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Beszámoló 

az Újvárosi Művelődési Ház  

2014. évi tevékenységéről 
 

 

Visszatekintő 

 

2014. januárjától az Újvárosi Művelődési Ház tevékenységi köre kibővült, mivel Győr MJV 

Önkormányzatának döntése alapján a telephelyül megkapott Pinnyédi Művelődési Ház szak-

mai irányítását is ellátja. Megállapítható, hogy művelődési házunk programjaira városszerte 

már felfigyelnek, különös tekintettel köszönhető ez az Újvárosi esték programsorozat kamara-

színházi előadásainak, pódiumestjeinek. Az évek során kialakult egy látogatói közösségi mag. 

Különösen örvendetes, hogy egyre több kiscsoportnak, kisközösségnek ad otthont a ház, 

valamint elmondható, hogy egyesületi partnerkapcsolatai is tovább erősödtek ebben az esz-

tendőben.  

Az év különleges alkalmat is teremtett a művelődési ház számára: az Újvárosi Lokálpatrió-

ta Egyesülettel való együttműködés folytatódott az újvárosi rehabilitációs program kétéves 

kulturális projektjének szervezésével és megvalósításával. Ennek segítségével egyrészt erősö-

dött a ház más irányú kulturális munkájának ismertsége, másrészt jótékonyan hatott vissza a 

településrész lakóinak a művelődési házhoz való kötődésére. 

Befogadói lehettünk szintén együttműködés alapján más pályázatok keretében megvalósu-

ló programoknak (pl. közmunka-program, mentálhigiénés előadássorozatok fiatal szülőknek 

és nyugdíjasoknak). Több oktatási, oktatást segítő vállalkozás veszi igénybe a ház szolgáltatá-

sait saját projektjeinek lebonyolításához.  

A ház szervezeti hatékonysága, kihasználtsága nőtt, folyamatossá vált az elmúlt évben a 

tanév rendje szerint működő kiscsoportjaink tevékenysége és az azt felváltó nyári időszakban 

nyújtott tábori kínálataink által. 

Figyelemreméltó, hogy az Újvárosi Művelődési Ház évek óta helyet ad a roma tehetségek 

bemutatkozásának, a „Fekete csillag” Hagyományőrző Roma napnak, mint az is, hogy egyre 

gyakrabban keresik a ház programjait a településrészen működő szociális-családsegítő szerve-

zetek, és évek óta nálunk működik egy roma hitéleti csoport.  

Több rendezvényünkkel megcéloztuk a roma és a magyar kultúra olyan találkozási pontja-

it, amelyekkel a két különböző közösség megismerheti és elismerheti egymás értékeit. Ennek 

eléréséhez legmegfelelőbbnek a zene és a tánc nyelve bizonyult. Olyan nívós, értékkel bíró 

elemeket kínáltunk, melyekben az itt élő családok minden generációja megtalálta a hozzá leg-

közelebb álló szórakozási lehetőséget minőségi kultúraközvetítésünk által.  

Rendezvényeink keresettségéhez és látogatottságához nagy mértékben hozzájárult a prog-

ramjainkról szóló többrétű és céltudatos médiahasználatunk is. Kínálatunk rendszeresen meg-

jelenik a hagyományos és online felületeken, közösségi portálokon, gyakran számol be prog-

ramjainkról a helyi rádió, készítenek interjúkat a nálunk fellépő művészekkel, kollégáinkkal 

egy-egy nagyobb volumenű redezvényünk kapcsán. Jól működik honlapunk, a visszajelzések 

alapján gyakran használják tájékozódási felületként a kulturális programok iránt érdeklődők. 
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A Ház szakmai tevékenységének áttekintése 

 

Az év során összességében a legtöbb embert megmozgató, kifejezetten kulturális jellegű ren-

dezvényeink közt említhetjük az Újvárosi esték elnevezésű programsorozatunkat, amelynek 

keretében – a nyári időszakot leszámítva – havi rendszerességgel kínáltunk az újvárosi és más 

városrészből érkező embereknek prózai és zenés előadóesteket, pódiumjátékokat és kamara-

színházi előadásokat, koncertet. A sorozat korábbi színvonalát ebben az esztendőben is igye-

keztünk megőrizni, ezt jól bizonyíthatja a fellépők és előadásaik alább következő sora: 

  

Újvárosi esték, 2014 

 

2014. január 25.  

„SZÓLT AZ EMBER...” 

Jordán Tamás színművész és Sebő Ferenc népzenész József Attila-estje 

 

2014. február 15.  

HOGYAN ETTEM KUTYÁT? 

Gál Tamás színművész előadása J. Griskovec darabjából 

 

2014. március 22.  

MENEDÉK 

A Soltis Lajos Színház mozgásszínházi előadása 

 

2014. április 12. 

 IKERCSILLAGOK 

Papp János színművész verses estje a magyar költészet napjának ünnepére 

 

2014. május 31.  

OPERETTVILÁG 

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operettisták zenés estje 

 

2014. szeptember 27.  

AZ IBOLYA 

A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása Molnár Ferenc színművéből 

 

2014. október 18.  

BEFOGAD ÉS KITASZÍT A VILÁG 

Huzella Péter énekes és Mácsai Pál színművész Villon-estje 

 

2014. november 22.  

A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJA 

Élő zenekari koncert 
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Az Újvárosi esték  programsorozat néhány előadása előtt hangulatkeltő élő kamaramuzsika 

hangzott el Baranyai István prímás növendékeinek előadásában. Kellemes színfoltja volt ez 

estjeinknek. 

