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„Egy HÁZ gyerekeknek, fiataloknak, családoknak” 
Közösség, élmény, tanulás  

 
 

A Gyermekek Háza Győr város kulturális intézménye, melynek legfontosabb feladata 
és legalapvetőbb funkciója, hogy a gyermek és ifjúsági korosztály számára sokrétű, 
korszerű és magas színvonalú művelődési lehetőséget nyújtson, közösségi teret 
biztosítson a testi és szellemi képességeik kibontakoztatásához, a kreativitás 
fejlesztéséhez, közösségi élményeket nyújtson, valamint segítse új közösségek 
létrejöttét. 
 
Célcsoportunk: Győr városban élő és a városunkba látogató gyerekek, fiatalok, 
valamint gyerekekkel érkező szülők, nagyszülők, egyéni felnőtt látogatók. 
 
Kiemelt céljaink 2015-ben: 

 A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás 
erősítése. 

 
 Új, élménypedagógián alapuló módszerekkel szeretnénk segíteni a közoktatási 

rendszer hatékonyságának javítását az iskolai igényekhez, tantervekhez 
illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai szolgáltatások, programsorozatok 
megvalósításával. Tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése, 
művészetpedagógiai, valamint drámapedagógiai foglalkozások fejlesztése; a 
fogyatékos személyek tanuláshoz történő hozzáférésének növelése; anyanyelvi- 
és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok; ismeretterjesztés, 
egészségnevelési, mozgásfejlesztő és környezeti nevelési programsorozatok; 
az egyes “tanulási átmenetek” elősegítése (pl. óvodából iskolába).  

 
 a gyerek- és ifjúsági korosztály, valamint a családok környezettudatosságra, 

fenntartható fejlődésre, egészséges életmódra való nevelése. 
 

 Gazdagítani szeretnénk a szabadidő eltöltési lehetőségeket annak érdekében, 
hogy a korosztályok értékrendszere és kompetenciái fejlődjenek, s hogy a 
résztvevők a passzív befogadói magatartás helyett az aktív részvételt is 
megtapasztalhassák. 
 

 Teret biztosítunk a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások 
bemutatásának. 
 

 Közreműködünk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosításában. 
 
 Az ifjúsági korosztály számára közösségi teret biztosítunk és az 

érdeklődésüknek megfelelő színvonalas programok számát növeljük. 
 

 
 Támogatjuk a gyermek és ifjúsági korosztály egyéni és közösségi 

szükségleteire épülő kezdeményezéseket, biztosítjuk a feltételeket és a segítő 
szakmai kompetenciákat. 

 Fontos célunk, feladataink, terveink megvalósítása érdekében további pályázati 
lehetőségek keresése, kiaknázása. 

 
 Egyre aktívabb részvétel akkreditált programokkal a minőségi felnőttképzés 

kínálatának növelésében. 
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 A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka 

előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által. A közösségfejlesztés 
célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési 
szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.  
 

 
Tevékenységünket a következő témakörök szerint tervezzük 

 
      1.  Minőségi oktatást segítő programok, rendhagyó tanórák   

      2.  Művészeti csoportok, szakkörök, tanfolyamok 

3. Felnőttképzés 

4. Városi fesztiválok, nagyrendezvények 

5. Szünidei programok 

6. Kiállítások, egyéb programok 

7. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedéseink 
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1. Minőségi oktatást segítő programok 
 
Rendhagyó tanórák a Gyermekek Házában 
 
„Játszós Töri” – Történelmi Játszóház foglalkozások: 

A Történelmi Játszóházak foglalkozássorozat rendhagyó történelem órák és 
kultúrtörténeti tanulmányok, kirándulások alkalmával osztályok vagy tanulócsoportok 
számára ajánlott programunk. A Játszós Töri célja a folyamatosan fejlődő és 
színesedő foglalkozásaival és kellékeivel, hogy lehetőséget nyújtson a tanórákon 
elméletben megismert tények és történetek, történelmi és művészettörténelmi 
ismeretek élményszerű megtapasztalására, átélésére. A gyerekek ki tudják próbálni a 
régi kézműves tevékenységeket, tárgyakat készíthetnek és játékos formában tudnak 
tanulni, a szituációs játékok és interaktív tevékenységek segítségével. 
A Gyermekek Házában 2004 óta sikeresen működik ez a program, melynek témaköreit 
és a foglakozások felépítését történelem, magyar és rajz szakos kollégákkal 
együttműködve állítottuk össze, dolgoztuk ki és folyamatosan fejlesztjük tovább. 
A választható foglakozásokat újragondoltuk, az elmúlt évek tapasztalatai szerin egyes 
témaköröket kihagytunk, másokat bővítettünk, a kézműves foglakozásokat 
egyszerűsítettük, de a felhasznált anyagok körét és a készíthető tárgyakat, 
tevékenységeket változatosabbá tettük, hogy minél többféle eszközzel, alapanyaggal 
és technikával találkozhassanak a részvevők. 
A foglalkozások nyolc témakörből választhatók és a megfelelő tananyagrészhez  
illeszthetők, ajánljuk egy-egy témakör bevezetésére, a tanagyag színesítésére, vagy 
összefoglalásához. Ezek bármelyike választható és kérhető tanítási napokon és 
előzetes időpont egyeztetés szerint látogatható a választott program. A 
foglalkozásokra 3.-7. osztályosokat várunk a pedagógus vagy a gyerekek választása 
és bejelentkezés alapján. A rendhagyó történelem órán való részvétel megtartott 
oktatási órának minősül. A megújított programajánlatból választható, a történelem, 
néprajz, irodalom vagy rajz órákhoz rendelhető foglakozások, ahol az adott kor 
történelmét és kézműves tevékenységét kapcsoljuk egymáshoz. Időtartam: kb. 120 
perc, foglalkozásvezetők: GYH munkatársak. 
A játszóház választható témakörei: 
1.téma - Az ÓKORI EGYIPTOM - A Nap Fiának temetése 
2.téma - A RÓMAI BIRODALOM - Pannónia meghódítása 
3. téma - AZ INDIÁN KULTÚRA - A nagy vadászat 
4. téma - A MAGYAR HONFOGLALÁS - „Íme, hát megleltem hazámat!” 
5. téma - A MAGYAR KÖZÉPKOR - Szent László királyunk udvara 
6. téma - A MAGYAR RENESZÁNSZ - Mátyás király udvarában 
7. téma - A BAROKK GYŐR - Egy Szabad Királyi Város első vására 
8. téma - KLASSZICIZMUS GYŐRBEN - A császár egy napja Győrben 
Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza  külső és belső munkatársai. 
Időtartam:  100-120 perc. Ajánlott: 3. osztályos kortól 7. osztályos korig. 
A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. 
Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom. 
Kapcsolattartó és programfelelős: Fazekas Antónia programszervező. 
 
