
 
 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2022. évi sajtó (nyomtatott, 
online, rádió) megjelenései 

Sors
zám 

Cím/Szerző Megjelenés Média típusa 

1 

Borbély Károly festőművész kiállítása  „Hullámok” 
címmel Gülch Csaba emlékére január 28-án 17 

órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út 
4.). 

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 3. sz. 2022. jan. 

21. p. 18. 
Győr+ 

2 

Pápateszéri vízimalmok és molnárcsaládok, Nagy 
Péter malomkutató előadása 2022.02.02. 17 órakor 

a Kisfaludy Károly Könyvtárban. (Baross út 4., II. 
emelet) 

 Győr+  hetilap, 12. 
évf. 4. sz.  2022. jan. 

28. p. 27. 
Győr+ 

3 
SZERELEM VERSBEN ÉS DIÓPÁC GRAFIKÁKBAN. 

Borbély Károly kiállításása a Kisfaludy Könyvtárban 

 Győr+  hetilap, 12. 
évf. 5. sz.  2022. febr. 

4.  p. 10. 
Győr+ 

4 

Borbély Károly festőművész tárlatvezetése és az 
IME előadóművészeinek felolvasó - estje 
2022.02.18. 17 órakor a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban (Baross G. út 4.), a Hullámok című, 
Gülch Csaba emlékére rendezett tárlat 

záróeseménye. 

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 6 sz. 2022. febr. 

11. p. 19. 
Győr+ 

5 
MIT KELL TUDNI AZ ARRABONA ÉVSZÁZADAI 

VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐRŐL? 

 Győr+  hetilap, 12. 
évf. 7 sz. 2022. febr. 

18. p. 8. 
Győr+ 

6 
A Dr. Kovács pál Könyvtár és Közösségi Tér 

programkínálata 

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 7 sz. 2022. febr. 

18. p. 17 
Győr+ 

7 

A magyar széppróza napja,Győry Domonkos Anyám 
sírása halkul című kötetéről beszélget Sütő Csaba 
Andrással, Bánki Zsolt Kicsi hűség című könyvét 

pedig Szalai Zsolttal közösen mutatja be 2022.02.21. 
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út 

4.). 
 

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 7 sz. 2022. febr. 

18. p. 19 
Győr+ 



8 
Barátom a természet,  dr. Alexay Zoltán fotóművész 

kiállításmegnyitója 2022.02.25. 17 órakor a 
Kisfaludy Károly Könyvtárban.  

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 7 sz. 2022. febr. 

18. p. 19. 
Győr+ 

9 

Hímes tojás napja, kiállítás és vásár 2022.03.27. 10 
és 16 óra között  a Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér klubhelyiségében (Herman Ottó utca 
22.), a játszóház pedig a Generációk Művelődési 

Háza jelenlegi működési helyén. 

 Győr+  hetilap, 12. 
évf. 12. sz. 2022. 
március 25. p. 27. 

Győr+ 

10 

Örökkön-örökké, zenés versszínházi előadá Pilinszky 
Jánosról a Kisfaludy Károly Könyvtárban 2022.04.06. 

17 órakor. A műsort előadja Tallián Mariann 
színművész-hegedűs és Lázár Balázs színművész.  

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 13. sz. 2022. 
április 1. p. 27. 

Győr+ 

11 

Radnóti: Bor – Abda című könyvét mutatja be Szabó 
Béla április 9-én 16 órakor a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban. A magyar költészet napi 
rendezvényen köszöntőt mond dr. 

Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató, 
dr. Dézsi Csaba András polgármester, és 

Szabó Zsolt, Abda polgármestere. 
  

Győr+  hetilap, 12. 
évf. 13. sz. 2022. 
április 1. p. 27. 

Győr+ 

12 
KERESIK A LEGSPORTOSABBAT TIZENEGY 

VÁROSRÉSZ CSAPATAI MÉRIK ÖSSZE TUDÁSUKAT 
  

 Győr+  hetilap, 12. 
évf. 16. sz. 2022. 
április 22. p. 23. 

Győr+ 

13 IDÉN IS SIKERES A VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ   
Győr+  hetilap, 12. 
évf. 17. sz. 2022. 
április 29. p. 18. 

Győr+ 

14 Átnevezett kultúrházak    
Győr+ hetilap, 12. évf. 

22. sz. (2022. június 
3.) 2. oldal 

Győr+ 

15  Könyvhét  
Győr+ hetilap, 12. évf. 

23. sz. (2022. június 
10.) 2. oldal 

Győr+ 

16 A Győr+ kérdez. a képviselő válaszol  
Győr+  hetilap, 12. 
évf. / 27 sz. (2022. 
július 08.) 3. oldal 

Győr+ 

17 Könyves kihívás Hölgyeknek /Földvári Gabriella  
Győr+ hetilap,  12. 
évf. /27. sz. ( 2022. 
július 08.) 14. oldal 

Győr+ 

18 Könyvbemutató  
Győr+ hetilap, 12. évf. 

/27.sz. (2022. július 
08.) 19. oldal 

Győr+ 



19 Programajánló Könyvklub  
Győr+ hetilap, 12. 
évf./28. sz. (2022. 
július 15.) 19. oldal 

Győr+ 

20 Kívülről is megszépül a Könyvtár/ Ficsor Dávid  
Győr+ hetilap, 12. évf. 

32. sz. (2022. 
augusztus. 12.) 2. old. 

Győr+ 

21  Újra Hídpiknik lesz Pinnyéden/ Földvári Gabriella  
Győr+ hetilap, 12. évf. 

32. sz. (2022. 
augusztus 12.) 7. old. 

Győr+ 

22 
 Muzsikáló irodalom Volt egy fakatona a Kaláka 

együttes családi műsora   

Győr+ hetilap, 12. évf. 
35. sz. (2022. 

szeptember 2. )16. 
old 

Győr+ 

23 Újvárosi Esték- Kortárs Irodalom a Menházban  

Győr+ hetilap, 12. 
évf.36. sz. (2022. 

szeptember 9.) 10. 
old. 

Győr+ 

24 Muzsikáló Irodalom 

 Győr+ hetilap, 12. 
évf.38. sz. (2022. 

szeptember 23.) 14. 
old 

Győr+ 

25  XXI. Győri Könyvszalon 
 Győr+ hetilap, 12. 
évf. 44. sz. (2022. 

november 4.) 10. old 
Győr+ 

26  XXI. Győri Könyvszalon Programok 

 Győr+ hetilap,   12. 
évf. 45.sz. (2022. 

november 11.) 12-13. 
old. 

Győr+ 

27  XXI. Győri Könyvszalon  
Győr+ hetilap, 12. évf. 

46. sz. (2022. 
november 18.) 5. old. 

Győr+ 

28 
 Könyvfutár A történelmi regények, a krimik a 

legnépszerűbbek 

 Győr+ hetilap, 12. 
évf. 47. sz (2022. 

november 25.) 10. 
old. 

Győr+ 

29 
Értékes ingatlannal növelik a város vagyonát 

Biztosított a buszközlekedés jövőre  

Győr+ hetilap,  12. 
évf. 51. sz. (2022. 

december 22.) 4. old. 
Győr+ 

30 
A Kisfaludy Károly Könyvtár gyermekkuckó részén - 

In. 12. évf. 51. sz. (2022. december 22.) 
Programajánló 17. old. 

Győr+ hetilap, 12. évf. 
51. sz. (2022. 

december 22.) 
Programajánló 17. 

old. 

