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Beszámoló
az Újvárosi Művelődési Ház
2019. évi tevékenységéről

Visszatekintő
Az Újvárosi Művelődési Ház tevékenységi köre az elmúlt hat évben kibővült azáltal, hogy
feladatellátásunkhoz tartozik a Pinnyédi Művelődési Ház és a Kossuth utcai Újvárosi Közösségi és Kiállítótér épületének hatékony kihasználása is. Programkínálatunk bővítésével kerül
ez megvalósításra évek óta.
A 2019-es év ismét a színesedő megújulásé volt, mely számos lehetőséget kínált a rendezvények szervezéséhez. Aktív munkánk sikeres eredményeinek köszönhetően rendezvényeinkre
Újváros, Sziget és Pinnyéd lakosságán kívül más városrészek lakói, valamint még vidékiek is
ellátogatnak.
Arculatunk egyik meghatározó eleme a 10 éves múltra visszatekintő nagy sikerű Újvárosi
esték programsorozat, mely kamaraszínházi élményeket nyújt nem könnyen elérhető minőségi
előadásaival. Minden estünk teltházas. Örömünkre, minden jegy elkel már az előadás előtti
héten. A művelődési házban és a Látogatóközpontban is elővételi lehetőséget biztosítunk.
Az újvárosi és pinnyédi kiscsoport foglalkozások szeptembertől júniusig időszakban heti
rendszerességgel működnek a hét valamennyi napját kihasználva. Itt minden korosztály számára kínálunk szabadidős, kulturális tevékenységet.
Két amatőr művészeti csoportunk pályázat útján támogatást nyert Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatától. Ebből a hagyományőrző Vesszővarázs kosárfonó szakkörünk tagjainak
szakmai kirándulást szerveztünk az Őrségbe, az Újvárosi Művelődési Ház Kórusának kamerát
vásároltunk a szereplések megörökítéséhez.
Egyesületi partnerkapcsolatainkat megtartva, azokat erősítve működtünk ez évben.
Az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel való együttműködésünk ismét nagyrendezvényeink
közös megvalósításában teljesedett ki. Ezáltal egyrészt erősödött a ház más irányú kulturális
munkájának ismertsége, másrészt jótékonyan hatott vissza a településrész lakóinak a művelődési házhoz való kötődésére.
Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztő Egyesület taggyűléseinek és a nagyszabású
évenkénti kiállításának helyszínadói vagyunk.
Helyi sajátosságnak tekinthető, hogy az Újvárosi Művelődési Házban több mint másfél évtizede roma közösségi csoport működik heti foglalkozásaival. Nálunk kerül megszervezésre a
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Kossuth iskolások Roma Tehetségek napja családtagjaik körében. Számos rendezvényünkkel
megcéloztuk a roma és a magyar kultúra olyan találkozási pontjait, amelyekkel a két különböző közösség megismerheti és elismerheti egymás értékeit.
Növekvő hétvégi terembérlési igények megvalósítására többször adtunk lehetőséget mindkét
helyszínünkön kollégáink többlet feladatvállalásának köszönhetően. Családi rendezvények,
fiatalok, iskolások összejöveteleinek gyakori helyszínadói voltunk. Magánszemélyek saját
szervezésű nyári táborainak otthonául is szívesen választják művelődési házaink termeit.
A ház szolgáltatásait vándorkiállítások szervezői, oktatási, oktatást segítő vállalkozások gyakran veszik igénybe projektjeinek lebonyolításához.
A ház szervezeti hatékonysága, kihasználtsága folyamatossá vált a tanév rendje szerint működő kiscsoportjaink tevékenysége, az azt felváltó nyári időszakban nyújtott tábori kínálataink,
terembérlések és valamennyi újvárosi intézménnyel való partneri kapcsolatunk által.
Rendezvényeink keresettségéhez, a intézményünk ismertségéhez nagymértékben hozzájárult a
többrétű és céltudatos médiahasználatunk. Kínálatunk rendszeresen megjelenik nyomtatott és
online felületeken, közösségi portálokon, gyakran számol be programjainkról a helyi rádió,
készítenek interjúkat a nálunk fellépő művészekkel egy-egy nagyobb volumenű rendezvényünk kapcsán. Pár éves munkakapcsolatunk eredményének köszönhetően Bögi Tamás fotós
állandó kísérője lett rendezvényeinknek. Rendszeresen ad hírt eseményeinkről az online felületeken és a Kisalföld napilapban. Honlapunkat is gyakran használják tájékozódási felületként az érdeklődők. Ezen kívül saját kiadvánnyal - éves programjainkat, működő csoportjainkat, táborainkat megjelenítő leporellóval - rendelkezünk. Újvárosi témájú kiállításunk ihlette
ebben az évben is a helyi fotókkal illusztrált 2020-as falinaptár kiadását. Mindezeken túl leghatékonyabban működik az általunk végzett személyes megszólítás és minden programunk
előtt az intenzív plakátolás, szórólapozás.

Az Újvárosi Művelődési Ház
2019. évben megvalósult programjai
JANUÁR
22.

24.
26.

Pinnyédi Művelődési Ház (14.00)
A „Magyar Kultúra Napja” alkalmából
„Czinka Pannától Kis Grófóig”
A magyar cigányzene története
Dr. Tóth Péter szociológus előadása
Értékek mentén
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadása
Újvárosi esték, 1. (18.00)
Dalok a Kispipából
Seress Rezső-emlékest Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész és a Kék Duna KoncertSzalonzenekar előadásában

FEBRUÁR
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9.

9.
19.
21.
23.

27.
28.
28.

MÁRCIUS
6.
13.
14.
22.
26.

30.

ÁPRILIS
3.
13.
14.

15.

17.
17.
19.
27.

MÁJUS
11.
13.
14.
18.

Pinnyédi Művelődési Ház
Farsangolás (16.00-19.00)
Farsangi játszóház és jelmezverseny gyermekeknek
Farsangi hagyományok Újvárosban (18.00)
felnőttek jelmezes felvonulása és vigassága
Farsang a „Dúdoló” Baba-mama klubban (10.00-12.00)
Az Akkordeon fellépése a Pinnyédi Művelődési Házban
Újvárosi esték, 2., (18.00)
Bormelléki víg történetek
a Görömbő Kompánia előadása
Újvárosi élettörténetek II.– Braunsteiner Frigyes lómészáros története,
ea.: Keglovich Ferencné (15.00)
A Pegazus Színház előadása (10.00) Almárium mesék
Értékek mentén
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadása

Zsűrizés a Kossuth élete és kora vetélkedőn (10.00)
Pinnyédi Művelődési Ház
Ünnepi „Varázsműhely” gyermekeknek (17.00)
Március idusa – Ünnepi műsor az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében
az újvárosi Kossuth-szobornál (14.00)
Értékek mentén
kirándulás
Pinnyédi Művelődési Ház
Kiállításmegnyitó
„Tavaszi napfény”
A Győri Alkotók Napóra Egyesülete tagjainak kiállítása
Újvárosi esték 3. (18.00)
Mindörökké Júlia
a Soproni Petőfi Színház előadása

Egészség-napi előadás Újvárosban (15.15) „Csillagköszöntő” címmel Farnadi Tamara előadása
Újvárosi Egészség-Piac (9.00-13.00)
Húsvéti ünnepkör
Virágvasárnapi Passió a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban–a Szent József Szkóla
és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével (10.30)
Újvárosi Közösségi és Kiállító Tér
Kiállításmegnyitó
„Arany kezek”
Kovács Ildikó kerámiaszobrász kiállítása (17.00)
Pinnyédi Művelődési Ház
Húsvéti „Varázsműhely” játszóház (16.00-19.00)
Húsvéti játszóház (16.00 – 19.00)
Nagypénteki Passió a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban–a Szent József Szkóla és
az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével
Újvárosi esték 4. (18.00)
Jóccakát, Anya!
a Spirit Színház előadása Igó Éva Jászai Mari-díjas színművész és Szitás Barbara színművész
főszereplésével

Pinnyédi Egészség-Piac (10-13.00)
Roma tehetségek napja
Egészség-napi előadás Pinnyéden (14.00) „Élet 60 fölött”, Miklósyné Bertalanfy Mária előadása
Újvárosi esték 5. (18.00)
Jelenetek egy házasságból
Ingmar Bergman színpadi játéka Gál Tamás Dosky-díjas színművész és Kiss Szilvia színművész
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30.

előadásában, a Forrás Színház produkciója
A Pegazus Színház előadása (10.00), A csillagszemű juhász

JÚNIUS
1.
10.
24-28.