Bütykölő foglalkozások: 
A programokra általános iskolás csoportokat várunk, ahol a gyerekek érdeklődése  
nem kell, hogy speciális legyen, mert a foglalkozásokon cselekvő ismeretszerzésre  
törekszünk, a gyerekek játékos formában ismerkednek a hagyományos helyi  
kismesterségek alapjaival. Szeretnénk, hogy megtapasztalják az alkotás örömét,  
s értéknek tekintsék a kézműves termékeket. A foglalkozás célja a gyermekek  
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megismertetése különféle technikákkal, hagyományokkal és anyagokkal, amik körül  
veszik őket a világban. A finom motorika fejlesztése mellett fontos a folyamatos  
figyelem kialakítása és az esztétika fejlesztése. Vizuális fejlesztés, kognitív fejlesztés  
a taktilis úton szerzett információ az anyagféleségről és megmunkálhatóságáról,  
valamint az alkalmazott technikák lehetőségéről. 
 
Választható foglalkozások: 
 
1. téma: PAPÍRMERÍTÉS - kézzel merített papírlap készítése és díszítése 
2. téma: A KÖNYVKÖTÉS ALAPJAI - kis jegyzetfüzet készítése 
3. téma: EGYSZERŰ DOBOZ KÉSZÍTÉSE - ékszeres dobozka készítése 
4. téma: CSUHÉZÁS - dekorációk készítése a kukorica leveléből 
5. téma: KÉKFESTÉS - a hagyományos kékfestő technikához hasonló módszerrel  
mintás kendő készítése 
6. téma: FÉMDOMBORÍTÁS - betétes képeslap készítése 
7. téma: GYÖNGYFŰZÉS - gyöngymedál vagy karkötő készítése 
8. téma: NEMEZELÉS - labda készítése gyapjúból 
9. téma: TOJÁSFESTÉS - tojás díszítése ecsettel, rábaközi motívumokkal 
 
Foglalkozás vezetők: a Gyermekek Háza munkatársai, kézműves oktatók. 
Időtartam: 90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól. 
A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 Ft/ 
fő/alkalom.  
Kapcsolattartó és programfelelős: Fazekas Antónia programszervező. 
 
„Zugoly” Újrahasznosító Kézműves Műhely: 
Egy foglalkozás időtartama 2 óra 
Ajánlott korosztály: 7-14 év 
A foglalkozássorozat központi témája minden esetben a környezetvédelem, az 
újrahasznosítás, újrahasználás. A Zugoly olyan műhely, ahol kiemelten foglalkozunk 
környezetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel, az elhasználódott tárgyak 
újrahasznosításával, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. A tanév ideje alatt, 
rendhagyó tanórák keretében gyerekeknek és fiataloknak ajánlunk sokféle kézműves 
tevékenységet és programot. Célunk újrahasznosított anyagokból játékok és kézműves 
tárgyak elkészítése, az önálló tárgyalkotó gondolkodás igényének kialakítása.  
A program összeállításának egyik fő szempontja a különböző ipari folyamatok, ipari 
alapanyagok, a gyártási és az újrahasznosító techológiák megismerése  
A foglalkozások egy előkészítő, ráhangoló beszélgetéssel kezdődnek, melynek során 
az alábbi kérdésekre keresünk és adunk választ:  
Milyen tárgyak készülnek az adott anyagból? (a választott téma alapján)  
Ezek közül melyek azok, amelyek viszonylag rövid idő alatt megfordulnak a 
háztartásban? (Kb. 1-2 napig használjuk, majd a szemétbe kerül.) 
Honnan származik az adott anyag, mesterséges-e, vagy természetes, miből, hogyan 
állítják elő?  
Mik az előállításának hatásai, káros melléktermékei, negatívumai?  
Hogyan lehet kiküszöbölni ezeket? Mi az első lépés az újrahasznosításhoz vezető 
úton?  
Milyen fajtákra/anyagokra válogatjuk a háztartási hulladékot? Hogyan, milyen módokon  
hasznosíthatjuk újra az egyes anyagokat? A beszélgetés lezárásaként átismételjük  
a kulcsszavakat (nyersanyag, az előállítás káros hatásai, szelektálás, újrahasználás,  
újrahasznosítás), és rögzítjük az új ismeretanyagot. 
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Érintett témák és anyagcsoportok:  
Papír újrafelhasználás: iroda hulladékból jegyzetfüzet kötése, kartondobozból képkeret  
készítése,  
Tetra-pakk italos dobozból pénztárca készítése, 
Fém újrafelhasználás: kupakokból csörgő és ritmushangszer készítése,  
konzervdobozból ceruzatartó készítése, 
Műanyag újrafelhasználás: pet palackból ügyességi játékok és madáretető készítése, 
Faanyagok újrafelhasználás: parafa dugókból üzenő tábla készítése. 
Textil újrafelhasználás: Textilipari hulladékokból kabalaállat készítése. 
Felelős: Fazekas Antónia 
Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza munkatársai. 
Időtartam: 90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól. A jelentkező csoport létszáma:  
minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom.  
 
Ajándékkészítő kreatív játszóházak: 
Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan: karácsonyi apróságok papírból,  
gyöngyből, textilből vagy húsvéti kézművesség, tojásfestés és dekoráció készítés. 
Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza munkatársai. Időtartam: 90 perc. 
Ajánlott: 2. osztályos kortól  8. osztályos korig. 
A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő.  
Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom.  
Kapcsolattartó: Fazekas Antónia programszervező.  
 
