török és a
bolgár nemzet, valamint a magyar nép közötti

OKTÓBER 6., 14.00-18.00
MAGYAR ISPITA // 4
SZÍNPOMPÁS ŐSZI TŰZZOMÁNC WORKSHOP
A program során megismerkedhetsz a
különféle tűzzománc technikákkal, ékszereket
tervezhetsz és kedvedre alkothatsz! Az itt
készült míves ékszerek biztosan nem kerülnek
az ékszerdoboz aljára!

OKTÓBER 5., 16.30-18.00
MAGYAR ISPITA // 4
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Szakmai vezető: Mészáros Eszter tűzzománc
oktató
Célközönség: 10+
Maximális létszám: 15 fő
Jelentkezés regisztrácóhoz kötött. Regisztrálni
a tuzszelence.reg@gmail.com címen lehet.
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
OKTÓBER 6., 16.00-22.00
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
KIMERÍTHETETLEN SZÉPSÉG – MARATONI
TÁRLATVEZETÉSEK AZ IHLET ÉS IDEÁL –
AZ INSPIRÁLÓ SZÉPSÉG CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBAN
16.00–17.00 Ihlet és Ideál – Az inspiráló szépség
című kiállításban Szabadvári-Farkas Zsuzsanna
interaktív tárlatvezetése gyerekeknek
17.00–18.00 Ihlet és Ideál – Az inspiráló szépség
című kiállításban Pápai Fruzsina Menta interaktív
tárlatvezetése gyerekeknek
18.00–20.00 A történetek hősnői – Fülöp
Szabolcs tárlatvezetése
20.00–22.00 Múzsa vagy medúza? – Az ihlettől
az ideálig. Grászli Bernadett művészettörténész,
múzeumigazgató tárlatvezetése.
A részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztráció október 3-ig a program
megnevezésével, a résztvevő nevének és
telefonos elérhetőségének megadásával:
mof.romer.gyor@gmail.com.
Résztvevők száma: 16.00-18.00 (interaktív
vezetés): maximum 15-15 fő, 18.00-20.00:
maximum 30 fő, 20.00-22.00: maximum 30 fő
Minden regisztrációt visszaigazolunk, a részvételi
díj befizetése a helyszínen történik.
Célközönség: 16.00-17.00: 6-10 év, 17.00-18.00:
11-14 év, 18.00-20.00: 15-17 év, 20.00-22.00: 18+
Részvételi díj: teljes árú jegy: 1 600 Ft/fő,
kedvezményes jegy: 800 Ft/fő
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OKTÓBER 7., 15.00-18.00
SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOMTÓL
A PÜSPÖKI UDVARBÍRÓHÁZIG // 12 – 6
PATTANJ NYEREGBE!
ISMERD MEG VELÜNK GYŐR ÉPÍTETT
SZAKRÁLIS ÖRÖKSÉGEIT!
Kerékpáros városnézés, mely során
megcsodálhatjuk Győr szakrális épített
örökségeit. A Szent Imre templomtól indulva
megismerhetjük Győr templomainak múltját és
jelenét, építészeti jelentőségeit. A nádorvárosi
Szent Kamillus templom megtekintése után az
Újvárosban lévő 5 templom következik, ahol
egyetlen utcában megtalálható az öt történelmi
vallás egy-egy temploma. Öt vallás és öt
közösség élt egymás mellett évszázadokon

át egy utcában ismerve, tisztelve, segítve
egymást. Kerékpártúránk utolsó állomásaként
a Káptalandombra tekerünk fel, ahol a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházat tekintjük
meg, mely a Püspökvár mellett Győr legrégebbi
és legjelentősebb műemléke.
A kerékpáros városnézést vezeti: Kauker Bálint,
a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és
Élményséták idegenvezetője
A rendezvény fővédnöke: Radnóti Ákos GYMJV
alpolgármestere
15.00 Gyülekező a Szent Imre Plébánia előtt
15.15 Kerékpáros városnéző túra kezdete
17.30 Érkezés a Püspöki Udvarbíróházba, ahol
frissítővel várjuk a túra résztvevőit
A részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztráció október 3-ig, a program
megnevezése mellett, a résztvevő neve és
telefonos elérhetősége megadásával:
mof.romer.gyor@gmail.com e-mail címre várjuk.
A részvételhez saját kerékpár szükséges.
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 10., 16.30-18.30
MAGYAR ISPITA // 4
KIS KÖNYVES WORKSHOP II.
– FŰZVE-VARRVA
A Kis Könyves Workshop második
foglalkozásán a könyvkötészeti technikák
egyik legtöbbet alkalmazott eljárásával
ismerkedhetünk meg. Hogyan kapcsolódik
össze a cérna a papírral és mi lesz belőle?
Nálunk könyv, s aki vállalkozó kedvű, az ki is
próbálhatja, milyen érzés saját kötésű könyvet
otthon lapozgatni.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció október 8-ig a program