Az eladott jegyek alapján megállapítható, hogy az idei évben jelentősen nőtt az alkalmankénti 

látogatók száma, sőt más városokból is érkeztek előadásainkra. A kedvezményes árú „Újvá-

ros kultúrájáért” pártoló tagsági kártyát, mely belépőként szolgál az Újvárosi esték rendez-

vényeinek látogatására ez évben 33 fő váltott. A 2014-ben 8 előadást tartottunk, amelyet 618 

néző látott (604 felnőtt, 14 gyermek). Az előadásonkénti közel 80 fős átlagnézőszám teltházas 

alkalmakat jelentett ebben az évben is házunk nagytermében, ahol a játéktér-nézőtér viszonyát 

mindig az adott előadáshoz alakítottuk. Rendkívül nagy érdeklődést tanúsított a nyitó előadás, 

Jordán Tamás színművész és Sebő Ferenc népzenész József Attila-estje „Szólt az ember…” 

címmel, és az őszi évad Villon-estje Huzella Péter énekes és Mácsai Pál színművész előadá-

sában (Befogad és kitaszít a világ). Nagy népszerűségnek örvendett az Operettvilág c. zenés 

est Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operettisták műsora is. A sokszínű kínálatban ismét fel-

léptek „hazajárónak” számító, kedvelt  művészek (Huzella Péter, Gál Tamás) és a Körmendi 

Kastélyszínház Társulat.  

 

 

Pinnyédi esték, 2014 

 

2014. november 8.  

A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

Arany János vígeposza Gál Tamás színművész és Mester András népzenész előadásában 

 

A Pinnyédi Művelődési Házban félévenként megrendezésre kerülő kamaraszínházi program-

sorozat indult útjára, hasonlóan az Újvárosi estékhez. Célja a ház adottságait kihasználva, 

hogy a pinnyédi lakosság olyan minőségi kulturális élményben részesüljön helyben, amelyet 

egyébként nem ér el könnyen a közönség. A nagy sikert aratott estén a felnőtt nézők mellett 

számos gyermek is élvezhette Gál Tamás színművész interaktív előadását. 

 

 

                       
  „Szólt az ember…”     A nagyidai cigányok 
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Farsang 

 

Újvárosi farsang 

 

Negyedik alkalommal került megrendezésre az Újvárosi Farsangi Bál felnőtteknek, melynek 

mottója: „Belépés csak jelmezben”. Ezen felhívás teljesítésére egyre 

többen éreztek kedvet a közös vidámság érdekében. A nagy népsze-

rűségnek örvendő évenkénti eseményünkön főleg az idősebb korosz-

tály képviselteti magát a környék lakosai, a művelődési ház látoga-

tói, a működő csoportjaink, az egy-

házközség tagjai közül. Farsangi 

mulatságunkat a „Dúdoló” Baba-

mama klubban is megtartottuk. 

 

 

Húsvéti ünnepkör 

 

Újvárosi húsvét 

 

Az Újvárosi Művelődési Ház kórusa a nagyböjti időszakban intenzív próbák keretében készült 

fel a Virágvasárnapi és a Nagypénteki passió éneklésére, melyet hagyományosan az újvárosi 

Szent Erzsébet templomban adtak elő. Ez fontos színfolt-

ja volt egyrészt az ünnepkörnek, másrészt kórusunk 

szakmai munkájának.  

A nagyhéten került megrendezésre a húsvéti játszóház, 

ahol tojásfestésre, írókázásra, asztali díszek készítésére 

került sor. Az újvárosi felnőtteknek, családoknak tartott 

foglalkozás teret adott a bensőséges ünnepi készülődésre. 

 

Pinnyédi húsvét 

 

Húsvéti játszóházi foglalkozást a Pinnyédi Művelődési Házban is szerveztünk, lehetőséget 

kínálva a helyi nyugdíjas klub tagjainak és az érdeklődőknek. 

 

Újvárosi pünkösdölés 

 

    Ez a rendezvényünk hagyományosan két másik májusi 

ünnepet kapcsol össze: az Anyák napját és a Gyermekna-

pot. Előbbit a Baba-mama klub keretében ünnepeltük 

meg, a nagyobbak számára gyermeknapi programot szer-

veztünk május 31-én. 
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    A hagyományainkhoz híven kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket délelőtt 10 órától, 

majd a Barangoló Együttes Békakirály, avagy Állatkerti rímsoroló című műsora varázsolta el 

őket, s persze a magukat újra gyereknek érző felnőtteket is. 

    Az idei évben a Hősök napja megünneplésére ismét sor került az Újvárosi Településrészi 

Önkormányzattal közös szervezésben a Kossuth utcai római katolikus templomban. 

 

      

 

Pinnyédi Juniális 

 

Az előző évek hagyományait figyelembe véve, azt megtartva, az Újvárosi Művelődési Ház 

átvette ezen pinnyédi esemény szervezését, melyet gyermeknapi és nyárnyitó programként 

kínálunk a lakosságnak. A gyermekeket a Hangraforgó Együttes „A világnak nekivágok” c. 

műsorával, kosaras körhintával, népi fajátékokkal, kézműves foglalkozással vártuk; a felnőt-

tek, családok kulturális feltöltődését a Kislaptáros Népzenekar szabadtéri koncertje biztosítot-

ta, melyben moldvai csángó dallamok hangzottak el. 

 

 
 

Őszi-téli ünnepkör 

 

Újváros 

 

A régi életmód hagyományos rendje szerint szerveződő ünnepkör házunkban több eseményt is 

magába foglal.  

    A Szent Erzsébet-napok az Újvárosi Művelődési Ház, a Szent Erzsébet egyházközség és a 

Szent László Katolikus Szakkollégium együttes szervezésében valósul meg évek óta. A Szent 

Erzsébet-napi önkormányzati és egyházközségi koszorúzáson kórusunk és munkatársaink is 

résztvevők. Művelődési házunk adott ismét otthont a likócsi Segítőház lakóinak rendezett 

szeretetvendégségnek.  

    Ezt követte november 26-án a hagyományos adventi „játszóházunk”, amelyen a résztvevő 

felnőttek adventi koszorúkat és kopogtatókat készíthettek.  

December 2-án a „Dúdoló” Baba-mama klubban, december 5-én, Mikulás előnapján a ház 

dolgozóival „álöltözetben” a közeli Gyepszél úti óvodát kerestük fel, hogy a gyerekeknek  

átadjuk a Mikulás óvodai ajándékát.  