Győr+ 



31 Újra könyvklub  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 5. 
szám (2022. január 

7.).  4. oldal 

Kisalföld 

32 Festménykiállítás kollégánk emlékére  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 9. 
szám (2022. január 

12.). 3. oldal 

Kisalföld 

33 Honismereti verseny   

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 12. 

szám (2022. január 
15.). 4. oldal 

Kisalföld 

34 Ezt olvastuk tavaly  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 13. 

szám (2022. január 
17.). 1. és 4. oldal 

Kisalföld 

35 Zenébe foglalt versek Hangraforgó módra  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 16. 

szám (2022. január 
20.). 4. oldal 

Kisalföld 

36 Kis könyvtárak aktív közösséggel  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 27. 
szám (2022. február 

2.). 1. és 3. oldal 

Kisalföld 

37 A XXI. század kínája 

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 33. 
szám (2022. február 

9.). 4. oldal 

Kisalföld 

38 Könyvklub  

 Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 33. 
szám (2022. február 

9.). 4. oldal 

Kisalföld 

39 Nyitva a könyvtár  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 35. 
szám (2022. február 

11.). 9. oldal 

Kisalföld 

40 Közös fotókiállítás 

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 37. 
szám (2022. február 

14.). 4. oldal 

Kisalföld 

41 Batyus farsangi bál   

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 37. 
szám (2022. február 

14.). 4. oldal 

Kisalföld 



42 Még mindig szeretjük a nyomtatott könyveket   

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 41. 
szám (2022. február 

18.). 4. oldal 

Kisalföld 

43 A költő emlékére  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 42. 
szám (2022. február 

19.). 14. olda 

Kisalföld 

44 Kettős bemutató  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 44. 
szám (2022. február 

22.). 4. oldal 

Kisalföld 

45 Emlékdíj és érzékenyítés a győri egyetemen  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 45. 
szám (2022. február 

23.). 14. oldal 

Kisalföld 

46 Könyvklub  

Kisalföld : \a \\család 
napilapja. 77. évf. 55. 
szám (2022. március 

7.). 4. oldal 

Kisalföld 

47 Az én győröm – az én közösségem  
 Kisalföld, 77. évf. 55. 
szám (2022. március 

7.). 4. oldal 
Kisalföld 

48 Megalakult Győrben a Petőfi Klub  
 Kisalföld,  77. évf. 63. 
szám (2022. március 

17.). 4. oldal 
Kisalföld 

49 Fontos a személyesség  
Kisalföld,  77. évf. 65. 
szám (2022. március 

19.). 3. oldal 
Kisalföld 

50 Győry Domonkos új novelláskötete  
 Kisalföld,  77. évf. 69. 
szám (2022. március 

24.). 8. oldal 
Kisalföld 

51 Bögi Tamás emlékkiállítása 
 Kisalföld,  77. évf. 69. 
szám (2022. március 

24.). 4. oldal 
Kisalföld 

52 Versszínházi előadás  
Kisalföld,  77. évf. 78. 

szám (2022. április 
4.). 4. oldal 

Kisalföld 

53 Győrben keresik a legsportosabb városrészt  
 Kisalföld, 96. évf. 78. 

szám (2022. április 
27.). 14. oldal 

Kisalföld 

54 Győrben keresik a legsportosabb városrészt.  
Kisalföld, 77. évf. 78. 
szám (2022. április 

27.). 14. oldal 
Kisalföld 



55 Emlékezés hagyományos német viseletben 
 Kisalföld, 77. évf. 
105. szám. (2022. 
május 7.) 20. oldal 

Kisalföld 

56  Madarak, évszakok, ünnepek  
Kisalföld, 77. évf. 107. 

szám. (2022. május 
10.) 4. oldal 

Kisalföld 

57      Relaxációs technikák 

 Kisalföld, 77. évf. 
111. szám. (2022. 
május 14.) 4. oldal 

Kisalföld 

58 Jazzest  
Kisalföld, 77. évf. 113. 
szám. (2022. május) 

17. 4. oldal 
Kisalföld 

59 
 Anyanyelvükön olvashatnak esti mesét. A menekült 

gyermekek örömére lefordított mesekönyvek 
megérkeznek a megye nagyobb könyvtáraiba 

 Kisalföld, 77. évf. 
123. szám. (2022. 
május 28.) 3. oldal 

Kisalföld 

60  Helyiek adtak nevet a művelődési házaknak 
 Kisalföld, 

LXXVII./132. sz. (2022. 
június 9.) 3. oldal 

Kisalföld 

61  A könyv ünnepe Győrben / Simon Roberta  
Kisalföld,  LXXII./133. 

szám (2022. június 
10.) 3. oldal 

Kisalföld 

62 
 Mozi csillagfénynél. A közösségi élmény 

reneszánsza.  

Kisalföld,  LXXII. 133. 
szám (2022. június 

10.) 1-2. oldal 
Kisalföld 

63 
Forgalmas nyárra számítanak / Ollári Gergely; Tama 

István  

Kisalföld,  
LXXVII./144. szám 

(2022. június 23.) 3. 
oldal 

Kisalföld 

64  Fitz- díjas a Győri képeskönyv 
 Kisalföld, 77. évf. 

152. sz. (2022.július 
2.) 20. oldal 

Kisalföld 

65  Közösségi szolgálat diákoknak l 
Kisalföld,  77. évf. 

154. sz. (2022. július 
05.) 3. olda 

Kisalföld 

66 
 Légyott Győr Könyv- Könyvklub- Szepes Mária: 

Vörös oroszlán  

Kisalföld, 77. évf. 161. 
sz. (2022. július 13.) 6. 

oldal 
Kisalföld 

67  Élményközpont A Könyvtárban 

 Kisalföld, 77. évf. 
179. sz. (2022. 

augusztus 3.) Körkép 
Hírek 3 old. 

Kisalföld 

68  Udvari koncertek.  

Kisalföld, 77. évf. 191. 
sz. (2022. augusztus 
17.) Megyei körkép 

Hírek 2. old. 

Kisalföld 



69  300 milliós pályázatból szépül a könyvtár 

 Kisalföld,  77. évf. 
199. sz. (2022. 

augusztus 27.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

70 Újvárosi Esték - Kortárs irodalom a Menházban 

Kisalföld, 77. évf. 202. 
sz (2022. augusztus 

31.) Légyott- Előadás 
6. old. 

Kisalföld 

71  Szombaton is könyvtár 

 Kisalföld, 77. évf. 
204. sz. (2022. 

szeptember 2.) Győr 
és környéke Hírek 3. 

old. 

Kisalföld 

72 Díjazott képregények 

 Kisalföld, 77. évf. 
211. sz. (2022. 

szeptember 10.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

73  Ön mit olvasna?  

Kisalföld, 77. évf. 213. 
sz (2022. szeptember 
13.) Győr és környéke 

Hírek 2. old. 

Kisalföld 

74  Kézművesműhely Felnőtteknek  

Kisalöld, 77.évf. 214. 
sz. (2022. szeptember 
14.) Győr és környéke 

Hírek 3. old. 

Kisalföld 

75  Mire Jó az Irodalom  

Kisalföld, 77. évf. 214. 
sz. (2022. szeptember 
14.) Légyott; Irodalom 

6. old. 

Kisalföld 

76  Változik a nyitva tartás 

 Kisalföld, 77. évf. 
215. sz. (2022. 

szeptember 15.) 
Megyei körkép Hírek 

2. old. 

Kisalföld 

77 
Uszoda-, Könyvtár-, Múzeumkörkép- Győrben már 
korlátozták a nyitvatartást Zárnak az intézmények 

 Kisalföld,  77. évf. 
216. sz. (2022. 

szeptember 16.) 1. 2. 
old 

Kisalföld 



78  Könyvtári napok 

Kisalföld, 77. évf. 231. 
sz. (2022. október 4.) 

Győr és környéke 
3.old. 

Kisalföld 

79 Ketten és külön 

 Kisalföld, 77. évf. 
232. sz. (2022. 

október 5.) Légyott 
Győr Irodalom 6. old 

Kisalföld 

80 Úton a Könyvfutár 

Kisalföld, 77. évf. 237. 
sz. (2022. október 

11.) Megyei körkép 2. 
old. 

Kisalföld 

81  Kortárs Irodalom a Menházban  

Kisalföld, 77. évf. 255. 
sz. (2022. november 

2.) Légyott Győr 
Előadás 6. old. 

Kisalföld 

82 Könyvek új ponton  

Kisalföld, 77. évf. 257. 
sz. (2022. november 
4.) Megyei körkép 3. 

old. 

Kisalföld 

83  Erdélyi költők estje   

Kisalföld, 77. évf. 258. 
sz. (2022. november 

5.) Megyei körkép 
Hírek 2. old. 

Kisalföld 

84 XXI. Győri Könyvszalon  

Kisalföld,  77. évf. 
267. sz. (2022. 
november 16.) 

Légyott Győr Könyv 6. 
old. 

Kisalföld 

85  Ma szünetelnek a szolgáltatások  

Kisalföld, 77. évf. 269. 
sz. (2022. november 

18.) Győr és környéke 
3. old. 

Kisalföld 

86 A könyvek szerelmeseinek ünnepe 
 Kisalföld, 77. évf. 

270. sz. (2022. 
november 19.) 1 old. 