megnevezésével, a résztvevő nevének és
telefonos elérhetőségének megadásával:
farkas.zsuzsa@romer.hu
Résztvevők száma: maximum 15 fő
Minden regisztrációt visszaigazolunk, a részvételi
díj befizetése a helyszínen történik.
A program kapcsán további információ
kérhető a foglalkozásvezetőtől:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész
+36 20 508 5929, farkas.zsuzsa@romer.hu
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
OKTÓBER 10., 19.00-20.30
RÓMER HÁZ // 7
RÓMERJAZZ KLUB: DÁNIEL BALÁZS BOOGIE
WOOGIE TRIÓ KONCERT
A Dániel Balázs Boogie Woogie Trió az egyetlen
olyan zenekar jelenleg Magyarországon, amely
tradicionális felállásban játszik boogie woogie-t
egész estés produkció keretében. Mindenki,
aki csak látta és hallotta őket, meggyőződött
afelől, hogy mindhárman mesterien bánnak
hangszerükkel. A technikai tudáshoz remek
hangulat, ütős poénok és játékukat fűszerező
színes elemek egyaránt társulnak.
Célközönség: 16+
Részvételi díj: 1.200 Ft
OKTÓBER 11., 17.00-18.30
VASTUSKÓS-HÁZ // 8
MŰVÉSZHÁZASPÁROK A MŰVÉSZETRŐL
A PATKÓ IMRE GYŰJTEMÉNYBEN II. – SZARKA
FEDOR GUIDO ÉS CSERMÁK ZSUZSKA
A Patkó Imre gyűjteményben olyan győri
képzőművész házaspárok beszélgetnek az
általuk fontosnak, szépnek és szeretettnek
tartott alkotásokról vagy művészekről, akik
// 9

közelebb hozhatják a látogatók számára a
20. század magyar festészetének számos
irányzatát, iskoláját.
Résztvevők száma: maximum 25 fő
Célközönség: 18+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 12., 17.30-24.00
VASTUSKÓS-HÁZ, MAGYAR ISPITA // 8 – 4
LELKÜNK RAJTA – LELKI EGÉSZSÉG
ÉJSZAKÁJA
Győrben idén először, október 12-én, pénteken
kerül megrendezésre a „Lelkünk rajta – Lelki
egészség éjszakája”. Cél, hogy megláthasd,
meghallhasd és megtapasztalhasd a segítő
szakmák széles választékát és módszereik
sokszínűségét. A győri rendezvény révén helyi,
illetve megyei szakemberekkel találkozhatsz
egy előadás vagy workshop keretében. Egy
mozijegy árából 17.00 és 24.00 óra között részt
vehetsz 3 általad kiválasztott „lelki-egészségprogramon”.
Ízelítőül:
Vastuskós-ház:
17.30-tól:
A meddőség lelki okai
Színes személyiség workshop – milyen
személyiség vagy a DISC személyiség teszt
szerint?
Pszichodráma workshop
19.30-tól:
Ismerkedés a művészetterápiával és
a Meseterápiával
21.30-tól:
Art coaching
A relaxáció és a stresszkezelés módszerei és
jelentősége a mindennapokban
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Magyar Ispita:
19.30-tól:
A párkapcsolat életszakaszai
A relaxáció és a stresszkezelés módszerei és
jelentősége a mindennapokban
A várandóság és a szülés lelki oldalai
Szomatodráma workshop
19.30-tól:
A légzés gyógyító ereje
Life coaching workshop
21.30-tól:
Hangtálas relaxáció
A szülővé válás lelki oldalai
Ismerkedés a nyelvi coachinggal
23.00-tól:
Meglepetés program lazításként és az est
lezárásaképpen.
A foglalkozások között a Vital Cafe egészséges
kínálatából frissíthetitek magatokat!
Részvételi díj: Felnőtt: 2500 Ft Diák/nyugdíjas:
1900 Ft
A jegyek elővételben kaphatóak.
Jegyértékesítés: info@lelkünkrajta.hu
További programok és részletek a
www.lelkunkrajta.hu weboldalon illetve a
Facebookon facebook.com/lelkunkrajtagyor
oldalon.
Szervező szakemberek:
Zenit Coaching
Garliczky Kriszta, Abonyi Barbara
MAG.AM Önismereti műhely
Ambrus Mónika, Maschler Ágnes
Szülészfelkészítő Győr-Várandós Családi
Műhely
Albert Nóra
Kajdi Zsuzsanna
„Stresszoldó”; mentálhigiénés szakember
Ligetvári Anita
Légzés terapeuta