Pinnyédi Juniális és gyermeknap (17.00)
Hősök napja - koszorúzás és ünnepi megemlékezés (10.30)
„Varázsműhely” kreatív és játéktábor

JÚLIUS
1-5.
15-19.
22-26.

Népi mesterségek tábora
„Csodakutya” mesetábor óvodásoknak
Gyerekszínjátszók tábora

AUGUSZTUS
5-9.
Barokk gyermektábor
SZEPTEMBER
7.
Újvárosi nyárbúcsúztató
Kiállítás, légvár, Budai Beatrix nótaest…
14.
Pinnyédi nyárbúcsúztató – Csepregi Éva koncert
21.
Családi nap – szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben – Caramel koncert
28.
Újvárosi sportnap a Bercsényi-ligetben középiskolásoknak
28.
Újvárosi esték, 6.
Kövek a zsebben
Film-történet két részben, a Másik Produkció előadása
OKTÓBER
18.
19.

22.
25.
25-27.

Kosárfonó-kirándulás
Újvárosi esték, 7.
Júlia-Párbeszéd a szerelemről
Visky András monodrámája, a Pesti Magyar Színház előadása
Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra (12.00), Újvárosi temető
Pinnyédi Művelődési Ház
Tökös nap (17.00)
Díszmadár-kiállítás

NOVEMBER
13.
Pinnyédi Művelődési Ház
Márton-napi vigasságok (17.00)
16.
Téli ünnepkör
Szent Erzsébet-napi rendezvények
Szeretetvendégség a likócsi Segítőház hajléktalanjai részére
19.
Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (9.00)
23.
Újvárosi esték, 8. (18.00)
Napfoltok
a Komáromi Jókai Színház és a pozsonyi Színművészeti Főiskola koprodukciója
26.
Adventi játszóház Pinnyéd (16.00-19.00)
27.
Adventi játszóház Újváros (16.00 – 19.00)
DECEMBER
3.
6.
6.
11.
16.
18.
19.

Mikulás a Dúdoló Baba-mama klubban (10.00)
Újvárosba érkezik a Mikulás (10.00)
Pinnyédre érkezik a Mikulás (18.00)
Adventi illatok szabadtéri rendezvény (18.00)
Betlehemes népszokás és énekes, zenés műsor órakor
Karácsonyváró Pinnyéden (17.00)
Újvárosi Karácsonyváró (18.00)
Kórus szereplés az EESZI újvárosi Idősek klubjában
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A Ház szakmai tevékenységének áttekintése
Művelődési házunk kulturális kínálatában kiemelt helyet foglal el a - szeptembertől májusig havonta látogatható Újvárosi esték nevű programsorozat. Népszerűségét és látogatottságát
bizonyítja, hogy az újvárosi közönség mellett évről-évre újabb városrészekből, környező településekről érkeznek látogatóink, valamint az, hogy a következő évi belépésre jogosító pártoló
tagsági kártyát már úgy megrendelik, hogy még nem is tudják, hogy mi lesz az új előadássorozat. Ez a megelőlegezett bizalom az egyik hajtóereje is ezirányú szervezőtevékenységünknek. A kamaraszínházi előadások, koncertek, előadóestek sokszínűségét és színvonalát a
2019. év alább bemutatott programjai is jól igazolják:

Újvárosi esték, 2019
2019. január 26., szombat 18 óra
DALOK A KISPIPÁBÓL
Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész és a Kék Duna Koncert-Szalonzenekar Seress Rezső emlékestje. Művészeti vezető: Berki Sándor. Az előadás 2014-ben az Óbudai Társaskör felkérésére jött
létre.

2019. február 23., szombat 18 óra
BORMELLÉKI VÍG TÖRTÉNETEK
„Háryádák”, hazug mesék zenével, dalokkal tarkítva a Görömbő Kompánia előadásában.
Horti Zoltán – mese, Bella Péter – tekerő, Koroknai Szabolcs – duda, koboz, Strack Orsolya - ének

2019. március 30., szombat 18 óra
MINDÖRÖKKÉ JÚLIA
Színpadi játék Szendrey Júliáról három képben Szendrey Júlia és Petőfi Sándor versei, levelei és naplói
alapján. A Soproni Petőfi Színház előadása. Szereplők: Molnár Anikó, Papp Attila. Szerző: Németh
Ervin.
Az előadás után beszélgetés a rendezővel, Pataki Andrással.

2019. április 27., szombat 18 óra
JÓCCAKÁT, ANYA!
Marsha Norman Pulitzer-díjas drámája. A Spirit Színház produkciója Igó Éva Jászai Mari-díjas színművész és Szitás Barbara színművész főszereplésével. Rendező: Besenyei Zsuzsanna

2019. május 18., szombat 18 óra
JELENETEK EGY HÁZASSÁGBÓL
Ingmar Bergman színpadi játéka Gál Tamás Dosky- és Jászai Mari-díjas színművész és Kiss Szilvia
színművész előadásában. A Csavar Színház produkciója. Rendező: Pataki András
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2019. szeptember 28., szombat 18 óra
KÖVEK A ZSEBBEN
Marie Jones díjnyertes drámája. Film-történet két részben, a Másik Produkció előadása.
Szereplők: Jászberényi Gábor és Gulyás Hermann Sándor színművészek

2019. október 19., szombat 18 óra
JÚLIA – PÁRBESZÉD A SZERELEMRŐL
Visky András monodrámája egy részben, Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész előadásában. A Pesti Magyar Színház produkciója. Rendező: Szabó K. István

2019. november 23., szombat 18 óra
NAPFOLTOK
Leopold Lahola drámája. A Komáromi Jókai Színház és a pozsonyi Színművészeti Főiskola koprodukciója. Szereplők: Béhr Márton, Melecsky Kristóf, Hostomský Fanni, Skronka Tibor. Rendező: Rédli Károly

Dalok a Kispipából

Mindörökké Júlia

Júlia –Párbeszéd a szerelemről

Az Újvárosi esték alkalmával a pódiumjátékoktól, az önálló esteken keresztül a nagyobb létszámú kamaraszínházi előadásig nyújtottunk minőségi kulturálódási lehetőségeket látogatóink
örömteli megelégedésére. Az estek különlegességét bizonyítja az is, hogy két 2019-ben Jászai
Mari-díjjal kitüntetett művészt köszönthettünk fel Pataki András és Gál Tamás személyében.
A nyolc előadásra összesen 746 látogató érkezett. Az Újvárosi esték sorozat kedvezményes
díjú látogatását biztosító „Újváros kultúrájáért” pártoló tagsági kártyát ebben az évben 45 fő
váltott. Az elmúlt évek során kialakult állandó törzsközönségünk köre tovább bővült.

