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Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont kiemelt feladata Győr város kulturális életét 

reprezentáló, kiemelt rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok, művészeti bemutatók 

és kiállítások szervezése. A Zichy-palota létesítményi adottságainak kihasználásával az 

intézmény további feladatokat lát el: 

 

• a barokk Győr kulturális örökségét őrző programok megvalósítása 

•  esküvőkhöz és családi eseményekhez kötődő szolgáltatások szervezése 

•  művészeti rendezvények, elsősorban a klasszikus hagyományokat ápoló 

kamarakoncertek, művésztalálkozók szervezése 

•  cégek, vállalkozások megrendelésére komplex találkozók, ünnepségek, 

protokoll-rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont, mint a Zichy-palota üzemeltetője biztosítja az 

épület működését a hatósági feladatokat ellátó Anyakönyvi Hivatal elvárásai szerint, 

székhelye is az épületben található. A műemlék épület egyben Győr városának hivatalos 

házasságkötő termeként is funkcionál.   

 

Az intézmény küldetése: 

            

 a kultúra közösségteremtő szerepének erősítése 

 a művészeti programokhoz, szolgáltatásokhoz hozzáférésének növelése 

 esélyegyenlőség biztosítása a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáféréshez 

 a nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása 

 a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása 

 értékteremtés, ízlésformálás, szórakozva tanulás biztosítása 

 

Munkánk legfontosabb szempontja, hogy a városlakók bizalmát megszerezzük, s a 

közösség lokálpatrióta szemléletű identitástudatára építve olyan hangulatot 

teremtsünk, amelyben mindenki jól érzi magát. 
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A Győri Művészeti és Fesztiválközpont alapfeladatai szakfeladat szerint 
 

 

 

2013. október 25-étől hatályos 

 

Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása: 

 

932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Kormányzati funkció: 

 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 

Alaptevékenység 

 

910501 Közművelődési tevékenységek     
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Központi feladatok 

 
1. / Az intézmény alapító okiratában rögzített alapfeladatok, a csatolt munkatervben 

foglaltak végrehajtása, kapcsolattartás a fenntartókkal 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Serfőző Istvánné 

 

2. / Az SZMSZ és a szabályzatok átdolgozása, munkaszerződések, munkaköri leírások 

tartalmi és alaki ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Horváth Ildikó 

 

3. / Az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, költségvetés, beszámoló stb. 

készítése. Magyar Államkincstár felé személyi kifizetések lejelentése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Horváth Ildikó 

 

4. / Személyzeti ügyintézés (szabadság nyilvántartása) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabóné Horváth Ildikó, Szalay Ildikó 

 

5. / Pénztárosi feladatok, barokk ruhák kezelése, nyilvántartása, esküvők szervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Adrienn, Gyurós Anita, Szalay Ildikó 

 

6. / Stúdió kezelése, karbantartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: vállalkozó 

 

7./ Telefonközpont kezelése, portaszolgálat ellátása, esetenként szállítási, karbantartási 

munkák, rakodás, kellékek kezelése, az épület vagyonvédelmének folyamatos 

ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farkas István 
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8. / Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Zalka Zsuzsanna 

 

9. / Ügyfélfogadás – esküvők szervezése, lebonyolítása, ügyelet ellátása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gyurós Anita , Zalka Zsuzsanna , 

 

      10. / Közművelődési feladatok 

            Határidő: munkaterv szerint 

Felelősök: Koczor Ágnes, Téglás Szabolcs, Végh Helga, Zalka Zsuzsanna, Dudás 

Dorottya 
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A Győri Művészeti és Fesztiválközpont 

2014. évi tevékenységének 

szöveges értékelése 
 

Az önkormányzat megbízásából az intézmény a jóváhagyott Munkatervében részletezett 

feladatokon túl több projekt lebonyolításában is részt vett. 

Az intézmény feladatellátása témakörök szerint 

1. A Zichy-palota működtetése, fenntartása 

 

A Zichy-palotában évente mintegy 550-600 esküvő köttetik, melyek lebonyolításához 

elengedhetetlenül szükséges a műemléképület folyamatos karbantartása, felújítása. 

 

2. Esküvők, családi jellegű események szervezése 

 

A házasságkötések száma az elmúlt évben 585 volt. Az esküvők szervezéséből származó 

bevételek biztosítják nagyrészt a palota fenntartását, az anyakönyvezéssel kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátását, valamint a kulturális programok egy részének finanszírozását, 

ezért kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre.  

 

3. Közművelődési feladatok ellátása 

 

20.  ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS - 2014. JANUÁR 18-19. 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett 20. Esküvői Kiállításnak, mint az 

utóbbi négy évben, idén is a Zichy-palota adott otthont. A kiállítók jelentős része győri és a 

megyében működő üzletek, cégek voltak. Mind a kiállítók, mind a látogatók részéről a 

rendezvénnyel kapcsolatban pozitív visszajelzések voltak. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a promócióra. A molinó került a Megyeháza homlokzatára, a 

rendezvény népszerűsítésére 100 db plakátot és 2000 szórólapot készítettünk, és többször 

szerepelt a helyi médiákban is. 

Szombaton és vasárnap 10 órától fogadta a látogatókat a kiállítás, valamint az Anyakönyvi 

Hivatal is nyitva tartott, ami nagyon vonzó lehetőség a párok számára. Intézményünk 

esküvőszervező kollégái is fogadták az esküvői szolgáltatások iránt érdeklődőket.  Vasárnap 

délután ismét nagy sikerű előadást tartott Rátkai Tímea ismert esküvőszervező. A kiállítás két 

napja alatt több mint ezren keresték fel a palotát. 40 kiállító jelentkezett a kiállításra. A 
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kiállítók és a vendégek egyaránt elégedetten távoztak. Az Esküvői Kiállítást az intézmény 

nyereséggel zárta. 

 

22. BAROKK BÁL - 2014. FEBRUÁR 22. 

1993, Európa Barokk Éve óta kerül évente megrendezésre a Zichy-palotában a Barokk Bál. 