OKTÓBER 13., 14.00-18.00
CSIKÓCA MŰVÉSZETI MŰHELY
ÉS KIÁLLÍTÓTÉR // 6
BÚJJUNK BELE A MESEKÖNYVBE! –
CSALÁDI DÉLUTÁN A CSIKÓCA MŰVÉSZETI
MŰHELYBEN
A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér az
őszi időszakra szóló kiállításán a zenét helyezi
a középpontba. Az alkotások között kortárs
illusztrátorok prezentálásában találkozhatunk
a népzene eszközeivel, az operák világával,
betekinthetünk csodás balettmesébe is. Mindezt
interaktívan tehetjük meg, hiszen a tárlaton
teljes valójukban is megjelenő hangszerek ezt
is lehetővé teszik, sőt! Megmutatjuk azt is, hogy
bármiből lehet hangot kicsiholni!
14.00-15.00 Zene a levegőben – zene a falakon!
– interaktív tárlatvezetés a Kép-ZENE-Művészet
című kiállításban
15.00-16.00 Mindenki zenél – mindennel! – zenés
foglalkozás
16.00-17.00 Találka a könyvvarázslókkal
– közönségtalálkozó a könyvek íróival és
illusztrátoraival
17.00-18.00 Bújjunk bele a mesekönyvbe! –
múzeumpedagógiai foglalkozás a Kép-ZENEMűvészet című kiállításhoz kapcsolódóan

IDEÁL KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁRLATVEZETÉS ÉS IRODALMI EST
17.00 Pápai Fruzsina Menta tárlatvezetése
az Ihlet és Ideál – Az inspiráló szépség című
kiállításban
18.00 Irodalmi est – Előadó: Dudás Dorottya
Az inspiráló női erő, és annak változásai a magyar
irodalomban is megjelennek. Erőt, hitet adnak
ezek a versek, miután a képzeletbeli tükörben
szembenéztünk önmagunkkal. Az est folyamán
többek között Csinszka, Weöres Sándor, az idén
30 éve elhunyt Nagy László és Karafiáth Orsolya
költeményeit is hallhatjuk.
Előadó: Dudás Dorottya Radnóti-, Latinovitsdíjas előadó művész /dudasdorottya.hu/
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 800 Ft/fő

További információ a programról:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna múzeumi mediátor,
+36 20 508 59 29, farkas.zsuzsa@romer.hu
Résztvevők száma: maximum 40 fő
Célközönség: 6+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 13., 17.00
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
VERSEK & DALLAMOK NŐI
SZEREPKÖRÖKBEN - AZ IHLET ÉS
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OKTÓBER 13., 18.00
ZSINAGÓGA // 10
„ONCE UPON A TIME…” – GYŐRI
ÜTŐEGYÜTTES KONCERTJE
Idén októberben megrendezésre kerül a
Győri Ütőegyüttes „Once upon a time...” című
koncertje. Az egész estés előadáson hallhatunk
népzenei átdolgozásokat és ütőhangszeres
műveket, ezúttal gyermekkórussal,
táncosokkal, Kátai Zoltánnal és más
művészekkel színesítve.
Célközönség: 8+
Részvételi díj: diák 1.200 Ft/fő;
teljesárú 1.800 Ft/fő
OKTÓBER 14., 14.00-17.00
ZSINAGÓGA // 10
A KETTŐS KUPOLA MEGTEKINTÉSE
A ZSINAGÓGA PADLÁSTERÉBEN
Kottmayer Tibor egyetemi oktató, műemléki
szakmérnök és Hargitainé Bartha Annamária,
valamint Varga Balázs tárlatvezetők
közreműködésével 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
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órakor indulnak csoportok maximum 20 fő
részvételével. A kupolába szűk folyosókon
és meredek lépcsőkön keresztül jutunk
fel. Megjelenés laza, sportos öltözetben
ajánlott. A részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztráció október 8-ig, a program
megnevezése, a kiválasztott időpont, a
résztvevő neve és telefonos elérhetősége
megadásával: mof.romer.gyor@gmail.com
e-mail címre várjuk. A részvételi díj befizetése,
a regisztráció visszaigazolása után az
Esterházy-palotában nyitvatartási időben
lehetséges. Határidő: október 12. Minden
regisztrációt visszaigazolunk.
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Alsó korhatár: 14 év
OKTÓBER 16., 17.00
RÓMER HÁZ // 7
KULTURÁLIS KALANDOZÁS - UTAZÁS A
MASZÁJOK FÖLDJÉN
Markó Éva úti élménybeszámolója.
Belépődíj: 500 Ft/fő
OKTÓBER 17., 16.30-18.30
MAGYAR ISPITA // 4
KIS KÖNYVES WORKSHOP III. – VIGYÁZZ,
KIUGRIK!
A Kis Könyves Workshop harmadik
foglalkozásán a könyvkötészeti technikák egyik
legérdekesebb műfajával ismerkedhetünk
meg. Elbújó boszorkány, ugró egérke, kinyíló
virágcsokor – mindezek könyvben! A pop-up
könyvek gyermeket és felnőttet csodálatra
késztetnek, s ez különösen akkor válik majd
varázslatossá, mikor maguk is a térbeli könyvek
készítésének mestereivé válnak. A részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció

október 15-ig a program megnevezésével,
a résztvevő nevének és telefonos
elérhetőségének megadásával:
farkas.zsuzsa@romer.hu
Minden regisztrációt visszaigazolunk, a
részvételi díj befizetése a helyszínen történik.
A program kapcsán további információ
kérhető a foglalkozásvezetőtől:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész
+36 20 508 5929, farkas.zsuzsa@romer.hu
Résztvevők száma: maximum 15 fő
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
OKTÓBER 17., 17.00–18.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
RÉGÉSZETI SZUMMA: TRÓJAI TEMETÉS
AZ ÚJLAK UTCÁBAN
Az előadás az Újlak utcai római kori (Kr. u. I.–IV.
század) temető feltárásáról szól. Megismerhetjük
az akkori temetkezési szokásokat, bemutatásra
kerülnek a feltárás során talált tárgyak.
A halomsír körül előkerült temetőrészletet –
amelyet az Arrabonát és Savariát összekötő,
a jelenlegi Kálvária utca nyomvonalán
valószínűsített út mellett alakították ki –
majdnem 400 éven keresztül használták.
A temetőrészlet kiemelkedő jelentőségű
Arrabona története szempontjából. Az idáig csak
kisebb részletekben ismert déli temető eddigi
legnagyobb sírszámú felülete került feltárásra.
Kivételes a nagy halomsír rítusa, üvegurnája, de
főleg a városi temetőben való előfordulása, és a
temető több sírjának hozzá tájolása.
Előadó: Herbály Róbert régész
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.

OKTÓBER 18., 17.00–18.00
MAGYAR ISPITA // 4
A KÖZÉPKOR ÜVEGFESTÉSZETE –
ISMERETTERJESZTŐ ÜVEGES FOGLALKOZÁS
20 perces ismeretterjesztő előadás az
ólmozott üvegfestészet kezdeteiről. A zalavári
9. századi üvegleletek ismertetése. Suger
apát korszkalkotó újításai az üvegfestészeti
megoldások terén. A 12. századi üvegfestészet
anyagainak, technikájának bemutatása
Thephylus Presbyter korabeli leírása alapján.
Az előadás után lehetőség van az üvegfestés
kipróbálására hagyományos üvegfestékkel,
előre elkészített középkori sablonok
felhasználásával.
Foglalkozás vezetők: Sipeki Zoltán, Borbély
Máté
Résztvevők száma: maximum 10-12 fő, érkezési
sorrend alapján
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 500 Ft/fő
// 13

