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A kiindulási pont 

 

A 2015. év tervezését nyugodt szívvel alapozhatjuk azokra az eredményekre, amelyeket az 

elmúlt fél évtized során értünk el a művelődési ház működtetésében: 

 

1.) sikerült olyan minőségi kulturális kínálattal előállnunk, amely találkozott az újvárosi 

lakosok igényeivel, sőt sikerült olyan kulturálódási formákat is meghonosítanunk, ill. 

olyan formák iránt is igényt ébreszteni, amelyek korábban nem feltétlenül számítottak 

bevett gyakorlatnak a területünkön élő emberek kulturálódási szokásaiban; 

2.) elértük, hogy az Újvárosban élők a művelődési házat valóban a sajátjuknak és a kultú-

ra otthonának érezzék, igényeljék a ház szerepvállalását a mindennapi – kulturális vo-

natkozású – életük szervezésében; 

3.) nyitottabbá váltunk a területünkön működő iskolák, óvodák felé, s informális eszköze-

inkkel segítjük oktatási-nevelési tevékenységüket; az egyéb szociális intézményekkel 

való kapcsolatunk tovább erősödött; 

4.) a gyermekek közösségét nagyobb számban, változatosabb formákban érjük el, részben 

az iskolai év folyamán szervezett kisközösségi programjainkkal, csoportjainkkal, rész-

ben a nyári szabadidőben szervezett táborokkal; 

5.) inspiratív módon, majd már szinte öngerjesztő folyamatként adtunk teret új kisközös-

ségek kreatív, értelmes munkájának; 

6.) gazdagítottuk együttműködésünk kereteit a Településrészi Önkományzattal, új színte-

reket, közösségi alkalmakat vontunk be kulturális-közösségi kínálatunkba; 

7.) partneri együttműködést alakítottunk ki az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel, így 

olyan forrásokat tudtunk mozgósítani, amelyek lehetővé tették nagyobb szabású ren-

dezvények megszervezését is az újvárosi rehabilitációs programhoz szervesen kapcso-

lódva; valamint a házunkban működő egyesületek tevékenységéhez is segítséget nyúj-

tunk; 

8.) 2014. január 1-jétől az Újvárosi Művelődési Ház telephelyeként működik a Pinnyédi 

Művelődési Ház, ahol szintén elindítottuk a kulturális és szabadidős programok szer-

vezését a lakosság igényeihez igazodva. 
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Az alábbiakban áttekintjük a 2015. évre tervezett legfontosabb feladatainkat, a pinnyédi in-

tézményegység külön programtervét, illetve mellékeljük két emblematikus programunk (Új-

városi esték és az iskolákat, óvodákat, családokat segítő nyári gyermektábori programkínála-

tunk) részletes leírását, valamint tervezett költségvetésünket. 

 

 

 

 

Az Újvárosi Művelődési Ház programterve a 2015. évre 
 
JANUÁR  

20. Pinnyédi Művelődési Ház 

Karinthy Frigyes derűje és bölcsessége Horváth Ferenc előadásában 

A magyar kultúra napja alkalmából 

24. Újvárosi esték, 1.  (18.00) 

Vigaszversek 
Császár Angela Jászai Mari –díjas, Érdemes művész verses estje a magyar irodalom gyöngyszemei-

ből a magyar kultúra napjára emlékezve 

 

FEBRUÁR 

3. Farsang  a „Dúdoló” Baba-mama klubban  (10.00-12.00) 

9. A Pegazus Színház előadása: Holle anyó (10.00) 

14. Pinnyédi farsang (16.00) 

Farsangi hagyományok Újvárosban (18.00) 

21. Újvárosi esték, 2., (18.00) 

Félbevágott pipafüst 

Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó előadóestje 

 

 

MÁRCIUS 

13. Március idusa – Ünnepi műsor az Újvárosi Művelődési Ház és az Újváros Településrészi Önkor-

mányzat közös szervezésében a Kossuth-szobornál (14.00) 

Pinnyédi Művelődési Ház – Ünnepi Varázsműhely (17.00-19.00)  - Kokárda, zászló készítés 

20. Mackókészítés – Tavaszi játszóház felnőtteknek (17.00) 

A Győri Babaklub közreműködésével 

A foglalkozást vezeti: Paray Júlia Gyöngyi 

21.  Pinnyédi esték (18.00) 

Macskalépcső 

Thúróczy Katalin pszichothrillere, a Kiss Manyi Társulat produkciója 

28. Újvárosi esték 3. (18.00) 

Julie kisasszony 

August Strindberg színműve a Soproni Petőfi Színház előadásában 

29. Húsvéti ünnepkör 

Virágvasárnapi Passió a Szent Erzsébet templomban – a művelődési ház kórusának közreműködé-

sével (10.30) 

31. Pinnyédi Művelődési Ház: Húsvéti játszóház felnőtteknek, gyermekeknek (15.00-19.00) 

 

