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Barokk belvárosát folyók szelik át, nemzetközi 

hírű társulatai minőségi kultúráról gondoskodnak. 

Kiváló sportolóinak és modern létesítményeinek 
köszönhetően a sport otthona is.

Érdemes kicsit közelebbről is megismerni a 
várost, és hagyni, hogy különleges hangulata, 
gyönyörű természeti környezete, történelmi 
épületei, kulturális pezsgése és számtalan 
programlehetősége magával ragadjon. 

GYŐR
DINAMIKUSAN 
FEJLŐDŐ
GAZDASÁGI
KÖZPONT,
KULTURÁLIS,
SPORT- ÉS
TURISZTIKAI 
CENTRUM

Győr az ország
műemlékekben harmadik
leggazdagabb városa.

Győr több
mint egy város,
ahol minden korcsoport megtalálja 
a neki való programot, hiszen a város 
összes szegletét a sokszínűség és a 
nyitottság hatja át.

Felújított főterek, turistacsalogató 
programok, virágos teraszok, sport 
és kultúra, óriási egyetemfejlesztés – 
Győrben mindez együtt van, ezért a 
város mindenkit felfedezésre invitál. 

Jöjjön el Ön is, és győződjön meg 
róla saját szemével, hogy Győr több 
mint egy város!

Prof. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester



CSAK PIHENNI
SZERETNÉK

KALANDOKRA
VÁGYOM

A SZÉPSÉGET 
KERESEM

A MŰSZAKI
DOLGOK
ÉRDEKELNEK

A SPORT
AZ ÉLETEM

FELFEDEZNÉM
NEMZETI EMLÉK-
HELYÜNKET

A KARÁCSONYI
HANGULAT
A KEDVENCEM
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Kisvonatra szállva járd 
be a belváros utcáit, uta-

zás közben csodáld meg 
az eléd táruló látványt!  
Szelfizz a Városháza előtt, 
vagy a Dunakapu téri Pul-
zus-szobornál örökítsd 
meg a pillanatot!

Kerüld meg a várat a fo-

lyóparti sétányon anda-

logva a naplementében, 
majd az est leszálltával 
kortyolgass el barátaiddal 
egy finom fröccsöt vala-

melyik hangulatos belvá-

rosi teraszon!

Térj vissza 2023-ban is a 
városba, és frissülj fel az 
újonnan megnyíló vízi- és 
élményparkban!

Hajózz a Mosoni-Dunán 
vagy a Rábán, pattanj 
SUP-ra az „Aranyparton”. 
Simogass kígyókat a Füles 
Bástya föld alatti kazama-

tájában, ismerkedj külön-

leges állatokkal a Xantus 
János Állatkertben!

Válaszd a város megis-

merésének szórakoztató 
módját! Térj be a Látoga-

tóközpontba, ahonnan 

indulj el a városfelfedező 
játék útvonalán, és fedezd 
fel a győri belváros SZÁMos 
kincsét!

Mássz fel a Püspökvár 
vagy a Városháza tornyá-

ba, és élvezd a páratlan 
szépségű kilátást.

Ülj le a Radó-sziget Vé-

nusz-szobra mellett egy 
padra, és nézd, ahogy a 
Püspökvár visszatükröző-

dik a Rábán! Sétád során 
időzz el a Rozália-ház ró-

zsaszín homlokzata előtt, 
majd a belváros utcáit róva 
számold meg a sarokerké-

lyeket!

Gyönyörködj a legendás 
Frigyláda-szoborban, és 
frissülj fel a türkiz szó-

dásüveget formáló Jed-

lik-csobogó ivókútjánál!

Tekintsd meg a híres győri 
kerámiaművész, Kovács 
Margit életmű-kiállítá-

sát a szomszédos Kresz-

ta-házban!

Nézd meg az Audi Aréna 
Győrben a világ legjobb női 
kézilabdacsapatát, a Győri 
Audi ETO KC-t egy Bajno-

kok Ligája-rangadón!

Ússz az Aqua Sportközpont 
50 méteres versenyme-

dencéjében, próbáld ki az 
Olimpiai Sportpark és a Ba-

rátság Sportpark számos 
aktív kikapcsolódási lehe-

tőségét!

Kocogj vagy bringázz a vá-

rosból kivezető gáton a Mo-

soni-Duna mellett, majd pi-
henésként ülj le a vízpartra, 
szippantsd be a friss leve-

gőt, és nézd, ahogy a világ 
élvonalába tartozó kajako-

sok edzenek!