Kisalföld 

87 A könyvek ünnepe  

Kisalföld,  77. évf. 
270. sz. (2022. 

november 19.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

88  A könyv hétvégéje 

 Kisalföld,  77. évf. 
271. sz. (2022. 

november 21.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 



89 Ezen a télen nem az igény diktál 

 Kisalföld,  77. évf. 
272. sz. (2022. 

november 22.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

90  Vetítő filmes klub  

Kisalföld,  77. évf. 
273. sz. (2022. 
november 23.) 

Légyott Film 6. old 

Kisalföld 

91 Nyolcezer vendég a könyvszalonon . 

Kisalfold, 77. évf. 275. 
sz. (2022. november 

25.) Győr és környéke 
4. old 

Kisalföld 

92   Karácsonyváró rejtvényfüzet  
Kisalföld, 77. évf. 278. 

sz. 4. old 
Kisalföld 

93  Keleti Ágnesről a Filmklubban 

 Kisalföld,  77. évf. 
289. sz (2022. 

december 12.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

94 Vetítő Filmes Klub a Kollégiumban  

Kisalföld , 77. évf. 
290. sz. (2022. 

december 13.) Győr 
és környéke 3. old. 

Kisalföld 

95  Buszközlekedés: nem lesz változás  
Kisalföld , 77. évf. 

297. sz. (2022. 
december 21.) 2. old. 

Kisalföld 

96 Mesés Rajzok 

Kisalföld,  77. évf. 
299.sz. (2022. 

december 23.) Győr 
és környéke 3. old. 

  

Kisalföld 

97 
Elindult a legsportosabb városrészt kereső 

program/Ficsór Dávid  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/elindult-a-

legsportosabb-
varosreszt-kereso-

program/ 

gyorplusz.hu 

98 
Keresik a legaktívabb, legsportosabb 

városrészt/Zombai-Kovács Ákos  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/keresik-a-

legaktivabb-
legsportosabb-

varosreszt/ 

gyorplusz.hu 

99 
Megjelent a győri bombázásokról szóló kötet/J. 

Kovács Andrea  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/megjelent-

a-gyori-
bombazasokrol-szolo-

kotet/ 

gyorplusz.hu 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/keresik-a-legaktivabb-legsportosabb-varosreszt/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/keresik-a-legaktivabb-legsportosabb-varosreszt/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/keresik-a-legaktivabb-legsportosabb-varosreszt/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/keresik-a-legaktivabb-legsportosabb-varosreszt/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/keresik-a-legaktivabb-legsportosabb-varosreszt/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megjelent-a-gyori-bombazasokrol-szolo-kotet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megjelent-a-gyori-bombazasokrol-szolo-kotet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megjelent-a-gyori-bombazasokrol-szolo-kotet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megjelent-a-gyori-bombazasokrol-szolo-kotet/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/megjelent-a-gyori-bombazasokrol-szolo-kotet/


100 Költészet napi programok Győrben  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kolteszet-

napi-programok-
gyorben/ 

gyorplusz.hu 

101 Szavakkal festett képek könyvbemutató 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/szav
akkal-festett-kepek-

konyvbemutato 

gyorplusz.hu 

102 Hétvégére ajánljuk/Földvári Gabriella  
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/hetvegere-

ajanljuk-26/ 

gyorplusz.hu 

103 
Győrben is elkezdődött a Petőfi Klubok 

Programsorozat/Kárpát Zsolt  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/gyorben-is-
elkezdodott-a-petofi-

klubok-
programsorozat/ 

gyorplusz.hu 

104 
Győrben is elkezdődik a Petőfi Klubok 

programsorozat  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/gyorben-is-
elkezdodik-a-petofi-

klubok-
programsorozat/ 

gyorplusz.hu 

105 Borverseny Ménfőcsanakon/Németh Boglárka  
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/borverseny

-menfocsanakon/ 

gyorplusz.hu 

106 
Lélekmozgatás a Magyar Parasport Napján/Németh 

Boglárka  

https://www.gyorplus
z.hu/sport/februar-

22-a-magyar-
parasport-napja/ 

gyorplusz.hu 

107 
Ismét minden győri nevezhet az Arrabona 

Évszázadaira/Ficsór Dávid  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ismet-

minden-gyori-
nevezhet-az-

arrabona-
evszazadaira/ 

gyorplusz.hu 

108 Magyar Széppróza Napja a könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/mag
yar-szepproza-napja-

a-konyvtarban 

gyorplusz.hu 

109 
Győr története 1. A kezdetektől 1447-ig Bemutatják 

Győr monográfiájának első kötetét/Földvári 
Gabriella  

https://www.gyorplus
z.hu/programok/gyor

-tortenete-1-a-
kezdetektol-1447-ig/ 

gyorplusz.hu 

110 A XXI. század Kínája/Földvári Gabriella  
https://www.gyorplus

z.hu/programok/a-
xxi-szazad-kinaja/ 

gyorplusz.hu 
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111 Évszakok – napszakok /Földvári Gabriella  
https://www.gyorplus
z.hu/programok/evsz

akok-napszakok 

gyorplusz.hu 

112 
Szívügyünk a mozgás Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér  

https://www.gyorplus
z.hu/sport/szivugyunk

-a-mozgas/ 

gyorplusz.hu 

113 Fotópályázat: „ Az én Győröm – az én közösségem”  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/fotopalyaza

t-az-en-gyorom-az-
en-kozossegem 

gyorplusz.hu 

114 
Nevezze el a Ménfőcsanaki és a Gyirmóti 

Művelődési Házat  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/nevezze-el-
a-menfocsanaki-es-a-
gyirmoti-muvelodesi-

hazat/ 

gyorplusz.hu 

115 
Elismerés a magyar kultúra napján Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és közösségi Tér  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/elismeres-

a-magyar-kultura-
napjan/  

gyorplusz.hu 

116 Kultúránk dicsérete/Földvári Gabriella  
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kulturank-

dicserete/ 

gyorplusz.hu 

117 A magyar kultúra hete  

https://www.gyorplus
z.hu/programok/mag

yar-kultura-hete-a-
gyori-konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

118 Tovább szépül a könyvtár/Németh Boglárka  
https://www.gyorplus

z.hu/gyor/tovabb-
szepul-a-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

119 
Idén is szeretettel várja látogatóit a Dr. Kovács Pál 

Könyvtár  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/iden-is-

szeretettel-var-
minden-latogatot-a-

dr-kovacs-pal-
konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

120 Mit olvasnak a győriek?/ Földvári Gabriella  
https://www.gyorplus

z.hu/gyor/mit-
olvasnak-a-gyoriek/ 

gyorplusz.hu 

121 Közelítő hangok  
https://www.gyorplus
z.hu/programok/koze

lito-hangok/ 
gyorplusz.hu 

122  Hullámok finisszázs  
https://www.gyorplus
z.hu/programok/hulla

mok-finisszazs/ 

gyorplusz.hu 
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123 A Magyar Parasport Napja 

https://www.gyorplus
z.hu/sport/februar-

22-a-magyar-
parasport-napja/ 

gyorplusz.hu 

124 Ismerkedjünk meg a győri németekkel! 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ismerkedju

nk-meg-a-gyori-
nemetekkel/ 

gyorplusz.hu 

125 Barátom a természet  
https://www.gyorplus
z.hu/programok/bara

tom-a-termeszet/ 

gyorplusz.hu 

126 Radnóti: Bor  
https://www.gyorplus
z.hu/programok/radn

oti-bor-abda/ 

gyorplusz.hu 

127  Egy átballagó vándor könyvbemutató 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/egy-

atballago-vandor-
konyvbemutato/ 

gyorplusz.hu 

128 
Hamarosan startol a Szívügyünk a mozgás! című 

projekt 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor-

reggeli/hamarosan-
startol-a-szivugyunk-

a-mozgas-cimu-
projekt/ 

gyorplusz.hu 

129 
 Aranybulla 800 – Ötrészes online történelmi 

vetélkedő 

https://www.gyorplus
z.hu/nagyvilag/arany
bulla-800-otreszes-
online-tortenelmi-

vetelkedo/ 

gyorplusz.hu 

130 
 Családias hangulatban zajlott a jubileumi 

halászléfőző verseny  

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/csaladias-
hangulatban-zajlik-a-

jubileumi-
halaszlefozo-verseny/ 

gyorplusz.hu 

131 Öt nap van hátra a városismereti vetélkedőből! 