A mai magyar bálokhoz viszonyítva igen jelentős az eltérés: csak régi zene szól élőben, s a 

vendégek által legjobban kedvelt program a hajdani középosztály táncainak tanulása. A 

visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy a vendégek jól érezték magukat. A Musica 

Historica Régi Zene Együttes muzsikája, valamint a táncmester, Kovács Gábor által vezetett 

tánctanítás is kiváló volt, nagy tetszést aratott a ceremóniamester, Zugmann Zoltán is. 

Gyönyörű volt a palota termeinek virágdekorációja is. 

 

XXI. FURULYAFESZTIVÁL – 2014. FEBRUÁR 20. 

2014-ban 21. alkalommal került megrendezésre a Furulyafesztivál, amelyen az óvodás 

korosztálytól a középiskolásokig vettek részt furulya együttesek, valamint a felkészítő 

tanárokból alakult tanári együttes. A fellépő csoportok a fesztivál elején és végén a közös 

muzsikálás örömével adtak elő népdalokat, népdal kánonokat. 150 furulya hangja csendült 

fel egyszerre a Zsinagóga falai között.  

 

KÓRUSTALÁLKOZÓ – 2014. MÁRCIUS 10. 

2014. március 10-én, hétfőn 16.00 órától immár huszonkettedik alkalommal rendeztük meg az 

Egyetemi Hangversenyteremben a zene öröme és a dal szeretetének ünnepét, a Tavaszi 

Kórustalálkozót.  A cél mindig is az volt, hogy minél szélesebb körben bemutatkozzanak 

Győr város amatőr kórusai. A találkozóra meghívást kaptak a felnőtt kórusok mellett az 

általános és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények énekkarai is. A hangverseny 

több száz résztvevő közös éneklésével zárult. 

 

GYŐRI TAVASZI FESZTIVÁL – 2014. MÁRCIUS 15 – ÁPRILIS 1. 

A hagyományoknak megfelelően a fesztivál tematikájában kiemelt szerepet kaptak a nívós 

zenei események és a Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál programjai, de színházi előadások, 

kiállítások és egyéb komplex kulturális események is gazdagították az eseménysorozatot. A 

fesztivál legfontosabb alapértéke az igényes szórakoztatás és minőségi érték közvetítés volt.  

A fesztiválnyitó igazodott a nemzeti ünnep jellegéhez. Az est kiemelt eseménye a Klapka 

című rockmusical lett volna, a Magyarock Dalszínház előadásában. Sajnos a március közepi 

katasztrofális időjárási helyzet miatt ebben az évben is le kellett mondani ezt a produkciót. 
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A beltéri programok nagy sikerrel, telt házzal zajlottak, ilyen volt a Zichy-palotában Villányi 

László Folyótól folyóig című új kötetének bemutatója, és a Győri Polgári Szalon A bor 

szerelme, a szerelem bora című előadása is. A musicalrajongók a SingSingSing 2 című 

musical showban élvezhették a legnépszerűbb és leglátványosabb előadások dalait. 

A gyermekeket a Vuk című mese táncszínházi megformálása várta, a Hímes tojás kiállításon 

pedig sok érdekes programmal, játszóházzal készülhettek a húsvétra. 

A színház szerelmeseit a budapesti Játékszín Acélmagnóliák és az Orlai Produkció Római 

vakáció című előadása várta, a jazz kedvelői számára pedig az Eastwing Group koncertje 

adott különleges élményt. 

A Győri Tavaszi Fesztivál kiemelt eseménye a 15. alkalommal megrendezett Győri 

Nemzetközi Ütős Fesztivál volt. Az idei év kiemelt sztárja Brian Tichy volt, de a győri 

Ütőegyüttes, a Kőszegi-Vasvári 5 tet, vagy épp az afrikai Djakali Kone Band  koncertjét is 

nagy érdeklődés és várakozás kísérte, és a várt siker sem maradt el. A szakmai és látogatói 

visszajelzések alapján elmondható, hogy az idei fesztivál nem csak Győrben, de 

Magyarországon is kuriózumnak számított. Az Ütős fesztiválhoz külön promóciós 

kiadványokat készítettünk angol változatban is.  

A hagyományoknak megfelelően igyekeztünk hatékony promóciós kampánnyal felhívni a 

figyelmet a Tavaszi Fesztivál eseményeire, amelyről számos helyi kiadvány, fesztiválújság, 

plakát, szóróanyag készült. A tájékoztatásban fontos szerepet kaptak az országos és regionális 

médiumok is. 

Győr város marketing stratégiája nagyban hozzá járult a Tavaszi Fesztivál és azon belül 

hangsúlyozottan az Ütős Fesztivál pozitív megítéléséhez, hiszen a médiumoktól számos 

alkalommal kaptunk lehetőséget arra, hogy országos televíziókban, rádiókban interjúk 

formájában hírt adjunk a fesztiválok eseményeiről.  

A fizetős programok látogatottsága összességében jónak ítélhető.  

 

18. ORSZÁGOS BABA- ÉS MACKÓKIÁLLÍTÁS - 2014. ÁPRILIS 6-18. 

A rendezvény hagyományosnak mondható, felépítésében új elemek nem kerültek beépítésre. 

Helyszíne a Zichy-palota. Az Országos Baba- és Mackókészítési Versenyre közel száz 

versenyző küldte el több száz alkotását, ismét sor került a közönségdíjas alkotás 

kiválasztására is. A rendezvényt számos mackókészítő foglalkozás és babakészítéssel 

foglalkozó előadás kísérte. A kiállítás reklámozására nyomdai kivitelezésű színes 

szóróanyagok, plakát készült. Természetesen a helyi és országos média is foglakozott az 

eseménnyel.  
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ÉNEKLŐ IFJÚSÁG – 2014. ÁPRILIS 10. 

Az Egyetemi Hangversenyterem adott otthont az április 10-én megrendezett Éneklő Ifjúság 

Kórustalálkozónak is, mely egyben a fellépő kórusok minősítő rendezvénye is volt. Az egész 

napos program során délelőtt az általános iskolások, délután a középiskolások versenye 

zajlott. Összesen 13 iskola, ebből 8 általános és 5 középiskola kórusa szerepelt a találkozón. A 

rendezvény az eredményhirdetéssel, majd az oklevelek kiosztásával ért véget. 