ÁPRILIS 

1. Húsvéti játszóház felnőtteknek, gyermekeknek (16.00 – 19.00) 

3. Nagypénteki Passió a Szent Erzsébet templomban – a művelődési ház kórusának közreműködésé-

vel (18.00) 

11. Újvárosi Egészség-Piac (9.00-13.00) 

14.  Pinnyédi Művelődési Ház – A Győri Alkotók Napóra Egyesületének kiállításmegnyitója (14.00) 

16-18. A Gyepszél utcai Óvoda kiállítása Gyermekkorunk játékai címmel (15.30) 
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25. Pinnyédi Egészség-Piac (10-13.00) 

28. Kovács Tibor előadása – Légúti betegségek kezelése és megelőzése az életmóddal  (15.00) 

 

MÁJUS 

4. A Pegazus Színház bérletes előadása: Vándorsárkány (10.00) 

9. Újvárosi esték 4. (18.00) 

Jónás könyve 

Babits Mihály műve Ács Tamás színművész mozgásszínházi előadásában – a Forrás Színház pro-

dukciója 

12. Pinnyéd – Egészség-nap nyugdíjas klubjaink tagjainak (előadás, sportnap) (14.00-16.00) 

15.  Roma tehetségek napja (10.00) 

30. Gyereknap (10.00-12.00) 

Kislaptáros zenekar koncertje, kalandjátékok gyerekeknek 

30. Újvárosi esték 5. (18.00) 

A nő arcai a komolyzenében komolyan és komolytalanul 
Meláth Andrea Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas opera-énekesnő műsora 

kíséri: Alter Katalin zongoraművész 

31. Hősök napja - koszorúzás és ünnepi megemlékezés a Kossuth utcai katolikus templomban (10.30) 

 

JÚNIUS 

6.  Isztambuli vendégség - Beszélgetés a török konyháról (16.00) 

Szentesi Zöldi László újságíró könyvbemutatója 

Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház 

6. Pinnyédi Juniális és gyermeknap (17.00) 

Légvár, zenés műsor, főzőverseny… 

15-19. Újvárosban táborozni jó! 

Gyerekszínjátszók tábora  

22-26. Újvárosban táborozni jó! 

Ökotábor Pinnyéden 

 

JÚLIUS 

június 

29-  

július 3. 

Újvárosban táborozni jó! 

Győrkőcolimpiára felkészítés 

Győrkőcolimpia  

Újvárosi gyerekcsapat szervezése és részvétele a játékban 

6-10. Újvárosban táborozni jó! 

„Csodakutya” mesetábor óvodásoknak, kisiskolásoknak 

13-17. Újvárosban táborozni jó! 

 Népi kismesterségek tábora 

22-24. Kórustábor Győrújbaráton - az Újvárosi Művelődési Ház kórusának 

27-31. Újvárosban táborozni jó! 

 „Varázsműhely” kézműves és játéktábor Pinnyéden 

 

SZEPTEMBER 

5. Újvárosi nyárbúcsúztató 

Kiállítás, légvár, operett - és nótaest… 

12. Pinnyédi nyárbúcsúztató Kiállítás, légvár, , operett - és nótaest… 

19. Családi nap – szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben (15.00-19.00) 

26. Újvárosi esték, 6. (18.00) 

„Ma éjjel táncolnék” 

Részletek a My Fair Ladyből, Czakó Julianna, a Miskolci Nemzeti Színház színművészének önálló 

estje 

 

OKTÓBER 

3. Dalmadarak  - Lanczendorfer Zsuzsanna lemezbemutató koncertje, a Hangraforgó együttes köz-

reműködésével (18.00 óra) 

8-11. Díszmadár-kiállítás 

17. Újvárosi esték, 7. (18.00) 

Bányavirág  
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Székely Csaba drámája a Komáromi Jókai Színház előadásában 

30.  Tökös nap (tökfaragó verseny) (17.00) 

Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház 

 

NOVEMBER 

7. Pinnyédi esték (18.00) 

Az ibolya 

A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása Molnár Ferenc színművéből 

11. Márton napi vigasságok gyerekeknek, családoknak (17.00) 

Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház 

14. Téli ünnepkör 

Szent Erzsébet-napi rendezvények  
Szeretetvendégség a likócsi hajléktalanotthon lakóinak részvételével (12.00) 

19. Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (9.00) 

21. Újvárosi esték, 8. (18.00) 

Tallabille zenekar 

Észak-Erdélytől Dél-Dunántúlig – Erdélyi és magyarországi népzenei párhuzamok 

24. Téli ünnepkör 

Adventi játszóház Pinnyéd (15.00-18.00) felnőtteknek, gyermekeknek 

25. Téli ünnepkör 

Adventi játszóház Újváros (16.00 – 20.00) felnőtteknek, gyermekeknek 

28. „Színes forgó” – Versmondók találkozója (14.00) 