OKTÓBER 18, 17.00-19.30
VASTUSKÓS-HÁZ // 8
EGY DÉLUTÁN A LÉLEK ÉS EGÉSZSÉG
JEGYÉBEN
Valahogy meg kell tudnunk, meg kell értenünk,
miért lesz csodálatos egy első pillantásra nem
szépnek látott festmény. Mi az üzenet, ami a
képben elrejtve van, s mi a nyilvánvaló, amit
elmesél. Valahogy meg kellene tudnom, vagy
csak megéreznem… de, talán nem is fontos.
A legfontosabb az, ami nekem eszembe jut
róla, mert én vagyok az egyik főszereplő.
Minden csoda itt, e játszmában zajlik, a kép és
nézője között, amely a legizgalmasabb utak
egyike…
17.00-18.15 Gondolatok mindenKÉPpen Beszélgetések a Patkó Imre Gyűjteményben
Ecce Homo; íme, az ember – Beszélgetés az énről
18.20-19.30 Művészetterápiás foglalkozás a
beszélgetéshez kapcsolódóan
Foglalkozás vezetők: Csillag Veronika, Bognár
Tibor, Turzai Erika Anna
Célközönség: 18+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 19., 16.30–18.00
MAGYAR ISPITA // 4
A NAGY HÁBORÚ (1914-1918) EMLÉKEZETE II.
– SCHIMA A. BANDI HÁBORÚS KARIKATÚRÁI
Schima A. Bandi nemcsak csodálatos
kovácsoltvas alkotásokat hagyott az
utókorra, hanem a nagyközönség számára
kevésbé ismert, fanyar humorú karikatúrákat
is. A nagy háborút civilként élte át, ám a
háborús mindennapokat, a folyton változó
hadi helyzetet képes levelezőlapjain sebészi
pontossággal dokumentálta. Az első
világháború végének centenáriuma alkalmából
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a művész sajátos interpretálásában tekintünk
vissza a világégés legfontosabb eseményeire.
Előadó: Cserhalmi Zoltán történész-muzeológus
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 20., 15.00-18.00
FRUHMANN-HÁZ // 2
KÉSZÜLJETEK GUZSALYASBA! – TÁRSAS
MUNKÁK, SZÓRAKOZÁS ÉS ISMERKEDÉS
EGYKOR
A családi rendezvény kézműves foglalkozásai
során a látogatók megismerkedhetnek a letűnt
paraszti társadalomban egykor működő
társas munkákkal – köztük is kiemelten
a textilfeldolgozással – melyek egyben a
párválasztás hagyományos alkalmaiként is
szolgáltak egykor.

15.00- 15.30 Néprajzi előadás: Szalontay Judit:
Növény-, állat és emberábrázolás a rábaközi
hímzőkultúrában
15.30-17.00
• tollfosztás és kispárna varrás (Felpécért
Alapítvány)
• kukoricafosztás és morzsolás (Tanai Péter)
csuhé baba készítés (Kóbor Alida)
• férjjósló gombócfőzés (Hegedüs Monika)
• rokka használati bemutató (Bernáth Judit
textilművész)
• gyapjúfonás orsóval (T. Városi Ágnes)
17.00 Népzenei koncert: Sárarany Zenekar: „Hopp
hajnalig” – Bukovinai tánczene
Kamarakiállítás: Virágom, virágom… –
Válogatás a néprajzi textilgyűjteményből és
Bernáth Judit textilművész munkáiból.
Célközönség: 14+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 22., 20.00
RÓMER HÁZ // 7
BEATWÁNDOR
A Beatwándor egy audio-vizuális költészeti
formáció, André Ferenc slammer, Horváth
Benji író, lapszerkesztő és VJ Lamaskier audio
vizuális performansza: versek, zajok, gitárriffek, daltöredékek, kutyák és macskák.
Célközönség: 18+
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő

OKTÓBER 24., 19.00-20.30
RÓMER HÁZ // 7
RÓMERJAZZ KLUB: ESTELLE & KÓNYAI TIBOR
DUÓ KONCERT
VENDÉG: JUHÁSZ GÁBOR
A duó 2013-ban alakult, azóta rendszeresen
koncerteznek országszerte a legjelentősebb
jazz klubokban, illetve egyre több külföldi
meghívásnak tesznek eleget olyan városokban,
mint például Koppenhága, Amszterdam, vagy
Bécs. A duó fellépéséhez ezúttal Juhász Gábor
gitárművész csatlakozik.
Célközönség: 16+
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő
OKTÓBER 24., 17.00-18.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
RÉGÉSZETI SZUMMA: „KI ÉRDEMEL ÖRÖK
BÉKLYÓT?”
Az előadás keretein belül az érdeklődők számára
bemutatásra kerül egyrészről a régészeti
analógiákat, történeti és helytörténeti adatokat
felhasználva az az időszak és történelmi
környezet, melyben az egykori rabok élhettek.
Másrészről pedig Marcsik Antónia, Csányi
Bernadett a csontokon elvégzett embertani
(biológiai) vizsgálatai eredményeire alapozva a
foglyok – kiemelten a megbilincselt rab nemére,
életkorára, egészségi állapotára, és nem utolsó
sorban a béklyó viselése okozta, a csontokon
esetlegesen megjelenő elváltozásokra és ezek
interpretációjára is kitérünk. A bemutatott
kutatási eredmények által ismerhetjük meg
történetüket a lehetőséghez mérten a lehető
legközelebbről, arra a kérdésre keserve a választ,
hogy vajon ki is lehetett az a rab, aki még halála
után sem nyerhette el szabadságát!
Előadó: Györke Réka
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
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OKTÓBER 25., 17.00-18.30
VASTUSKÓS-HÁZ // 8
MŰVÉSZHÁZASPÁROK A MŰVÉSZETRŐL
A PATKÓ IMRE GYŰJTEMÉNYBEN III. –
TOLNAY IMRE ÉS DOBÓ ESZTER
A Patkó Imre gyűjteményben olyan győri
képzőművész házaspárok beszélgetnek az
általuk fontosnak, szépnek és szeretettnek
tartott alkotásokról vagy művészekről, akik
közelebb hozhatják a látogatók számára a
20. század magyar festészetének számos
irányzatát, iskoláját.
Résztvevők száma: maximum 25 fő
Célközönség: 18+
Részvétel díjtalan.

OKTÓBER 26., 16.30-18.00
MAGYAR ISPITA // 4
A NAGY HÁBORÚ (1914-1918) EMLÉKEZETE III.
– SCHIMA A. BANDI IPARMŰVÉSZ KÁRPÁTI
ŐRSÉG (1914-15) CÍMŰ ALKOTÁSA
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A kárpáti harcoknak emléket állító, különleges
anyagokból készült monumentális műkovács
alkotás „A magyar honvédség vitézségének
és az ország védőpajzsának, a Kárpátoknak
művészi apoteózisa.” Schima A. Bandi
azóta megsemmisült korai főművének
kutatástörténete első világháborús
hazai iparművészetünk legjelentősebb
tárgytörténetének rekonstrukciója, mely
tárgy 1932-ben meghozta alkotója számára
a legnagyobb elismerést, az aranykoszorús
mesteri címet is.
Előadó: Pápai Emese művészettörténész
Résztvevők száma: maximum 25 fő
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 27., 14.00-18.00
CSIKÓCA MŰVÉSZETI MŰHELY
ÉS KIÁLLÍTÓTÉR // 6
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPJA- CSAK A ZENE
KELL – VAGY MÉGSEM?
A Csikóca Művészeti Műhely októberi nyílt
délutánja, melynek keretében az érdeklődő
pedagógusok megismerkedhetnek az aktuális
időszaki kiállítás alkotásaival, majd a program
további részében bemutatásra kerül, hogy a
művészet, amellyel egy óvodás korú gyermek
találkozik a múzeumban, nincs is olyan távol
az őt körülvevő hétköznapi dolgokban sem.
Hogyan kerül a művészet az óvodába és mit
csinálhat egy óvodás a múzeumban? Erre a
kérdésre idén a zenén és a kortárs illusztráción
keresztül keressük a választ.
14.00-15.00 Zengő-bongó-dongó - felnőtteknek
szóló interaktív tárlatvezetés a Kép-ZENEMűvészet című kiállításban
15.00-16.00 Fogj egy botot, üthetsz dobot! foglalkozásbemutató gyerekek részvételével