 

KISMEGYERI TÖRTÉNELMI LOVAS- ÉS HADIJÁTÉK - 2014. JÚNIUS 7.  

Júniusban bonyolította az intézményünk a Győr Megyei Jogú Város megbízásból a Napóleon 

ellen vívott Kismegyeri csata emlékére szervezett rendezvényt. A Kismegyeri Történelmi 

Lovas- és Hadijáték rendezvény a nagy sikerrel megrendezett „Hadijáték, a Napóleon serege 

ellen vívott Győri csata emlékére" című szabadtéri program folytatása. Mind a csata, mind a 

számos kiegészítő program sikeresen lezajlott. 

 

SZENT LÁSZLÓ NAPOK – 2014. JÚNIUS 27-29. 

A Szent László Napok a korábbi évekhez hasonlóan számos hagyományőrző csapat 

részvételével valósult meg az Aranyparton előkészített területen. A fesztivált a több száz fős, 

lovasokból, lovagokból, harcosokból, íjászokból és más jelmezesekből álló felvonulás nyitotta 

meg szombaton délelőtt. A színes programokban megtalálhatók voltak a korabeli harci 

formák bemutatói, lovagi tornák, solymászbemutató, gyermek játszóházak, koncertek és 

kirakodó vásár is. 

Olyan izgalmas kísérőrendezvényeket is élvezhetett a közönség, mint a Szent László-kutatás 

eredményeit bemutató előadás, vagy a témához kapcsolódó ingyenes idegenvezetések. 

 

X. GYŐRI ROTARY FRÖCCSNAPOK - GYŐRI LEGENDÁK NAPJA 

2014. JÚLIUS 18-20. 

2014-ben másodszorra került új koncepcióval megrendezésre a Győri Fröccsnapok. A 

korábban csak a fröccs „legendáját” feldolgozó rendezvény tematikájába bekerült a többi 

győri legenda is, így egy komplexebb fesztivál alakult ki. A győri legendákat is feldolgozó 

Bűn pincéje teltházas előadásokkal működött, és nagyon népszerű volt a többi folyamatos 

program is, a játszóházak, idegenvezetések. Külön említést érdemelnek a Győri Nemzeti 

Színház stúdiósainak kifejezetten erre a rendezvényre összeállított, a győri legendákat 

feldolgozó rövid, humoros, frappáns produkciói. 

A Győri Rotary Klub tagjai és a Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói gördülékenyen 

működtették a faházakban a jótékonysági fröccskínálást, a színpadon pedig színvonalas 

koncertek szórakoztatták a rendezvényre kilátogató érdeklődőket.  
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A tér oldalán a mindkét rendezvényhez kapcsolódó kirakodó vásár várta a látogatókat. 

 

BAROKK ESKÜVŐ – 2014. AUGUSZTUS 8-10. 

Ebben az évben a városban zajló átalakítások miatt sajnos nagymértékben át kellett alakítani a 

rendezvény szerkezetét. Mivel az esküvői szertartását is a Széchenyi téren kellett 

megrendezni, ide került a nagyméretű színpad és a lelátó is. A tér oldalán maradhatott a 

kirakodó vásár, de nem volt hely a gyermekjátékoknak, a gyerekpiac is az Apátúrház előtti 

térre szorult. A kisebb produkciók az Apátúrház udvarán felállított színpadon kerültek 

bemutatásra, de eldugottsága miatt ezek a programok nem kaptak kellő hangsúlyt. A nagy 

színpad nagyon nagy helyet foglalt a téren, és a két esti program próbái miatt pedig sajnos 

napközben üresen állt. 

A legnagyobb tömeget ebben az évben is a felvonulás és az esküvői ceremónia, illetve a 

másnap esti ExperiDance produkció vonzotta. A többi program javarészt kamara jellegű volt, 

ennek megfelelő látogatottsággal. Nagy sikerrel zajlottak a Városi Levéltár pincéjében a 

sétáló színházi programok és a barokk belvárosba n zajló tematikus idegenvezetések is. A 

több száz jelmezes statiszta 3 napon át élvezhette a pompás viseleteket, sétált a városban, és 

szívesen vállalta a fotózást. Hivatalos felmérés nem készült, de az Információs pavilonban 

dolgozók szerint jelentős volt a külföldiek és az ország más részeiből érkezettek száma. Az 

országos média megjelenést az önkormányzat finanszírozta. Több országos televízió és újság 

tudósított az eseményről. 13 ezer szórólap készült magyar nyelven, német és angol nyelvű 

betéttel. A helyi médiák kiemelt figyelmet fordítottak a rendezvényre. (Győr + újság és TV)  

 

VII. GYŐRI BORNAPOK, BOR-, BORLOVAG ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 

– 2014. AUGUSZTUS 21-24. 

Ebben az évben 58 borász és 2 pálinkaház fogadta el meghívásunkat a fesztiválra, melyet az 

ország legjobb borfesztiváljai között tartanak számon. A színpadi programok összeállításánál 

a jazz és a világzene kapott fő hangsúlyt. A hétvége folyamán a kicsinek is kedveztünk, 

szombat és vasárnap a Dongaverdák játékpark is kitelepült a fesztiválra hordókból készült, 

kézzel-lábbal hajtott járművekkel. Idén a Borászok éjszakája rendezvénynek az Esterházy-

palota adott otthont, a cigányzenével kísért est folyamán a bemutatkozó pincészetek 

legkiválóbbnak tartott „zászlós borukat” különleges borkorcsolyák társaságában kínálták a 

résztvevőknek. 