 „Varázslatos papírvilág” foglalkozások 
Papírból készítünk játékszereket, dekorációs kellékeket, használati- és 
ajándéktárgyakat. Ismerkedünk az origami alapjaival, miközben mesékhez, versekhez, 
dalokhoz kapcsolódva papírból hajtogatunk kedves figurákat, vidám  játékokat.A 
foglalkozás témája kapcsolódhat ünnepekhez és évszakokhoz is. 
A foglalkozásokat vezeti: Huszthy Beatrix kézműves oktató. Időtartam: 90 perc. 
Ajánlott: 1. osztályos kortól. A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 
25 fő. Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom.  
Felelős: Huszthy Beatrix 
 
Tűzzománc ékszer készítés  
A foglalkozás során a tűzzománc készítés technikájával ismerkedhetnek meg a 
gyerekek. Egyedi tervezésű ékszereket, fülbevalót, medálokat, gyűrűt készíthetnek, 
akik ezt a lehetőséget választják. Három darab saját tervezésű ékszer elkészítésére 
van lehetőség a tervezéstől a kiégetésig. 
Foglalkozásvezető: Marosi Istvánné kézműves-oktató. 
A foglalkozás időtartama: 90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól középiskolás korig.  
 
Mesevarázs (TÁMOP 3.2.13 FENNTARTÁS) 
Mesedramatizálás drámapedagógus segítségével. Az óvodás- és 7-8 éves gyerekek 
aktív közreműködői lehetnek egy-egy mesének, kreatívan alakíthatják a történetet, 
belebújhatnak egy-egy kedvenc mesehős bőrébe. Megismerkednek a magyar 
népmesék csodálatos világával, valamint más népek történeteivel. 
Vezeti: Füzi Rozália drámapedagógus 
Ideje: A csoportokkal alkalmanként egyeztetett időpontban.  
          A programra legkésőbb a tervezett időpont előtt két héttel lehet jelentkezni. 
Költségek: foglalkozásvezető díja: 10.000 Ft/ alkalom 
Felelős: Huszthy Beatrix 
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„Hogy a bizi jobb legyen!” - Tanulástechnikai csoport 5-6. osztályosok részére 

Ezzel a programunkkal abban szeretnénk segíteni a gyerekeket, hogy 
eredményesebbek legyenek az iskolában, és szebb jegyeket szerezhessenek a 
bizonyítványukba. Ehhez nyújtunk segítséget tanfolyamunkkal. Ez a tanfolyam nem a 
tantárgyakról és nem a korrepetálásról szól, hanem a tanulás módszerének 
megtanításáról. 

A foglalkozások alkalmassá tehetik a diákokat arra, hogy tanulásuk hatékonyabbá 
váljon. Tanulási stratégiákat sajátíthatnak el, fejlődhet tanulási motivációjuk, 
csökkenhet teljesítményszorongásuk. 
A tanfolyam első foglalkozásán egyéni szűrővizsgálat történik (erősségek és 
akadályozó tényezők felmérése), majd az egyes alkalmak végén a szülők is 
folyamatos írásbeli tájékoztatást kapnak az adott óra témájáról – az otthoni gyakorlás 
ellenőrzéséhez és segítéséhez. 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2015. szeptember 
Időtartama: 12 alkalom, heti egy foglalkozás/60 perc. 
Tanfolyamvezető: Tóthné Takács Terézia – pszichológus. 
Tanfolyami díj: 11 000 Ft/12 alkalom. 
Felelős: Lulity Barbara 
 
Szülők iskolája tanfolyam 
Tanuljunk tanulni! 
Hogyan és mennyit segítsünk gyermekünknek a tanulásban? 

1. A tanulás motivációja és tanulási stílusok 
Pozitív énkép, önbizalom alakítása, a tanulás motivációjának megteremtése. 

2. Tanulást könnyítő eljárások I. 
3. Tanulást könnyítő eljárások II.  

Vezetik: gyógypedagógusok, pszichológusok 
Részvételi díj: 3.000,-Ft/3 alkalom 
Felelős: Lulity Barbara 
 
Nyelvi interkulturális klub - teaházzal 
Nemzetközi társalgási klub Győrben élő külföldi hallgatókkal, önkéntesekkel. 
Ajánljuk 14 éves kortól. 
Hetente egy alkalommal. 
Felelős: Lulity Barbara 
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2.Művészeti csoportok, szakkörök, állandó programok 
 
Arrabona Diákszínpad 
Az Arrabona Diákszínpad több évtizede működik, szerves részét képezi a ház 
életének. Jelenleg három, különböző életkorú csoportban dolgoznak. 
Produkcióik minden évben képviseltetik magukat megyei és országos versenyeken, 
rendezvényeken. A diákszínpad jelenleg három külön csoportban működik 7-16 éves 
tagokkal A Gyermekek Háza lehetőséget biztosít arra, hogy közösségben szórakozva, 
tanulva, fejlődve, értelmesen tölthessék el a győri és Győr környéki fiatalok az idejüket, 
hanem arra is, hogy azok, akik a szakmában elmélyülni kívánnak megfelelő alapot 
kapjanak és támogatást a szakmában való továbbtanuláshoz. 
 2015. január 30-február 1 - csoport téli tréning Börcsön (Fekete Anikó 

vazetésével) 
 2015 február 14-15 . - csoport téli tréning a Gyermekek Házában 
 2015 február 27-március 1. dunaremetei felkészítő tábor 
 2015.március 7-8 csoport téli tréning Gyermekek Házában ( Balla Richard 

vezetésével) 
 2015. március 13. A csoportok bemutatkozó estje a Gyermekek Házában-

Szülők Műsora 
 2015. március 27 . Fellépés az Regionális Diákszínjátszó Találkozón 
 2015. április Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozón való részvétel 
 2015. június  Kölyök Komédiások Fesztiválján fellépés a kis és középső csoport 

számára a Gyermekek Házában 
 2015. június . évzáró próba a három csoportnak közösen 
 2015. július kiscsoport napközis tábora a Gyermekek Házában 
 2015 július középső csoport tábora Dunaszigeten 
 2015. július nagy csoport tábora-GYESZT  
 2015. szeptember a csoportok első próbája 
 2015. december 19. Arrabonás karácsony 
A színjátszó szakköri tevékenység és a hozzákapcsolódó táborok önköltségesek. 
Csoportvezetők: Fekete Anikó, Bálint Bernadett, Balla Richárd 
Felelős: Fazekas Antónia 
 
 
 „Barangolások Rebák Sándorral” – földrajzi előadássorozat 
A programot általános- és középiskolásoknak, valamint az utazást és szép tájakat 
kedvelő felnőtt érdeklődőknek szervezzük, havonta egy alkalommal, hétfő 
délutánonként 16-17 óráig. 
Az előadás résztvevői bővíthetik természetföldrajzi ismereteiket, bepillanthatnak más 
kultúrák érdekes szokásaiba, megismerkedhetnek a szomszédos- és távolabbi 
országok nevezetességeivel, és hasznos tanácsokat kaphatnak utazásaik 
megszervezéséhez, mivel az előadó földrajz szakos tanár és idegenvezető is egyben. 
 