 

DECEMBER 

4. Pinnyédre érkezik a Mikulás – a Budai Bábszínház előadása (18.00) 

4. Mikulásunk a Gyepszél utcai Óvodában (10.00) 

8. Mikulás a „Dúdoló” Baba-mama klubban (10.00) 

9. Adventi illatok újvárosi szabadtéri rendezvény 

Betlehemes játékok és énekek (17.00) 

11. Angyalkakészítés a Győri Babaklub közreműködésével (17.00) 

A foglalkozást vezeti Paray Júlia Gyöngyi 

14. Pinnyédi Karácsonyváró ünnepi műsor (17.00) 

16. Újvárosi Karácsonyváró (17.00) 

 A  ház kórusának és vendégfellépőinek ünnepi műsora 
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A kiinduló pontunkkal összhangban  

 

1.) továbbra is hangsúlyosan kezeljük a már sikeresnek számító, „bejáratott” Újvárosi es-

ték programjait – pártoló tagsági kártyák kibocsátásával is elősegítve a közönség kötő-

dését, s igyekszünk megtartani és bővíteni az újfajta infokommunikációs technikák 

(facebook, honlap, rádióreklámok) által elért közönségünk körét; folytatjuk az útjára 

indított időszaki kiállítások megszervezését; 

2.) az elmúlt év szervezési tapasztalataira alapozva továbbvisszük a meghirdetett novem-

beri „Színes forgó” országos versmondó találkozónkat, szélesítjük a megszólítottak 

körét; 

3.) szabadtéri rendezvényeinkre a településrész oktatási intézményeinek intenzívebb be-

vonását célozzuk meg (mind fellépőként, mind pedig látogatóként); 

4.) bővítjük nyári napközis táboraink kínálatát – a jelzett igényekre is tekintettel folytatjuk 

az eddigieket, életre hívunk pinnyédi helyszínünkön még egy újabb tábort is, a „Va-

rázsműhely”  kézműves és játéktábort – kihasználva a pinnyédi intézményegységünk 

kínálta természeti környezet lehetőségeit; továbbra is szervezzük, felkészítjük az újvá-

rosi gyerekek csoportját a Győrkőcolimpiára; 

5.) tovább folytatjuk sikeresnek bizonyult együttműködésünket a pápai Pegazus Színház-

zal – várjuk az Újvárosi Művelődési Házba a környék óvodásait és kisiskolásait a 

színház előadásaira; 

6.) a Településrészi Önkormányzat megszűnésével az önkormányzat Kossuth u. 45. szám 

alatti épületét igénybe vennénk különféle kulturális célokra (kiállítások, kamarakon-

certek, kézműves foglalkozások stb. lebonyolítására) , Újvárosi Közösségi és Kiállító 

Tér néven; további hangsúlyt fektetünk a közösségi szabadtéri rendezvények lebonyo-

lítására (március 15., Hősök napja, Családi nap, Adventi illatok); 

7.) megújítjuk az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel közös tevékenységünket, kihasznál-

va a különböző szintű pályázati lehetőségeket, megszervezve 2015. szeptember 5-én 

Nyárbúcsúztató, egy újabb Családi nap eseményeit; szélesítjük együttműködési terüle-

tünket a Művelődési Házban működő egyesületekkel; 

8.) A Pinnyédi Művelődési Ház meglévő programkínálatát gazdagítjuk, csoportjaink szá-

mát bővítjük (baba-mama klub, jóga, felnőtt torna) a lehetőségekhez, igényekhez iga-

zítva. 
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Korábbi együttműködésünk tovább él az alábbi egyesületekkel és partnerekkel, s dolgoznak 

az elmúlt években sikeresen működő klubjaink, csoportjaink is: 

 

A ház saját csoportjai, szakkörei, 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 

találkoznak. Programjaik között jeles napok megemlékezései, ismeretter-

jesztő előadások, műsoros estek, múzeumlátogatások, kiállítások megte-

kintése, a Nyugdíjas Szövetség rendezvényeinek látogatása szerepel.  

 az Újvárosi Esték, Pinnyédi Esték programsorozat látogatása 

 az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Ház kiállításain való részvé-

tel 

„Dúdoló” 

Baba-mama klub 

 
Vezető:  

Radicsné Csőre And-

rea 

A klub 2010-ben jött létre 

azzal a céllal, hogy heti 

rendszerességgel énekes-

játékos foglalkozásokat 

nyújtson a 3 éves kor alatti 

gyerekeknek és szüleiknek. 

 babafarsang és jelmezesdi 

 húsvéti játszóház 

 gyermeknap 

 Mikulás-ünnep 

 

Az Újvárosi  

Művelődési Ház 

kórusa 

 
Vezető:  