A naptári év ünnepeihez, szokásaihoz kapcsolódó rendezvények
A magyar kultúra napja
A magyar kulturális értékekre emlékeztünk, kulturális programmal tisztelegtünk mindkét
helyszínünkön. Az Újvárosi esték programsorozat nyitó előadása rendszeresen erre a hétre
szerveződik.
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A Magyar Kultúra hetében bemutatott „Dalok a Kispipából” című Seress Rezső-emlékest
Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész főszereplésével rendkívül nagy érdeklődést
mutatott. A Kék Duna Koncert-Szalonzenekar előadása különleges színfoltja volt művelődési
házunknak.
A Pinnyédi Művelődési Házban ez alkalomból a magyar cigányzene történetéről „Czinka
Pannától Kis Grófóig” címmel tartott előadást Dr. Tóth Péter szociológus.

Farsang
Újvárosi farsang
2012-ben indítottuk útjára „Farsangi hagyományok Újvárosban” című jelmezes felvonulásunkat felnőtteknek. Táncbemutatóval, meglepetésműsorral és egyéb farsangi vidámsággal kedveskedtünk a résztvevőknek.
A jelentkezők főként Újváros és Sziget idősebb lakosai, programjaink visszatérő vendégei, a
helyben működő csoportjaink és az egyházközség tagjai, valamint új és távolabbról érkező
barátok, ismerősök. A közel 30 fős létszám az előző évek sikerének köszönhető.

A „Dúdoló” Baba-mama klub farsangján és pótfarsangján szokáshoz híven babák, anyukák,
apukák jelmezbe bújva együttesen vigadozhattak, énekelhettek, táncolhattak.
A „Csodakutya” meseműhely résztvevő gyermekeinek is ebben a témakörben szólt a
foglalkozás.

Pinnyédi farsang
Pinnyédi intézményegységünkben ebben az évben is nagy érdeklődés kísérte a gyermekeknek
és tartott „Farsangi játszóházat és jelmezversenyt”. A jelentkezők főként Pinnyédről érkeztek.
9

Nemzeti ünnep
Városrészünkben szokáshoz híven megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire. A Március idusa című ünnepi műsoron és koszorúzáson Újváros
és Sziget településrész lakossága és intézményeinek képviselői vettek részt a megújult Kossuth-szobor előtti téren. Köszöntőt mondott Dr. Fekete Dávid Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere.
Közreműködött az Újvárosi Művelődési Ház kórusa, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium trombita tanszakának növendékei, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, a
Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói. A Köcsögök és Dudák néptánccsoport kónyi verbunkbemutatója méltó eleme volt nemzeti ünnepünknek.

Húsvéti ünnepkör
Újvárosi húsvét
Az Újvárosi Művelődési Ház kórusa a nagyböjti időszakban évek óta intenzív próbák keretében készül fel Virágvasárnapi és Nagypénteki passió éneklésére. Ez évben az újvárosi Szent
József Szkólával közösen énekeltük ezt a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban. A
hagyományos, a népi díszítéseken alapuló magyar passió Kapossy Gyula 1932-es Szertartáskönyvében közölt változatának bemutatására került sor. Ez fontos színfoltja volt egyrészt az
ünnepkörnek, másrészt kórusunk szakmai munkájának.
A nagyhéti húsvéti játszóházi foglalkozáson tojásfestésre, írókázásra, asztali- és ajtódíszek
készítésére volt lehetőség. Az újvárosi felnőttek, gyermekek bensőséges ünnepi készülődésben vehettek részt.
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Pinnyédi húsvét
Húsvéti játszóházi foglalkozást tartottunk a helyi gyermekeknek, szüleiknek, a nyugdíjas klub
tagjainak és az érdeklődőknek.

Újvárosi pünkösdölés
Ebben az időszakban hagyományosan két májusi eseményt kapcsolunk össze: az anyák napját
és a gyermeknapot, melyeket gyermekfoglalkozásaink és nyugdíjas klubfoglalkozásaink keretében valósítottunk meg.

Újvárosban rendszeresen Pünkösd hétfőn emlékezünk a Hősök
napjára a Kossuth utcai római katolikus templomban, melynek
része a szentmise, az önkormányzati ünnepi megemlékezés és
koszorúzás. Szentmisét celebrált Dr. Lukácsi Zoltán kanonok
plébános.

Pinnyédi Juniális és Gyermeknap
A település korábbi hagyományait ápolva immár hatodik alkalommal szerveztük meg ezt a
szabadtéri nyárnyitó családi programot.
Gyermek kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár, a Gézengúz Alapítvány játszóháza és
tűzoltóautó, rendőrautó bemutató, bűnmegelőzési tanácsadás színesítették a délutánt. BIKESAFE Országos rendőrségi kerékpár regisztrációt Pór Nikoletta rendőr főtörzsőrmester
tartott, majd a Shinju-kai kyokushinkai karate SE bemutatója következett. Köszöntőt mondott
Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A közönséget Cammisa Matteo 'Stand up' színpadi
bűvészműsora, majd Tóth Tünde énekes operettműsora szórakoztatta. Az estet a Tarnai Rock
Band koncertje zárta.
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Őszi-téli ünnepkör
Újváros
Október 23.: Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett
áldozatokra. A győri börtönnél lelőtt két mártír, Máté Mária és Szabó
Béla sírjánál Gyökér Gyula plébános úr és az Újvárosi Művelődési
Ház kórusa ünnepi műsorral tisztelgett e nap emlékére az Újvárosi
temetőben, az áldozatok rokonsága és helyi lakosok részvételével.

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

Szent Erzsébet-napok
Koszorúzási ünnepség: A Nép utcai Szent Erzsébet templom védőszentjének napja alkalmából ünnepi megemlékezést szerveztünk a templom előtti Szent Erzsébet szobornál, melyen
jelen voltak az önkormányzati és egyházközségi képviselők, a helyi lakosok. Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr, Szent Erzsébet énekeket mutatott be az Újvárosi Művelődési Ház kórusa.
Szeretetvendégség: A likócsi Hajléktalanokat Segítő Szolgálattal másfél évtizedes kapcsolatot
ápolunk városrészünk templomának védőszentje, Szent Erzsébet ünnepe alkalmából. A szegények patrónájára emlékezve a segítőház hajléktalanjait hívjuk meg az ünnepi szentmisére a
Szent Erzsébet templomba és az azt követő szeretetvendégségre a művelődési házba.
Széleskörű összefogás eredményeként valósulhatott meg a program: a hajléktalanok szállításában a Volánbusz Zrt., Kalmár Ákos volt likócsi képviselő; a misén Gyökér Gyula plébános
úr, Kalmárné Foltányi Hedvig kántor; az étkeztetésben a Gyarmathy Pékség, a Pedró Pékség,
az Újvárosi Művelődési Ház és a Szent Erzsébet Egyházközség képviselői segítettek. A meghívott lakók végtelen hálájukat fejezték ki a gondoskodó szeretetünkért.

A november végi hagyományos Adventi játszóházi foglalkozáson a résztvevő családok adventi koszorúkat és kopogtatókat készíthettek.
Mikulás napján ez évben is kollégáink Mikulás- és krampuszruhába bújva meglepetésre, bábszínházi előadásra hívták meg és kísérték át nagytermünkbe a Gyepszél utcai óvodásokat,
ahol már helybéli gyermekek, baba-klubos családok is várakoztak. A Ziránó Színház „Bab12

szem Jankó” című bábjátékát láthatták, majd az újvárosi Mikulás a gyerekeknek kiosztotta az
óvoda és a szülők ajándékait. E héten a „Dúdoló” Baba-mama klubba is ellátogatott a Mikulás. Oly nagy érdeklődés kísérte ezt a meghirdetett rendezvényünket is, hogy alig fértünk el a
teremben.