Az előadások időpontja és témája: 2015. január 12. Csehországi képek 
                                                        2015. február 9. Egzotikus utazás: Vietnam  
                                                                  (100. előadás) 
                                                        2015. március 9. Kambodzsa és Laosz 
                                                        2015. április 27. Pest megyei barangolás        
2015. szeptember, október, november, december – szervezés alatt 
Vezeti: Rebák Sándor földrajz szakos tanár; idegenvezető 
Költségek: 8.000Ft / alkalom – számlás kifizetés; 8 x 8.000Ft= 64.000Ft  
Belépőjegy: 300Ft / fő / alkalom 
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MOKKA kalandozások 
A foglalkozások a kortárs képzőművészet megértését segítik a résztvevőknek. 
Elsősorban szellemiséget és gondolkodásmódot adnak át a résztvevőknek.  
A programok célja az együttgondolkodás, egymás kreativitásának felhasználása 
valamint saját fantáziának a megmozgatása. A műalkotásokkal való kapcsolat révén, a 
formai megoldások, anyagok, színek használatát értelmező sok-sok beszélgetéssel a 
művészi kifejezésre való igényük megerősödik. 
A MOKKA csoport évek óta sikeresen működik együtt a Gyermekek Házával, közös 
foglalkozások alkalmával, illetve egyéni, havi alkalmakkor is bevonzotta a bütykölni és 
alkotni szerető gyerekeket. A kézműves munkák mellett más művészeti ágakhoz 
kapcsolódó rövidebb programok is a foglalkozások részét alkották, így a gyerekeknek 
komplex művészeti programot kínálva. 
Foglalkozásokat művésztanárok, kézműves oktatók vezetik.  
Felelős: Hanny Renáta 
 
Győri Babahordozó Klub 
A Győri Babahordozó Klub 2010. februárjában, néhány lelkes anyuka 
közreműködésével alakult. Céljuk elsősorban a hordozás, a válaszkész nevelés és a 
környezettudatos életmód megismertetése. 
Minden hónap első keddjén 9.30-12.00-ig tartják összejöveteleiket.. 
Klubnapjaikon meghívott szakértő vendégek tartanak előadásokat különféle 
témakörökben, majd együtt beszélgetnek a témában felmerült kérdésekről. 
Szakképzett hordozási tanácsadók bemutatóin lehetőség nyílik a különféle 
hordozóeszközök fajtáinak, helyes használatuknak megismerésére, kipróbálására és 
kölcsönzésére is. 
 
Honlapjuk: www.gyoribabahordozoklub.blogspot.hu  
Facebook oldaluk: www.facebook.hu/gyoribabahordozoklub/ 
A honlap klubkönyvtárából gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek közül tudnak az 
odatévedők válogatni. 
Galériájukban betekintést lehet nyerni a klubéletükbe. A Hordozóeszközök és 
kiegészítők kölcsönzése menüpont alatt megtalálhatók a kölcsönzéssel kapcsolatos 
tudnivalók, az előjegyzési táblázat és a kölcsönözhető hordozók, kiegészítők. 
A Klubkönyvtár menüpont alatt a könyvekről és azok kölcsönzéséről,a főoldalon az 
aktuális programjaikról olvashatunk. 
Felelős: Hanny Renáta 
 
 
Kerámia szakkör 
A szakkörbe azokat a gyerekeket és felnőtteket várjuk, akik szeretnének 
megismerkedni az agyaggal, annak különféle megmunkálási technikájával, az 
agyagtárgyak sokféle díszítési módjával és a korongozással. Kezdőknek és 
haladóknak ajánljuk ezt a szakkört. A résztvevőket 9 éves kortól várjuk. 
Ideje: hetente kedd 16 órától. 
Vezeti: Varga Judit keramikus művész, tanár. 
 
Kosárfonó szakkör 
Aki érezte már egyszer is az ázó fűzfavessző illatát, abban örökké él a vágy, hogy 
kosarat kössön belőle. Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás rejtelmes 
világában. 
14 éves kortól lehet a csoportba jelentkezni. 
Ideje: hetente csütörtök 16 – 19.30 óra. 
Vezeti: Judák Ambrus kosárfonó. 



 11 

Origami klub 
A foglalkozásokon lehetőség van új modellek tanulására; szakkönyvek, folyóiratok 
cseréjére; a papírhajtogatásban szerzett tapasztalatok kicserélésére; az ünnepek előtti 
készülődésre; ajándék- és dekorációs tárgyak készítésére. 
Papírhajtogatást kedvelő felnőttek és középiskolások jelentkezhetnek. 
Vezeti: Huszthy Beatrix kézműves oktató. 
Ideje: havonta egy alkalommal, az adott hónap első péntek délutánján 16-18 óra. 
 
Portré szakkör 
„ A portré a lélek grafológiája” – ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
A szakkör résztvevői megismerkednek különféle rajzeszközökkel és alkalmazásukkal 
(pl. ceruza, szén, akvarell stb.) 
Ideje: hetente kedd 16.30 – 18 óra. 
Vezeti: Horváth Éva portréművész. 
 
Fotó tanfolyam – Fényfogók Fotóműhely 
Csoportunkba azok a fiatalok és felnőttek járnak, akiket érdekel a digitális fotózás, akik 
szeretnének tudatosan fotografálni, és szakmai segítséggel kipróbálni a fotózási 
lehetőségek sokaságát, külső és belső helyszíneken. Biztosítjuk a csoport közös 
bemutatkozását, kiállításokon és az intézmény honlapján elérhető galériában. Saját 
fényképezőgép alapfeltétel. 
Ideje: hetente szerda 15 – 17 óra. 
Vezeti: Pillák István fotográfus. 
 
Fotó tanfolyam középiskolásoknak 
Vezeti: Pillák István 
 
Jóga Szabó Lajossal 
Csoportunkba felnőtteket és középiskolásokat egyaránt várunk. Az oktató számára a 
jóga nem csak mozgás, hanem életforma is. A csoportba járók jó hangulatra, nyugodt, 
kellemes légkörre számíthatnak. A jóga segítségével mindenki harmóniát teremthet 
önmagában. Ideje: hétfő 18-20 óra. 
 