Nézd meg az Audi győri 
gyárában tett látogatá-

son, miként válik menet-

kész autóvá egy csupasz 
karosszéria!

Látogass el a Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központba, 

hogy megértsd, mi hajt-

ja ezeket a gépcsodákat, 
majd a Digitális Élmény-

központban fedezd fel és 
próbáld ki a legújabb info-

kommunikációs és digitá-

lis eszközöket!

Ismerd meg a Technoló-

giai Centrumban a Rába 
gyár járműritkaságait és 
emblematikus gyártmá-

nyait a XX. század elejétől 
egészen napjainkig!

Csodáld meg a Káptalan-

domb szakrális ereklyéit, a 
Nagyboldogasszony-szé-

kesegyházban a Szent 
László-hermát, a Könnye-

ző Szűzanya-kegyképét, 
majd ismerd meg Boldog 
Apor Vilmos vértanúságá-

nak történetét! Tekintsd 
meg a Püspökvárban a 
győri egyházi méltóságok 
portréit és címereit, majd 
ismerd meg Magyaror-
szág legnagyobb kódexét, 
a Zalka-antifonálét az 
Egyházmegyei Könyvtár 
gyűjteményében! A püs-

pöki palotában lesd meg, 
hogyan éltek a győri egy-

házi méltóságok az el-
múlt századokban!

Egy különleges ünnep-

váró sétán keresd meg a 
belváros rejtőzködő an-

gyalait, hallgasd meg a ró-

luk szóló történeteket, és 
csodáld meg az adventi 
fényekbe öltözött patinás 
épületeket!

Vesd bele magad az ad-

venti forgatagba, majd 
korcsolyázz a Dunakapu 
téri jégpályán!

Egy bögre forralt borral és 
sült gesztenyével a kezed-

ben csodáld meg a Szé-

chenyi tér épületeire vetí-
tett látványos fényfestést, 
és hangolódj az ünnepek-

re a szabadtéri karácsonyi 
koncerteken!



Nekünk Győr
a világ közepe

SZÍVESEN
MEGMUTATJUK
NEKED IS,
HOGY MIÉRT!



Kanyargós
kalandok

MI VAGYUNK
A FOLYÓK VÁROSA

Duna, Rába, Rábca, Marcal, sorolják már
gyermekkorukban büszkén a győriek.

A Rába szelíden körbeöleli a Radó-szigetet, mielőtt a 
belváros szívében a Mosoni-Dunába ömlik. A romanti-
kus folyóparti sétányokon órákon át andaloghatunk.

A két folyó találkozásánál fekvő félszigeten, ahol 2000 mé-

ter mélyről tör fel a gyógyvíz, új vízi- és élménypark épül, 
mely 2023-tól várja vendégeit.

Nyáron a Mosoni-Duna szabadstrandjai nyújtanak felü-

dülési lehetőséget.

Akár kerékpárral is elérhető Győrből a közeli Szigetköz 
rabul ejtő vízi világa, ahonnan kenuval vagy kajakkal 
könnyedén leereszkedhetünk a folyón a belvárosig.

a folyók városában tutajra vagy sétahajóra

szállva szinte az egész belvárost bejárhatod?

Igazán felejthetetlen élményt nyújt a

naplemente túra a folyókon, mikor az alkonyi

fényekben fürdő belváros visszatükröződik
a hullámzó vízen.

TUDTAD, HOGY…



MI VAGYUNK
AZ INNOVÁCIÓ
VÁROSA

Győr kitűnő földrajzi fekvésének köszönheti, 
hogy történelme során számos nagy gondolkodó 
és újító szellemnek adhatott otthont.

Gondoljunk csak Jedlik Ányosra és korszakalkotó ta-

lálmányaira – mint a dinamó, a villanymotor és a szó-

dásüveg –, vagy Schima Bandira és meghökkentő, in-

novatív ötvösművészetére, melyekre a mai napig büszkék 
vagyunk.

Tudomány, technológia és fejlesztés kart karba öltve 
járnak Győrben ma is.