A Magyar Bababarát Egyesület támogatásával ingyenes Angyalkakészítő játszóházba vár-

tuk a felnőtteket, Paray Júlia Gyöngyi, a Győri Babaklub tagjának vezetésével.  
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A ház és a településrészi önkormányzat együttműködésének keretében harmadszor került 

sor december 13-án az Adventi illatok elnevezésű szabadtéri rendezvényünkre a Kossuth-

szobor előtt, ahol Dr. Barsi Ernő néprajztudós által gyűjtött lucázást és az újvárosi betlehemes 

népszokást adta elő az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola „Csenderes” néptánc csoportja, 

majd a műsort az Újvárosi Művelődési Ház kórusának adventi és karácsonyi énekei tették 

teljessé. Ezt követően a közönség számára meleg teával, kaláccsal és naranccsal tettük benső-

ségesebbé az adventi hangulatot. Rendezvényünkön sor került az Engel Alapítvány jótékony-

sági ajándékosztására is a Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonának javára.     

 

A Karácsonyváró című programunk a hagyományok 

jegyében telt: december 17-én a művelődési ház kórusa és 

vendégei adtak karácsonyi koncertet. Szokáshoz híven az 

abdai iskolások által bemutatott betlehemes népszokással 

kezdődött a délután, majd a Richter János Zeneművészeti 

Szakközépiskola növendékeinek és az Újvárosi Művelő-

dési Ház kórusának közös zenés műsora emelte az ünnep 

fényét, további hangszeres előadók játékával kiegészítve. 

Az estet záró szeretetvendégségen kürtőskalácsot, süteményt, forralt bort, teát fogyaszthattak 

a vendégek. 

December 18-án az újvárosi Idősek Otthonának karácsonyi ünnepségén kórusunk ismét 

képviselte magát. 

 

 

Pinnyéd 

 

A régebbi helyi hagyományokat ismét megtartva, október  

31-én Tökös napot rendeztünk a pinnyédi intézményegysé- 

günk udvarán. A tökfaragó verseny hangulatát tűzrakás,  

szalonnasütés, teázgatás fokozta. 

Márton-napi vigasságok címmel a népi kultúra szokásai 

elevenedtek fel kézműves foglalkozással egybekötve a  

nyugdíjasok és gyermekek részvételével. Az Adventi játszóházi foglalkozás keretében lehető-

ség nyílt az ellátogatóknak adventi koszorúk és kopogtatók készítésére. 

Mikulás-ünnepségünkre december 5-én került sor, a Budai Bábszínház „Két Mikulás egy er-

dőben” c. élő-bábos, zenés meseelőadása várta az óvodás- és kisiskoláskorú gyermekeket szü-

leikkel. Nem maradt el a meglepetés csomag osztása sem. 
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Az év lezárásaként művelődési házunk legmeghittebb hangulatú rendezvényére, a szeretet-

vendégséggel egybekötött Karácsonyi ünnepségre összegyűltek a nyugdíjas klub és a házat 

egész évben látogató csoportok tagjai, felnőttek és gyermekek egyaránt. Betlehemezés, kará-

csonyi énekek, versek színesítették a műsort az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 

„Csenderes” néptánc csoportja, a Márvány Dalkör és a helybéli gyerekek előadásában.  

 

 

Egyéb nagy rendezvényeink 

 

Egészség-Piac 

 

Újvárosban nagy népszerűségnek örvend ez a ha-

gyományosan tavasszal megrendezett nap. 

Április 26-án, szombaton valósult meg az immár ha-

gyományos Egészség-Piac a győri önkormányzat 

WHO Egészséges Városok Programja és a három 

győri Arrabona Lions Club közös támogatásával. 

Ismételten a szervezők között üdvözölhettük a Győri-

ek Egészségéért Közhasznú Egyesületet. Segítségük-

kel színesnek és hasznosnak bizonyult programot 

sikerült összeállítanunk, melyen ismét több generáció képviseltette magát.  

A rendezvény nyitásaként a Bercsényi DSE ifjú tornászainak bemutatóját láthatta a szép 

számmal jelen lévő közönség, majd kezdetüket vették a különféle szűrővizsgálatok, felvilágo-

sító jellegű orvosi tanácsadások, valamint az ingyenes mérések. Az Arrabona Lions Club or-

vosai végezték a belgyógyászati, bőrgyógyászati, szemészeti vizsgálatokat, asszisztensei a 

méréseket. Ezen kívül csontsűrűség ellenőrzés, emlővizsgálat, fog- és szájbetegségek szűrése, 

fogápolási szájhigiénés tanácsadás is a programban 

szerepelt. 2014-ben először került sor a férfiakat érintő 

PSA-diagnosztikára (prosztata vizsgálata ujjbegyből 

vett vércsepp alapján). A Gézengúz Alapítvány munka-

társai a kisgyerekeket játszóházukban, a szülőket ta-

nácsadásra várták. A nagyobbak pedig 

ugrálóvárazhattak, a rendőrségi kisbusszal ismerked-

hettek, valamint kipróbálhatták a Győri Vízügy – Spar-

tacus Evezős Klub Concept 2 evezős ergométerét. A művelődési ház dolgozói – az Erika Pék-

ség reformtermékeit felhasználva – az egészséges életmódra nevelés jegyében ételkóstolót 

tartottak. A rendezvényt babaruhabörze is kiegészítette. 

 

Pinnyédi Egészség-Piac 

 

A Pinnyédi Művelődési Ház egészség-piaci ren-

dezvénye először valósult meg az Újvárosi Mű-

velődési Ház égisze alatt, május 17-én, szomba-
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ton. A megnyitón a pinnyédi művelődési házban működő Tora Dojo Pinnyéd karateklub tar-

tott bemutatót.  