Jóga Dankowskyné Baranyai Hajnival 
Életkortól függetlenül ajánljuk mindenkinek, aki módszert keres a mai rohanó világban  
a testi – lelki harmónia eléréséhez, egészségének megőrzéséhez vagy 
visszaszerzéséhez. 
Ideje: szerda 17.45 – 19.45 óra. 
 
Rába Néptáncegyüttes  
16 éves kortól várják a táncosokat. 
Ideje: péntek 18 – 21 óra. 
Együttes vezetők: Antal Áron, Delbó Eszter. 
 
Rábca aprók - néptánc 
Jelentkezés 5 éves kortól. 
Ideje: szerda 17.15 – 18.15 óra. 
Vezeti: Delbó Eszter 
 
Rábca csoport  - néptánc 
Óvodások és 8 – 12 évesek jelentkezését várják. 
Ideje: kedd 16.30 – 18 óra;  péntek 16 – 18 óra. 
Vezeti: Delbó Eszter, Zoller Tamás. 
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Rege csoport – néptánc 
Ideje: kedd 15-16.30 óra; szerda 15-16.30 óra; csütörtök 14.15- 15.45 óra; péntek 
14.15 – 15.45 óra ; szombat 9-12 óra. 
Vezeti: Vrábel-Wehrer Krisztina és Vrábel János. 
 
Etalon – Ritmic team 
4 éves kortól várják a jelentkezőket. Korosztályok: kezdők, versenyzők: mini, gyerek, 
junior korosztályban. Lehet csak hobbi szinten táncolni, az ügyesebbek 
versenyezhetnek is. 
Ideje: kedd 18 – 20 óra; szerda 16 – 17.15 óra; csütörtök 16 – 19 óra.  
Vezeti: Inhaizer Petra. 
 
Horgolás tanfolyam 
Ismerkedés a horgolás technikájával. Horgolt tárgyak, kiegészítők, trendi és retró 
ékszerek, táskák, gallérok és egyéb díszek készítése. 
Ideje: kéthetente kedd 16.30 – 18.30 óra. 
Vezeti: Kovácsné Bognár Margit kézműves- és horgolásoktató. 
 
Tanuljunk játékosan angolul! 
Cél, hogy a 6-10 éves gyerekek vidám feladatokon, játékokon, bábozáson, 
mondókákon, verseken és dalokon keresztül tanulják a nyelvet. Nem írunk, és nem 
olvasunk. Kizárólag angolul szólok a gyerekekhez, hiszen így ragad a gyerekekre a 
legjobban a tudás. 
Ideje: szerda 17-18 óra. Vezeti: Tóth Nina Alice. 
 
Baba-mama programok 
Kedden KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 
Fél óra göcögés, höcögés, kacagás élő énekszóval és hangszerjátékkal színesítve, 0-3 
éves korú gyerekeknek, és szüleiknek. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna 
zenepedagógus  
Kedden és csütörtökön 9.15- 9.45 óra   
 KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA 
1-4 éves gyerekek és szüleik részére! Kerekítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játékokkal, 
furulyaszóval, gitárral és tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. 
Kedden és csütörtökön 10.00-10.45 és 11.00-11.40-ig 
Vezeti: Töreky Zsuzsanna zenepedagógus.  
Aranykapu koncert 
0-6 éves korú gyerekeknek és szüleiknek  
Zenés, mondókás félóra nagybőgő-, gitár- , harangjáték és zongorakísérettel. Énekel 
és a foglalkozást vezeti: Töreky Zsuzsi – zenepedagógus.  
Közreműködők: Kiss Krisztián és Lőrincz Tamás - zenészek  
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3. Felnőttképzés, felnőtt műhely 
 
120 órás Játszóház - és kézművesfoglalkozás-vezetői tanfolyam 
Akkreditált tanfolyamunkat pedagógusoknak és közművelődésben dolgozó 
szakembereknek ajánljuk. 
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a játszóházak, kézműves foglalkozások 
vezetésének ismereteit, gyakorlati tudnivalóit. Programunk népszerűségét mutatja, 
hogy a résztvevők nemcsak a megyéből, hanem már a régióból is érkeznek. 
Oktatott tevékenységi formák: 
Fonás, szövés, csuhé munkák, gyertyaöntés, gyertyamártás, papírmunkák, tojásfestés, 
tojásírás, textil és bőr, népi fazekasság, selyemfestés, origami, gyöngyfűzés, 
hangszerkészítés, nemezelés, batikolás, kosárfonás, újrahasznosítási ötletek, néprajzi 
alapismeretek, játszóház vezetői alapismeretek. 
Időpont: 2015.január -október 
Felelős: Dr. Konczosné Szalai Katalin 
 
Drámapedagógiai akkreditált képzés indítása 
2015. októberében konferencia/ szakmai hétvége drámapedagógia, tantermi színház 
iránt érdeklődőknek. A konferencia tapasztalatait összegyűjtve tervezzük akkreditált 
képzés összeállítását, akkreditálási folyamat elindítását. 
Felelős: Fazekas Antónia 
 
Felnőtt kézműves Műhely  
Várjuk azokat a fiatalokat és felnőtteket, akiket érdekelnek a Gyermekek 
Házában működő népszerű kézműves tevékenységek, és szívesen szánnak időt 
arra, hogy egyedi, saját készítésű és színvonalas kézműves tárgyakat 
készítsenek maguknak vagy családtagjaiknak, barátaiknak. 
 