https://www.gyorplus
z.hu/arrabona-

toto/iden-is-sikeres-a-
varosismereti-

vetelkedo/ 

gyorplusz.hu 

132 
 

 Kavalkád a könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/kava

lkad-a-konyvtarba/ 

gyorplusz.hu 
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133 
 

 Idén is sikeres a városismereti vetélkedő 

https://www.gyorplus
z.hu/arrabona-

toto/iden-is-sikeres-a-
varosismereti-

vetelkedo/ 

gyorplusz.hu 

134  Megvan a három Belvárosi Felfedező-nyertes! 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/megvan-a-

harom-belvarosi-
felfedezo-nyertes/ 

gyorplusz.hu 

135  Helytörténeti séták a városban 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/helytorten
eti-setak-a-varosban/ 

gyorplusz.hu 

136  Kismamák a munkaerőpiacon 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kismamak-
a-munkaeropiacon/ 

gyorplusz.hu 

137 
 Megvan a gyirmóti és a ménfőcsanaki művelődési 

ház új neve! 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/megvan-a-

gyirmoti-es-a-
menfocsanaki-

muvelodesi-haz-uj-
neve/ 

gyorplusz.hu 

138  Szabadtéri, közösségi mozi Győrben 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/szabadteri-

kozossegi-mozi-
gyorben/ 

gyorplusz.hu 

139  Könyvhét 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/konyvhet/ 

gyorplusz.hu 

140  Megnyílt a győri Ünnepi Könyvhét 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/megnyilt-a-

gyori-unnepi-
konyvhet/ 

gyorplusz.hu 

141 Ungarndeutscher Salon 
https://www.gyorplus
z.hu/programok/unga
rndeutscher-salon-7/ 

gyorplusz.hu 

142  Nyári gyerekprogramok a könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/nyari
-gyerekprogramok-a-

konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

143 Nyári gyerekprogramok és könyves kihívás 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/nyari-

gyerekprogramok-es-
konyves-kihivas/ 

gyorplusz.hu 
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144  Névtábla Jordán László emlékére 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/nevtabla-

jordan-laszlo-
emlekere/ 

gyorplusz.hu 

145  Díjat nyert a Győri képeskönyv 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/dijat-nyert-
a-gyori-kepeskonyv/ 

gyorplusz.hu 

146 Könyvbemutató- Ferdinand von Hardegg 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/kony

vbemutato-
ferdinand-graf-von-

hardegg/ 

gyorplusz.hu 

147  Könyves kihívások az olvasás szerelmeseinek 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/konyves-

kihivasok-az-olvasas-
szerelmeseinek/ 

gyorplusz.hu 

148 
 

Izgalmas programokat kínál a könyvtár 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/izgal

mas-programokat-
kinal-a-konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

149 A Győr+ kérdez, a képviselő válaszol 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/a-

kepviselo-kerdez-a-
szakember-valaszol/ 

gyorplusz.hu 

150  Utazó Digitális Élményközpont a győri könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/utaz

o-digitalis-
elmenykozpont-a-
gyori-konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

151 Szabadtéri Közösségi Mozi 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/szab

adteri-kozossegi-
mozi/ 

gyorplusz.hu 

152 
 Drónok, lego, robotok, VR és 3D nyomtató a 

könyvtárban/ Ficsor Dávid 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/dronok-
lego-robotok-vr-es-

3d-nyomtato-a-
konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

153  Kívülről is megszépül a megyei könyvtár 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kivulrol-is-
megszepul-a-megyei-

konyvtar/ 

gyorplusz.hu 
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154  Újra Hídpiknik lesz Pinnyéden/ Földvári Gabriella 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ujra-
hidpiknik-lesz-

pinnyeden/ 

gyorplusz.hu 

155  Alkoss a Gyermekkönyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/alko

ss-a-
gyermekkonyvtarban-

3/ 

gyorplusz.hu 

156  II. Pinnyédi Hídpiknik 
https://www.gyorplus

z.hu/programok/ii-
pinnyedi-hidpiknik/ 

gyorplusz.hu 

157  Alkoss a gyermekkönyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/alko

ss-a-
gyermekkonyvtarban-

3/ 

gyorplusz.hu 

158  Újvárosi esték: Kortárs irodalom a Menházban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ujvarosi-

estek-kortars-
irodalom-a-
menhazban/ 

gyorplusz.hu 

159  Képi reflexiók 
https://www.gyorplus
z.hu/programok/kepi-

reflexiok/ 

gyorplusz.hu 

160  Szombatonként ismét nyitva a könyvtár 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/szombaton
kent-ismet-nyitva-a-

konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

161 Könyvklub- Vámos Miklós: Dunapest 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/kony
vklub-vamos-miklos-

dunapest/ 

gyorplusz.hu 

162  XXIII. Csallóközi színes ceruzák 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/xxiii-

csallokozi-szines-
ceruzak-2/ 

gyorplusz.hu 

163 
 

 Mire jó a szépirodalom 

https://www.gyorplus
z.hu/kultura/mire-jo-

a-szepirodalom/ 

gyorplusz.hu 

164  Kortárs irodalom a Menházban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/kort

ars-irodalom-a-
menhazban/ 

gyorplusz.hu 
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165 Szépen fognak a „Csallóközi színes ceruzák” 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/szepen-

fognak-a-csallokozi-
szines-ceruzak/ 

gyorplusz.hu 

166 
Kreatívan a Könyvtárban Közösségi Kreatív, 

művészeti foglalkozás 

https://www.gyorplus
z.hu/kultura/kozosseg

i-kreativ-muveszeti-
foglalkozas/ 

gyorplusz.hu 

167  Változik a könyvtárak nyitvatartása 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/valtozik-a-

konyvtarak-
nyitvatartasa/ 

gyorplusz.hu 

168 
 

 Vetítő- közösségépítő filmes klub 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/vetit

o-kozossegepito-
filmes-klub-es-

kozonsegtalalkozo/ 

gyorplusz.hu 

169 Információk az aktuális könyvkölcsönzésről 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/informacio

k-az-aktualis-
konyvkolcsonzesrol/ 

gyorplusz.hu 

170  Gyirmóka- Családi nap Gyirmóton 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/gyirmoka-

csaladi-nap-
gyirmoton/ 

gyorplusz.hu 

171  Kézművesprogram a MOKKÁban 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kezmuvesp
rogram-a-mokkaban/ 

gyorplusz.hu 

172 
 Muzsikáló irodalom Volt egy fakatona Kaláka a 

Bezerédj- kastélyban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kalaka-a-

bezeredj-kastelyban/ 

gyorplusz.hu 

173  Az eső sem mosta el a „GyirMókát”/ Kárpát Zsolt 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/az-eso-
sem-mosta-el-a-

gyirmokat/ 

gyorplusz.hu 

174  Változások a könyvtárban/ Németh Boglárka 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/valtozasok-

a-konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

175  Elindult a népszámlálás 
https://www.gyorplus

z.hu/gyor/indul-a-
nepszamlalas/ 

gyorplusz.hu 
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176  Rajzpályázat Hencidától Boncidáig 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/hencidatol-

boncidaig/ 

gyorplusz.hu 

177 
 A zene… az kell! Pályázati füzet felső tagozatos 

tanulóknak 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/a-zene-az-

kell/ 

gyorplusz.hu 

178 Dulai Péter: Gyilkosság a panel tetején 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/dulai

-peter-gyilkossag-a-
panel-tetejen/ 

gyorplusz.hu 

179 
 Örök tél Vetítő – közösségépítő filmes klub 

közönségtalálkozóval 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/orok-tel-

vetito-kozossegepito-
filmes-klub-

kozonsegtalalkozoval
%EF%BF%BC/ 

gyorplusz.hu 

180 Tart a népszámlálás 
https://www.gyorplus

z.hu/gyor/tart-a-
nepszamlalas/ 

gyorplusz.hu 

181 Könyvfutár szolgáltatással bővül a könyvtár kínálata 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/konyvfutar-
szolgaltatassal-bovul-
a-konyvtar-kinalata/ 

gyorplusz.hu 

182 Készítsünk makramét! 
https://www.gyorplus
z.hu/gyor/keszitsunk-

makramet-2/ 

gyorplusz.hu 

183 
 Vetítő: közösségépítő filmes klub és 

közönségtalálkozó 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/vetit

o-kozossegepito-
filmes-klub-es-

kozonsegtalalkozo/ 

gyorplusz.hu 

184 Makramézás a József Attila Művelődési Házban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/makrameza

s-a-jozsef-attila-
muvelodesi-hazban/ 

gyorplusz.hu 

185 
 Pénteki Gyermekkuckó a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/pent
eki-gyermekkucko-a-

kisfaludy-karoly-
konyvtarban%EF%BF

%BC/ 

gyorplusz.hu 
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186  XXI. Győri Könyvszalon: elérhetők a programok 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/xxi-gyori-