Ingyenes szűrések, mérések, háziorvosi szaktanácsadás, emlővizsgálat, bőrgyógyászati, sze-

mészeti vizsgálat, dietetikus tanácsadás, PSA-diagnosztika, fogápolási szájhigiénés tanács-

adás  állt a látogatók rendelkezésére. Szabadtéri programjaink között a Gézengúz Alapítvány 

játszóháza, tanácsadása, a Győr-Szol ún. ökobusza és tájékoztatója és reformétel-kóstoló sze-

repelt. Kiegészítő programként a Czinka Panna Alapítvány sátrában, a „Gurul a zöld kerék” 

program keretében a környezettudatos életmódra hívták fel a figyelmet. A pinnyédi egészség-

piaci rendezvény a maga résztvevői statisztikájával azt mutatja, hogy a lakosságnak ezen a 

településen is igénye van az ilyen jellegű programokra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nyárbúcsúztató 

 

Az Újvárosi Művelődési Ház 2005 óta – az egyesület megalakulásától, 2006-tól kezdve azzal 

együtműködve – szervezi hagyományosan minden év szeptemberének első szombatján az 

újvárosi Nyárbúcsúztató rendezvényét. Ez a nap azt szolgálja, hogy az újvárosi emberek egy 

önfeledt, ám minőségi szórakozást nyújtó kulturális alkalom keretében tudjanak találkozni 

egymással, ismerjék meg a városrészben dolgozó művészeti alkotóközösségek, más civil 

szervezetek tevékenységét. A rendezvény sajátossága, hogy „nagycsaládi” programként mű-

ködik, megszólítja a gyermek, a felnőtt és az idősebb közönséget egyaránt. 

 

A szeptember 6-i program, melyet Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő úr nyitott meg, 

hagyományosan a gyerekekkel kezdődött: ismét birtokba 

vehették a légvárat, a kisebbek pedig a Gézengúz Alapít-

vány készségfejlesztő játékait, a Huple® játékokat pró-

bálhatták ki, míg a szülők a gyermeknevelési börzén 

hasznos tanácsokat kaphattak. Ezen kívül arcfestés és 

gyümölcsérlelő „papíros” kézműves foglalkozás is bizto-

sította a kisebbek és nagyobbak egész délutánt betöltő 

jókedvét, szórakozását.  

 

Az emeleti új teremben az Egyeden élő Fazakas Sándor gyökérszobrász műveiből, a klubszo-

bában „Lélek és harmónia” címmel Ámonné Tóth Éva és dr. Puha Katalin, a Győri Alkotók 

Napóra Egyesülete képzőművészeinek munkáiból rendezett kiállítást tekinthették meg az ér-

deklődők.  

A délutáni műsorok közt a helyben próbáló „Köcsögök és dudák” hagyományőrző felnőtt 

néptánc csoport bemutatóját láthattuk. Őket követte a gyömörei Kaláris citerazenekar és az 

Újvárosi Művelődési Ház kórusának közös népzenei előadása. 

 

A program „Modern táncfantázia” címmel Eyassu-Vincze Barbara, a Győri Tánc- és Képző-

művészeti Szakközépiskola 11. osztályos növendéke bemutatójával folytatódott, majd Hosz-

szúék Nosztalgia Tánczenekara mulattatta a közönséget. 
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Fekete Dávid alpolgármester és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő urak köszöntöt-

ték a résztvevőket, majd a hagyományokhoz híven átadták az Újváros Szolgálatáért díjat, 

amelyet ezúttal Kalmár Gézáné nyugdíjas tanító vehetett át.  

A nap esti főműsorszámaként „Jöhet egy vallomás…” címmel Tarnai Kiss László énekes, a 

Dankó Rádió vezetője, előadásában magyarnótákat, operettslágereket, könnyűzenei dalokat 

hallgathatott az újvárosi közönség, Baranyai István prímás és zenekara kíséretével. Rendez-

vényünk zárásaként a cigányzenekar Esti mulatós talpalávalót húzott a közönségnek, mely 

még jóval sötétedés után is énekszóval mulattatta magát. 

A nyárbúcsúztatón árusított tombola és babgulyásparti bevételével szokáshoz híven a Gézen-

gúz Alapítvány munkáját támogattuk.  

 

 

 

 

 

Pinnyédi Nyárbúcsúztató 

 

Az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében első alkalommal került megrendezésre a 

Pinnyédi Nyárbúcsúztató. A rendezvényt Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő nyitotta 

meg. A gyermekeket ugrálóvár, a Gézengúz Alapítvány játszóháza várta. 

 

Az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Csenderes néptánc csoportjának bemutatója, majd a 

Győri Obsitos Nosztalgia Dalárda Katonadalokat c. műsora következett. 

Fellépett a szigeti nyugdíjasklub Márvány dalköre és a gyarmati-csikvándi gyermek citeraze-

nekar. 

A babgulyásparti teljes egészében szponzori támogatással valósult meg, melynek bevételével 

itt is a Gézengúz Alapítvány munkáját támogattuk.  

A késő délutánra szép számmal érkező vendégeket a Győri Nemzeti Színház énekesei - Csikó 

Teodóra és Takács Zoltán - Operettutazás c. zenés-táncos előadásukkal szórakoztatták. 

Csárdáscsokor címmel fellépett Sebestyén Tamás, magyarnótákat énekelt, Baranyai István 

prímás és zenekara kíséretében.  

Ezt követően késő estig Hosszúék Nosztalgia Tánczenekara mulattatta a közönséget.  
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Családi nap 2014 

 

„Gödörbeli vigasságok” 2. – Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének „Szociális 

városrehabilitáció Győr-Újváros területén” c. mini projektjének második része is az Újvárosi 

Művelődési Ház, az  Ördögkonyha Kft. és az egyesület közös szervezésében valósult meg. A 

rendezvény programjait ismét a kultúrák találkozásának jegyében állítottuk össze. A magyar, 

a roma, a gyermek, a felnőtt egyaránt talált kedvére valót, amiért érdemes volt kijönnie a Ber-

csényi ligetbe.  

Fekete Dávid GYMJV alpolgármestere, az Újvárosi Részönkormányzat elnöke és Szeles Sza-

bolcs alelnök mondott köszöntőt és beszélt a városrehabilitációs program lehetőségeiről, jö-

vőbeli hatásairól. 

A gyermekeket három légvár is várta. 

Fellépett Németh Dénes és zenekara „Magyar és cigány népzenei találkozások” címmel, ahol 

Csiba Juli énekelt. Tolnai András magyarnóta és cigánydal énekes „Búcsút int az ősz a nyár-

nak” c. nótaestjén közreműködött Baranyai István hegedűművész, prímás és zenekara. Fő 

műsorszámként „Lány a zongoránál” címmel Radics Gigi és zenészbarátainak élő nagykon-

certje valósult meg a közel 800 fős közönség előtt. 