16.00-18.00 Ecset vagy ütő? múzeumpedagógiai foglalkozás és módszertani
bemutató a Kép-ZENE-Művészet című kiállításhoz
kapcsolódóan
További információ a programról:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna múzeumi mediátor
+36 20 508 59 29, farkas.zsuzsa@romer.hu
Kérjük, a programon való részvételi szándékát
október 22-ig a farkas.zsuzsa@romer.hu e-mail
címen jelezze!
Résztvevők száma: maximum 20 fő
Célközönség: óvoda- és múzeumpedagógusok
Részvétel díjtalan.
OKTÓBER 27., 17.00-18.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
A PÁRIZSI SIKKTŐL A NŐI EMANCIPÁCIÓIG:
MAGYAR DIVATLAPOK A 19. SZÁZAD VÉGÉN
A 19. századi divatlapok amellett, hogy
nyilvánosságot teremtettek a női olvasók
számára, tevékenyen közreműködtek a hazai
modern kultúra kialakulásában. Munkatársaik
neves írók, művészek, tudósok közül kerültek
ki, változatos közleményeik a kor számos
társadalmi és művészeti kérdéséhez szóltak
hozzá. Hasábjaikon egyaránt helyett kapott a
sport, a háztartás, a jótékonyság, a társasági
élet, a női munkavállalás, az oktatás, vagy
éppen a legújabb párizsi öltözék. A divatlapok
különböző mozgalmakat indítottak, formálták
olvasóközönségük ízlését és gondolkodását,
fejlesztve a művelődést, valamint az
önállósodás és a szolidaritás formáit.
Előadó: Mészáros Zsolt irodalom- és
művészettörténész
Célközönség: 14+
Részvétel díjtalan.

OKTÓBER 31., 17.00-18.30
ESTERHÁZY-PALOTA // 1
RÉGÉSZETI SZUMMA: AVAR SÍROK A DÖRI
HOMOKBÁNYÁBAN
A döri homokbányában (Dör–Zálogos sziget
lelőhely) a csornai elkerülő út töltéséhez
szükséges homok kitermelésének megkezdése
előtt, 2014 tavaszán végezték el a régészeti
feltárást. A kutatás során egy bronzkori és egy
római-kori telep maradványaira találtak rá
valamint avar-kori temetkezéseket tártak fel.
A feltárás leglátványosabb része a nyolc sírból
álló avar temető volt, melyben egy kis létszámú,
de kiemelkedően gazdag közösség halottait
helyezték végső nyugalomra. A sírba helyezettek
rangját jelzi, hogy két vaskardot, két íjat
találtak valamint több esetben, arany és ezüst
ékszereket is a sírba helyeztek. Az előadás során
ennek a kiemelkedő gazdagságú közösségnek
a temetkezési szokásait valamint az előkerült
leleteket ismerhetjük meg.
Előadó: Hargitai András régész
Célközönség: 16+
Részvétel díjtalan.
NOVEMBER 3., 16.00
RÓMER HÁZ // 7
RÓMÁBÓL A RÓMERBE – SZERB ANTALDÉLUTÁN
Prieger Zsolt zenész és újságíró, aki a
közelmúltban virtuális Szerb Antal Társaságot
is alapított, különleges meglepetésvendégeket
hív e délutánra Rómából és Budapestről, hogy
velük együtt idézze fel Szerb Antal emlékét
és gondolkodását két játékos és izgalmas
órában, leginkább az Utas és Holdvilágra
koncentrálva. Lesz filozófia, sorselemzés, férfinő-szerep, szerelem, humor, minden, amit csak
a titokzatos, sokoldalú, sármos, majd mindenki
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által szeretett és ezerféleképpen értelmezhető
könyvimádó Szerb tartogathat számunkra.
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 1.000- Ft/fő
Kedvezmény: Rómer Könyvklub tagoknak a
belépés ingyenes. (tag: aki már legalább 2 Rómer
Könyvklubon részt vett)
NOVEMBER 7., 19.00
RÓMER HÁZ // 7
RÓMERJAZZ KLUB – BÁGYI BALÁZS NEW
QUARTET
VENDÉG: LI XIAOCHUAN
Bágyi Balázs a magyar jazz-élet egyik
meghatározó, külföldön is rendszeresen
koncertező művésze, számos formáció
tagjaként szinte minden műfajban alkot,
különleges, melodikus dobolási stílusa komplex
zenei élményt nyújt. Több alkalommal turnézott
az Amerikai Egyesült Államokban és ő az
egyetlen magyar jazz-zenész, aki rendszeresen
koncertezik Kínában. Együttesében a magyar
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jazz fiatalabb korosztályának
jeles képviselői a partnerei,
a Hollandiában végzett
szaxofonos titán Soso Lakatos Sándor, a
klasszikus zenén nevelkedett Junior Príma díjas
zongorista Oláh Dezső és Közép-Európa egyik
legnagyszerűbb bőgőse Oláh Péter.
Az est vendége: Li Xiaochuan
Célközönség: 16+
Részvételi díj: 1.200 Ft/fő
NOVEMBER 9., 17.00–19.00
MAGYAR ISPITA // 4
AZ ÜVEGGYÁRTÁS TÖRTÉNETE
EGY TÖRTÉNÉSZ ÉLETMŰVÉBENÜVEGROGYASZTÁS WORKSHOP
A Váczy Péter Gyűjtemény változatos tematika
alapján állt össze. A gyűjtés folyamata azonban
még ennél is izgalmasabb. Ebbe nyerhetnek
betekintést az érdeklődők egy tárlatvezetéssel
egybekötött előadás és worksop keretein
belül, melyek során megismerkedhetnek
Váczy Péter életművének egy részével és az
üvegrogyasztásos technikával.