konyvszalon-
elerhetok-a-
programok/ 

gyorplusz.hu 
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 Könyves átvételi pont a Bezerédj- kastélyban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/konyves-

atveteli-pont-a-
bezeredj-kastelyban/ 

gyorplusz.hu 

188 
Energiatakarékos üzemmódra kapcsolt a Győri 

Könyvszalon/ Kárpát Zsolt 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/energiatak
arekos-uzemmodra-

kapcsolt-a-gyori-
konyvszalon/ 

gyorplusz.hu 

189 
 Ingyenes irodalmi est a Kossuth Zsuzsanna 

Kollégiumban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ingyenes-

irodalmi-est-a-
kossuth-zsuzsanna-

kollegiumban-2/ 

gyorplusz.hu 

190 Ingyenes filmvetítés a Kisfaludy Könyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/ingyenes-

filmvetites-a-
kisfaludy-

konyvtarban/ 

gyorplusz.hu 

191 
XXI. Győri Könyvszalon Kinyitja kapuit a könyves 

kavalkád 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kinyitja-
kapuit-a-konyves-

kavalkad/ 

gyorplusz.hu 

192  Megérkezett Győrbe a Petőfi-busz 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/megerkeze

tt-gyorbe-a-petofi-
busz/ 

gyorplusz.hu 
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 Kisebb helyen, családias hangulatban zajlik a Győri 

Könyvszalon 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kisebb-
helyen-csaladias-

hangulatban-zajlik-a-
konyvszalon/ 

gyorplusz.hu 

194  Közel 8000 embert vonzott a Győri Könyvszalon 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/kozel-8000-

embert-vonzott-a-
gyori-konyvszalon/ 

gyorplusz.hu 
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195 Karácsonyváró füzet a Gyermekkönyvtárban 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/karacsonyv

aro-fuzet-a-
gyermekkonyvtarban/ 

gyorplusz.hu 
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 Könyvfutár A történelmi regények és a krimik a 

legnépszerűbbek 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/a-

tortenelmi-regenyek-
a-krimik-a-

legnepszerubbek/ 

gyorplusz.hu 

197 
 Furfangos manócsínyekkel várja a karácsonyt a 

könyvtár 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/furfangos-

manocsinyekkel-
varja-a-karacsonyt-a-

konyvtar/ 

gyorplusz.hu 

198 Alkoss hóember fenyődíszt a Gyermekkuckóban 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/alko

ss-hoember-
fenyodiszt-a-

gyermekkuckoban/ 

gyorplusz.hu 

199  Civil programok a jótékonyság jegyében 

https://www.gyorplus
z.hu/nagyvilag/civil-

programok-a-
jotekonysag-

jegyeben/ 

gyorplusz.hu 

200  Karácsony az Akkordeon tánczenekarral 

https://www.gyorplus
z.hu/programok/kara
csony-az-akkordeon-

tanczenekarral/ 

gyorplusz.hu 

201  Nyakkendő nélkül Knézy Jenővel- A győri közbeszéd 

https://www.gyorplus
z.hu/nyakkendo-

nelkul-knezy-
jenovel/nyakkendo-

nelkul-knezy-jenovel-
a-gyori-kozbeszed/ 

gyorplusz.hu 

202 Ünnepváró Fabrikáló 
https://www.gyorplus
z.hu/programok/unne

pvaro-fabrikalo/ 

gyorplusz.hu 
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 Idén is meghirdetik a Lengyel Alfréd Honismereti 

versenyt 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/iden-is-

meghirdetik-a-
lengyel-alfred-
honismereti-

versenyt/ 

gyorplusz.hu 
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204  A Kisfaludy Károly Könyvtár ünnepi nyitvatartása 

https://www.gyorplus
z.hu/gyor/a-kisfaludy-

karoly-konyvtar-
unnepi-nyitvatartasa/ 

gyorplusz.hu 
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2022. január 11.: Festménykiállítás nyílik kollégánk, 

Gülch Csaba emlékére 

https://www.kisalfold
.hu/vezeto-

hirek/2022/01/festm
enykiallitas-nyilik-
kollegank-gulch-
csaba-emlekere-

gyorben?utm_source
=hirstart&utm_mediu
m=referral&utm_cam
paign=hiraggregator 

 

kisalfold.hu 
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2022. január 25.: Győrieknek hirdet fotópályázatot a 

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
01/gyorieknek-hirdet-
fotopalyazatot-a-dr-
kovacs-pal-konyvtar-

es-kozossegi-ter 

kisalfold.hu 
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 2022. január 27.: Idén kiderül, hogy melyik Győr 

legsportosabb közössége 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
01/iden-kiderul-hogy-

melyik-gyor-
legsportosabb-

kozossege/ 

kisalfold.hu 

208 
2022. február 12.: Győri érték: a város és a 

forradalom krónikája 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kozelet/2022/02/gyor
i-ertek-a-varos-es-a-
forradalom-kronikaja 

kisalfold.hu 

209 
2022. február 22.: Zenés irodalmi est Győrben 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

02/zenes-irodalmi-
est-gyorben 

kisalfold.hu 
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2022. március 13.: Föl a zászlóval magasra! - 

Győrben is elkezdődik a Petőfi Klubok 
Programsorozat 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

03/fol-a-zaszloval-
magasra-gyorben-is-
elkezdodik-a-petofi-

klubok-
programsorozat 

 

kisalfold.hu 
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2022. április 1.: Digitálisan is elérhető a Győri 

Képeskönyv 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kultura/2022/04/digit
alisan-is-elerheto-a-

gyori-kepeskonyv 

kisalfold.hu 
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2022. április 8.: Mutatjuk a legjobb hétvégi megyei 

programokat már a húsvét jegyében! 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

eletstilus/2022/04/m
utatjuk-a-legjobb-
hetvegi-megyei-

programokat-mar-a-
husvet-jegyeben 

kisalfold.hu 

213 
2022. április 29.: Bartók tavasz Győrben, majálisok 

megyeszerte 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

eletstilus/2022/04/ba
rtok-tavasz-gyorben-

majalisok-
megyeszerte 

kisalfold.hu 

214 Honismereti verseny a győri könyvtárban  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

01/honismereti-
verseny-a-gyori-

konyvtarban 

kisalfold.hu 

215 Kettős bemutatót tartottak Győrben  

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kultura/2022/02/kett
os-bemutatot-

tartottak-gyorben 

kisalfold.hu 

216 
A parasportokkal ismerkedtek a hallgatók a győri 

egyetemen  

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

sport/2022/02/a-
parasportokkal-
ismerkedtek-a-

hallgatok-a-gyori-
egyetemen-fotok 

kisalfold.hu 
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217 Könyvklub a győri könyvtárban  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
03/konyvklub-a-gyori-

konyvtarban 

kisalfold.hu 

218 
Győrben is elkezdődött a Petőfi Klubok 

programsorozat  

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kultura/2022/03/gyor
ben-is-elkezdodott-a-

petofi-klubok-
programsorozat-fotok 

kisalfold.hu 

219 Pénteken nyílik Bögi Tamás emlékkiállítása Győrben  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
03/penteken-nyilik-

bogi-tamas-
emlekkiallitasa-

gyorben 

kisalfold.hu 

220 Mesekuckó a győri könyvtárban  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

03/mesekucko-a-
gyori-konyvtarban 

kisalfold.hu 

221 
Mosonmagyaróváron mutatta be új novelláskötetét 

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 
igazgatója  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
03/mosonmagyarovar

on-mutatta-be-uj-
novellaskotetet-a-dr-
kovacs-pal-konyvtar-

es-kozossegi-ter-
igazgatoja 

kisalfold.hu 

222 Versszínházi előadás Győrben  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

04/versszinhazi-
eloadas-gyorben 

kisalfold.hu 

223 
„Föld és ég között” címmel Németh Ottó 

festőművész kiállítása  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
04/fold-es-eg-kozott 

kisalfold.hu 

224 Radnóti-emlékek a győri fotóművész szemével 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kultura/2022/04/radn
oti-emlekek-a-gyori-

fotomuvesz-szemevel 

kisalfold.hu 
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225 Előadás Győrben Relaxációs technikák  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

