
                Kedves Kulturtársak! 

 
2013. májusi további kulturális programjaink 

 
1. Pannonhalmi Apátság látogatás programja - 2013. május 16. 
 
Találkozó: a Kelenföldi pályaudvar csarnokában a pénztáraknál reggel 8  órakor.  
 
IC vonat 8: 24 - kor indul tovább a Kelenföldi pályaudvarról. (A Keletiből érkezik 8: 23 -kor, 
de csak felszállni lehet rá, 1 percet áll Kelenföldön.) 
Az IC hely és pótjegy – a közös utazás érdekében - egyszerre került megvételre mindenkinek, 
ezért itt célszerű felszállni. A vágány még ismeretlen, együtt megyünk majd a peronra.  
Érkezés Győrbe kb. 9: 36 - kor, tovább utazás autóbusszal Pannonhalmáig 10: 15 -kor a 
szemben lévő pályaudvarról. Érkezés az Apátsághoz kb. 11 órakor.  
11 órától Apátsági látogatás idegenvezetéssel. Belépődíj 1000 Ft/fő. (nyugdíjas) 
Az apátsági látogatás körülbelül másfél órát vesz igénybe (kiállítással, technikai szünetekkel kb. 
két óra). 
Egyénileg – hozott – hideg „kiránduló ebéd” elfogyasztása. 
Lehet még az Arborétumban egyénileg is sétálni, nyitva van a teaház, levendula- lepárló ezek is 
látogathatók, de előzetes csoportos vezetést nem kértünk. 
Visszaindulás: Az autóbusz 15: 15 - kor indul a városból, a Piactérről, de kb. 20 - 25 percet kell 
sétálni az Apátságtól, tehát célszerű fél 3 – kor visszaindulni. 
A vonat Győrből 18: 20 -kor indul, addig van kb. 2 szabad óránk. Jó idő esetén lehet még kicsit 
sétálni, kávézni stb.  
 
65 év alattiak hozzák magukkal a kedvezményes utazási igazolványukat és a Nyugdíjas 
igazolványukat, továbbá reggel vegyék meg maguknak a kedvezményes vonatjegyet.  
 
Várlak Benneteket a pályaudvaron: Iványi Zsuzsi 
 
2. Magyar Nemzeti Múzeum látogatása – 2013. május 23. 
 
Következő héten, május 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a VONZÁSOK ÉS 
VÁLTOZÁSOK c. kiállítást nézzük meg, amely egyedülálló a hazai kulturális életben. 
A tárlat a 18-19. század magyar festészetéről ad átfogó képet, azzal a speciális megkötéssel, 
hogy a kiállított alkotások mindegyike magángyűjtemények féltett kincse. Így a kiállítás nemcsak 
egyfajta művészettörténeti áttekintés nemzeti festészetünk megszületéséről és a millenniumig 
tartó fejlődéséről, hanem ritka kultúrtörténeti pillanat is, hiszen ezek a képek csak néhány 
hónapra "bújnak elő" a magángyűjtemények védett és a külvilágtól elzárt világából, hogy azután 
ismét hosszú időre láthatatlanokká váljanak a nagyközönség számára. 
 
Találkozó: Május 23.-án 10 órakor, a Móricz Zsigmond körtéren a Szt. Imre szobornál vagy 1/4 11-
kor, a Múzeum bejáratánál. 

 
Gyertek minél többen! 
Marton Lici  
 


