
 

Arrabona évszázadai totó 2020. MEGOLDÁS 

 

Művelődéstörténet, művészet, irodalom             

Készítette: Nagy Mária könyvtáros 

 

1. 2019-ben több szoborral, emlékművel gazdagodott városunk. Húsvétra készültek a 

Káptalandombon és a környező utcákban a győri keresztút Stációi, amelynek állomásait tizenkét 

helyi, illetve helyi kötődésű művész alkotta. Hány állomásból áll ez a győri keresztút? 

 

1 12 

2 13 

X 14 

 

2. Győrben 2015 óta újulnak és szépülnek meg a körforgalmak, amik azóta a város színfoltjaivá is 

váltak. Az egyik legforgalmasabb csomópontot a legnépszerűbb győri művészeti intézmények 

ikonikus szimbólumai díszítik, művészeti körfogalomnak is nevezik most már ezt a helyet. Hol 

található ez a csomópont? 

 

1 Szent Imre út – Magyar utca 

2 Földes Gábor út – Tihanyi Árpád út 

X Árkád körforgalomnál 

 

3. A Szigethy Attila út és Fehérvári út találkozásánál lévő körforgalomban egy labdát formáló 

műtárgy került, amelyen Győr világhírű, többszörös BL győztes sportegyesülete is megjelenik.  

Melyik ez csapat? 

 

1 ETO FC 

2 Győri Audi ETO KC 

X GYAC 

 

4. A Széchenyi István Egyetem 1986-ban vette fel Széchenyi István nevét. A névadóról 2019-ben 

egy egészalakos szobor készült. Ki a szobor alkotója? 

 

1 Sz. Egyed Emma 

2 Dunaiszky László 

X Lebó Ferenc 

 

5. A Szentlélek téren avatták fel Lebó Ferenc Csillaggyermek című alkotását, amely azoknak a 

gyerekeknek állít emléket, akik korán meghaltak, vagy meg sem születhettek. A szobron az alábbi 

idézet olvasható: 

 

„Ó ha csillag volnék 

kerek égen, 

csorogna a földre 

sárga fényem - 

jaj, de onnan 

vissza sose járnék,  

anyám nélkül 

mindig sirdogálnék.” 

 

Kinek, melyik verséből származik ez az idézet? 

  
1  Donászy Magda: anyák napján 

2 József Attila: Mama 

X Weöres Sándor: Buba éneke 



 

 

 

6. 2020 az olimpiák éve is. A győri medencés uszoda1931. július 6-á nyílt meg, amely fekvése és 

technikai megoldása miatt is egyedülálló volt akkor az országban. Az uszodát a magyar labdarúgó-

válogatott szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai bajnok tervezte, aki építészmérnök, 

újságíró, gyorsúszó is volt. Kiről van szó? 

 

1 Cziráky Lajos 

2 Hajós Alfréd 

X Palotai Károly 

 

 

7. Liszt Ferenc és Bartók Béla is hangversenyezett városunkban. Hány év különbséggel járt Liszt 

Ferenc és Bartók Béla Győrben?  

 

1 107 

2 100 

X 75 

 

 

8. 1900. március 19-én avatták fel városunk egyik szimbólumát, a Városházát. Ki volt a Városháza 

építésére kiírt országos tervpályázat első helyezettje? 

 

1 Hübner Jenő 

2 Alpár Ignác 

X Hajós Alfréd 

 

 

9. A kékfestésnek régi hagyományai vannak városunkban, a Győri Kékfestő Műhely a Dr. Kovács 

Pál utcában régóta őrzi és kutatja ezt a mesterséget, családi hagyományok őrzője. Mikor alapították? 

 

1. 1906 

2 1907  

X 1908  

 

 

10. 1885 októberétől Győrött a Hazánk munkatársa volt. 1885. október 28-án Győrött volt az 

esküvője, majd 1887-ben újból városunkba érkezett, amikor október 2-án átvette Szávay Gyulától a 

Garabonciás Diák szerkesztését. Belépett a Győri Hírlap szerkesztőségébe, majd 1888 júliusában 

ismét a Hazánk munkatársa lett.  Egyik fő műve kötelező olvasmány, sírfeliratán ez olvasható: 

„Csak a teste”. Kire gondoltuk? 

  

1 Móra Ferenc 

2 Fekete István  

X Gárdonyi Géza  

 

 

11. Két angyal őrködik Győr egyik épületének tetején. Melyik épületről van szó és kinek az 

alkotásai az angyalok? 

 

1 Llyod, Lebó Ferenc 

2 Karmelita templom, Rieger Tibor 

X Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Péterfy László 

 

 



12.A Káptalandombon, a volt udvarbíró ház előtt, az Apor Vilmos tér közepén, a Szent Lázár 

templomrom szomszédságában áll Szent Mihály szobra, ismeretlen mester alkotása. A szobor latin 

nyelvű felirata egyben jelzi keletkezésének évét. Melyik évben keletkezett a szobor? 

 

1 1784 

2 1774 

X 1764 

 

13.A Radó-sziget Győr belvárosának történelmi magjában, a Rába két ágának ölelésében található.  

Korábban a szigetet Sétatéri-szigetnek nevezték, kiről kapta mai nevét? 

 

1 Szentmártoni Radó Kálmán 

2  Radó Tibor 

X  Radó Denise 

13+ 1 A Bergmann Cukrászda alapítása óta a minőségre és a vendégek elismerésére törekszik. Itt a 

Bergmann család régi receptjeit megőrizve – és újakkal gazdagítva készülnek a sütemények, fagylaltok és 

egyéb cukrászkészítmények. Hol található a belvárosi cukrászdájuk? 

1 Baross út 

2 Király utca 

X Jedlik Ányos utca 

 

 

 

 

http://gyor.varosom.hu/portal/latnivalo/6131/Kaptalandomb