 

 
 

 

 

„Színes forgó” versmondó találkozó                                                      

 

A győri Újvárosi Művelődési Ház teret kíván adni azoknak az általános és középiskolás korú 

diákoknak, illetve felnőtteknek, akik a vers- és prózamondást az önkifejezés és a közösségi 

kérdésekről való együttgondolkodás fontos eszközének tartják, hogy évente visszatérő formá-

ban bemutatkozhassanak egymás és a győri közönség előtt. A tematika meghatározásán ke-

resztül arra szeretnénk ösztönözni a versmondókat, hogy ismerkedjenek meg a kisebbségi 

(jelen esetben a cigány) költészet világával is. Az immár negyedik alkalommal megrendezett 

versmondó találkozó egész napos programjában versek hangzottak el a cigány költészetből 

és az elmúlt 15 év magyar költészetéből válogatva, továbbá sor került egy  
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versértelmező játékra és beszélgetésre is. Ezúttal Nagy László 

Árvácska sírverse c. képverse került feldolgozásra. 

A találkozó első díját Szalay Brigitta, a Győrzámolyi 

Általános Iskola 5. osztályosa kapta. A Budapestről 

ismét ellátogató 88 éves Jobák Márta néni pedig saját verseivel 

köszönte meg mindannyiunk munkáját. A programot  

Szarka Ákos szabadkai versmondó, előadó versműsora zárta. 

 

 

 

 

Az iskolák és óvodák oktató-nevelő munkáját segítő programjaink 

 

A körzetben működő iskolák oktatási-nevelési munkáját a gyermekközösségeknek mind na-

gyobb számban változatos közművelődési programokba történő bevonásával, részben tanévi 

kisközösségi programokkal (szabadtéri ünnepségek, pl. Március 15., Adventi illatok), részben 

nyári táborkínálatainkkal segítettük. 

Művelődési házunkban a pápai Pegazus Színház foly-

tatta a bérletes meseelőadásait, melyet a Márvány 

óvoda több tagintézménye, a ménfőcsanaki óvodások, 

az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola és a győri Bar-

tók Béla Ének-zenei Általános Iskola alsótagozatosai 

számára mutattak be. 

 

 

Nyári gyermektáboraink 

Már évek óta hagyományosan szervezzük napközis formában táborainkat 8-tól 16 óráig. A 

szülők munkaidejéhez igazodva lehetőséget adunk a korábban érkező és későb távozó gyer-

mekek felügyeletére (7-től 17 óráig). A hagyományokhoz híven a vakáció első hetében a Gye-

rekszínjátszók táborával indítottunk, pinnyédi helyszínünk adottságait kihasználva  új kezde-

ményezésként Ökotáborba vártuk a gyermekeket, folytatva a júliusi „ Csodakutya”  ovis me-

setáborral.  A szokásos Horgásztábor tóparthoz közeli külső területen valósult meg. A július 

végi Népi mesterségek táborával zártunk. 

 

A Horgásztábor ez évben is az Újvárosi Horgász Egyesület szakmai és anyagi 

támogatásával valósult meg július első hetében, Prikler Sándor vezetésével. A gyerekek 

délelőttönként a vizek élővilágával és a környezetvédelem kérdéseivel ismerkedtek, 

délutánonként pedig a gyakorlatban is elsajátíthatták a gyerekek a  horgászpraktikákat. 
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A Gyerekszínjátszók táborához ez évben egy külsős 

színjátszó csoport is társult. A foglalkozásokat a műve-

lődési ház munkatársa, Németh Ervin drámatanár és 

Frankó Kata vezette. A táborozóknak  különleges ese-

ményben volt részük, mert az Aranypartra érkező Sri 

Chinmoy Békefutás tagjait művelődési házunk kórusve-

zetője által megtanított népdalokkal köszönthették. A 

tábor végén a héten tanultakból egy mesét játszottak el a 

szülőknek.  

 

 

Az Ökotáborba 5-től 12 éves korú gyerekeket fogadtunk Pinnyéden. A tábort Radicsné 

Csőre Andrea vezette. A résztvevők megismerkedhettek különböző anyagok 

újrahasznosításával, a Győr-Szol Zrt. ökobuszán előadást 

hallhattak, Barabás Renáta rajztanár szakmai 

irányításával kézműveskedtek – kézzel, lábbal és fejjel… 

mindent kipróbálhattak: papírt merítettek, papírmasé 

tárgyakat (labdát, tálat), plakátból papírtáskát készítettek, 

tojástartóból képet, jegyzetfüzetet, állatokat, PET-

palackból függő díszt, papír-gurigából versenyautót, 

buszt varázsolhattak. Közös alkotásként elkészült a tábort 

jelképező papír-ökobuszunk is. Az egész heti tevékenykedés eredményét a helyszínen 

berendezett  kiállításon a szülők is megcsodálhatták. A természetközeli helyszín lehetőségeit 

is kihasználva különféle szabadtéri játékokra is sor került. 

 

 

A „Csodakutya” ovis mesetábor programját az év 

közben tartott Csodakutya Meseműhely „filozófiájára” és 

játékaira, meséire építette fel Radicsné Csőre Andrea 

táborvezető. A részt vevő ovisok nagy kedvvel vágtak 

bele a mesevilág kalandjaiba, sátrat építettek, rengeteget 

meséltek, játszottak, báboztak, kézműveskedtek, a 

Meseműhelyben serénykedtek. Délutánonként a 

mesehősökkel álmodtak. A táborból még az Ugriparkba 

is ellátogattak.  