Radicsné Csőre And-

rea 

A 2008 novemberében ala-

kult kórus heti egy alkalom-

mal próbál. Tagjai az Újvá-

rosban élő, az éneklést és a 

zenét kedvelő kisgyermekes 

szülők, valamint nyugdíja-

sok. Fontosnak tartják a pró-

bák családias hangulatát, 

ahol a felnőttek a gyerekek-

kel együtt lehetnek. Zenei 

repertoárjuk nagyrészt a 

magyar népzenéből szárma-

zik.  

 március 15-i műsor a Kossuth-

szobornál 

 virágvasárnapi és nagypénteki pas-

sióéneklés a Szent Erzsébet temp-

lomban 

 győrújbaráti kórustábor 

 újvárosi nyárbúcsúztató – fellépés 

a gyömörei citerazenekarral 

 kiállításmegnyitókon  való szerep-

lés 

 Adventi illatok – újvárosi szabad-

téri fellépés a Kossuth-szobornál 

 Karácsonyváró – ünnepi zenés mű-

sor az Újvárosi Művelődési Ház-

ban 

 Karácsonyi műsor az újvárosi Idő-

sek otthonában 

„CSODAKUTYA” 

Újvárosi  

Meseműhely 
Vezető: 

Kovács Veronika 

A meseműhely célja az újvárosi gyermekközönség megszólítása a mese 

világán keresztül hozzájárulva a gyerekek olvasási készségének érzelmi 

megalapozásához, szókincsük növeléséhez, szociális érzékenységük erősí-

téséhez. 

Tematika: klasszikus és kortárs gyermekirodalom; verses, dramatikus játé-

kok, kézügyességi foglalkozások, zenehallgatás, mesefelvételek segítségé-

vel történik.  
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 foglalkozások hétfőnként másfél órás időtartamban 5-től 10 éves 

korig 

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 edzé-

seit gyermek és ifjúsági csoportjai számára. 

 heti egy alkalommal csütörtökönként 

ETKA jóga 
 

Vezető: Radics István-

né 

Céljuk a segítségadás az embertársaiknak. Szeretetteljes, harmonikus cso-

port létrehozása, ahol az emberek épülnek, fejlődnek testileg és lelkileg 

egyaránt. Feladatuknak tekintik, hogy megtanítsák a helyes testtartást, 

légzést és mozgást, amit a mindennapi életben tudunk hasznosítani. 

 péntek délelőttönként 

 

 

Partnerkapcsolataink 

 

A szervezet neve és vezetője Tevékenységük 

Lippentő Egyesület 
 

Vezető: Lángh Andrea 

A gyermek és felnőtt néptánc csoportot egyaránt működtető egyesület 

néptáncosai (kb. 100 fő) heti négy alkalommal tartják próbáikat intéz-

ményünk nagytermében. 

 

Köcsögök és Dudák fel-

nőtt néptánccsoport 

Önálló csoportként működik a művelődési ház keretei között a felnőt-

tekből álló tánccsoport. 

Újvárosi  

Horgász Egyesület 
Vezető: Prikler Sándor 

Az egyesület intézményünkben tartotta bizottsági és vezetőségi érte-

kezleteit, továbbá éves közgyűlését is. Közös rendezvényként szervez-

zük nyári horgásztáborukat.  

Arrabona Díszmadár és 

Kisállattennyésztő 

Egyesület 

 
Vezető: Bóka József 

Kapcsolatuk a házzal kilencedik éve tart, havi egy alkalommal talál-

koznak, ezen kívül börzéket és évente egy alkalommal nagyszabású 

kiállítást rendeznek művelődési házunkban. Feladatuknak tekintik a 

fiatalok bevonását a díszmadártenyésztés és -gondozás rejtelmeibe, s 

szeretnék felébreszteni az emberek felelősségét az élő környezet vé-

delme érdekében. 

Újvárosi Szent Erzsébet 

Egyházközség 

A Szent Erzsébet ünnepkör alkalmával a likócsi hajléktalanok számára 

rendezett szeretetvendégség helyszínt adó segítői voltunk. Részt vesz 

kórusunk a Szent Erzsébet szobor koszorúzásánál.  A templomban a 

ház kórusa hagyományosan fellép a virágvasárnapi és húsvéti passió-

val. A májusi Hősök napján is képviseljük művelődési házunkat. Nya-

ranta szervezzük és helyet adunk az egyházközség „Szent Erzsébet 

bográcsa” közösségi rendezvényének. 
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Újvárosi Lokálpatrióták 

Egyesülete 

A 2013 májusában újjáalakult egyesület célul tűzte ki az újvárosi kultu-

rális hagyományok felélesztését, támogatását, az újvárosi közönség 

erőteljesebb bevonódását a városrész kulturális életébe – így együttmű-

ködési megállapodást is kötött a művelődési házzal. 