Szakmai együttműködés - szakmai gyakorlat 
Az Nyugat - magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar hallgatói közül sokan 
szakmai gyakorlatukat intézményünkben töltik. Részt vesznek programjaink 
szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, segítenek az épület 
dekorálásában. 
Az ő munkájuk koordinálása, értékelésük elkészítése, a munkájukra való odafigyelés 
sok energiát követelő, de részünkről szívesen végzett munka.  
Egész éves munkánk során körülbelül 50-100 főiskolai hallgatóval kerülünk 
kapcsolatba. 
Néhány éve már a Széchenyi István Egyetem szociális munkás hallgatóival is 
szervezünk közös programokat. Segítjük őket szakmai programjaik kidolgozásában, 
megvalósításában.  
Felelős: Kokas Éva 
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4. Városi fesztiválok, nagyrendezvények 
 
Kormos István városi versmondó verseny 
Házunk minden évben megrendezi a Kormos István városi versmondó versenyt, 
amelyre Győr és Győr környéki általános iskolákból várja a jelentkezőket. Alsó és felső 
tagozatos csoportban indulhatnak az iskolások (2-2 jelentkezővel).  
Az összes jelentkező elődöntőn vesz részt a két választott verse közül az egyik 
elmondásával. Az idei elődöntő 2015. február 28.-án kerül megrendezésre a 
Gyermekek Háza főépületében. 
A zsűri által tovább juttatott versenyzők a döntőn mérik össze versmondó tudásukat.  
A döntő időpontja: 2015. április 10.  
Helyszíne a Gyermekek Háza Kazinczy utcai épülete.  
A zsűri tagjai: Potyondi Nóra, Horváth Ildikó, Tóth Szilvia, Venczel-Kovács Zoltán, 
Jáger András.  
Felelős: Hanny Renáta 
 
Kölyök Komédiások Fesztiválja: 
 
A Gyermekek Háza hagyományosan, minden évben bemutatkozási lehetőséget kínál 
Győr és Győr környéki város általános iskoláskorú diákszínjátszó csoportjai részére, 
ahol a gyerekek és a csoportvezető tanárok kölcsönösen tájékozódhatnak az idei évad  
produkcióiról, új kapcsolatokat alakíthatnak ki, a meglévőket tovább mélyíthetik, 
továbbá együtt játszhatnak/alkothatnak. 
A tavalyi évhez hasonlóan Június 14.-én szervezzük a fesztivált, amikor a többi 
szakmai fesztivál, találkozó már lezajlott, így a csapatok már felszabadultan, verseny 
szituáció nélkül vehetnek részt a rendezvényen. Így zsűrit sem hívunk. A hangsúly a 
találkozásra, a kölcsönös tanulásra helyeződik át, a nap programját is ehhez igazodva 
alakítjuk ki. Finanszírozása a központi költségvetésből.  
Felelős: Fazekas Antónia 
 
XXV. Nyugat-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó szervezésében, 
megvalósításában való együttműködés. 
2015. március 27-29. 
Felelős: Fazekas Antónia 
 
Csiga-biga palota – Óvodások Összművészeti Fesztiválja 
A program minden évben várja a győri és Győr környéki óvodákból a lelkes 
kisgyermekek jelentkezését. A délelőttöt 2015-ben március 28.-án tartjuk meg, ahol 
minden kedves jelentkező elmondja választott versét, meséjét vagy elénekli kedvenc 
dalát. 
Ezt követően a jelenlévő kicsikkel játszunk és énekelünk (a programot vezeti: Törekyné 
Nagy Zsuzsanna). 
A rendezvényre van lehetőség rajzot is beküldeni, amelyeket kiállítunk a táncteremben. 
Felelős: Hanny Renáta 
 
A Hímes Tojás Napja  
Az elmúlt évek hagyományai alapján az eddigi hímes tojás kiállítást kibővítve ebben az 
évben is megrendezzük a Hímes Tojás Napját, a kiállítás mellett ügyességi játékokkal, 
bábszínházzal szórakoztatjuk a nagyérdeműt, valamint játszóházakat tartunk, ahol az 
érdeklődők megismerkedhetnek a tojásfestés rejtelmeivel, s egyéb húsvéthoz kötődő 
kézművességekkel, népszokásokkal. 
Időpont: 2015. március 22. 10.00-16.00 
Felelős: Kokas Éva 
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Mesesziget - Gyereknapi program 
Ebben az évben, május utolsó vasárnapján ismét Meseszigetté változik a Radó, ahová 
szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt! Az érdeklődők sok érdekes játékban 
vehetnek részt, próbára tehetik ügyességüket a királyi várban és a kalózhajón, 
felépíthetnek egy meseházat, kézműves foglalkozásokon szép tárgyakat 
bütykölhetnek. A színpadon közben bábosok és zenészek gondoskodnak a közönség 
szórakoztatásáról. Mindezeken felül játékbemutató, óriástársasok, körhinta és sok 
egyéb színes program várja a szigetre látogatókat! 
Időpont: 2015.május 31. 10-19 óra 
Felelős: Dr. Konczosné Szalai Katalin 
 
A Népmese Napja és Háznyitogató   
Tervezett időpont: 2015. szeptember 26. 15-18 óráig helyszín: Gyermekek Háza 
Hagyományosan szeptemberben kerül megrendezésre nyárzáró és évadnyitó 
programunk, melyen ízelítőt adunk az új évad programjaiból, a szakkörök, művészeti 
csoportok munkájából. Szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek új és hagyományosan 
megszervezésre kerülő tevékenységeinket, s lehetőséget adni a kipróbálásra. Ebben 
az évben e programunk egyben a Népmese Napja is lesz, melyben Benedek Elekre 
emlékezünk születésnapja alkalmából. 
Kézműves foglalkozáson a gyerekek készíthetnek meseszép tárgyakat, 
megajándékozzuk a rajz és meseíró pályázat általunk legjobbnak ítélt alkotásait, és 
végül közösen meséket hallgatunk. 
Felelős: Varga Annamária és Konczosné Szalai Katalin 

 
Győri Könyvszalon 
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térrel közös programban kreatív 
játszóházakat, egyéb gyermekprogramokat tartunk, a Könyvszalon aktuális témájához 
kapcsolódóan. Részt veszünk a helyszín dekorálásában.  
Időpont: 2015. október  
Felelős: Kokas Éva 
 
 
5. Szünidei programok 
 
Programok a tavaszi, őszi, téli szünidőben 
Az ünnepekhez, évfordulókhoz, évszakokhoz kapcsolódó tematikájú játszóházi 
foglalkozásokat szervezünk. 7 – 12 éves gyerekeket várunk. 
 
Tavaszi szünidő: húsvétváró játszóházak - ünnepi dekorációs kellékek készítése 
Ideje: 2015. április 2. (csütörtök), 2015. április 3. (péntek) 10-12 óra 
Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai – alkalmanként 2-2 helyszínen 
Részvételi díj: 600 Ft/fő/alkalom 
 
Őszi szünidő: játszóházi foglalkozások – játékszerek, dekorációk készítése 
Ideje: 2015. október 10-12 óra - programjainkat az iskolák őszi szünetéhez igazítjuk, 
amelynek pontos időpontja még nem került meghirdetésre.  / alkalmanként 1 helyszín. 
Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai. 
Részvételi díj: 600 Ft/fő/alkalom. 
 