Adventi illatok: Nyolcadik alkalommal valósult meg ez a szabadtéri ünnep a hagyományok
jegyében szeretetvendégséggel az újvárosi Kossuth-szobornál december 11-én. Dr. Fekete
Dávid alpolgármester úr és Szeles Szabolcs képviselő úr köszöntőit követően az abdai „Csenderes” néptánccsoport a Dr. Barsi Ernő néprajztudós által gyűjtött „Újvárosi betlehemes” népszokást elevenítette fel Radics János tanár vezetésével. Az ünnep fényét emelte az Újvárosi
Művelődési Ház kórusának énekes-zenés műsora, majd a Karzat Színház különleges hangulatot keltő verklimuzsikája. Az újvárosi, szigeti lakosokat meleg teával, kürtőskaláccsal és naranccsal kínáltuk, bensőséges közösségi élménnyé téve az adventi hangulatot.

A Karácsonyváró ünnepségünk, a legmeghittebb közösségi programunk ismét a hagyományok jegyében telt december 18-án. Kórusunkkal, melynek kollégáink is tagjai, rendszeresen
már november elejétől „lázas izgalommal” készülünk erre a napra. A szakmai igényességgel
válogatott énekeket intenzív kóruspróbák sorozatával tanuljuk meg, készülünk fel a számunkra a legbensőségesebb élményt nyújtó, lélekmelengető és egyben a legnagyobb szereplésre.
Ezen az estén, működő csoportjaink, egyesületeink tagjai, a környék intézményeinek képviselői, helyi lakosok együtt ünnepeltek. Köszöntőt mondott Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő úr.
Meglepetés műsorszámmal is készültünk vendégeinknek, különleges hangulatot varázsolt
Bélyei Adél hárfaművész lélekmuzsikája.
Hagyományosan bemutatásra került az Újvárosi betlehemes népszokás az abdai Zrínyi Ilona
Csenderes néptánccsoportja által. Fő műsorszámként az Újvárosi Művelődési Ház kórusának
éneke és kíséretként Baranyai István hegedűművész tanítványainak kamaramuzsikája csen13

dülhetett fel karácsonyi hangulatot felidézve, Radicsné Csőre Andrea karvezető közreműködésével. Az ünnepség és az ezt követő szeretetvendégség felejthetetlen élményeket nyújtva
méltón zárta rendezvényeink sorát.

Pinnyéd
A korábbi hagyományokat folytatva október végén megrendeztük a Tökös napot pinnyédi
intézményegységünkben. A családoknak tökfaragó versenyt hirdettünk, melyre a jó idő miatt
az udvaron kerülhetett sor. A kisebb gyerekek pedig kézműves foglakozáson vehettek részt
nagytermünkben. Zárásként a kinti tűzrakóhelyen szalonnát sütöttünk.
Márton-napi vigasságok címmel a népi kultúra szokásait elevenítjük fel. Szent Mártonról
szóló mese, népi játékok, kézműves foglalkozás, majd libazsíros kenyér evés szerepelt a
programban.
Az Adventi játszóházi foglalkozáson a helyi lakosok, felnőttek, gyermekek adventi koszorúkat
és kopogtatókat készíthettek.
Mikulás-ünnepségünkön december 6-án délután ez évben is zsúfolásig megtelt a művelődési
ház gyermekekkel és szüleikkel egyaránt. A rendkívül nagy érdeklődést mutató programunkon a Ziránó Színház „Babszem Jankó” című mesejátékát láthatták, majd következett a Mikulás várva-várt meglepetéscsomagjainak kiosztása.

A Pinnyédi Karácsonyváró ünnepségünkre december 16-án került sor, melyre „kicsik és nagyok” meglepően nagy számban érkeztek. Betlehemes népszokást idéztek fel az abdai Zrínyi
Ilona Általános Iskola Csenderes néptánccsoport legkisebbjei.
Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő köszöntőjét a Márvány Dalkör harmonikakíséretes
karácsonyi énekei követték, majd helyi óvodások, kisiskolások, felnőttek verses, énekes,
hangszeres műsor összeállítását láthatta a közönség. Meglepetésként a Graz-i Zeneakadémia
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újvárosból származó növendékeinek karácsonyi muzsikája szólalt meg. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

Egyéb nagy rendezvényeink
Egészség-Piac Újváros
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat WHO Egészséges Városok Programja az Újvárosi
Művelődési Ház és a Győr Arrabona Lions Club együttműködésével április 13-án, szombaton
valósult meg. A közös munkának köszönhetően színesnek és hasznosnak bizonyuló lakossági
egészségmegőrző programot sikerült megszerveznünk a WHO idei témája, az általános
egészségügyi lefedettséghez kapcsolódóan.
Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő úr köszöntője után Dr. Szabó-Fekete Ibolya, a Győr Arrabona Lions Club alapító tagja beszélt a megelőzés és a szűrések fontosságáról. A klub 2008 óta partnerünk, tagjai azóta végzik a szűrések
nagy részét rendezvényünkön. Munkájukért köszönetképpen a Tupperware ajándékcsomagját
adhattuk át az önkénteseknek.
A megnyitón a Bercsényi DSE sportolói kölyök atlétikai bemutatót tartottak, majd kezdetüket
vették a különféle szűrővizsgálatok és ingyenes mérések (koleszterin, triglicerid, vércukor,
vérnyomás, testsúly, testzsír-százalék, testtömegindex).
Az Arrabona Lions Club szervezésében ingyenes orvosi szaktanácsadást tartott dr. SzabóFekete Ibolya, háziorvos, belgyógyász szakorvos, Dr. Benke Tamás háziorvos, Dr. Mészáros
Judit belgyógyász szakorvos és Dr. Fürst Ágnes diabetológus háziorvos. Az anyajegyvizsgálatot Dr. Vesztergom Hedvig bőrgyógyász főorvos végezte. Dr. Kéry Klára szemész szakorvos a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége szemszűrő buszában lévő műszerek segítségével végezte a látásellenőrzést.
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A Findrisk teszt idén is bekerült a programba. Mivel a látásromlás egyik leggyakoribb oka a
cukorbetegség okozta látóhártya megbetegedés, érdeklődők kikérdezése útján az orvosok
megállapították, hogy milyen mértékben veszélyeztetettek a betegség kialakulására.
A további vizsgálatok, tanácsadások a művelődési ház szervezésében valósultak meg. A fogés szájbetegségek szűrését a helyi fogászati rendelő szakorvosa, Dr. Szotter László látta el.
Dr. Csonka Ádám szülész-nőgyógyász orvos emlővizsgálatot, nőgyógyászati tanácsadást tartott. Csontsűrűség-mérést sarokból a HollyMed Kft. végzett, a számítógépes talpvizsgálatot a
Rehab-Rába Kft.-nek köszönhettük.
Kertészné Kátai Erika körzeti védőnő csecsemő- és gyermekgondozási, táplálási szaktanácsokkal és szemléltető eszközökkel fogadta a szülőket, kismamákat. A Népegészségügyi Főosztály jóvoltából PSA-diagnosztikára és légzésfunkció vizsgálatra is sor került.
Nitsné Takács Andrea szájhigiénés tanácsadó látványos fogápolási bemutatóval, hasznos gyakorlati útmutatókkal látta el az érdeklődő felnőtteket, gyermekeket. A gyermekek tompalátásszűrését Zajovicsné Vizer Bernadett végezte a Lurkó Alapítvány részéről. Gyógymasszázsban
is részesülhettek rendezvényünk látogatói.
Nagy érdeklődés övezte az egészséges ételek bemutatóját, kóstolóját az idén is.
Ismét az I. sz. Gazdasági Működtető Központ felajánlásából valósulhatott meg a kóstoltatás
programelem az ízletes, látványos zöldségkrémekkel és gyümölcssalátákkal. Az udvaron bemutatkozott a Szémann Méhészet, az Ízeskert aszalt gyümölcsökkel, lekvárokkal, szörpökkel,
a Tupperware és a Farmasi a gyógyhatású testápolási termékeivel.