 

Ötödik alkalommal került megrendezésre a július közepi Népi mesterségek tábora, mely-

nek kezdettől fogva vezetője Radicsné Csőre Andrea. A legnagyobb érdeklődést mutató nyári 

táborba -  20 fő feletti létszámmal – a visszajáró és új gyerekek megismerkedtek a népi játé-

kokkal, hagyományokkal, mesterségekkel, az agyagozás, a nemezelés, a bőrözés, a tűzzománc 

ékszerek készítésének csinjával-bínjával. A tábor végeztével kiállításra hívták meg a vendé-

geket, szüleiket a gyerekek, ahol megmutatták saját munkáikat, majd a tűz körüli közös 

csőkifli sütéssel, eszem-iszommal zárták a tábort. 
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Második alkalommal neveztünk be a Győrkőc Olimpiára,  amelyre egy csapatot készített 

fel művelődési házunkat képviseltetve Radicsné Csőre And-

rea. Focicsapatunk a Barátság Sportparkban körmérkőzé-

sekkel a negyeddöntőbe bejutott. Az Egyetemi Sportcsar-

nokban megtartott bronzmérkőzésen az előkelő negyedik 

helyezést érte el. Az Aranyparton az atlétikai számokban 

(kislabdadobás, távolugrás, futás) és grundbirkózásban is 

kipróbálták erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket. 

 

Az idei nyári kínálataink is kivívták nemcsak a gyerekek, hanem a szülők elégedettségét is, 

akik nagy elismeréssel nyilatkoztak a szakmai munka profizmusáról és az elláttás, a helyszín 

minden igényt kielőgítő színvonaláról, a gyerekekkel való törődés és odafigyelés maximumá-

ról.  

 

 

Új kezdeményezéseink és partnereink 

Kiállítások 

Időszaki kiállítássorozat indítottunk útjára azzal a céllal, hogy a településrész lakói helyben 

találkozhassanak városunk kortárs művészeinek alkotásaival. 

Tavasszal két, ősszel pedig egy kiállítást rendeztünk meg a Győri Alkotók Napóra Egyesülete 

képző- és iparművészeinek munkáiból. Helyszínül az Újvárosi Művelődési Ház klubterme és 

a Pinnyédi Művelődési Ház nagyterme szolgált. 

Tárlatainkat Fekete Dávid GYMJV alpolgármestere és Szeles Szabolcs önkormányzati képvi-

selő nyitotta meg. A sajátos hangulatú rendezvényünkön a jelen lévő alkotók egyenként is 

bemutatkoztak és a látogatókkal megosztották gondolataikat a műveik keletkezésének körül-

ményeiről, ezekkel kapcsolatos élményeikről. 
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Nagyon értékes volt annak az előző évben elindított kapcsolatrendszernek a tovább erősíté-

se, amely az újvárosi rehabilitációs programban való együttműködő részvételnek köszönhe-

tő. Ennek keretében gazdagodott saját klubjaink programja, mint ahogy a ház munkatársaival 

is be tudtunk kapcsolódni a területen dolgozó más intézmények munkájába. Így folytatódha-

tott Antal Judit mentálhigiénés szakember  előző évben megkezdett foglalkozás és előadásso-

rozata a művelődési ház Nyugdíjasok klubjában és a „Dúdoló” Baba-mama klubban. 

 

Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének újjáala-

kulása óta művelődési házunk még intenzívebben  

együttműködik az egyesülettel, amely civil szervezeti 

pályázati lehetőségeit segítségünkkel tovább kamatoz-

tatja. Az egyesület révén lett színesebb a Nyárbúcsúzta-

tó programunk. A művelődési ház is tevékeny részt vál-

lalt a programok ajánlásával és szervezésével abban, 

hogy az újvárosi rehabilitációs pályázat kulturális prog-

ramja keretében az egyesület megvalósíthassa az újvárosi „Családi nap” kétéves projektjét, 

amelynek második eseményére 2014 szeptemberében került sor. 

 

 Hasznosnak bizonyult a mostani évben is együttmű-

ködésünk a Kossuth Lajos Általános Iskolával a Roma 

tehetségek napja elnevezésű rendezvényük közös szer-

vezése terén. A művelődési ház technikai feltételeit 

(színpad, fény, alkalomhoz illő játéktér-nézőtér viszony 

kialakítása) kihasználva e május közepén tartott rendez-

vény segítségével mutathatták meg különleges kulturális 

kincseiket nemcsak az iskola, hanem a város – az iskola 

felhívására jelentkező – diákjai. 

 

A ház saját csoportjai, klubjai 

 

A csoport neve, vezetője Tevékenysége Jeles alkalmak a csoport életében 

Nyugdíjas klub 

 

Vezető:  

Gyarmathy Jenőné 

A klub 46. éve működik intézményünkben, tagjai heti rendszerességgel találkoz-

nak. Programjaik között jeles napok megemlékezései, ismeretterjesztő előadások, 

műsoros estek, múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése, a Nyugdíjas Szövet-

ség rendezvényeinek látogatása szerepel.  

 az Újvárosi Esték, Pinnyédi Esték programsorozat látogatása 

 az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Ház kiállításain való részvétel 

„Dúdoló” 

Baba-mama klub 

 

Vezető:  

Radicsné Csőre Andrea 

A klub 2010-ben jött létre azzal 

a céllal, hogy heti rendszeres-

séggel énekes-játékos foglalko-

zásokat nyújtson a 3 éves kor 

alatti gyerekeknek és szüleik-

nek. 

 babafarsang és jelmezesdi 

 húsvéti játszóház 

 gyermeknap 

 Mikulás-ünnep 
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Az Újvárosi  

Művelődési Ház 

kórusa 

 

Vezető:  

Radicsné Csőre Andrea 

A 2008 novemberében alakult 

kórus heti egy alkalommal 

próbál. Tagjai az Újvárosban 

élő, az éneklést és a zenét ked-

velő kisgyermekes szülők, va-

lamint nyugdíjasok. Fontosnak 

tartják a próbák családias han-

gulatát, ahol a felnőttek a gye-

rekekkel együtt lehetnek. Zenei 

repertoárjuk nagyrészt a magyar 

népzenéből származik.  

 március 15-i műsor a Kossuth-

szobornál 

 virágvasárnapi és nagypénteki passió-

éneklés a Szent Erzsébet templomban 

 győrújbaráti kórustábor 

 újvárosi nyárbúcsúztató – fellépés a 

gyömörei citerazenekarral 

 kiállításmegnyitókon  való szereplés 

 Adventi illatok – újvárosi szabadtéri 

fellépés a Kossuth-szobornál 

 Karácsonyváró – ünnepi zenés műsor 

az Újvárosi Művelődési Házban 

 Karácsonyi műsor az újvárosi Idősek 

otthonában 

„CSODAKUTYA” 

Újvárosi  

Meseműhely 

Vezető: 

Radicsné Csőre Andrea 

A meseműhely célja az újvárosi gyermekközönség megszólítása a mese világán 

keresztül hozzájárulva a gyerekek olvasási készségének érzelmi megalapozásához, 

szókincsük növeléséhez, szociális érzékenységük erősítéséhez. 