 

MAGYAR HAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJA - VII. GYŐRI PÁLINKAFESZTIVÁL - 

2014. SZEPTEMBER 19-20. 
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A hagyományoknak megfelelően a fesztiválon mintegy 16 pálinkárium, gasztronómiai 

különlegesség, kézműves kirakodóvásár, a hortobágyi népművészek bemutatója, Rábaközi 

legénycéhek próbatételei, valamint gyermekprogramok várták az érdeklődőket a Széchenyi 

téren. A fesztivál legfontosabb alapértéke az igényes szórakoztatás és minőségi érték 

közvetítés volt, próbáltunk ennek megfelelni minden tekintetben. Pénteken délután 5 órakor 

volt a fesztivál hivatalos megnyitója. Ezt követően a Céhes felvonuláson részt vevő szakmát 

tanuló diákok és a legénycéhek képviselői köszöntötték egymást a színpadon, majd a 

népzenéé és a táncé lett a főszerep. Szombat délelőtt a hajdúk Baross úti felvonulásával 

nyitott a rendezvény, majd a gyermek kézműves foglalkozásokra került sor, kézműves 

bemutatókra került sor. Délutáni néptánc fesztivál illetve néptánc gála, majd a Hajdú 

Táncegyüttes és a Magashegyi Underground teremtett jó hangulatot. Vasárnap a Magyar 

Népzene Ünnepén olyan remek együtteseknek tapsolhatott a közönség, mint az Apnoé, a 

Csángálló, a Fonó Zenekar és az Állami Népi Együttes. 

 

TERMÉNYÁLDÁS - 2014. AUGUSZTUS 24-25. 

2014-ben a Terményáldás a Magyar Hagyományok Fesztiváljával párhuzamosan került 

megrendezésre. A Baross úton egészen a Csónakos szoborig nyúlt el a vásár. Ebben az évben 

29 kiállítóval nyílt meg a Terményáldás. Az újfajta termékeknek változatlanul nagy sikerük 

volt a látogatók körében, pl. biotermékek, lekvárok, sajtok, olajok. A kísérőrendezvényként 

szervezett gyógynövény túra is sikeres volt. A Múzeumházban különleges ételbemutatókra 

került sor. Vendégünk volt Halmos Monika, az ehető virágok, és Lénárt Gitta, a nyers étel 

táplálkozás magyarországi szakértője. Nagy sikere volt az ételszobrásznak és az azt követő 

virágkötészeti bemutatónak is.  

 

IDŐSEK VILÁGNAPJA - 2014. OKTÓBER 1. 

A Városháza dísztermében került megrendezésre az Idősek Világnapja. Az ünnepi köszöntőt 

Borkai Zsolt polgármester mondta. A rendezvényen közreműködött Vámos Áron, Kovács 

Mihály és a Magyar Klarinét Együttes. Irodánk a WHO munkatársaival közösen, szervező 

tevékenységével segítette az Idősügyi Tanács munkáját. 

 

GYŐRI ADVENTI FESZTIVÁL - 2014. NOVEMBER 28 – DECEMBER 21. 

Az Adventi Fesztivál keretében a Győri Művészeti és Fesztiválközpont ebben az évben a 

szabadtéri színpadi programok szervezésében, a karácsonyfa és az adventi koszorú 

díszítésének és az elektromos gyertyák készítésének koordinálásában, a valamint az adventi 

gyertyagyújtások háttérmunkálataiban vett részt. Ebben az évben is megbízást kaptunk az 
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Arany János utcai kézműves vásár megszervezésére. 20 db vászonborítású fehér pavilonban 

kínálták igényes kézműves termékeiket és finomságaikat a meghívott vásárosok. 

Új helyszínként a frissen felújított Király utca programmal és vásárral ellátására is megbízást 

kaptunk.  Szerdán, csütörtökön és vasárnap délelőtt az itt felállított kis színpadon folyt 

program, pénteken, szombaton és vasárnap délután pedig a Széchenyi téren. Ezen a 

helyszínen 9 pavilont sikerült értékesítenünk, de a látogatottság hiánya miatt sorban bezártak, 

ahogy telt az idő. Sajnos ez a szép helyszín alkalmatlannak bizonyult ilyen típusú 

rendezvényekre. 

Beltéri programjaink nagy sikerrel zajlottak, olyan nagyszerű előadókat láttunk vendégül, 

mint Orosz Zoltán, St. Martin, a Budapest Bár. Teltházas előadás volt a budapesti Játékszín 

Hatan pizsamában című előadása is.  

Szent Miklós Nap alkalmával a gyerekek az Ametiszt Bábszínház Az igazi Mikulás című 

bábjátékát tekinthették meg a Zichy-palotában. A program kereteként Töreky Zsuzsa zenés, 

bábos műsora szórakoztatta a gyerekeket. Az est egy omnibuszos városnézéssel zárult. 

 

ZENEPAVILON 

Városunk egyik nagy múltra tekintő rendezvénye a Zenepaviloni koncertsorozat, melynek 

helyszíne a Radó-sziget. 2014-ben a folyópartok rehabilitációs munkái miatt nem volt 

lehetőség a koncertek megszervezésére. 

 

 

 

4. Az intézményi gazdálkodás alakulása 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont gazdálkodását a takarékosság, célszerűség jellemezte 

az elmúlt évben is. Bevételeink növelése érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk, ennek 

következtében a szorosan tervezett működési bevételeinket 42.888 e Ft-tal túlteljesítettük. 
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A Győri Művészeti és Fesztiválközpont 

2015. évi tervezete 

 
Rendszeres programok 
 

Győri Polgári Szalon 

Ebben az évben is folytatódik az egyre nagyobb közönséget vonzó Polgári Szalon 

rendezvénysorozat, mely minden hónap második keddjén várja a közönséget. 

Állandó házigazdája dr. Szigethy Gábor író, rendező.  

A rendezvénysorozat az utóbbi két évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend, lassan 

kinövi a Zichy-palota kereteit, hiszen estről estre nő az érdeklődők száma, és egyre több 

pótszék elhelyezésére van szükség.  

Az első félév programja: 

Február 10. Bolyongás Babits Mihály verssoraiban 

Vendég: Császár Angela színművész, Kobzos Kiss Tamás zeneszerző, előadóművész 

Március 10. Petőfi álma, a magyarok szabadok 

Vendég: Lovász Irén énekművész, Mentes Júlia, Fekete Gábor, Kovács Olivér 

Április 14. Zenében bor, borban zene 

Vendég: Mizsei Zoltán zeneművész, Dobosi Győző borművész, Mózes Anita színművész 

Május 12. A tiszta víznél jobb a csendülő bor, Tűz Tamás, 1943. 