Közösségi kemenceprogramon zöldséges-sajtos kenyérlángos készült a látogatók örömére.
A Magyar Vöröskereszt újraélesztési bemutatója kisebb gyermekek érdeklődését is felkeltette,
voltak, akik ki is próbálták az ott bemutatott módszert a babákon. A Gézengúz Alapítvány
mozgásfejlesztő játszóháza és gyermeknevelési tanácsadása, rendőrségi prevenciós program
és ugrálóvár tette még hasznosabbá a délelőttöt. Ezen a rendezvényen is fogadtunk iskolai
közösségi szolgálat teljesítésére diákokat.
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Egészség-Piac Pinnyéd
A Pinnyédi Művelődési Ház Egészség-Piaci rendezvénye hatodik éve valósult meg az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében. A május 11-én, szombaton megrendezett eseményt a Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata WHO Egészséges Városok Programja és a GYMJV Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya támogatta.
Senior Örömtánc bemutatóval kezdődött a program, Mozsonyi Elza vezetésével. A nagy érdeklődésre való tekintettel május végétől a csoportnak az Újvárosi Művelődési Ház ad helyet.
A megnyitón Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor, Címzetes Vezető Főtanácsos
beszélt a WHO első számú céljáról: az általános egészségügyi lefedettség eléréséről.
Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő úr köszöntője és a regisztráció után kezdetüket vették az ingyenes szűrővizsgálatok Dr. Skapér Beáta háziorvos, szakorvos, Dr. Kiss Zsuzsanna
bőrgyógyász, Dr. Lendvai Emma szemész szakorvos, Bödör-Farkas Dóra dietetikus Dr.
Csonka Ádám szülész-nőgyógyász orvos és asszisztensek közreműködésével.

Rendezvényünket az idén is támogatta a Patrónus Lions Club, azáltal, hogy a helyi lakos Ficsor Gábor soros elnök szállította helyszínünkre a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének szemszűrő buszát. Dietetikus tanácsadásra, PSA-diagnosztikára, légzésfunkció vizsgálatra
is sor került. Kertészné Kátai Erika körzeti védőnő csecsemő- és gyermekgondozási, táplálási
szaktanácsadást tartott szülőknek, kismamáknak.

Az udvaron a Pinnyédi Művelődési Ház jóga csoportja tartott zenés bemutatót. Az egészséges
ételek kóstolóján az I. sz. Gazdasági Működtető Központ pástétomaival, salátáival, az Ízeskert
kézműves termékeivel, a Szémann méhészet különféle mézeivel. Ezt kísérte a Tupperware, az
Oriflame, a Farmasi termékeinek bemutatója.
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Szájhigiénés fogápolási tanácsadás, masszázs-terápia, inter-generációs kézműves foglalkozás,
a Gézengúz Alapítvány játszóháza, mozgásfejlesztő játékai, gyermeknevelési tanácsok, rendőrségi prevenciós program, az Inter-generációs kézműves foglalkozás az egészség-program
részét képezte.
Kikapcsolódásként a várakozás perceiben látogatóink megtekinthették a művelődési ház
nagytermében a Győri Alkotók Napóra Egyesületének újabb kiállítását.
Az előző évi rendezvényhez hasonlóan iskolai közösségi szolgálat teljesítésére - a vizsgálati
helyszíneken történő névsorok írására - adtunk lehetőséget a jelentkező diákoknak.

Egészség-Piaci kísérőprogramok
Minden évben az Egészség-Piachoz kötődően Egészség-napokat szervezünk, melyek alkalmával előadásokra, szabadtéri közösségi mozgásra adunk lehetőséget az Újvárosi és a Pinynyédi Művelődési Ház nyugdíjas klubjainak tagjai és az érdeklődők számára.
• 2019. április 3-án délután Farnadi Tamara zenetanár, metamorphoses meseterapeuta tartott
zenés mesedélutánt „Csillagköszöntő” címmel az Újvárosi Művelődési Házban az érdeklődőknek, az újvárosi, a pinnyédi nyugdíjas klubok és a Győr-szigeti idősek otthona tagjainak.
• 2019. május 14-én „Élet 60 felett” címmel Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor előadására került sor a
Pinnyédi Művelődési Házban. Az előadó életvezetési tanácsokkal látta el a megjelent nyugdíjasokat. Kiemelte a fizikai
és lelki egyensúly, az egészség megőrzésének fontos szerepét. Az időjárás miatt idén a teremben valósult meg a nyugdíjasoknak és az érdeklődőknek tartott mozgásos labdajáték
és a gyümölcssaláta kóstoló.

Nyárbúcsúztató Újváros
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 működik, megszólítja a gyermek, a felnőtt és az
idősebb közönséget egyaránt.
Szeptember 7-én kora délután kiállítás-megnyitóval indítottuk programunkat. Hagyomány
nálunk, hogy ezen a nagyrendezvényünkön kétféle - időszaki és egynapos - kiállítással készülünk évek óta. A klubszobában F. Csapó Irén festőművész, a Győri Alkotók Napóra
Egyesülete tagjának „Virágok a Föld csillagai” című kiállítását Sándorfi Róbert GYMJV Kul-
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turális, Sport és Városmarketing Főosztály főosztályvezetője és Hargitai Beáta festőművész
nyitotta meg. A műsor részeként Krizsák Edina Gizella moldvai csángó népdalokat énekelt.
Az udvaron a gyermekek felüdülését szolgáló programjaikkal kezdtük hagyományos rendezvényünket: a nagyobbak a légvárakat, arcfestést, a kisebbek a Gézengúz Alapítvány mozgásfejlesztő játszóházát próbálhatták ki, szüleik tanácsokban részesülhettek. BIKESAFE Országos Rendőrségi Kerékpár Regisztrációt Pór Nikoletta főtörzsőrmester tartott.
Az Új Akropolisz Zenecsoportja és a likócsi hajléktalanokból alakult A’capella kórus közös
műsora „Mindenik embernek a lelkében dal van” címmel hangzott el.
Oktatótermünkben „Szárnyaló fantázia textil köntösben” szlogennel a jövő reménységeinek
bemutatója nyílt a Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola stílus és
divattervező szakának növendékei alkotásaiból. Felkészítők: Imrik Zsuzsanna jelmeztervező,
iparművész és T Csapó Dorottya öltözéktervező.
Ezt követően a művelődési házunkban működő Senior táncsoport Örömtáncát láthatta a közönség Mozsonyi Elza vezetésével, majd Juhász Marcell kétszeres magyar bűvész bajnok
stand-up interaktív műsorával varázsolta még vidámabbá a hangulatot. A Selena Hastánciskola orientális tánc bemutatójával folytatódott a műsor.
Borkai Zsolt GYMJV polgármestere, Dr. Fekete Dávid GYMJV alpolgármestere és Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő köszöntőjét követően ismét sor került az Újváros szolgálatáért díj átadására, melyet ezúttal Hallgatóné Hajnal Judit kapta kiemelkedő munkájáért.
A rendezvény fő műsorszámát, Budai Beatrix előadóművész nótaestjét Baranyai István hegedűművész és zenekara kísérte.
A nyárbúcsúztatón Pető István mesterszakács remekét kóstolhatták a résztvevők. A babgulyás
és a tombola bevételével szokáshoz híven a Gézengúz Alapítvány munkáját támogattuk.