05/relaxacios-
technikak 

kisalfold.hu 

226 
Mutatjuk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

közelgő programjait 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

05/mutatjuk-a-dr-
kovacs-pal-konyvtar-

es-kozossegi-ter-
kozelgo-programjait 

kisalfold.hu 

227 
 Mutatjuk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér közelgő programjait  

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/

05/mutatjuk-a-dr-
kovacs-pal-konyvtar-

es-kozossegi-ter-
kozelgo-programjait 

kisalfold.hu 

228  Változik az Ünnepi Könyvhét programja Győrben 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kultura/2022/06/valt
ozik-az-unnepi-

konyvhet-programja-
gyorben 

kisalfold.hu 

229 
A könyv ünnepe Ünnepi Könyvhét a győri 

belvárosban, bemutatók, dedikálások, zenés 
programok… 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

eletstilus/2022/06/un
nepi-konyvhet-a-

gyori-belvarosban-
bemutatok-

dedikalasok-zenes-
programok-

gyermeksarok-
foglalkozasok-iden-
sem-maradnak-el-

video-fotok 

kisalfold.hu 

230 
 Győrbe hozza a képregényrajzolókat a 20 éves 

Mayer Roland 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

eletstilus/2022/06/gy
orbe-hozza-a-

kepregenyrajzolokat-
a-20-eves-mayer-

roland 

kisalfold.hu 

231 Nyárra módosul a könyvtár nyitva tartása Győrben 

https://www.kisalfold
.hu/rovidhirek/2022/
06/nyarra-modosul-a-

konyvtar-nyitva-
tartasa-gyorben 

kisalfold.hu 
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232  Fitz József - könyvdíjat nyert a Győri képeskönyv 

https://www.kisalfold
.hu/vezeto-

hirek/2022/06/fitz-
jozsef-konyvdijat-

nyert-a-gyori-
kepeskonyv 

kisalfold.hu 

233 
 Mutatjuk a hétvége legtutibb Győr- Moson- Sopron 

megyei programjait 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

eletstilus/2022/07/m
utatjuk-a-hetvege-

legtutibb-gyor-
moson-sopron-

megyei-programjait 

kisalfold.hu 

234  Idén is lesz piknik a Pinnyédi Híd lábánál 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kozelet/2022/08/iden
-is-lesz-piknik-a-

pinnyedi-hid-labanal 

kisalfold.hu 

235  Új külsőt kap a győri könyvtár 

https://www.kisalfold
.hu/helyi-

kozelet/2022/08/uj-
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Elkezdődött a Petőfi Klubok rendezvénysorozata 

Győrben 
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Barangolás Európában - Bögi Tamás (1951-2022) 

emlékkiállítása a győri könyvtárban 

https://www.gyorisza
lon.hu/news/16369/1
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10 éves a Hazajáró turisztikai műsor - 

Közönségtalálkozó és beszélgetés a győri 
könyvtárban – Sulyok Attiláné írása 
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 2022. április 1.: képeskönyv – online - Már 

ingyenesen is elérhető, letölthető a győri könyvtár 
népszerű kiadványa 
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 A Lengyel Alfréd Honismereti Verseny 

eredményhirdetése - Véget ért a győri könyvtár 
diákoknak szóló pályázata 

https://www.gyorisza
lon.hu/news/16385/6
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verseny Ménfőcsanakon 
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 Gárdonyi Géza felolvasóest a Ménfőcsanaki 

Fiókkönyvtárban 
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 Száz év arcai – A komáromi MOLAJ Fotóstúdió 

tárlata - Kiállítás a József Attila Művelődési Házban 
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 ''...Visszanéztem félutamból…'' - F. Csapó Irén 

kiállítása a győri könyvtárban 
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 Zenés barangolás az irodalomban: Tabuk a 

költészetben - Rendhagyó irodalomóra a Baksa 
Kálmán Gimnáziumban 

https://www.gyorisza
lon.hu/news/16519/1
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 A könyv … nem akar meghalni – Zalán Tibor 

szavaival nyílt meg a 93. Ünnepi Könyvhét és 21. 
Gyermekkönyvnapok Győrben 

https://www.gyorisza
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 ''Újra együtt'' Kiállításmegnyitó és beszélgetés a 

művészetről a Győri Alkotók Napóra Egyesületének 
tagjaival 

https://www.gyoriko
nyvtar.hu/news/3344

/167/%C3%9Ajra-
egy%C3%BCtt 

gyoriszalon.hu 
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 Elindult a Nyári Könyves Kihívás a győri 

könyvtárban 

https://www.gyorisza
lon.hu/news/16669/1
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Ferdinand Graf von Hardegg I. - Kötetbemutató a 

győri könyvtárban 

https://www.gyoriko
nyvtar.hu/news/3426
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von-Hardegg-I./d,NDb 

gyoriszalon.hu 
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 Utazó digitális élményközpont - A modern technika 

csodái a győri könyvtárban  

https://www.gyoriko
nyvtar.hu/news/1556
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 Képi reflexiók - Virág Lajos fotókiállítása a győri 

könyvtár Ménfőcsanaki Művelődési Házában 

https://www.gyorisza
lon.hu/news/16874/1

02/K%C3%A9pi-
reflexi%C3%B3k 
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 Képtelen képregény – Díjátadótól a 

kiállításmegnyitón át a tapasztalatcseréig 
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 Flow-élmény Gyárvárosban, avagy hogy készül a 

leporelló? - Berente Erika írása 

https://www.gyorisza
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A Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon - 2022. 

október 3-7. ‒ Sulyok Attiláné írása 
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Könyvünnep újratöltve – Idén is várja az 

érdeklődőket a Győri Könyvszalon 
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 A XXI. Győri Könyvszalon Alkotói Díja Vári Fábián 

Lászlónak 

https://www.gyorisza
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 Petőfi a XXI. Győri Könyvszalonon Körkép – SzaSzi 

írása 

https://www.gyorisza
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 A XXI. Győri Könyvszalon képekben - Szabó Béla 

képriportja 
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Szabó Magda felolvasóest a Ménfőcsanaki 

Fiókkönyvtárban - Sulyok Attiláné írása 

https://www.gyorisza
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 2022. december 08. : Tisztújítás a könyvtári 
szakmában - Berente Erika tudósítása a KKKE 

közgyűléséről 
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A Méliuszban is ki lehet tölteni a népszámlálási 
kérdőívet 
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kerdoivet 
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 KSH: könyvtárakban is ki lehet tölteni a 
népszámlálás online kérdőívét 

https://hirado.hu/bel
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/ksh-konyvtarakban-
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kerdoivet 
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Népszámlálás - KSH: könyvtárakban is ki lehet 
tölteni az online kérdőívet 
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/ksh-konyvtarakban-
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kerdoivet 

 hirtv.hu 

300 
  

 Holnap kezdődik az Ünnepi Könyvhét Győrben 

https://hir.ma/kult/h
olnap-kezdodik-az-
unnepi-konyvhet-
gyorben/785482 

hir.ma 
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 Népszámlálás: Túl a félmillió online kitöltésen - 
Könyvtárakban is ki lehet tölteni a kérdőívet 

https://www.teol.hu/
helyi-

kozelet/2022/10/kon
yvtarakban-is-ki-

lehet-tolteni-online-a-
nepszamlalasi-

kerdoivet 
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 Holnap kezdődik a könyvhét Győrben 

https://kultura.hu/hol
nap-kezdodik-a-

konyvhet-gyorben/ 
 kultura.hu 
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 KSH: Könyvtárakban is ki lehet tölteni az online 
kérdőívet 

https://www.magyar
hirlap.hu/belfold/202
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 MNT szakmai napok a néprajzi gyűjtésről II. 

https://magyarmuzeu
mok.hu/cikk/mnt-
szakmai-napok-a-

neprajzi-gyujtesrol-ii 
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 Vendéglő a Parnasszuson – Győrben ünnepeltük a 
magyar széppróza napját 

http://fokuszegyesule
t.hu/2020/02/29/ven

deglo-a-
parnasszuson-a-

magyar-szepproza-
napjat-unnepeltuk-

gyorott/ 
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 Ave spes nostra – A Váradi, Zalka-antifonálét 
bemutató kiállítás nyílt Győrben 

https://www.magyar
kurir.hu/kultura/ave-
spes-nostra-varadi-
zalka-antifonalet-

bemutato-kiallitas-
nyilt-gyorben 
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Nagyon fontos bejelentés, de nem csak ezért 
érdemes könyvtárakba járni 

https://metropol.hu/
aktualis/2022/10/nag

yon-fontos-
bejelentes-de-nem-
csak-ezert-erdemes-
konyvtarakba-jarni 
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308 
 