Vendég: Figula János zeneművész és a balatonfüredi Figula Pincészet borai, Lovas Rozi 

színművész 

Június 9. Divatparádé muzsikával 

Vendégeink: Szarka Zsuzsa ruhatervező, Szarka Gyula zeneszerző, előadóművész, és   

gyönyörű lányok, asszonyok Szarka Zsuzsa tervezte ruhakölteményekben 

 

Irodalmi sorozat 

Műhely-estek a Zichy-palotában 

A másik nagysikerű sorozat szintén havi rendszerességgel kerül megrendezésre. A Győri 

Műhely folyóirat alkotóinak estjei követik egymást. A téma sokszor egy épp megjelent kötet, 

vagy valamelyik győri iskola valamikori diákjainak estje… A sorozat hitet tesz az értékőrzés, 

a magyar irodalom jelenkori értékeinek közvetítése mellett. Az estek házigazdája Villányi 

László József Attila-díjas költő, a Műhely folyóirat főszerkesztője 

Az első félév programja: 
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Január 21.  

25 éve újult meg a Műhely folyóirat – győri szerzők 

Február 26.  

Fábri Anna előadás Krúdy Gyuláról 

Március 26. 

Győri Tavaszi Fesztivál 

Műhely-est 

25 éve újult meg a Műhely folyóirat  

Április 23.  

Ladányi István előadása Zrínyi Miklósról 

Május 7. 

Irodalom a Felvidéken 

A felvidéki Irodalmi Szemle és Opusz c. folyóiratok bemutatkozása 

A második félév programja még előkészítés alatt áll. 

 
 

Kisebb rendezvények 

 
XXI. FURULYAFESZTIVÁL – 2015. FEBRUÁR 18. 

2015-ban XXI. alkalommal került megrendezésre a Furulyafesztivál, amelyen az óvodás 

korosztálytól a középiskolásokig vettek részt furulya együttesek, valamint a felkészítő 

tanárokból alakult tanári együttes. A fellépő csoportok a fesztivál elején és végén a közös 

muzsikálás örömével adtak elő népdalokat, népdal kánonokat. 150 furulya hangja csendült 

fel egyszerre a Zsinagóga falai között.  

 

KÓRUSTALÁLKOZÓ – 2015. MÁRCIUS 5. 

2015. március 5-én immár huszonkettedik alkalommal rendeztük meg az Egyetemi 

Hangversenyteremben a zene öröme és a dal szeretetének ünnepét, a Tavaszi Kórustalálkozót.  

A cél mindig is az volt, hogy minél szélesebb körben bemutatkozzanak Győr város amatőr 

kórusai. A találkozóra meghívást kaptak a felnőtt kórusok mellett az általános és 

középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények énekkarai is. A hangverseny több száz 

résztvevő közös éneklésével zárult. 

 

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG – 2015. ÁPRILIS 23. 

Szintén az Egyetemi Hangversenyterem ad otthont az április 23-án megrendezésre kerülő 

Éneklő Ifjúság Kórustalálkozónak is, mely egyben a fellépő kórusok minősítő rendezvénye is. 
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Az egész napos program során délelőtt az általános iskolások, délután a középiskolások 

versenye zajlik. Az idei évben is kb. 12 iskola, ebből 7 általános és 5 középiskola kórusa 

szerepel a találkozón. A rendezvény az eredményhirdetéssel és az oklevelek kiosztásával 

zárul majd. 

 
IDŐSEK VILÁGNAPJA 2015. OKTÓBER  

Minden évben október első napjaiban kerül sor az Idősek Világnapjához kötődő rendezvényre 

a Városháza dísztermében. Intézményünk az előkészületekben és a technikai lebonyolításban 

nyújt segítséget. 

 
 
 

Fesztiválok, nagyrendezvények 
 

XXI. Esküvői kiállítás 
2015. január 17-18. 
 
Az intézmény által szervezett XXI. Esküvői Kiállításnak, mint  az utóbbi  három  évben,  idén  

is  a  Zichy-palota adott otthont  A kiállítók jelentős része győri és a megyében  működő 

cégként kínálta szolgáltatásait, de  a Balaton mellől és Budapestről is érkeztek. Minden 

lehetséges terület eladásra került, a visszajelzések pozitívak, a látogatók és a kiállítók 

egyaránt elégedetten nyilatkoztak.  

A szombaton és vasárnap 10 órától fogadta a látogatókat a kiállítás, valamint az Anyakönyvi 

Hivatal is nyitva tartott, ami nagyon vonzó lehetőség a párok számára. Intézményünk 

esküvőszervező kollégái is fogadták az esküvői szolgáltatások iránt érdeklődőket.  Vasárnap 

ismét nagy sikerű előadást tartott  Rátkai Tímea ismert esküvőszervező, könyvíró.   

A kiállítás két napja alatt több mint ezren keresték fel a Zichy-palotát.  

 
 
XIX. Győri Tavaszi Fesztivál 
2015. március 15 – április 3. 
 
Az immár tizenkilencedik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál összművészeti jellegét 

továbbra is szeretnénk megőrizni, így a tematika összeállításánál szinte valamennyi művészeti 

ág megjelenik. A kínálatban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, de színházi 

előadások, gyermekprogramok, kiállítások és egyéb komplex kulturális események is 

gazdagítják az eseménysorozatot. A fesztivál legfontosabb alapértéke az igényes 

szórakoztatás és minőségi érték közvetítés. 
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Időpont Esemény  Helyszín  
Március 15. 
19.00 óra 

Experidance-Ezeregyév Győri Nemzeti Színház 4500,- 4100,- 
3800,- 

Március 16. 
19.00 óra 

Csík Zenekar koncertje Richter Terem 3700,- 
3500,- 
 

Március 19. –
Április 3. 

Agárdy Gábor ikonkiállítás Múzeumház Megnyitó ingyenes 

Március 20. 
17.00 óra 

Budapest Táncszínház 
Pinokkió című előadása 

BBMMK 1000,- 

Március 21. Keresztes Ildikó koncertje Richter Terem 2500,- 2300,- 
Március 22. 
11.00 óra 

Hangszercsodák 
Mandel Róbert interaktív 
zenés előadása 

Zichy-palota 500,- 

Március 22.  A hímes tojás napja Gyermekek Háza díjtalan 
Március 29. 
19.00 óra 

Nyolc nő – a Játékszín 
előadása 

BBMMK 3700,- 3200,- 

 
Március 30. 
19.00 óra 

Frank Sinatra-A Hang   

 

BBMMK 4200,- 4000,- 

Április 2. 
19.00 óra 

Magyar Rhapsody Project Egyetemi 
Hangversenyterem 

2000,- 

Március 26. 
17 óra 

25 éve újult meg a Műhely 
folyóirat 

Zichy-palota díjtalan 
 

 

 
2015. március 28 - április 3. 