Tematika: klasszikus és kortárs gyermekirodalom; verses, dramatikus játékok, 

kézügyességi foglalkozások, zenehallgatás, mesefelvételek segítségével történik.  

 foglalkozások hétfőnként másfél órás időtartamban 5-től 10 éves 

korig 

„Háromsrácok” gye-

rekszínjátszó csoport 

 

Vezető:  

Németh Ervin 

A 2011. évi nyári tábor gyerekeinek, ill. a Péterfy iskola néhány tanulójának rész-

vételével indult a csoport 2011 őszén, majd az abdai és a Kossuth iskolából is 

érkeztek új tagok. 2014. július 14-18. között három fiú vett részt továbbképzésként 

a velünk együttműködő pápai Szeleburdiák színjátszó csoport kőszegi szakmai 

táborában. 

Kosárfonók 

 

Vezető: Csőre Gáborné 

1996-ban alakult kismamák, pedagógusok, nyugdíjasok, munkanélküliek köréből. 

Jelenlegi létszámuk 8 fő. Célja az egyik legrégebbi kismesterség megismertetése, 

elsajátítása, valamint a tudás átörökítése.  

 foglakozásaikat  csütörtökönként tartják 

Kyokushin karate 

 

Vezető: Horváth Gábor 

A győri karateklub 2010 szeptembere óta a művelődési házban tartja edzéseit 

gyermek és ifjúsági csoportjai számára. 

 heti egy alkalommal csütörtökönként 

ETKA jóga 

 

Vezető: Radics Istvánné 

Céljuk a segítségadás az embertársaiknak. Szeretetteljes, harmonikus csoport lét-

rehozása, ahol az emberek épülnek, fejlődnek testileg és lelkileg egyaránt. Felada-

tuknak tekintik, hogy megtanítsák a helyes testtartást, légzést és mozgást, amit a 

mindennapi életben tudunk hasznosítani. 

 péntek délelőttönként 
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PINNYÉDI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

„Varázsműhely” 

kézműves foglalkozás 

 

Vezető: Mezeiné Murai 

Alíz 

Cél: a kisgyermekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése; a foglalkozások 

tematikája az aktuális ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódik.  

 szerda délutánonként 5-től 10 éves korig 

Nyugdíjas klub 

 

 

Vezető: Mezeiné Murai 

Alíz 

2014-től az Újvárosi Művelődési Ház vette át a klub vezetését a Pinnyédi Művelő-

dési Ház kulturális szervezője személyében. 

Tagjai pinnyédi és onnan elszármazott, de visszajáró nyugdíjasok közössége. 

Fő tevékenységük: Kiállításokon, kulturális programokon való részvétel, egészsé-

ges életmóddal kapcsolatos előadások, jeles napok ünnepeire készülődés, a Nyug-

díjas Szövetség rendezvényeinek látogatása 

 minden páros kedden délután 

Pingpong 

Vezető: Sámoly István 

Pinnyédi felnőttekből, nyugdíjasokból álló csoport 5-10 fővel. 

 hétfőn és csütörtökön 

Kyokushin karate 

Vezető: Vörös András 

Helybéli fiatal korosztály csoportja 

 kedden és pénteken 

 

 

 

Partnerkapcsolataink 

 

A szervezet neve és vezetője Tevékenységük 

Lippentő Egyesület 

 

Vezető: Lángh Andrea 

A gyermek és felnőtt néptánc csoportot egyaránt működtető egyesület néptán-

cosai (kb. 100 fő) heti négy alkalommal tartják próbáikat intézményünk nagy-

termében. 

 

Köcsögök és Dudák fel-

nőtt néptánccsoport 

Önálló csoportként működik a művelődési ház keretei között a felnőttekből 

álló tánccsoport. 

Újvárosi  

Horgász Egyesület 

Vezető: Prikler Sándor 

Az egyesület intézményünkben tartotta bizottsági és vezetőségi értekezleteit, 

továbbá éves közgyűlését is. Közös rendezvényként szervezzük nyári horgász-

táborukat.  
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Arrabona Díszmadár és 

Kisállattennyésztő 

Egyesület 

 

Vezető: Bóka József 

Kapcsolatuk a házzal kilencedik éve tart, havi egy alkalommal találkoznak, 

ezen kívül börzéket és évente egy alkalommal nagyszabású kiállítást rendez-

nek művelődési házunkban. Feladatuknak tekintik a fiatalok bevonását a 

díszmadártenyésztés és -gondozás rejtelmeibe, s szeretnék felébreszteni az 

emberek felelősségét az élő környezet védelme érdekében. 

Újvárosi Szent Erzsébet 

Egyházközség 

A Szent Erzsébet ünnepkör alkalmával a likócsi hajléktalanok számára rende-

zett szeretetvendégség helyszínt adó segítői voltunk. Részt vesz kórusunk a 

Szent Erzsébet szobor koszorúzásánál.  A templomban a ház kórusa hagyomá-

nyosan fellép a virágvasárnapi és húsvéti passióval. A májusi Hősök napján is 

képviseljük művelődési házunkat. Nyaranta szervezzük és helyet adunk az 

egyházközség „Szent Erzsébet bográcsa” közösségi rendezvényének. 

Újvárosi Lokálpatrióták 

Egyesülete 

A 2013 májusában újjáalakult egyesület célul tűzte ki az újvárosi kulturális 

hagyományok felélesztését, támogatását, az újvárosi közönség erőteljesebb 

bevonódását a városrész kulturális életébe – így együttműködési megállapo-

dást is kötött a művelődési házzal. 

 Családi nap 2 – a „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros terüle-

tén” pályázati projekt keretében (2014. szeptember)   

 

 

Egyéb tevékenységeink 

 

1.) Ahogy a korábbi időszakban, az elmúlt évben is helyet biztosítottunk a helyi roma ki-

sebbségnek hitéleti tevékenységükhöz. 