Pinnyédi nyárbúcsúztató
Ötödik alkalommal került sor a szabadtéren megrendezett Pinnyédi Nyárbúcsúztatóra az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében.
A program nyitásaként a gyermekeket ugrálóvárral, pillangó arcfestéssel, kézműves foglalkozással, valamint a Gézengúz Alapítvány játszóházával vártuk.
Köszöntőt mondott Borkai Zsolt GYMJV polgármestere, Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselő.
Következett Csepregi Éva koncertje a legismertebb Neoton-slágerekkel, melyre szép számban
érkeztek az érdeklődők még más városokból is.
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Az AFORCE 1 Tánc Sport Egyesület táncosainak moderntánc bemutatója a kicsiket és nagyokat egyaránt vonzotta. Szórakoztató operett és musical műsor fokozta a hangulatot Sík
Frida és Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével.
Az Unicum First Szórakoztató könnyűzenéje széles palettával - a rockzenétől a mulatós nótákig, a disco és funky dalokig - táncra szólította a jelenlévőket.
A késő estig tartó vidám mulatozással búcsúztattuk a nyarat.

Családi nap
Folytattuk az előző években megvalósított szabadtéri „Gödörbeli vigasságok” című programsorozatot a Bercsényi ligetben az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének aktív tagjai segítségével. A TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program” részeként szervezett családi
nap megmozdította a lakosság jelentős részét.
Az Újváros és Sziget találkozási pontjánál megrendezett esemény programjait hagyományhoz
híven a kultúrák találkozásának jegyében állítottuk össze. A magyar, a roma, a gyermek, a
felnőtt egyaránt talált kedvére valót. A gyermekeket három légvár is várta.
A Kisalföld Táncműhely műsorában szilágysági, kalocsai, gyergyói, méhkeréki román, somogyi és tyukodi táncokat láthatott a közönség. Közreműködött a Kisalföld táncegyüttes, a Kerekecske és a Tilinkó gyermekcsoportok, kísért: Lipics Viola és zenekara.
Szigeti Ferenc magyarnóta és dalénekes műsora következett Baranyai István prímás és zenekara kíséretével.
Köszöntő beszédet mondott Borkai Zsolt GYMJV polgármestere, Dr. Fekete Dávid alpolgármester, Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő.
Az est fő műsorszáma Molnár Ferenc „Caramel” élő nagykoncertje volt.
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Különleges jelentőségű rendezvényeink
Újvárosi élettörténetek II.
Programsorozatunkat azzal a céllal indítottuk útjára, hogy az Újvárosban élők azon felmenőinek, jelentős polgárainak, mestereinek, kereskedőinek élettörténetei bemutatásra kerülhessenek, akik az egykori patinás Újváros történetében meghatározó szerepet játszottak.
Ebben az évben Braunsteiner Frigyes lómészáros életéről, történetéről unokája, Keglovich
Ferencné tartott teltházas vetítéses előadást nagytermünkben.

„Értékek mentén” – Hungarikum Műhely
Folytatódott az előző évben elkezdett NMI Művelődési Intézet projektjének megvalósítása,
melynek művelődési házunk adott otthont kiscsoport foglalkozás keretein belül. Előadója Dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karának egyetemi docense volt.
A műhely során az érdeklődők számára bemutatásra kerültek a
Hungarikumok és a Megyerikumok, valamint olyan jó gyakorlatokat, módszereket ismerhettek meg, melyekkel az értékek feltárása hatékonyan, a helyi közösséget aktivizálva, a települést fejlesztve végezhető. A tavaszi záró programon táncházi foglalkozáson vehettek részt a tagok.

Kosárfonó szakmai kirándulás
Az Újvárosi Művelődési Ház amatőr művészeti csoportok pályázatán nyert támogatásból a
kosárfonó szakkör tagjainak szerveztünk szakmai kirándulást az Őrségbe 2019. október 18án. Az út során múzeumok, tájházak, helytörténeti és néprajzi gyűjtemény megtekintésére
került sor.
Többek között: Csempeszkopács – templom, Ják – templom, kápolna idegenvezetéssel,
Vadása-tó, Magyarszombatfa – fazekas falu, fazekasház megtekintése, Pityerszer – skanzen,
Őriszentpéter – az Őrség fővárosa (kosárfonás, fazekasmesterség megtekintése) járult hozzá a
tagok népi kultúra ismeretanyagának bővítéséhez.
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Iskolákkal és óvodákkal kapcsolatos programjaink
A körzetben működő iskolák oktatási-nevelési munkáját a gyermekközösségeknek mind nagyobb számban változatos közművelődési programokba történő bevonásával, részben tanévi
foglalkozásainkkal, közösségi programokkal (szabadtéri ünnepségek, pl. Március 15., Újvárosi nyárbúcsúztató, Adventi illatok stb.), részben nyári táborkínálatainkkal segítettük.
Pegazus Színház
Művelődési házunkban a pápai Pegazus Színház folytatta a bérletes meseelőadásait, melyet a Márvány óvoda több tagintézménye számára mutattak be.

Nyári gyermektáboraink
Nagy népszerűségnek örvendő táborainkat tizenegyedik éve szervezzük napközis formában 8tól 16 óráig. A szülők munkaidejéhez igazodva lehetőséget adunk a korábban érkező és később távozó gyermekek felügyeletére (7-től 17 óráig).
A vakáció első hetében indítottunk a pinnyédi helyszínen a „Varázsműhely” játék és kreatív
táborral. Folytattuk júliusban a Népi kismesterségek táborával, majd a „ Csodakutya” ovis
mesetáborral, és az azt követő Gyerekszínjátszók táborával, melyekkel élménydús, igényes
időtöltést adtunk a gyermekeknek a nyári szünetben. Az előző évben útjára indított különleges
jelentőségű Barokk gyermektábort második alkalommal szerveztük meg.
A „Varázsműhely” játék és kreatív tábor ismét Pinnyéden került megrendezésre Verba
Lajosné, a Pinnyédi Művelődési Ház kulturális szervezője vezetésével. A tábor
jellegzetessége, hogy a helyi sajátosságokat kihasználva szabadtéri játékokra, kisebb túrákra,
nagytermi vetélkedőkre, társasjátékra, kézműveskedésre volt lehetőség 6-tól 12 éves korig.

A Népi kismesterségek tábora a legnagyobb érdeklődést mutató júliusi nyári táborunkban
maximum 30 főt tudunk fogadni. Kezdettől fogva vezetője Radicsné Csőre Andrea. A visszajáró és új gyermekek megismerkedtek a népi játékokkal (csülközés, métázás stb.), hagyományokkal, mesterségekkel. A kézműves szakmai foglalkozások alkalmával Barabás Renáta
népi kismesterségek oktatója az agyagozás, a nemezelés, a karkötő-fonás, a népi varrás és a
bőrművesség rejtelmeibe avatta be őket. Mindenki egyenként kipróbálhatta a korongozást,

22

melynek eredményeként kis tálkák készültek. Táskák batikolására is sor került. Az utolsó napon közösen készítettük el a hét munkáiból azt a kiállítást, melyet a táborzárónk alkalmával a
szülők is megcsodálhattak.

A „Csodakutya” ovis mesetábor programját az év közben tartott Csodakutya Meseműhely
„filozófiájára” és játékaira, meséire építette fel Samu Dóra óvodapedagógus és Verba Lajosné
táborvezetők, házunk kulturális szervezői. A résztvevő óvodások nagy kedvvel vágtak bele a
mesevilág kalandjaiba. Rengeteget meséltünk, játszottunk, báboztunk, bütyköltünk, a
Meseműhelyben serénykedtünk, vizes játékokal játszhattunk. Rendőr- és tűzoltóautó
ezen a nyáron ismét a helyszínünkre érkezett a szervezetekkel való együttműködésnek
köszönhetően. Az óvodai napirend szerint működő táborunkban a gyermekek ebéd utáni
pihenéséről, altatásáról is gondoskodtunk.

A Gyerekszínjátszók tábora szakmai vezetésére ismét a művelődési ház egykori munkatársát, Németh Ervin drámatanárt, a Soproni Petőfi Színház dramaturgját kértük fel. Bizalomerősítő és csoportépítő játékokkal kezdték a foglalkozásokat, majd a kortárs Elekes Dóra „Mese a királykisasszonyról, aki csillagász volt” című meséjét felhasználva a gyerekek kreativitásából és rögtönzött helyzetekből építkezve állították színpadra előadásukat.