Húsvéti Vásár 

Helyszín: Belváros, Arany János utca 

A nagysikerű adventi vásárhoz hasonlóan a Húsvét előtti héten kerül sor a vásárra. A 

meghívott kézművesek és kereskedők közel 20 pavilonban árusítják az ünnepi készülődéshez 

kapcsolódó termékeiket. 

 

 
2015. június 27-28. 
 
Szent László Napok 
Helyszín: Belvárosi utcák, Aranypart 
 
A Szent László Herma, a Szent Korona és a Szent Jobb mellett a magyar történelem egyik 

legjelentősebb szakrális ereklyéje, Európa legszebb hermájának tartott ötvös remekmű, az 

egyetlen hiteles Árpád-házi királyábrázolásunk, melyet a Győri Székesegyház kápolnájában 

őriznek. A 2011-ben a Gyermekek Háza és a Győri Művészeti és Fesztiválközpont mellé a 

Kisalföld Vágtát szervező lovascsoport is bekapcsolódott, hogy látványos felvonulással, 

lovasbemutatókkal még nagyobb tömegeket megmozgató programmal várják a helyi 
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lakosságot, valamint a városunkba látogató turistákat. A rendezvény helyszíne az elmúlt 

évekhez hasonlóan jól bevált Aranypart lesz. A lovagi élet bemutatása, a lovagi tornák, a 

hagyományőrzők bemutatkozása mellett színpadi produkciók, kézműves foglalkozások, 

ügyességi játékok, kézműves vásár kínál gyerekeknek, családoknak színvonalas időtöltést a 

két és fél nap alatt. Szeretnénk ebben az évben a kor gasztronómiai különlegességeire 

nagyobb hangsúlyt fektetni, és a programot tovább színesíteni idegenvezetésekkel, élő 

történelemórákkal, íjászkodással, solymász bemutatóval. 

 
 

2015. július 17-19. 

Győri Legendák Napja – XI. Győri Fröccsnapok 
Helyszín: Széchenyi tér 
 
A Győri Fröccsnapok 2013 óta új tematikával kerül megrendezésre. A fröccs „legendája” 

mellett a többi Győrhöz kapcsolódó legenda – frigyláda, lőcsei fehérasszony, vastuskó, 

vaskakas – bemutatására épül a fesztivál. A Győri Művészeti és Fesztiválközpont a korábbi 

évekhez hasonlóan a Rotary Clubbal közösen dolgozik a fesztivál megvalósításán. A Győri 

Legendák Napján, szombaton – a legendák a hozzájuk kapcsoló épületek, szobrok előtt 

felállított színpadokon elevenednek meg, a nézők mintegy történelmi idegenvezetésen 

szemlélhetik városunk színes históriáit. Ismét látogatható lesz a Városi Levéltár alatti börtön. 

Számos előadás, ingyenes idegenvezetés, kiállítás segít majd a látogatóknak, hogy Győr 

sokszínű történelmét megismerhessék. A nagyszínpadon pedig a kora délutáni óráktól 

zajlanak a Fröccsnapok közönségét szórakoztató koncertek. A győri szakemberekkel, 

intézményekkel való együttműködés segíti az előkészületeket. 

 
 
2015. augusztus 1. 

II. Tóparty 
Helyszín: Adyváros tó mögötti terület 
 
Adyváros önkormányzati képviselőjének ötlete hívta életre ezt az új rendezvényt, hogy annak 

a városrésznek is legyen egy egész napos nyári programja, kihasználva a Tó körüli nagyszerű 

helyszínt. A nap folyamán koncertek, sportesemények várják a látogatókat, a gyerekek a 

tóhoz, a vízhez kapcsolódó játszóházakban vehetnek részt, a party sztárvendége Koós János, 

Zalatnay Sarolta és Aradszky László lesznek. 
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2015. augusztus 28-29-30. 

VIII. Győri Bornapok, Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál 
Helyszín: Széchenyi tér, Dunakapu tér 
 

Magyarország vezető borászai, meghatározó borvidékei képviseltetik magukat a négy napon, 

a borkultúra és a minőségi borfogyasztás népszerűsítésére. A gasztronómiai élményeket 

kulturális programokkal színesítjük, melynek tetőpontja a nyárzáró megakoncert a Városház 

téren. A korábbi évek tematikájába illeszkedik az idei programsorozat is, melyből 

természetesen a borlovagrendek látványos felvonulása sem marad ki. A zenei műfajok közül a 

jazz, világzene kiemelt szerephez jut, ezzel is emelve az esemény színvonalát. Természetesen 

a Borászok Éjszakáját is megrendezzük az Esterházy-palotában. 

 
 
2015. szeptember 18-20. 

Magyar Hagyományok Fesztiválja – VII. Győri Pálinkafesztivál 
Helyszín: Dunakapu tér 
 

A Magyar Hagyományok Fesztiválja technikai hátterét és kézműves vásárának szervezését a  

Győri Művészeti és Fesztiválközpont biztosítja.  A Magyar Hagyományok Háza Győr 

Közhasznú Alapítvány szervezőként vesz részt a rendezvény létrehozásában, melynek 

leglényegesebb elemei: a magyar népzene, néptánc, népi és városi hagyományok értékeinek 

megőrzése, bemutatása. 

 

 

2015. szeptember 19-20. 

Terményáldás 
Helyszín: Széchenyi tér 
 
A hagyományos Terményáldás 2014-ben „csatlakozott” a Magyar Hagyományok 

Fesztiváljához.  