17.00 Az üveggyártás története egy történész
életművében tárlatvezetés
17.30 Az üvegrogyasztás gyakorlati és esztétikai
alkalmazása workshop
Foglalkozás vezetők: Sipeki Zoltán, Borbély
Máté
Tárlatvezető: Kalmár Martin Ferenc
Résztvevők száma: maximum 12 fő, érkezési
sorrend alapján
Célközönség: 14+
Részvételi díj: 500 Ft/fő
NOVEMBER 10., 17.00
MAGYAR ISPITA // 4
LV – VISSZATEKINTÉS
SZABÓ BÉLA FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA.
A kiállítás december 2-ig látogatható, keddtől
vasárnapig, 10-18 óra között.

2018. SZEPTEMBER – NOVEMBER
RÓMER HÁZ // 7
RÓMERKVELLE ŐSZI KONCERTKAVALKÁD
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA IDEJÉN
További inforámció:
www.facebook.com/romerkvelle
SZEPTEMBER 28., 18.30
RÓMER HÁZ // 7
VILLÁM RANDI
A párkeresés napjaink nagy kihívása.
A Szeptemberi Randevú ebben próbál segíteni,
a résztvevők a villám randi alatt közvetlen
beszélgetnek egymással, kapcsolatba kerülnek
a találkozás 7 perce alatt.
Adj esélyt a boldogságnak!
Jelentkezés és bővebb információ:
https://www.facebook.com/legyott/

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
IMPRESSZUM:
F.K.: GRÁSZLI BERNADETT IGAZGATÓ
WWW.ROMER.HU // WWW.OSZIFESZTIVAL.HU
MOF.ROMER.GYOR@GMAIL.COM
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1.

ESTERHÁZY-PALOTA // GYŐR, KIRÁLY U. 17.
(A HELYSZÍN BEFOGADÓ KÉPESSÉGE EGY IDŐTARTAMBAN, MŰTÁRGYVÉDELMI OKOKBÓL MAXIMUM 60 FŐ.)
2. FRUHMANN-HÁZ – CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS // GYŐR, KISS J. U. 9.
3. KRESZTA-HÁZ – KOVÁCS MARGIT ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS // GYŐR, APÁCA U. 1.
4. MAGYAR ISPITA – VÁCZY PÉTER GYŰJTEMÉNY // GYŐR, NEFELEJCS KÖZ 3.
5. NAPÓLEON-HÁZ – GYŐRI GRAFIKAI MŰHELY // GYŐR, KIRÁLY U. 4.
6. PÜSPÖKI UDVARBÍRÓHÁZ – BORSOS MIKLÓS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS / CSIKÓCA MŰVÉSZETI MŰHELY ÉS
KIÁLLÍTÓTÉR // GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 2.
7. RÓMER HÁZ – IDŐSZAKI KIÁLLÍTÓHELY // GYŐR, TELEKI L. U. 21.
8. VASTUSKÓS-HÁZ – PATKÓ IMRE GYŰJTEMÉNY // GYŐR, SZÉCHENYI TÉR 4.
9. VÁRKAZAMATA – KŐTÁR // GYŐR, BÉCSI KAPU TÉR 5.
10. EGYETEMI HANGVERSENYTEREM / ZSINAGÓGA – VASILESCU-GYŰJTEMÉNY // GYŐR, KOSSUTH L. U. 5.
11. ZÁTONY ÉTTEREM & KIKÖTŐ // GYŐR, KÁLÓCZY TÉR 12.
12. SZENT IMRE PLÉBÁNIA // GYŐR, SZENT IMRE U. 35.
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INFORMÁCIÓK A HELYSZÍNEKRŐL:
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI
ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM
9021 GYŐR, KIRÁLY UTCA 17.
Esterházy-palota // főépület
TELEFON: +36 20 532 4180
E-MAIL: mof.romer.gyor@gmail.com
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