2.) A környékbeli lakosság igényei szerint vásároknak és termékbemutatóknak adtunk 

helyet, magunk is szerveztünk gyermek-és babaruhabörzéket. 

3.) Szabadidős tevékenységek: karate, ping-pong, Etka jóga, öngyógyító jóga, chi-kung, 

társastánc megvalósítására is lehetőséget adtunk. 

4.) Oktatási, képzési tanfolyamoknak biztosítottunk teret az év folyamán: 

 a Napsugár Alapítvány negyedéves szakmai napjai és értekezletei; 

 a Türr István Képzési Központ képzése a közmunkaprogram keretében;  

 „Tanulni jó!” , tanulási zavarokkal küzdő gyermekek délutáni foglalkozásai; 

 továbbtanulásra felkészítő, tehetséggondozó képzőművészeti foglalkozások; 

 rajzoktatás, felkészítés felvételire; 

 jobb agyféltekés intenzív rajztanfolyam; 

 pinnyédi telephelyünkön baba-elsősegély tanfolyamok. 

5.) Helyet biztosítottunk az újvárosban élők családi rendezvényeinek, szülők-gyermekek 

játszóházának, az egykori, újvárosi születésű idősebb generáció számára megszerve-

zett „Szénatéri találkozó” lebonyolítására, nagyobb egyházközségi rendezvényeknek, 

külsős báloknak. 

6.) Kiállításokat szerveztünk,  egyben kiállítóteret biztosítottunk, berendeztünk a Győri 

Alkotók Napóra Egyesületének képzőművészeti alkotásaiból több ízben, kihasználva 

az intézmény mindkét épületének helyszíni adottságait. 
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7.)  A művelődési házunkban  és Újvárosban működő egyesületekkel kapcsolatainkat to-

vább erősítettük. Évek óta heti több alkalommal nálunk tartja próbáit a Lippentő 

táncegyüttes, melyet továbbra is kedvezményes bérleti díjjal támogatunk. A Köcsögök 

és Dudák felnőtt néptánccsoport heti próbáinak és nagyobb rendezvényeinek is támo-

gatói vagyunk. Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületével együttműködésben szervez-

tük az újvárosi kültéri „Gödörbeli vigasságok” elnevezésű Családi napot. Az Újvárosi 

Polgárőr Egyesület rendszeres segítője  a szabadtéri nagy rendezvényeinknek. Az 

Arrabona Díszmadár- és Kisállatenyésztő Egyesület háromnapos, oktatási program-

mal egybekötött kiállításának voltunk helyszínadói. Az Újvárosi Horgász Egyesülettel 

is munkakapcsolatban állunk. 

8.) A településrész és más városrész intézményei által rendezett roma kulturális progra-

moknak is helyszínadói voltunk. A Kossuth Lajos Általános iskola Roma tehetségek 

napja, az Esélyek Háza „A roma közösség társadalmi integrációjának elősegítéséért” 

szervezett kulturális programsorozata és Ki mit, tud?-ja nálunk került lebonyolításra.  

9.) Az Újváros területén működő intézményekkel: az Újváros-településrészi Önkormány-

zattal, az Idősek Otthonával,  a Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálat-

tal, a Gyepszél utcai Óvodával és a Gézengúz Alapítvánnyal közvetlen partneri kap-

csolatban állunk. 

10.) A 2014-es év választásaihoz, képviselők fogadóóráihoz, szervezetek értekezle-

teihez, egyesületek közgyűléseihez helyszínt biztosítottuk az Újvárosi és a Pinnyédi 

Művelődési Házban. 

11.) Szponzori kapcsolataink is bővültek ebben az évben. A településrész vállalko-

zói rendszeres segítséget nyújtanak nagyrendezvényeink alkalmával. Az Erika Pékség 

és Cukrászat, Gyarmathy Pékség, Molnár Pékség, Dobos Tibor vállalkozó, Hajdár 

Mihályné vállalkozó, Horváth-Takács László vállalkozó, Polgár Sándor vállalkozó, 

Pető István vállalkozó. Pinnyédi nyárbúcsúztatónkon pedig a Fenyő Gluténmentes Ét-

terem bAndy konyhája és a Pedró Pékség támogatását élvezhettük. 

 

Változások a személyi feltételekben  

 Pinnyédi telephelyünk álláshelyét meghirdettük, melyet márciusban betöltöttünk. Az újvárosi 

szakmai álláshelyeinket (egy 6 órás és egy 8 órás kulturális szervezői hely) szeptemberben és 

decemberben töltöttük be. 

 

 

 

Létszámadatok 

Az elmúlt öt évre visszatekintve látogatólétszámunk növekedése egyértelműen kimutatható. 

A teremnapló adatai alapján 

 

a 2013. évben az összes látogató létszáma 27.372 fő volt (felnőtt17.435, gyermek 9.937) 

a 2014. évben az összes látogató létszáma 29.855 fő volt (felnőtt 19.779, gyermek 10.076 ). 
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Az adatokból látszik, hogy mind a felnőtt, mind pedig a gyermek korosztály körében nőtt a 

ház programjainak elfogadottsága és presztízse. Ezt nagyrészt az elmúlt évek következetes és 

minőségi szempontú programkínálatának tulajdonítjuk, különös tekintettel az Újvárosi esték 

programsorozat ismertté válásának, egy jó értelemben vett törzsközönség kialakulásának, va-

lamint  a gyermekeket, családokat és az iskolákat megszólító törekvéseinknek.  Ezt a tenden-

ciát szeretnénk megtartani és tovább erősíteni .  

Beszámolónk mellékleteként csatolom a költségvetési-gazdasági elszámolás fő adatait. 

Ajánlom szíves figyelmükbe és elfogadásra az Újvárosi Művelődési Ház 2014. évi munkájá-

ról szóló beszámolónkat. 

 

 

 

 

 

Győr, 2015. április 30.     

 

 

 

 

 

    Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

        Radicsné Csőre Andrea 

                  igazgató 
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Melléklet   

 

 