Az Audi és a Széchenyi István Egyetem együttműködése 
hívta életre a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot, mely 
a mobilitás, a mozgás törvényszerűségeit demonstrál-
va teszi lehetővé minden korosztálynak a műszaki- és 
természettudományokkal való élményszerű találkozást.
A Széchenyi István Egyetem ma önálló kutatási egység-

gel rendelkezik, mely a hibrid és villamos hajtású jármű-

vek kutatásával és fejlesztésével a fenntartható közleke-

dést támogatja.

A Járműipari Kutatóközpont projektjei ezen túl a jár-
műirányítás új megoldásainak fejlesztésével is foglal-
koznak.

Győr városa ad otthont az Audi
magyarországi gyárának, ami egyben

a világ legnagyobb motorgyára?

A vállalat élete majdnem három évtizede
fonódik össze a városéval, és ez a szimbiózis
nemcsak gazdasági jelentőségű.
A tudományos, kulturális és sportélet
támogatásával az AUDI HUNGARIA Zrt.

jelentős mértékben járul hozzá
Győr sikereihez
ezeken a területeken is.

TUDTAD, HOGY…

Világra szóló
megoldások



Függöny
fel!

MI VAGYUNK
A KULTÚRA VÁROSA

Plácido Domingo, José Cura, Rost Andrea, Ennio 
Morricone, Bobby McFerrin, Kobayashi Ken-
Ichiro…

…hogy csak néhány világsztárt említsünk azok közül, 
akikkel az utóbbi években együtt turnézott vagy kon-

certezett a Győri Filharmonikus Zenekar.

Ki ne emlékezne a Győri Balett által bemutatott világ-

hírű darabokra, mint a Carmina Burana és a Rómeó és 
Júlia vagy a Szentivánéji álom? De a közönség állva tap-

solta meg A skarlát betűt és az Anna Kareninát is.

A Győri Nemzeti Színház társulatának előadásai szintén 
mindig teltházasok, hatalmas sikerrel vittek színpadra 
olyan klasszikusokat, mint a Padlás, az István, a király, 
a Puskás, a musical vagy a Jézus Krisztus Szupersztár.

a több mint négy évtizedes múlttal
rendelkező, legendás Győri Balett
az Állami Balettintézet akkor végzett
növendékeiből alakult?

Sikert sikerre halmoztak és halmoznak

ma is: a társulat az egész világban öregbíti
hazánk és Győr városának hírnevét.

A Magyar Táncfesztivál szervezőjeként
minden júniusban Győrbe invitálja
a magyar és nemzetközi táncművészet
színe-javát.

TUDTAD, HOGY…



MI VAGYUNK
A FESZTIVÁLVÁROS

Mikor menjünk Győrbe?
Tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen?

Bármelyik évszakban érkezzünk is, a város egész évben 
rengeteg programot kínál. A Tavaszi Fesztivál nemzeti 
ünnepünkön, március 15-én kezdődik, és számos koncer-
tet, színi előadást, kiállítást kínál a kultúra szerelmeseinek.

Az egész nyarat átívelő rendezvénysorozat: a Magyar 
Táncfesztivál, a Szent László Napok, a Győrkőcfesztivál, 
a Barokk Esküvő vagy épp a Bortörténelmi Napok után 
késő ősszel az ország egyik legnagyobb könyvünnepe, 
a Győri Könyvszalon, majd az adventi időszakban a Téli 
Fesztivál és az Öt Templom Advent számos programja 
várja a látogatókat.

az immár több mint negyed évszázados
hagyománnyal rendelkező Barokk Esküvőn
augusztusban egy igazi jegyespár kel egybe?

A korabeli ceremóniára a résztvevők kosztümöt
öltenek, az egész belváros és a rendezvény minden
kísérőprogramja a XVI-XVII. századi
mindennapokat idézi.

A könnyedebb műfajok kedvelői sem maradnak
szórakozási lehetőség nélkül: megakoncertjeinken
az utóbbi években olyan legendás világsztárok, mint 

Bonnie Tyler, Tom Jones, Lou Bega, az Aqua együttes, 
Bruce Dickinson és ismert hazai előadók, többek között 
Havasi Balázs, a Tankcsapda és a Halott Pénz slágerei 
gondoskodtak a fergeteges hangulatról.

TUDTAD, HOGY…

Itt kell lenned,
hogy átéld



MI VAGYUNK
A GYŐRKŐCVÁROS

A három évtizedes múltra visszatekintő Vaskakas 
Bábszínház társulata az egyik legrangosabb az 
országban.