Téli szünidő: „Lámpást viszek” karácsonyváró délután – játszóház, zenés műsor 
Ideje: 2015. december 18. péntek 
Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai és meghívott előadó. 
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Hajci-hő-ség programok a nyári szünidőben 
1. Játszóházi programok 
„Ki játszik ilyet, majd megmondom, milyet?” – ügyességi- és táblás játékok 
készítése. 
Időpontok: 2015. június 17. 24. (szerda) 10-12 óra. 
                   2015. július 1. 8. 15. 22. (szerda) 10-12 óra. 
                  Alkalmanként 2 helyszínes játszóházi foglalkozások. 
Vezetik: A Gyermekek Háza munkatársai és meghívott játékvezető. 
            
2. Csillagászati programok 
Előadással egybekötött távcsöves bemutatók a Győri Egyetemi Bemutató 
Csillagvizsgálóban.  
/ Győr, Egyetem tér 1. K/3-as kollégiumi épület / 
A programokon a korlátozott létszám miatt, csak azokat tudjuk fogadni, akik előzetesen 
bejelentkeznek a Gyermekek Háza 06 / 96 / 312-120-as telefonszámán. Családi 
programként ajánljuk a késői kezdési időpont miatt. 
Ideje: 2015. június – 1 alkalom; 2015. július - 1 alkalom. 
Vezetik: a Magyar Csillagászati Egyesület Győri Helyi Csoportjának tagjai. 
Költségek: megbízási díj – 2 x bruttó 22. 000Ft = 44.000 Ft. 
                  - a résztvevőknek ingyenes. 
 
Tanfolyamok és táborok a nyári szünidőben 
A korábbi évekhez hasonlóan 2015 nyarán is szervezünk félnapos tanfolyamokat és 
egész napos táborokat. Könnyebbséget jelent a szülőknek, ha gyermeküket 
biztonságos helyen, érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet biztosító, 
tematikus tábori és tanfolyami csoportokban helyezhetik el. A különféle fejlesztő 
tevékenységek közben, közösségben szerezhetnek a gyerekek maradandó, kellemes 
élményeket a nyári szünidő azon részében, amíg szüleik dolgoznak. 
Táborainkat 2015. június 16-tól július 24-ig, hat tábori hétre tervezzük, óvodás, 
általános – és középiskolás, valamint felnőtt korosztály számára.  
Részvételi díj: - tábor 17.000 Ft/hét; kézműves tábor:19.000 Ft/hét. 

     - tanfolyam 8.000Ft/hét. 
 
Meghirdetésre kerülő tanfolyamok:  

- Gyöngyfűző 
- Sakk 
- Kerámia (2 csoportban) 

 
Meghirdetésre kerülő táborok: 

- Kézműves tábor 
- Arrabona színjátszó tábor   
- Nyomkereső apacs-csapat (indián) 
- Szereted az állatokat? tábor 
- Természetvédő tábor 
- Csicsergő-mocorgó 
- Vicces állatok 
- Kosárfonó 
- 120 órás játszóház- és kézműves foglalkozásvezetői tanfolyam tábora 
- Építő játszótér 

 
 
 
 



 17 

6. Kiállítások, egyéb programok 
 
 „Mestermunkák” a felnőtt Játszóház és kézműves-foglalkozás vezetői tanfolyam 
hallgatóinak vizsgakiállítása Láthatók lesznek a tanfolyam ideje alatt különféle 
kézműves technikákkal készült alkotások. 
Nyitva tartás: október hónapban 
Felelős: dr. Konczosné Szalai Katalin 
 
Alkotóműhelyek bemutatkozása 
A Gyermekek Házában számos kreatív alkotóműhely működik, melyek alkotásaiból 
folyamatosan csoportos kiállításokat szervezünk. 
Időpont: folyamatos 
Felelős: Fazekas Antónia programszervező 
 
Családi programok - Születésnapi zsúrok 
Egész évben folyamatosan, igény szerint vállaljuk születésnapi zsúrok szervezését. 
Ideje: szombat délután 15-18 óra 
Helye: konyha, kuckó, pódium 
Vezetik: alkalmanként felkért foglalkozásvezetők 
Részvételi díj: 25.000Ft /alapdíj /14 főre 
Felelős: Huszthy Beatrix 
 
 
7. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedéseink: 
    
Partnereink körét pontosan meghatározzuk, s őket folyamatosan tájékoztatjuk a 
tevékenységünkkel kapcsolatos tudnivalókról.  
A partnereink igényét, véleményét és elégedettségét igyekszünk folyamatosan 
megismerni, ennek érdekében adatgyűjtést végzünk. Az adatgyűjtés kérdőív, illetve 
személyes megkérdezés formájában történik, évente két alkalommal, januárban és 
május végén. Egyedi programok, tanfolyamok esetében a rendezvény, képzés végén 
kérjük ki a résztvevők véleményét. 
Partnereink igényeire folyamatosan reagálunk, javító, fejlesztő intézkedéseket teszünk. 
Folyamatosan részt veszünk szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy 
az egymástól való tanulást segítő hálózatszerű együttműködésekben. 
Figyelemmel kísérjük a hasonló tevékenységet folyatató intézmények munkáját, a 
máshol bevált módszereket, eljárásokat a tevékenységünk hatékonyabbá és 
eredményesebbé tételéhez felhasználjuk. 
Programjainkon értékelő lapot készítünk, mely tartalmazza a sikeres elemeket és a 
szükséges változtatásokat. 
Folyamatosan végzünk adatgyűjtést, amely az intézmény működését befolyásoló 
gazdasági, szociokulturális és más külső tényezők felmérésére és értelmezésére 
irányul.    

      Vizsgáljuk működésünk teljesítményére vonatkozó gazdasági mutatókat, adatokat, a    
      tervek teljesülésének arányát. a gyűjtött adatokat, információkat felhasználjuk az     
      intézményi stratégia alakításához. 