A Barokk Gyermektábort második alkalommal is megrendeztük a Barokk Esküvő hetében az
ötletadó Keglovich Ferencné, a Barokk Esküvő művészeti vezetője és Radicsné Csőre Andrea
táborvezetők szakmai vezetésével.
A 15 fő 5-14 éves korú gyermeknek hatalmas élményben volt része.
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A tartalmas és színes programkínálatban szerepelt a Zichy-palota, a belváros barokk templomainak, a Városháza, a Püspökvár tornyának látogatása és bemutatása, a Apor kiállítás megtekintése. A művelődési házban illemtan és viselkedéskultúra előadások, barokk táncok tanulása, korabeli zenehallgatás, zsebkendő díszítés, barokk síkbáb készítése, Paverpol foglalkozás, barokk játékok, tudáspróba mélyítette a résztvevők ismereteit.
A tábor kiteljesedéseként a gyermekek péntektől barokk jelmezbe öltöztek és bemutatták a
Kisalföld Táncműhely tanárától, Fedor Kingától a héten tanult táncokat a Széchenyi és a Dunakapu téren majd részt vettek a toborzó felvonuláson. A szereplésük csúcspontját a Barokk
Esküvőn való felvonulás és a Kisalföld Táncműhellyel közösen bemutatott tánc jelentette.
A héten a táborozók „besétálhattak” az általuk kevésbé ismert korba, ahol megízlelhették ennek az időszaknak a hangulatát. Látva a gyermekek kíváncsiságát, lelkesedését, örömét, a
szülők megelégedését, a szervező táborvezetők megállapíthatták: Megérte!
A barokk rendezvényen való részvétel a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
és az Újvárosi Művelődési Ház együttműködésében valósult meg. Tóthné dr. Kardos Krisztina a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ igazgatója biztosította a gyermekeknek a barokk jelmezeket és a szereplési lehetőséget a belvárosi programban. Kollégái készséggel segítettek a ruhák kiválasztásában és az öltöztetésben.
A barokk tábori élményeket megörökítve DVD-t készítettünk az eseményről.

Az idei nyári kínálataink is kivívták nemcsak a gyerekek, hanem a szülők elégedettségét is,
akik nagy elismeréssel nyilatkoztak a szakmai munka profizmusáról és az ellátás, a helyszín
minden igényt kielégítő színvonaláról, a gyerekekkel való törődés és odafigyelés maximumáról.

Egyéb tevékenységeink és partnereink
Kiállítások
Folytattuk az előző években elkezdett időszaki kiállítás-sorozatunkat azzal a céllal, hogy a
településrész lakói intézményeinkben találkozhassanak városunk kortárs művészeinek alkotásaival és helyi tehetségek is bemutatkozhassanak.
Pinnyédi Művelődési Ház:
„Tavaszi napfény” címmel a Győri Alkotók Napóra Egyesülete tagjainak kiállítását láthatta a
közönség 2019. március 26-án.
A kiállítást megnyitotta: Kovács Ildikó kerámiaszobrász, Radicsné Csőre Andrea igazgató.
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Közreműködött: Ferenczy Klára költő, Márvány Dalkör – harmonikán kísért Burdi István
kórusvezető.

Újvárosi Művelődési Ház:
A művelődési ház Nyárbúcsúztató rendezvényének programjaként F. Csapó Irén festőművész,
a Győr Művészetéért Díjban részesült Győri Alkotók Napóra Egyesülete tagjának „Virágok a
Föld csillagai” című kiállítását rendeztük meg 2019. szeptember 7-én.
A kiállítást megnyitotta: Sándorfi Róbert GYMJV Kulturális, Sport és Városmarkeing Főosztály főosztályvezetője és Hargitai Beáta festőművész.
Közreműködött: Krizsák Edina Gizella - moldvai csángó népdalok (Kálvária úti Zeneiskola)
és Fuli Sándor író, újságíró.

Közösségi és Kiállítótér
2015-ben a Kossuth u. 45. szám alatti volt Újváros Településrészi Önkormányzat épülete intézményünkhöz került. Továbbra is nagy segítséget jelent ez nekünk szabadtéri rendezvényeink lebonyolítása alkalmával, valamint a társintézményekkel való együttműködéseink során.
Lehetőség nyílt a helyi fellépések előtti közvetlen kóruspróbák megtartására a résztvevő csoportok számára, a nagyrendezvények művészeinek, szereplőinek méltó fogadására. A településrész lakosainak területi karácsonyi ünnepséget is szerveztünk gasztronómiai előadással
egybekötve.
Újvárosi Közösségi és Kiállítótér:
Kovács Ildikó kerámiaszobrász alkotásaiból nyílt kiállítás 2019. április 15-én „Arany kezek”
címmel. Megnyitotta: Dr. Fekete Dávid GYMJV alpolgármestere, Grászli Bernadett művészettörténész, múzeumigazgató. A zenei műsorban közreműködtek a Richter János Alapfokú
Művészeti Iskola tanulója és tanára: Kleininger András furulyán, Hennel Georgina zongorán.
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„Üzeneteink a jövőnek” elnevezést kapott a Győr Művészetéért Díjban részesült Győri Alkotók Napóra Egyesülete alkotásaiból 2019. október 16-án nyílt kiállítása.
A kiállítást megnyitotta: Grászli Bernadett művészettörténész, múzeumigazgató, Panker Mihály GYMJV Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezetője és Kovács Ildikó kerámiaszobrász. Közreműködtek Baranyai István hegedűművész növendékei és Ferenczy Klára költő.

Közösen megvalósított programok
Értékes volt annak a 2013-ban elindított kapcsolatrendszernek a tovább erősítése, amely az
újvárosi rehabilitációs programban való együttműködő részvételnek köszönhető. Ennek keretében gazdagodott saját klubjaink programja, mint ahogy a ház munkatársaival is be tudtunk
kapcsolódni a területen dolgozó más intézmények munkájába.
Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének újjáalakulása óta 2013-tól művelődési házunk
továbbra is intenzíven együttműködik az egyesülettel, amely civil szervezeti pályázati lehetőségeit segítségünkkel tovább kamatoztatja. Új közös programunkat a Sportnapot együttesen
valósítottuk meg szeptemberben a Bercsényi ligetben az ifjúság számára.

Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztő Egyesület négynapos rendezvényéhez, a
Díszmadár kiállításhoz termeink, az udvar és az eszközeink biztosításával, látogatói csoportok
szervezésével hozzájárultunk.
Az Újvárosi Horgász Egyesület közgyűléseinek, a horgásztábor szervezésének közvetve részesei vagyunk.
A Kossuth Lajos Általános Iskola Roma tehetségek napja című rendezvényét együttműködésben valósítottuk meg művelődési házunkban. Biztosítottuk e program technikai feltételeit
(terem, színpad, fény, alkalomhoz illő játéktér-nézőtér viszony kialakítása). A Kossuth élete
és kora vetélkedőn, valamint rajzpályázataikon zsűrizési szerepet vállalunk.
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Saját csoportjaink, klubjaink

Újvárosi Művelődési Ház

A csoport neve, vezetője

Tevékenysége

Nyugdíjas klub

A klub 51. éve működik intézményünkben, tagjai heti rendszerességgel találkoznak. Programjaik között jeles napok megemlékezései, ismeretterjesztő előadások,
műsoros estek, múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése, a Nyugdíjas Szövetség rendezvényeinek látogatása szerepel.
• az Újvárosi esték programsorozat látogatása
• az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Ház kiállításain való részvétel
• tagjai az Egészség-Piaci programunk aktív segítői

Vezető:
Gyarmathy Jenőné

„Dúdoló”
Baba-mama klub
Vezető:
Radicsné Csőre Andrea

Az Újvárosi
Művelődési Ház
kórusa
Vezető:
Radicsné Csőre Andrea

Jeles alkalmak a csoport életében

A klub 2009-ben jött létre azzal
a céllal, hogy heti rendszerességgel, keddenként 10.0012.00 óráig énekes-játékos
foglalkozásokat nyújtson a 3
éves kor alatti gyerekeknek és
szüleiknek.