Hírnevét és népszerűségét művészeti tevékenysége 
mellett annak is köszönheti, hogy életre hívta a Győr-
kőcfesztivált, mely az elmúlt évtizedben hazánk és Kö-

zép-Európa legnagyobb, a maga nemében egyedülálló
összművészeti gyerekfesztiváljává nőtte ki magát.

a Győrkőcfesztivál, hazánk legnagyobb
gyermekfesztiválja az egész belvárost

meseországgá változtatja minden

július első hétvégéjén?

A három nap során ezer program várja
a családokat a város szebbnél szebb

helyszínein.

TUDTAD, HOGY…

Mi mindig
játszunk



Jó tempót
diktálunk

MI VAGYUNK
A SPORT VÁROSA

A város világszínvonalú sportlétesítményei, az 
Olimpiai Sportpark, az Aqua Sportközpont és 
az Audi Aréna Győr évről évre rangos hazai és 
nemzetközi versenyeknek ad otthont.

A számos világszintű ifjúsági sportesemény igazi feszti-
válhangulatot hoz a városba.

Az utánpótlás nevelése is magas színvonalú: a győri 
egyesületekből évtizedek óta a csapatsportok és az 
egyéni sportágak – szárazföldi, vízi és jégsportok – Euró-

pa-, világ- és olimpiai bajnokai kerülnek ki.

Győr egészségtudatos városként rengeteg lehetőséget 
kínál a helyi lakosságnak is. A Barátság Sportpark mel-
lett a szabadidősport központjai – az uszodák, a tenisz-

központok, az edzőgépekkel ellátott kültéri fitneszpar-
kok és futópályák, kosárpalánkok, műfüves focipályák 
és a műjégpálya – várnak minden sportolni vágyó kor-
osztályt.

a Győri Audi ETO KC többszörös Bajnokok Ligája-győztes
női kézilabdacsapata 1948-ban alakult meg?
A következő évtizedekben sikert sikerre halmoztak
hazai és nemzetközi színtéren egyaránt, míg az ország 
csapatsportokban legeredményesebb játékosaivá váltak.

2006 óta fő szponzoruk az Audi Hungaria Zrt.,
otthonuk a 2014-ben megnyitott multifunkcionális
csarnok, az Audi Aréna Győr.

TUDTAD, HOGY…
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A LOVAGKIRÁLY
CSODATÉVŐ HERMÁJA
Érdekesnek tűnhet, hogy városunk mindkét szakrális 
kincse máshonnan menekülő püspökök jóvoltából ke-

rült hozzánk a XVII. században. A Könnyező Szűzanya 
kegyképe Írországból, a Szent László koponyájának 
nagy részét őrző herma Erdélyből.

Eredeti fejereklyetartóját a váradi székesegyházban a 
XV. századig – míg el nem pusztult – eskütételre hasz-

nálták. Innen hozta magával 1607-ben Náprági Deme-

ter, aki később Győr püspöke lett. A hermát a többi ná-

lunk őrzött ereklyénél nagyobb tisztelet övezte, amit 
Zichy Ferenc püspök a XVIII. század közepén tovább 
erősített.

1763-ban, mikor földrengés sújtotta a várost, Zichy püs-

pök az ő oltalmába ajánlotta Győrt, és a körmenet hatá-

sosnak bizonyult: a veszély elhárult, és nem keletkezett 
több kár. A körmenet azóta is hagyomány.

Szent László halálának június végi évfordulójára min-

den évben megrendezésre kerülnek a Szent László Na-

pok, melyek egyszerre állítanak egyházi és világi emlé-

ket a Lovagkirálynak és a lovagi kornak.

A FRIGYLÁDA-SZOBOR
LEGENDÁJA

1729-ben egy, a törvény keze elől menekülő bigámis-

ta katona a jezsuitáknál keresett menedéket – a mai 
bencés rendházban a Széchenyi téren.

Mikor a várparancsnok a kiadatását követelve vesz-

tegzár alá vette az épületet, a püspök megpróbálta 
a székesegyházba menekíteni, ministráns ruhába öl-
töztetve elbújtatta őt az Úrnapi körmenetben. A Du-

na-kapu őrsége azonban résen volt, felismerték és rá-

támadtak a Káptalandomb alján – ahol ma a szobor 
áll. Dulakodás közben az Oltáriszentséget tartalmazó 
monstrancia összetört, mikor kiütötték a püspök ke-

zéből, a Szentséget pedig összetiporták.