 Medárd átírta a könyvhét programját 

https://nalunk.ujszo.c
om/gyor/medard-
atirta-a-konyvhet-

programjat 

 
nalunk.ujszo.co

m 

309  Az év legjobbjának ítélték a Győri képeskönyvet 

https://nalunk.ujszo.c
om/gyor/kultura/az-

ev-legjobbjanak-
iteltek-a-gyori-
kepeskonyvet 

 
nalunk.ujszo.co

m 

310  Energiatakarékos lesz a könyvtár 
https://nalunk.ujszo.c
om/gyor/energiataka
rekos-lesz-a-konyvtar 

 
nalunk.ujszo.co

m 

311 
Győri művelődési házak, fiókkönyvtárak is zárnak 

jövő héttől 

https://nalunk.ujszo.c
om/gyor/gyori-

muvelodesi-hazak-
fiokkonyvtarak-is-
zarnak-jovo-hettol 

 
nalunk.ujszo.co

m 

312  Könyvszalon: sok jó szerző lesz kis helyen 

https://nalunk.ujszo.c
om/gyor/kultura/kon

yvszalon-sok-jo-
szerzo-lesz-kis-helyen 

 
nalunk.ujszo.co

m 

https://nalunk.ujszo.com/gyor/kultura/az-ev-legjobbjanak-iteltek-a-gyori-kepeskonyvet
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https://nalunk.ujszo.com/gyor/kultura/az-ev-legjobbjanak-iteltek-a-gyori-kepeskonyvet
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https://nalunk.ujszo.com/gyor/kultura/az-ev-legjobbjanak-iteltek-a-gyori-kepeskonyvet


313 
Megjelent az új nosztalgiakönyv Győrről: ön mit 

mesélne el az 50 évből 

https://nalunk.ujszo.c
om/kultura/megjelen

t-az-uj-
nosztalgiakonyv-
gyorrol-on-mit-

meselne-el-az-50-
evbol 

 
nalunk.ujszo.co

m 

314 
  

Könyvtárakban is ki lehet tölteni online a 
népszámlálási kérdőívet 

https://novekedes.hu
/hirek/konyvtarakban

-is-ki-lehet-tolteni-
online-a-

nepszamlalasi-
kerdoivet 

novekedes.hu 

315 
 

könyvtárakban is ki lehet tölteni az online kérdőívet 

https://www.orientpr
ess.hu/cikk/2022-10-

05_ksh-
konyvtarakban-is-ki-

lehet-tolteni-az-
online-kerdoivet 

 orientpress.hu 

316 
 

 A könyvtárakban is ki lehet tölteni az online 
népszámlálási kérdőívet 

https://www.origo.hu
/itthon/20221004-
ksh-nepszamlalas-

online-kerdoiv-
konyvtar.html 

 origo.hu 

317 
  

 Külsőleg is megújul a győri könyvtár/ Lukács Bence 

https://gyorihirek.hu/
Kulsoleg_is_megujul_

a_gyori_konyvtar/ 

Oxygen Media 
Győri Hírek és 

Magazin 

318 
  

 Másodszor is Hídpiknik 

https://gyorihirek.hu/
masodszor_is_hidpikn

ik/ 

Oxygen Media 
Győri Hírek és 

Magazin 

319 
  

2022. szeptember 15. Fiókkönyvtárak, művelődési 
házak – Ezek is zárnak Győrben 

  
Oxygen Media 
Győri Hírek és 

Magazin 

320 
  

 A győri könyvtárban is ki lehet tölteni online a 
népszámlálási kérdőíveket 

https://gyorihirek.hu/
a_gyori_konyvtarban
_is_ki_lehet_tolteni_
online_a_nepszamlal

asi_kerdoiveket/ 

Oxygen Media 
Győri Hírek és 

Magazin 

https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://nalunk.ujszo.com/kultura/megjelent-az-uj-nosztalgiakonyv-gyorrol-on-mit-meselne-el-az-50-evbol
https://www.origo.hu/itthon/20221004-ksh-nepszamlalas-online-kerdoiv-konyvtar.html
https://www.origo.hu/itthon/20221004-ksh-nepszamlalas-online-kerdoiv-konyvtar.html
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321 
 

 Könyvtárakban is ki lehet tölteni a népszámlálási 
kérdőíveket 

https://telex.hu/belfo
ld/2022/10/04/ksh-

konyvtar-
megallapodas-
nepszamlalasi-
kerdoiv-online 

 telex.hu 

322 
 

Egy átballagó vándor – A 19 éves Hárs Ottó naplója 
Győr bombázásáról 

https://ugytudjuk.hu/
cikk/2022-04-13_egy-
atballago-vandor-a-
19-eves-hars-otto-

naploja-gyor-
bombazasarol 

 ugytudjuk.hu 

323 
 

Holnap kezdődik az Ünnepi Könyvhét Győrben 

https://webradio.hu/
hirek/kultura/holnap-
kezdodik-az-unnepi-
konyvhet-gyorben 

 webradio.hu 

324 
 Idén is változatos programok várják a közönséget a 

Magyar Széppróza Napján 

https://fidelio.hu/kon
yv/iden-is-valtozatos-
programok-varjak-a-

kozonseget-a-
magyar-szepproza-

napjan-169114.html 

fidelio.hu 

325 
 Vendéglő a Parnasszuson – Győrben ünnepeltük a 

magyar széppróza napját 

https://magyarnaplo.
hu/blog/2022/02/24/

vendeglo-a-
parnasszuson-

gyorben-unnepeltuk-
a-magyar-szepproza-

napjat/ 

magyarnaplo.h
u 

326 
 Ave spes nostra – A Váradi, Zalka-antifonálét 

bemutató kiállítás nyílt Győrben 

https://www.magyar
kurir.hu/kultura/ave-
spes-nostra-varadi-
zalka-antifonalet-

bemutato-kiallitas-
nyilt-gyorben 

magyarkurir.hu 

327 
 Egy átballagó vándor – A 19 éves Hárs Ottó naplója 

Győr bombázásáról 

https://ugytudjuk.hu/
cikk/2022-04-13_egy-
atballago-vandor-a-
19-eves-hars-otto-

naploja-gyor-
bombazasarol 

 

ugytudjuk.hu 
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328  2022. január 4.: Tovább szépül a könyvtár 
https://www.youtube
.com/watch?v=sAIMo

Ua1fLQ 

 Győr+ TV 

329 
 

2022. január 27.: Konkrét – Fotó- és névpályázatot 
indított a könyvtár  

https://www.gyorplus
z.hu/konkret/foto-es-

nevpalyazatot-
inditott-a-konyvtar/ 

 Győr+ TV 

330 
 2022. március 18.: Győrben is elindultak a Petőfi 

Klubok 

https://www.youtube
.com/watch?v=w85R

GkM8kTc 

 Győr+ TV 

331 
• 2022. július 6.: Könyves kihívások az olvasás 

szerelmeseinek 

https://www.google.c
om/search?q=K%C3%
B6nyves+kih%C3%AD
v%C3%A1sok+az+olva
s%C3%A1s+szerelmes
einek+gy%C5%91r+%
2B+tv&oq=K%C3%B6
nyves+kih%C3%ADv%
C3%A1sok+az+olvas%
C3%A1s+szerelmesei

nek+gy%C5%91r+%2B
+tv&aqs=chrome..69i
57j33i160l2.7679j0j4
&sourceid=chrome&i

e=UTF-
8#fpstate=ive&vld=ci
d:d8267ba7,vid:41rXq

r8eY34 

 Győr+ TV 

332 
• 2022. augusztus 5.: Drónok, Lego robotok, VR és 

3D nyomtató a könyvtárban 

https://www.youtube
.com/watch?v=26cvY

TRR_Ys 
 Győr+ TV 

333 
• 2022. augusztus 8.: Kívülről is megszépül a megyei 

könyvtár 

https://www.youtube
.com/watch?v=J5qbS

ZWe5gU 
 Győr+ TV 

334 
• 2022. június 9. : Híradó élő bejelentkezés, interjú 

Dr. Horváth Sándor Domonkossal az Ünnepi 
Könyvhét győri programjairól 

   M1 

335 Konkrét - fotó és névpályázatot indít a könyvtár 
https://www.youtube
.com/watch?v=AIntR5

u072c 

 Győr+ TV 

https://www.youtube.com/watch?v=sAIMoUa1fLQ
https://www.youtube.com/watch?v=sAIMoUa1fLQ
https://www.youtube.com/watch?v=sAIMoUa1fLQ
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https://www.youtube.com/watch?v=AIntR5u072c
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336 Hullámok, Gülch Csaba emlékére 
https://www.youtube
.com/watch?v=YZVuB