 Családi nap 2 – a „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros 

területén” pályázati projekt keretében (2014. szeptember)   

 

 

 

A Pinnyédi Művelődési Ház saját csoportjai, klubjai 

 

„Varázsműhely” 

kézműves foglalkozás 
 

Vezető: Árendás Anikó 

Cél: a kisgyermekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése; a fog-

lalkozások tematikája az aktuális ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsoló-

dik.  

 szerda délutánonként 5-től 10 éves korig 

Nyugdíjas klub 
 

 

Vezető: Árendás Anikó 

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

Művelődési Ház kulturális szervezője személyében. 

Tagjai pinnyédi és onnan elszármazott, de visszajáró nyugdíjasok közössé-

ge. 

Fő tevékenységük: Kiállításokon, kulturális programokon való részvétel, 

egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, jeles napok ünnepeire ké-

szülődés, a Nyugdíjas 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 

 

Baba-mama 

klub/Zenebölcsi 
Vezető: Árendás Anikó 

A foglalkozás 2015. szeptemberétől indul. 

 

 

 

 

Egyéb tevékenységeink 

 

1.) Ahogy a korábbi időszakban, az elkövetkezendő évben is helyet biztosítunk a helyi 

roma kisebbségnek hitéleti tevékenységükhöz. 

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

helyet, magunk is szervezünk gyermek-és babaruhabörzéket. 
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3.) Továbbra is fogadjuk azoknak az oktató cégeknek a csoportjait, maelyek intézmé-

nyünkben szervezik különféle oktatási napjaikat, konzultációs alkalmaikat. 

4.) Szívesen adunk teret azoknak a helyi kezdeményezéseknek, amelyek a helyi közösségi 

élet régi bevált formáit újítják meg: a különböző korosztályoknak szánt farsangi mu-

latságoknak, játszóházaknak, a tőzsgyökeres újvárosi „nagycsaládok” családi rendez-

vényeinek, egyházközségi rendezvényeknek. 

5.) Együttműködünk az Újváros területén működő intézményekkel: az Újváros-

településrészi Önkormányzattal, az Idősek Otthonával,  a Családsegítő Szolgálattal, a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyepszél utcai Óvodával és a Gézengúz Alapítvánnyal. 

 

 

 

A Pinnyédi Művelődési Ház mint az Újvárosi Művelődési Ház telephelye 

 

Győr MJV önkormányzatának döntése nyomán a Pinnyédi Művelődési Ház az Újvárosi Mű-

velődési Ház telephelyeként, annak szakmai irányításával működik tovább 2014. január 1-

jétől. A pinnyédi ház szervezői munkáját teljes munkaidős kulturális szakember végzi. 2015. 

május 4-től új munkatárs, Árendás Anikó fogja ellátni. 

 A pinnyédi ház munkáját segítik az újvárosi művelődési ház szakemberei, mint ahogy 

együttműködnek a nagyrendezvények lebonyolításában is (Nyárbúcsúztató, Egészség-Piac, 

Karácsonyváró stb.). Az újvárosi kiemelt rendezvények – mint az Újvárosi esték programjai – 

párhuzamosan Pinnyéden is megszervezésre kerülnek. 

A telephellyel bővülve az Újvárosi Művelődési ház előtt is nyíltak új lehetőségek: szeretnénk 

kihasználni a pinnyédi ház környezeti adottságait különösen a nyári napközis táboraink szer-

vezése során (önálló gyermektáborok meghirdetése pinnyédi helyszínnel, az Újvárosban tar-

tott napközis táboraink számára rövid kirándulások, gyalogtúrák végcéljaként, szabadtéri ját-

szóhelyeként, akadályversenyek terepeként is, hisz jól funkcionál a pinnyédi ártéri erdős kör-

nyezet). 

 

 

A Pinnyédi Művelődési Ház programterve a 2015. évre 
 
JANUÁR  

20. Pinnyédi Művelődési Ház 

Karinthy Frigyes derűje és bölcsessége Horváth Ferenc előadásában 

A magyar kultúra napja alkalmából 

24. Újvárosi esték, 1.  (18.00) 

Vigaszversek 
Császár Angela Jászai Mari –díjas, Érdemes művész verses estje a magyar irodalom gyöngyszemei-

ből a magyar kultúra napjára emlékezve 
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FEBRUÁR 

14. Pinnyédi farsang (16.00) 

21. Újvárosi esték, 2., (18.00) 

Félbevágott pipafüst 

Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó előadóestje 

 

 

MÁRCIUS 

13. Március idusa – Ünnepi műsor az Újvárosi Művelődési Ház és az Újváros Településrészi Önkor-

mányzat közös szervezésében a Kossuth-szobornál (14.00) 

Pinnyédi Művelődési Ház – Ünnepi Varázsműhely (17.00-19.00)  - Kokárda, zászló készítés 

21.  Pinnyédi esték (18.00) 

Macskalépcső 

Thúróczy Katalin pszichothrillere, a Kiss Manyi Társulat produkciója 

28. Újvárosi esték 3. (18.00) 