A botrányos szentségtörés után maga a király, III. Ká-

roly rendelkezett az emlékmű felállíttatásáról, Isten 
haragjának kiengesztelésére.

És hogy miért éppen Frigyláda?
Amellett, hogy Isten jelenlétét jelképezte, meglehe-

tősen praktikus is volt: a hagyomány szerint az ostya 
porból fölszedett maradványait és az általuk meg-

szentelt földet is, ahová a darabjai estek, elhelyezték 
a frigyszekrényben.

JEDLIK TUDOMÁNYA:
SZÓDA ÉS FRÖCCS
Bátran kijelenthetjük, hogy a XIX. század egyik legkivá-

lóbb magyar elméje volt Jedlik Ányos.

Bár bencés szerzetes volt, a tudományt talán még el-
kötelezettebben szolgálta, akkor is, ha saját korában 
tudóstársai és a világ nem igazán ismerték el érdeme-

it. Számos, tudományos szempontból fontos munkája 
közül Győrre máig legnagyobb hatást a szódavíz nagy-

bani előállításának és tárolásának új módszere gyako-

rolta. Négyfázisú szódavíz-gyártó gépet tervezett, mely 
tökéletesebben, egyszerűbben, és főleg olcsóbban fej-
lesztette a szénsavat.

A fröccs születéséről azt beszélik, hogy Jedlik a reformkori 
író-politikus Fáy András fóti pincéjében, szüret idején, 
szódásüvegét bemutatva „fröccsentette” fel a bort a 
szikvízzel. A szóda és a fröccs népszerűsége azóta sem 
csökkent, és Győr ma saját szimbólumaként tekint a 
szódásüvegre. Ezt bizonyítja a Jedlik-csobogó a Guten-

berg téren, az évente nagy sikerrel megrendezett Fröccs-

fesztivál, és a Látogatóközpontban berendezett állandó 
szódásüveg-kiállítás is.

MEGSZÓLAL
A VASKAKAS

Mikor az oszmán had bevette a várost 
1594-ben, a mai Dunakapu téren álló Du-

na-bástya tornyára felkerült a török félhold 
és egy vörösrézből készült szélkakas.

Minden győri számára jól ismert a jelenet, 
melyben a gőgös Szinán nagyvezír így ki-
áltott fel: „Amikor ez a rézkakas kukorékol-
ni fog, és megtelik a kakas alatti félhold, 
majd akkor foglalják vissza a magyarok 
Győrt”.

A találékony és fifikás győri katonák csak 
az alkalomra vártak, hogy valóra váltsák 
a jövendölést. 1598. márciusának végén, 
egy holdtalan éjszakán jött el a pillanat. 
Az utcákon Schwarzenberg és Pálffy ve-

zetésével véres csata zajlott a város vissza-

hódításáért, s a janicsárok álltak nyerésre, 
mikor egy helyi kiskatona felmászott a 
Duna-bástyára, és elkukorékolta magát. A 
fejüket felkapó török harcosok azt látták, 
hogy a felkelő nap kiegészítette a holdsar-
lót. Több se kellett a babonás oszmánok-

nak, úgy menekültek Győrből, hogy a lá-

buk sem érte a földet.



10 dolog, amit
át kell élned
Győrben

Együtt játszani

a gyerekekkel

a Győrkőcfesztiválon.

XVI-XVII.
századot idéző
ruhába bújva

parádézni a belvárosi
utcákon a Barokk

Esküvőn.

A hangulatos
barokk

sarokerkélyeket
csodálva fröccsözni

egy teraszon.

Forralt bort
kortyolgatva

megnézni
a Széchenyi tér

épületeire vetített
adventi

fényjátékot.

Szurkolni
a világhírű győri
kézis lányoknak

egy meccsen.

Szelfizni
a Városháza

előtt a Szívügyünk
Győr-szobornál.

Felfedezni
a Káptalandomb

szakrális kincseit,
és letekinteni

a városra
a Püspökvár

tornyából.

Bekukkantani
a motorgyártás

titkaiba az Audi győri
gyárában.

Hajóra szállni
a Mosoni-Duna

belvárosi kikötőjében,
és a folyókról
megcsodálni

a naplementében
fürdő belvárost.

Ellátogatni
a nemzetközi hírű

Győri Balett
előadására, vagy

a Táncfesztiválra.
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