0IJSFc  

 Győr+ TV 

337 Paverpol kiállítás Szabadhegyen 
https://www.youtube
.com/watch?v=pj6afo

7NS8U 

 Győr+ TV 

338 Győrben is elindultak a Petőfi Klubok 
https://www.youtube
.com/watch?v=w85R

GkM8kTc 

 Győr+ TV 

339 Hazajáró közönségtalálkozó Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=5azDe

mCLABk 

 Győr+ TV 

340 Hazajáró közönségtalálkozó Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=8tJzbA

uC4as 

 Győr+ TV 

341 Napló a győri bombázásról 
https://www.youtube
.com/watch?v=hNtZe

boZcq0 

 Győr+ TV 

342 Keresik a legaktívabb, legsportosabb városrészt 
https://www.youtube
.com/watch?v=bL3TD

gyOpig 

 Győr+ TV 

343 Termelői és egészségpiac is lesz Csanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=YBSmy

ddGp4U 

 Győr+ TV 

344 Tovább bővül és egyre népszerűbb a csanaki piac 
https://www.youtube
.com/watch?v=kGtPX

Whi-E0 

 Győr+ TV 

345 Családias hangulat a 10. Halászléfőző Versenyen 
https://www.youtube
.com/watch?v=qh2nc

xkVkPA 

 Győr+ TV 

346 Újra piac és gyereknap is lesz Csanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=A326e

l83Ths 

 Győr+ TV 

347 Gyereknap és piac is volt Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=gl05lL

plbNI  

 Győr+ TV 

348 Civil nap lesz Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=DD7tJ

H7CK7A 

 Győr+ TV 

349 Megnyílt az Ünnepi Könyvhét 
https://www.youtube
.com/watch?v=lkmsIC

nLp_c 

 Győr+ TV 

350 Piac és bababörze Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=0PasjL

o_KgM 

 Győr+ TV 

https://www.youtube.com/watch?v=YZVuB0IJSFc
https://www.youtube.com/watch?v=YZVuB0IJSFc
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351 Baba-mama börze és piac is volt Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=A3hn

NiNty_o 

 Győr+ TV 

352 Könyves kihívások az olvasás szerelmeseinek 
https://www.youtube
.com/watch?v=41rXq

r8eY34 

 Győr+ TV 

353 Kisebb, de nyáron is gazdag a szentiváni piac 
https://www.youtube
.com/watch?v=SFBrk

6ae9Gs 

 Győr+ TV 

354 Hardegg elárulta Európát? 
https://www.youtube
.com/watch?v=AOQk

Kugequk  

 Győr+ TV 

355 Sztárfellépők érkeznek szombaton Adyvárosba 
https://www.youtube
.com/watch?v=NDq6

_gilI80 

 Győr+ TV 

356 Fergeteges lesz az adyvárosi családi nap! 
https://www.youtube
.com/watch?v=Wo_2

3HBNZ90 

 Győr+ TV 

357 Hatalmas sikere volt az Adyvárosi Családi Napnak 
https://www.youtube
.com/watch?v=1C3_B

d5NOCU 

 Győr+ TV 

358 Kívülről is megszépül a megyei könyvtár 
https://www.youtube
.com/watch?v=J5qbS

ZWe5gU 

 Győr+ TV 

359 Idén is lesz Hídpiknik 
https://www.youtube
.com/watch?v=0VTKT

E-fhHk&t=152s 

 Győr+ TV 

360 Szombaton újra benépesül a pinnyédi híd 
https://www.youtube
.com/watch?v=ejpUtf

X_76k 

 Győr+ TV 

361 Hozta hangulatát a Hídpiknik 
https://www.youtube
.com/watch?v=lxozzS

Lw_So 

 Győr+ TV 

362 Volt mit kóstolgatni a ménfőcsanaki piacon 
https://www.youtube
.com/watch?v=hUgAq

a9-4Dg 

 Győr+ TV 

363 Sport- és egészségnap Csanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=9qSk6

tTwM78 

 Győr+ TV 

364 Sikeres volt a sport- és egészségnap 
https://www.youtube
.com/watch?v=mPqw

WjM1v6s 

 Győr+ TV 
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365 
 Szüreti hangulat a ménfőcsanaki termelői piacon 

https://www.youtube
.com/watch?v=VRX-

dg-um1g 

 Győr+ TV 

366 Az eső sem mosta el a „GyirMókát” 
https://www.youtube
.com/watch?v=ZZ1ryT

GGKRQ 

 Győr+ TV 

367 Változások a könyvtárban 
https://www.youtube
.com/watch?v=OMZG

Tm8uQBw 

 Győr+ TV 

368 Szépen fogtak a „csallóközi színes ceruzák” 
https://www.youtube
.com/watch?v=KI7Jo0

ny4MI 

 Győr+ TV 

369 Új helyszínen lesz a Könyvszalon 
https://www.youtube
.com/watch?v=KTLyv

qsaVZw 

 Győr+ TV 

370 Csallóközi színes ceruzák Ménfőcsanakon 
https://www.youtube
.com/watch?v=xvbZs

M-SVOg 

 Győr+ TV 

371 A Városházán nyílt meg a XXI. Könyvszalon 
https://www.youtube
.com/watch?v=2WcQ

evu0LVA 

 Győr+ TV 

372 Családias hangulatú volt az idei Könyvszalon 
https://www.youtube
.com/watch?v=g5oKJ

Eic3YA 

 Győr+ TV 

373 Még disznótor is lesz a szombati csanaki piacon 
https://www.youtube
.com/watch?v=a8byX

csOWa8 

 Győr+ TV 

374 
"Látvány" disznótor és rekord részvétel a csanaki 

piacon 

https://www.youtube
.com/watch?v=BGQD

DltvoOw 

 Győr+ TV 

375 Nyakkendő nélkül Knézy Jenővel - A győri közbeszéd 
https://www.youtube
.com/watch?v=CrdinA

l2a1c&t=153s 

 Győr+ TV 

376 
• 2022. január 18. : Interjú Dr. Horváth Sándor 

Domonkossal a Kultúra Hete kapcsán 
  Kossuth Rádió 

377 Győr+Reggeli - Szívügyünk a mozgás! 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
eli-szivugyunk-a-

mozgas 

Győr+ Rádió 
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378 
Győr+Reggeli - Egykori naplóból lett értékes 

kordokumentum 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
eliegykori-naplobol-

lett-ertekes-
kordokumentum 

Győr+ Rádió 

379 
Napló a győri bombázásról - Kovács Lászlóval 

beszélgettünk 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/naplo-a-
gyori-bombazasrol-

kovacs-laszloval-
beszelgettunk 

Győr+ Rádió 

380 Győr+Reggeli - 10. Gyirmóti Halászléfőző verseny 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
eli10-gyirmoti-

halaszlefozo-verseny 

Győr+ Rádió 

381 
Győr+Reggeli - Pénteken startol a győri Ünnepi 

Könyvhét 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
elipenteken-startol-a-

gyori-unnepi-
konyvhet 

Győr+ Rádió 

382 Győr+Reggeli - VI. Győri Szabó József Emlékdélután 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
elivi-gyori-szabo-

jozsef-emlekdelutan 

Győr+ Rádió 

383 Győr+Reggeli - Szüreti Nap lesz Ménfőcsanakon 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
eliszureti-nap-lesz-

menfocsanakon 

Győr+ Rádió 

384 
Győr+Reggeli - Pénteken startol a XXI. Győri 

Könyvszalon 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/gyorregg
elipenteken-startol-a-
xxi-gyori-konyvszalon 

Győr+ Rádió 

385 
Győr+Reggeli - Záró eseményéhez érkezett a 

Szívügyünk a mozgás programsorozat 

https://soundcloud.c
om/user-

990025914/1130-
szivugyunkamozgas 

Győr+ Rádió 
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