2015-ben ismét az egykori helyszínen, a Széchenyi téren kerül megrendezésre a kiállítás és 

vásár. A Terményáldásra minden évben meghívást kapnak a zöldség, gyümölcs-, 

dísznövénytermelők, díszfaiskolák, gyógynövényesek, termékfeldolgozók, kiegészítő 

termékek előállítói és forgalmazói. Az utóbbi években egyre nagyobb létszámmal szerepelnek 

a kiállítók között biotermékek előállítói. A rendezvény a történelmi egyházak képviselőinek 

áldásával kezdődik, melyet igényes kulturális programok sora követ a színpadon. 
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2015. november 27 – december 23. 

Győri Adventi Fesztivál 
Helyszín: Belvárosi utcák, Széchenyi tér, Duna kapu tér 
 

A Téli Fesztivál az egész évet végigkövető fesztiválok záró akkordjaként impozáns 

díszkivilágítással, látványos fényjátékkal, ádventi vásárral, forralt borral, kulináris kínálattal 

teszi hangulatossá a karácsonyvárást Győr városában. Az elmúlt években a régióban 

egyedülálló adventi játszópark épült a Széchenyi téren, mely ily módon a családok találkozási 

pontja lett: karácsonyi körhinta, modellvasút, életre kelt mesekönyv és kisvasút várta a 

gyerekeket. 

A kulturális programkínálatban kőszínházi előadások mellett kültéri koncertek színesítik a 

ráhangolódást a karácsonyi ünnepkörre. A fesztivál fellépői a hazai kulturális élet jeles 

képviselői ünnepváró műsorokkal, valamint helyi művészek, muzsikusok, bábszínházak, 

zenekarok, kórusok. A Győri Művészeti és Fesztiválközpont a Téli Fesztivál számos beltéri 

programját szervezi, valamint a Széchenyi téri kis színpad programját koordinálja. 

 
 
2015. november 27 – december 23. 

Adventi Vásár 
Helyszín: Belváros, Arany János utca 
 
Az elmúlt évek nagy sikerű vásárhoz hasonlóan a Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2015-

ben ismét megszervezi az Adventi vásárt az Arany János utcában. Az eseményre 20 db 

pavilon kerül felállításra, melyekbe kézművesek kapnak meghívást az ünnephez kapcsolódó 

portékákkal. 

 

 

Nemzeti ünnepnapok, társadalmi, egyéb ünnepek 
 

A Magyar Kultúra hete – 2015. január 20-25. 

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozathoz egy programmal csatlakozott a Győri 

Művészeti és Fesztiválközpont. 

2015. január 21. 17 óra 

Műhely-estek a Zichy-palotában – 25 éve újult meg a Műhely folyóirat 

A Műhely győri szerzői olvastak fel írásaikból, gitáron közreműködött Stummer Márton, a 25 

év gondolataiból középiskolás diákok olvastak fel. 
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Nemzeti ünnepnapok  

Március 15., Augusztus 20., Október 23. 

Nemzeti ünnepeink méltó megemlékezését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a 

városi kulturális intézményeivel együttműködésben az operatív teendők ellátásban, a 

technikai és pénzügyi lebonyolításban nagy szerepet vállalva látja el a Győri Művészeti és 

Fesztiválközpont.  

 

Halottak napi megemlékezés – 2015. október 31. 

Nádorvárosi köztemető – Deim Pál alkotta Hősi Halottak Emlékműve 

A húszéves hagyományra visszatekintő eseményen a Polgármesteri Hivatal a katolikus, a 

református, az evangélikus egyház, a baptista gyülekezet mondanak beszédet, továbbá részt 

vesznek a fegyveres testületek képviselői, valamint a 708. számú Rómer Flóris 

Cserkészcsapat cserkészei.  

Az ünnepség végén valamennyien elhelyezik koszorúikat az elhunyt hősök, áldozatok, 

közemberek tiszteletére.  

 

Mindenki Karácsonya - 2015. december  

Helyszín: Városháza díszterme   

Intézményünk a WHO-val, az Idősügyi Tanáccsal egyeztetve a győri civil szervezetek, 

nyugdíjas egyesületek által meghatározott személyek számára küldött polgármesteri aláírással 

ellátott meghívót, kb. 310 fő részére.  A meghívott vendégeket 2014-ben Dr. Somogyi 

Tivadar alpolgármester köszöntötte. A karácsonyi műsorban a Bojtorján együttes karácsonyi 

koncertje aratott nagy sikert és Maszlay István színművész mondott verset. Ebben az évben is 

hasonló programokat tervezünk. 
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A barokk Győr kulturális örökségét őrző programok 
 
 
2015. február 7. 
Barokk Bál  
Helyszín: Zichy-palota 
 
A rendezvény 1993 óta évente megrendezésre kerül.  Kuriózum, országosan egyedülálló 

esemény. A közönség nagy része barokk jelmezben érkezik, több mint fele visszatérő vendég.  

Felépítése állandó, évtized óta nem változik: csak régi zene szól, ceremóniamester jelenti be a 

vendégeket és vezeti le a rendezvényt, a fő attrakció a korabeli táncok tanulása. 

A rendezvénynek vannak állandó főszereplői, akik évről évre a jó hangulatot, a magas 

színvonalat biztosítják: a zenekar, a Musica Historica, az ország legelismertebb régi zenét 

játszó együttese, Zugmann Zoltán a ceremóniamester humorával kellemes perceket szerez, 

valamint Kovács Gábor, tánctanár visszafogott, humort azonban nem nélkülöző személyisége 

garantálja a vendégek szórakozását. 2015-ben is ők voltak az est főszereplői. 

A nyitótáncot a Company Canario táncolta, a vendéglátásról a Pálffy Étterem gondoskodott, a 

gyönyörű, barokkos virágdekorációt a Virágnagykereskedés készítette. 

A visszajelzések alapján a vendégek nagyon jól érezték magukat.  

 

 
2015. augusztus 7-8-9. 

XXIII. Barokk Esküvő 
Helyszín: Széchenyi tér, Baross utca, Dunakapu tér 
 
 

1993-ban, Európa Barokk Éve programsorozathoz kapcsolódott Győr városa, a kulturális 

intézmények profiljuknak megfelelő produkcióval. A Barokk Esküvő minden évben egy 

kiválasztott igazi jegyes pár valódi esküvője, korabeli ceremóniával.  