Julie kisasszony 

August Strindberg színműve a Soproni Petőfi Színház előadásában 

29. Húsvéti ünnepkör 

Virágvasárnapi Passió a Szent Erzsébet templomban – a művelődési ház kórusának közreműködé-

sével (10.30) 

31. Pinnyédi Művelődési Ház: Húsvéti játszóház felnőtteknek, gyermekeknek (15.00-19.00) 

 

ÁPRILIS 

3. Nagypénteki Passió a Szent Erzsébet templomban – a művelődési ház kórusának közreműködésé-

vel (18.00) 

11. Újvárosi Egészség-Piac (9.00-13.00) 

14.  Pinnyédi Művelődési Ház – A Győri Alkotók Napóra Egyesületének kiállításmegnyitója (14.00) 

25. Pinnyédi Egészség-Piac (10-13.00) 

28. Kovács Tibor előadása – Légúti betegségek kezelése és megelőzése az életmóddal  (15.00) Hely-

szín: Újvárosi Művelődési Ház 

 

MÁJUS 

9. Újvárosi esték 4. (18.00) 

Jónás könyve 

Babits Mihály műve Ács Tamás színművész mozgásszínházi előadásában – a Forrás Színház pro-

dukciója 

12. Pinnyéd – Egészség-nap nyugdíjas klubjaink tagjainak (előadás, sportnap) (14.00-16.00) 

30. Újvárosi esték 5. (18.00) 

A nő arcai a komolyzenében komolyan és komolytalanul 
Meláth Andrea Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas opera-énekesnő műsora 

kíséri: Alter Katalin zongoraművész 

 

JÚNIUS 

6.  Isztambuli vendégség - Beszélgetés a török konyháról (16.00) 

Szentesi Zöldi László újságíró könyvbemutatója 

Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház 

6. Pinnyédi Juniális és gyermeknap (17.00) 

Légvár, zenés műsor, főzőverseny… 

15-19. Újvárosban táborozni jó! 

Gyerekszínjátszók tábora  

22-26. Újvárosban táborozni jó! 

Ökotábor Pinnyéden 

 

JÚLIUS 

június 

29-  

július 3. 

Újvárosban táborozni jó! 

Győrkőcolimpiára felkészítés 

Győrkőcolimpia  
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Újvárosi gyerekcsapat szervezése és részvétele a játékban 

6-10. Újvárosban táborozni jó! 

„Csodakutya” mesetábor óvodásoknak, kisiskolásoknak 

13-17. Újvárosban táborozni jó! 

 Népi kismesterségek tábora 

27-31. Újvárosban táborozni jó! 

 „Varázsműhely” kézműves és játéktábor Pinnyéden 

 

SZEPTEMBER 

5. Újvárosi nyárbúcsúztató 

Kiállítás, légvár, operett - és nótaest… 

12. Pinnyédi nyárbúcsúztató Kiállítás, légvár, , operett - és nótaest… 

19. Családi nap – szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben (15.00-19.00) 

26. Újvárosi esték, 6. (18.00) 

„Ma éjjel táncolnék” 

Részletek a My Fair Ladyből, Czakó Julianna, a Miskolci Nemzeti Színház színművészének önálló 

estje 

 

OKTÓBER 

3. Dalmadarak  - Lanczendorfer Zsuzsanna lemezbemutató koncertje, a Hangraforgó együttes köz-

reműködésével (18.00 óra) 

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház 

8-11. Díszmadár-kiállítás 

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház 

17. Újvárosi esték, 7. (18.00) 

Bányavirág 

Székely Csaba drámája a Komáromi Jókai Színház előadásában 

30.  Tökös nap (tökfaragó verseny) (17.00) 

 

NOVEMBER 

7. Pinnyédi esték (18.00) 

Az ibolya 

A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása Molnár Ferenc színművéből 

11. Márton napi vigasságok gyerekeknek, családoknak (17.00) 

19. Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (9.00) 

21. Újvárosi esték, 8. (18.00) 

Tallabille zenekar 

Észak-Erdélytől Dél-Dunántúlig – Erdélyi és magyarországi népzenei párhuzamok 

24. Téli ünnepkör 

Adventi játszóház Pinnyéd (15.00-18.00) felnőtteknek, gyermekeknek 

28. „Színes forgó” – Versmondók találkozója (14.00) 

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház 

 

DECEMBER 

4. Pinnyédre érkezik a Mikulás – a Budai Bábszínház előadása (18.00) 

9. Adventi illatok újvárosi szabadtéri rendezvény 

Betlehemes játékok és énekek (17.00) 

11. Angyalkakészítés a Győri Babaklub közreműködésével (17.00) 

A foglalkozást vezeti Paray Júlia Gyöngyi 

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház 

14. Pinnyédi Karácsonyváró ünnepi műsor (17.00) 

16. Újvárosi Karácsonyváró (17.00) 