A rendezvények szervezését segítő dokumentumokat folyamatosan elkészítjük. 
Felelős: dr.Konczosné Szalai Katalin 
 
PR munka 
Az egész év során feladatunk a meglévő kapcsolatok ápolása, a kínálkozó 
lehetőségek kihasználása, új csatornák keresése. 
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Színes tájékoztató füzetek, plakátok, szóróanyagok készítése és eljuttatása a város 
óvodáiban és iskoláiban – továbbá a Gyermekek Házában, az ide betérő látogatóknak 
való osztogatása. 
Célunk a megbízható, állandó tájékoztatás mindenki számára, programjaink esetében 
minél több látogató érdeklődésének felkeltése és bevonzása a részvételre. 
A Gyermekek Háza célja, hogy programjai minél színesebbek legyenek és az összes 
korosztály érdeklődését felkeltse, ezért minden csatornán hirdetjük rendezvényeinket, 
szakköreinket és egyéb összejöveteleinket. 
Program kínálatunkat heti és havi szinten továbbítjuk a médiának, állandóan frissülő 
honlapunkkal, közösségi oldalunk által és e-mailes kapcsolattartással érjük el a 
befogadó közönséget. 
Felelős: Hanny Renáta 
 
8. Pénzügyi háttér 
A fenntartótól kapott támogatás kiegészítéséhez, a programok lebonyolításához 
szükséges anyagi eszközöket saját bevételből és pályázatokból igyekszünk pótolni. 
Bevételi forrásaink: 
 részvételi díjak 
 tagsági díjak 
 programok belépődíjai 
 tábori részvételi díjak 
 képzési díjak 
 terembérleti díjak 
 pályázati források 
 egyéb támogatási összegek 
 

Alkotóműhelyeinket, tanfolyamainkat, a nyári táborokat önköltséges alapon 
szervezzük, s ezen felül a lehető legtöbb pályázati lehetőség kihasználásával, 
támogatók megnyerésével, rendezvényeink hatékonyabb népszerűsítésével 
szeretnénk további forrásokat szerezni programjaink megvalósításához. 
 
Intézményünk ez évi terveivel reméljük sikerül egyrészt a velünk szemben fennálló 
igényeket kielégítenünk, másrészt új, az állandóan változó elvárásoknak megfelelő 
értékes programokkal, tevékenységi körökkel új közönséget, új partnereket 
megnyernünk. 
 
 
 
2015. február 16. 
 
                                                      Összeállította: dr. Konczosné Szalai Katalin 
                                                                                   igazgatóhelyettes 
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Gyermekek Háza 
2015. évi nagyrendezvényei 

 
Dátum Rendezvény címe Helyszín 

2015. február 28. 
9.00 óra 

Kormos István Városi 
Versmondó Verseny 

elődöntő 

Gyermekek Háza 

2015. március 13. 
18.00 

Szülők műsora József Attila 
Művelődési Ház 

Győr 
2015. március 22. 
10-16 óra 

 A Hímestojás Napja Gyermekek Háza 

2015. március 28. 
10.00 

Csiga-Biga-Palota 
Óvodások verses-mesés 

délelőttje 

Gyermekek Háza 
Kazinczy u. 

2015. április 2-3 
10-12 óra  

Húsvéti játszóházak Gyermekek Háza 

2015. április 10. 
14.00 

Kormos István Városi 
Versmondó Verseny döntő 

Gyermekek Háza 
Kazinczy u. 

2015. május 31. 
10-19 óra 

Gyereknap Győr Radó-sziget 

2015. szeptember 
26. 15-19 óra 

Háznyitogató és Népmese 
Napja  

Gyermekek Háza 

2015. okt. 26. 
10-12 óra 

Őszi szünidei játszóházak Gyermekek Háza 
 

2015.december 18. 
16-19 óra 

„Lámpást viszek” Karácsonyi 
műsor 

játékok, mesék, kézművesség  

Gyermekek Háza 
Felelős: Szalai Katalin 
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A Gyermekek Házában működő  
csoportok (41 csoport) 

 
Csoport neve Vezető neve 

Arrabona Diákszínpad 
4 csoport 

Fekete Anikó 
Balla Richárd 

Bálint Bernadett 
Jóga csoport Szabó Lajos 
Jóga csoport Dankovszkyné B.Hajnalka 
Origami klub Huszthy Beatrix 

Csillagász Klub Pete Gábor 
Kerámia szakkör Varga Judit 

MOKKA - Alkotó Műhely Váray Ibolya 
Kosárfonás Judák Ambrus 

Vasútmodellező klub Bulkai Lajos 
Fotó tanfolyam Pillák István 

Horgolás tanfolyam Kovácsné Bognár Margit 
Felnőtt kézműves Klub Kokas Éva 

Kerekítő Mondókás Móka és  
Kerekítő Bábos Torna 

Törekyné Nagy Zsuzsa 

Portré Szakkör Horváth Éva 
Agykontroll klub Zilahy György 

Tanuljunk játékosan angolul ! Tóth Nina Alice 
Kisalföld Táncegyüttes Ruppert László 

Ligetszépe Foltvarró klub Somogyiné Kati 
Galagonya Foltvarró klub Deákné Kéri Márta 

Gyógytorna nyugdíjasoknak Bencze Laura 
Győri Fotóklub Liziczai Miklós 

Győri Fotóklub kezdő csoport Liziczai Miklós 
Nyugdíjasok Belvárosi Klubja Bierbauer Mihályné 

Városi Nyugdíjas Klub Miklósyné B.Mária 
Magyar Évezredek Klub Jobbágyi Zsolt 
Rába Néptáncegyüttes Antal Áron 

Rábca Néptáncegyüttes kicsik Delbó Eszter 
Rábca Néptáncegyüttes nagyok Delbó Eszter 

Borica Néptánc csoport Vrábel János 
Vérer-Vrábel Krisztina 

Rege Néptánc csoport Vrábel János 
Vérer-Vrábel Krisztina 

Győri Batyu Klán Babahordozó Klub Tajti Zsuzsa 
Szoptatós Anyacsoport Bartal Orsolya 

Etalon Ritmic Team jazz balett Inhauser Petra 
Kaktuszgyűjtők klubja Kádár Csaba 

Paál László Képzőművészeti Kör Csontos Klára 
Rába Dal és Társaskör Kreiz Istvánné 

Érem és Régiséggyűjtőkör Böjtös Sándor 
Rába nyugdíjasklub Böjtös Sándor 

 