A rendezvény felépítése nem változik: ebben az évben is pénteken a kora esti órákban 

kezdődik az első program, szombaton és vasárnap reggeltől estig vásár, gyerekprogramok, a 

korabeli művészetet, kultúrtörténetet felidéző koncertek, profi színházi előadások 

szórakoztatják a közönséget. 

Az idén ismét új helyszín lesz majd a szombati fő esemény, a Barokk Esküvő ceremóniájának 

helyszíne: a megújult Dunakapu tér. Ennek következménye lesz, hogy 10 x 12 m-es színpadot 

kell a térre építeni, a gyermekjátékok a Széchenyi térre, az Apátúrház elé, a vásárosok a 

Baross G. utcára és a Széchenyi térre költöznek. 
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A Belváros utcáinak számos üzlete dekorálja a kirakatait, az idén is lesz kirakatverseny. 

A rendezvény elnyerte a Nyugat-Dunántúli Régió Kiemelt Turisztikai Rendezvénye címet 

2017-ig, ezért a magyarországi állami turisztikai szervezetek népszerűsítik. 

A látogatottság növekedését várhatóan kedvezően befolyásolja majd, hogy idén is Győr 

kiemelt rendezvényei között tartja számon a Polgármesteri Hivatal Marketing Főosztálya, és 

országos marketinggel segíti. 

A bevételek legnagyobb részét az önkormányzati támogatás teszi ki, a programok nagy része 

ingyenes, ezért saját bevétel a vásárosok befizetéseiből, a kulináris élvezetek kínálóitól 

származik csak. 

 
 
2015. szeptember  

Céhek napja - Szakmát tanuló diákok ünnepe 

Helyszín: Belvárosi utcák, Városháza díszterme 

 

Győr városa kiemelt stratégiai ponttá vált 1598-tól, a török kiűzését követően. A vár  Bécs 

előbástyájának számított, osztrák és magyar katonasággal, akiknek az ellátását a magyar és az 

ide települő ún.”német„ céhek biztosították A több mint 50 céh jelentősen hozzájárult a város  

felvirágzásához,  azóta is töretlen fejlődéséhez. A céhek legerőteljesebben a barokk korban 

fejtették ki tevékenységüket.  

A rendezvény célja: a céhek rendszabályainak, ezen belül az erkölcsi és a mesterségek 

elsajátítására vonatkozó elvárások megismertetése a szakmát tanuló diákokkal, amely 

példaértékű lehet az öntudatos szakemberekké váláshoz. A lokálpatriotizmus erősítése, az 

oktatási intézmény székhelye múltjának megismertetése a diákokkal.  

Hat közép- és szakközépiskola tanulói kilenc győri céh emlékét idézik fel. Ennyi iskola 

számára tudja az intézmény biztosítani az egyes céhek jelképét, a céhzászlót.   

Az iskolák igazgatói támogatják az eseményen való részvételt, a diákok közül kiválasztottak 

kitüntetésként kapják a lehetőséget.  

A jelmezes felvonuláson mintegy 150-200 diák öltözik korhű kosztümökbe.  

A tavalyihoz hasonlóan a jelmezes menet a Zichy-palota elől a Széchenyi térre megy, ahol 

akkor zajló Magyar Hagyományok Fesztiválja megnyitó ünnepsége előtt a színpadon a ma is 

működő legénycéhek képviselői köszöntik a diákokat, majd a menet továbbvonul a 

Városházára a díjkiosztó ünnepségre, ahol minden évben egy városvezető fogadja és  köszönti 

a résztvevő iskolák diákjait. 
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PR- és marketing tevékenység 

 
 
Tavalyi évben elkészült új honlapunk minden tekintetben lépést tart a modernkor igényeivel. 

Szerkezetében a legújabb, legkorszerűbb trendeket követi, színvilága is részben igazodik a 

város arculatához. 

A saját honlapunk mellett egyre többet használjuk a közösségi portálok reklámerejét. 

Új eszközöket vezetünk be a tájékoztatás, kapcsolattartás területén: Facebook-on feltett 

kérdésekre válaszolunk, illetve címlistát készítünk, hogy a következő program tájékoztatóját 

névre szólóan tudjuk küldeni.  

A Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett kiemelt nagyrendezvények, fesztiválok mögé 

országos média (sajtó, rádió, televízió) megjelenést biztosít a város, így ezek kikerülnek a 

Fesztiválközpont költségvetéséből. Ezzel nagymértékben csökkennek az intézmény marketing 

költségei, hatékonysága viszont óriási. Ezt a gyakorlatot a következő években is tovább kell 

folytatni. 

Intézményünk honlapján folyamatosan tájékoztatjuk látogatóinkat az aktuális 

programjainkról. 

 

Munkatársaink grafikus szakemberrel közösen készítenek plakátokat, szórólapokat és 

meghívókat. Terjesztésükről is magunk gondoskodunk.  

 

Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, több rádióállomás is rendszeresen tájékoztat 

programjainkról, a városi televízió visszatérő vendég rendezvényeinken, gyakran szerepelünk 

hírösszeállításaikban.  

 

Megragadunk minden olyan további lehetőséget is, mellyel népszerűsíthetjük programjainkat 

(óriásplakát, citylight megjelenések). 

A városi és regionális érdeklődés felkeltése megköveteli az idegenforgalommal és turizmussal 

való szerves együttműködést. 

Fontosnak tartjuk, hogy a városunkba érkező turisták akár idegen nyelven is tájékoztatást 

kapjanak programjainkkal kapcsolatban, így szoros együttműködésben vagyunk a 

Látogatóközpont munkatársaival.  
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Gazdálkodás, pályázatok 

 
 
2014. évben intézményünk tervezett bevételeit jelentősen meghaladta.  

Ennek oka: 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont év közben rendkívül nagyszámú kisebb-nagyobb 

rendezvényt szervez, illetve sok rendezvény esetében csak a pénzügyi lebonyolításban vesz 

részt. Ezen rendezvények bizonyos hányadának költségei már év elején betervezésre kerültek 

a költségvetésünkbe, de számos rendezvény fedezetét csak év közben illetve évvégén  kaptuk 

meg. Bizonyos hányada az intézmény bevételéből került kigazdálkodásra.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Győr, 2015. április 28. 
         
 
           Serfőző Istvánné  
         igazgató 
 