 A  ház kórusának és vendégfellépőinek ünnepi műsora 
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A Pinnyédi esték 2015. évi előadásai 
 

 

MÁRCIUS 

21. Macskalépcső (18.00) 

Thúróczy Katalin pszichothrillere 

A Kiss Manyi Társulat produkciója 

NOVEMBER 

7. Az ibolya (18.00) 

A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása Molnár Ferenc színművéből 
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Újvárosi esték – 2015 

 
2015. január 24., szombat  18 óra 
VIGASZVERSEK 

Császár Angela Jászai Mari-díjas, érdemes művész verses estje a magyar irodalom gyöngyszemeiből 

 
„A szerelembe – mondják - belehal, aki él,  

de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.” (József Attila)  

 „Az út az enyém, amit megteszek… 

Az az enyém, mit nevén nevezek.” (Tóth Éva) 

 

Válogatás a magyar költészet kincseiből 

 
 
2015. február 21., szombat 18 óra 
FÉLBEVÁGOTT PIPAFÜST 

Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó előadóestje 

 

Ő a nagy mesemondó, népdalénekes, néprajzkutató, előadóművész és tréfamester. Erdélyben, Mold-

vában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben dalokat, meséket, tréfákat gyűjtöget, 

lassan huszonöt éve. Élete különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rako-

dó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is volt, hajszolt embertársai örömét keresgélő énekes, 

mesemondó lett. Ahogy ő nevezi magát: álomszövő, amit éjszaka álmodik, nappal mesévé hímezi. 

Úgy peregnek nyelve alatt az ízes szavak, mint nagyanyja keze alatt a rokka. Ezeket a meséket fonja 

tovább négy gyermekének esti mesévé, majd a felnőtteknek bontogatja édes és fullánkos történetekké.  

 

 

2015. március 28., szombat 18 óra 
JULIE KISASSZONY 

August Strindberg színműve a Soproni Petőfi Színház előadásában 

 

Julie arisztokrata kisasszony, Jean és Kristine pedig a cselédséghez tartoznak. A férfi-női viszony és az 

alá-fölé rendeltségi viszony ellentétéből kiindulva építi fel Stridberg a drámai feszültséget. 

Szent Iván-éjszakáján vagyunk, ez nagyon kivételes alkalom, hiszen úr és szolga együtt mulat. Jean és 

Kristin méltatlankodva beszélnek Julie kisasszony viselkedéséről, aki fűvel-fával kacérkodik. Többek 

között Jean-nal is, aki különben Kristin vőlegénye. Julie és Jean „párharca” áll a középpontban. Ráis-

merünk mondatokra, módszerekre, motivációkra, melyeket mi is naponta használunk. 

 

Szereplők: Julie: Szlúka Brigitta, Jean: Papp Attila, Kristin: Szupper Fanni 
Rendezte: Kincses Kata 
 

 

2015. május 9., szombat 18 óra 
BABITS MIHÁLY: JÓNÁS KÖNYVE 

Ács Tamás színművész interaktív előadása, a Forrás Színház produkciója 

 

Számtalan anekdota szól arról, hogy a már súlyos beteg Babits írás közben gyakran megmosolyogta, 

kikacagta csetlő-botló hősét, Jónást. Az interaktív színházi előadás ezt a mosolyt próbálja megidézni a 

babitsi szavak erejével, játékosságával és komikumával. 
 

 

2015. május 30., szombat 18 óra 
A NŐ ARCAI A KOMOLYZENÉBEN KOMOLYAN ÉS KOMOLYTALANUL 
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Meláth Andrea Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas opera-énekesnő műsora  

kíséri: Alter Katalin zongoraművész  

 

Népszerű áriák és dalok a romantikától napjainkig, melyek a női lélek és temperamentum ezer arcát 

mutatják be. A szerzők, akik ezen az estén az előadó mellett stabil jelenlétet szolgáltatnak: Saint-

Saëns, Bizet, Poulenc, Bhrams, Schumann, Vukán György és Wolf Péter.   

 

2015. szeptember 26., szombat 18 óra 
„MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK” 

Részletek a My Fair Ladyből 

Czakó Julianna, a Miskolci Nemzeti Színház színművészének önálló estje 

 

Alan Jay Lerner és Frederick Loewe világhírű musicale a My Fair Lady, idén ünnepli 50. születésnap-

ját. A főszereplő, Eliza Doolittle, a történet során egyszerű virágáruslányból igazi úrihölggyé változik. 

Az est folyamán közelebb kerülhetnek ehhez a humoros, de mégis megható történethez. Dalokat hall-

hatnak a Miskolci Nemzeti Színházban nagy sikerrel játszott My Fair Lady előadásából, Czakó Julian-

na színésznő tolmácsolásában." 

 

 
 

2015. október 17., szombat 18 óra 
BÁNYAVIRÁG 

Székely Csaba drámája a Komáromi Jókai Színház előadásában 

 

A Bányavirág című dráma a melodráma és a komédia között egyensúlyozik. A szerző maró öniróniá-

val és nagy adag fekete humorral mutatja meg, mi rejtőzik az idilli székely kapuk mögött: munkanél-

küliség, kilátástalanság, derékba tört álmok… A történet hősei, egy erdélyi kis falu lakói, képtelenek 

változtatni az életükön, helyette az alkolholizmus módszerét választva lassan tántorognak az önpusztí-

tás felé… 

A szerencsétlen sorsok és a sok lemondás ellenére a Bányavirág nem egy komor darab. A fekete hu-

mor erőteljes jelenléte segít nekünk megfelelő távolságból szemlélni azt, amiben élünk.  

 

Szereplők: Iván: Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas); Csillag Mihály, orvos: Mokos Attila; 

Ilonka, Iván féltestvére: Bárdos Judit; Illés, Iván szomszédja: Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas); 

Irma, Illés felesége: Bandor Éva (Jászai Mari-díjas) 

Rendezte: Keszég László 

 

 
 

2015. november 21., szombat 18 óra 
TALLABILLE 

Észak-Erdélytől Dél-Dunántúlig – Erdélyi és magyarországi népzenei párhuzamok 

 

A Tallabille zenekar az autentikus dél-alföldi zene bemutatására, az itteni tekerős hagyomány értő 

tolmácsolására jött létre. Céljuk, hogy az eredeti hangzásvilág minél jobban megőrződjön, az ide való 

népdalok megmaradjanak. Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán furulyásokkal (az Egyszólam együttes 

tagjai) közös műsora bemutatja a magyar népzene végtelen változatosságát és variálási hajlamát: tema-

tikusan rendezett dallamváltozatok hangzanak el különböző tájegységekről, különféle népi hangszere-

ken előadva. Az izgalmas zenei utazás zenei anyanyelvünk gazdagságát illusztrálja.  

 

Soós Réka – ének, gardon, Navratil Andrea – ének, Németh András – tekerő, Legeza Márton – tekerő, 

Juhász Zoltán – furulya, duda, Sáringer Kálmán – furulya, gardon, Lipták Péter – esz-klarinét, citera 
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2015. június 15-19.  

Gyerekszínjátszók tábora 

Kalandozások mesevilágban 
Mese az egész világ! Magunkról fogunk mesélni… Izgalmas játékok, filmvetítés, gyalogtúra – és pénteken be-

mutatjuk a táborban készült előadásunkat!   

Szakmai vezető: Németh Ervin 

 

2015. június 22-26.  

Ökotábor Pinnyéden 

Amit a természettel való együttélésről tudni érdemes – kézzel, lábbal és fejjel… Mindent kipróbálunk! 

A szakmai foglalkozásokat vezeti: Barabás Renáta 

A tábor vezetője: Radicsné Csőre Andrea  

 

2015. július 6-10. 

„Csodakutya” mesetábor 
óvodásoknak, kisiskolásoknak 
Mesélünk, mesélünk, mesélünk, jelmezesdit játszunk, kézműveskedünk, a Meseműhelyben serénykedünk, dél-

utánonként a mesehősökkel álmodunk. 

A tábor vezetője: Kovács Veronika 

 

2015. július 13-17. 

Népi kismesterségek tábora 
Tele meglepetéssel! Mire jó a bőr, a nemez és az agyag?  Mivel játszottak régen a falusi gyerekek?  

S lesz még sütés-főzés – kóstolással! 

A tábor vezetője: Radicsné Csőre Andrea 

Szakmai vezető: Barabás Renáta 

2015. július 27-31. 

„Varázsműhely” 

kézműves és játéktábor Pinnyéden 
Bütykölünk, játszunk és sokat mozgunk a szabadban. 
A tábor vezetője: Árendás Anikó 
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Az Újvárosi Művelődési Ház 2015. évi költségvetés tervezete 

 
 

 

Az Újvárosi Művelődési Ház és az intézményegységeként működő Pinnyédi Művelődési Ház 

2015. évi költségvetési-gazdasági tervezésének főbb adatai 

Bevétel  

Önkormányzati támogatás nélküli bevétel 3.600.000 

Önkormányzati támogatás 24.774.000 

Bevételek összesen 28.374.000 

Kiadás  

Személyi juttatások 14.577.000 

Munkaadói terhek, járulékok 3.881.000 

Dologi kiadások 9.116.000 

Beruházások 600.000 

Felújítások 200.000 

Kiadások összesen 28.374.000 

 

 

 

 

Tisztelettel kérem a fenti munkatervünk elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

Győr, 2015. április 30. 

 

 

 

 

          Radicsné Csőre Andrea 

          igazgató 

  