•
•
•
•
•

babafarsang és jelmezesdi
húsvéti játszóház
gyermeknap
Adventi játszóház
Mikulás-ünnep

A 2008 novemberében alakult
kórus heti egy, időszakonként
heti három alkalommal próbál.
Tagjai az Újvárosban élő, az
éneklést és a zenét kedvelő
szülők, valamint nyugdíjasok és
a művelődési ház munkatársai.
Fontos a próbák családias hangulata. A zenei repertoár nagyrészt a magyar népzenéből,
helyi gyűjtésekből származik.

•

március 15-i műsor a Kossuthszobornál
virágvasárnapi és nagypénteki passióéneklés a Szent Erzsébet templomban
Újvárosi Nyárbúcsúztató
október 23-i megemlékezés az újvárosi temetőben
Szent Erzsébet-napi koszorúzáson műsor
kiállításmegnyitókon való szereplés
Adventi illatok – újvárosi szabadtéri
fellépés a Kossuth-szobornál
Karácsonyváró – ünnepi zenés műsor
az Újvárosi Művelődési Házban
Karácsonyi fellépés az Idősek klubjában

•
•
•
•
•
•
•
•

„CSODAKUTYA”
Újvárosi
Meseműhely
Vezető:
Samu Dóra

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 közvetítése; verses, dramatikus
játékok, kézügyességi foglalkozások megvalósítása.
• foglalkozások hétfőnként 70 perces időtartamban 5-től 10 éves korig
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Kosárfonók
Vezető: Csőre Gáborné

ETKA jóga
Vezető: Radics Istvánné

„Fitt Mamik” Senior
tánc

1996-ban alakult kismamák, pedagógusok, nyugdíjasok, munkanélküliek köréből.
Célja az egyik legrégebbi kismesterség megismertetése, elsajátítása, valamint a
tudás átörökítése.
• foglalkozás keddenként 16.30-19.30
Célja a segítségadás, szeretetteljes, harmonikus csoport létrehozása, ahol az emberek épülnek, fejlődnek testileg és lelkileg egyaránt. Feladatuknak tekintik, hogy
megtanítsák a helyes testtartást, légzést és mozgást, ami a mindennapi életben
hasznosítható.
• péntek délelőttönként
Senior örömtánc. A tánc a legnemesebb lelki torna. A fáradt idegeket leghatékonyabban áthangolja. Hatékony biztosítéka az egészségnek. Boldoggá tesz és elégedett hangulatba hoz.
• szerdán 10.00-11.00

Partnerkapcsolataink Újvárosban
A szervezet neve és vezetője

Tevékenységük

Lippentő Kulturális
Egyesület

A gyermek néptánc csoportot működtető egyesület néptáncosai (kb. 100 fő)
heti két alkalommal tartják próbáikat intézményünk nagytermében.

Vezető: Lángh Andrea

Köcsögök és Dudák Hagyományőrző Egyesület

Önálló néptánccsoportként működik a művelődési ház keretei között a felnőttekből álló tánccsoport heti egy alkalommal (kb. 30 fő).

Sekina Roma Misszió

A helyi roma kisebbség hitéleti tevékenysége heti egy alkalommal.
Időszakonként fiatalok lelki felkészítése és alámerítéses keresztelése a művelődési ház udvarán

Újvárosi
Horgász Egyesület

Az egyesület intézményünkben tartotta bizottsági és vezetőségi értekezleteit,
továbbá éves közgyűlését is. Nyaranta Horgásztábort szervez.

Vezető: Prikler Sándor

Arrabona Díszmadár és
Kisállattenyésztő
Egyesület
Vezető: Bóka József

Újvárosi Szent Erzsébet
Egyházközség

Kapcsolatuk a házzal tizenharmadik éve tart, közgyűlést, börzéket és évente
ősszel nagyszabású kiállítást rendeznek művelődési házunkban rajzpályázattal
egybekötve. Feladatuknak tekintik a fiatalok bevonását a díszmadártenyésztés
és -gondozás rejtelmeibe, s szeretnék felébreszteni az emberek felelősségét az
élő környezet védelme érdekében.

A Szent Erzsébet ünnepkör alkalmával a likócsi hajléktalanok számára rendezett szeretetvendégség főszervezői, helyszínt adó segítői voltunk. Kórusunk
részt vesz a Szent Erzsébet szobor koszorúzásánál. A művelődési ház karácsonyi ünnepségei után a fenyőfát a templomnak ajánljuk fel hagyományosan.
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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 megállapodást is kötött a művelődési házzal.
• Nyárbúcsúztató (szeptember)
• Családi nap, Sportnap (szeptember)
• Adventi illatok szabadtéri rendezvény (december)

Győr-Sziget és
Győr-Újváros Plébánia

Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, plébános úrral együttműködés a nagy egyházi
rendezvények alkalmával. Kórusunkból az Újvárosi Szent József Szkólában is
énekelnek, pl. Pünkösd hétfőn a Hősök-napi megemlékezésen, Urunk színeváltozása ünnepén, Karácsonykor.
A templomban a Művelődési Ház kórusa 2019-től mutatja be a virágvasárnapi
és húsvéti passiót a Szent József Szkólával együttesen.

Egyéb tevékenységeink
1.) A környékbeli lakosság igényei szerint vásároknak és termékbemutatóknak adtunk
helyet.
2.) Szabadidős tevékenységek: Senior tánc, Etka jóga, karate, pingpong, gerinctorna megvalósítására is lehetőséget adtunk.
3.) Oktatási, képzési tanfolyamoknak biztosítottunk teret az év folyamán:
• oktatás;
• iskolai csoportok bemutatói;
• megbeszélés;
• tanfolyamok;
• táncoktatás.
4.) Helyet biztosítottunk az Újvárosban és Pinnyéden élők családi összejöveteleinek (születésnap, lakodalom, ballagási ebéd; bankett); nagyobb egyházközségi rendezvényeknek, külsős báloknak.
5.) Kiállításokat szerveztünk, egyben kiállítóteret biztosítottunk, berendeztünk, kihasználva intézményeink épületeinek helyszíni adottságait.
6.) A művelődési házunkban és Újvárosban működő egyesületekkel kapcsolatainkat tovább erősítettük. Évek óta nálunk tartják próbáikat, nagyrendezvényeiket a Lippentő
Kulturális Egyesület néptánccsoportjai, a Köcsögök és Dudák Hagyományőrző Egyesület felnőtt néptánccsoportja, melyet továbbra is önköltségi bérleti díjjal támogatunk.
Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületével együttműködésben szerveztük az újvárosi
Nyárbúcsúztatót, a szabadtéri Családi napot és az Adventi illatok rendezvényt. Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztő Egyesület kiállításának voltunk helyszínadói.
Az Újvárosi Horgász Egyesülettel is munkakapcsolatban állunk.
7.) Az Újváros és Sziget területén működő intézményekkel: a Gézengúz Alapítvánnyal,
az Idősek Otthonával, a Család- és a Gyermekjóléti Központtal, a Szt. Cirill és Method
Alapítvánnyal, a Gyepszél és Márvány utcai Óvodával, az Eötvös József Általános Is-

29

kolával, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodával, a
Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolával, a Bercsényi Miklós Közlekedési és
Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolával közvetlen partneri kapcsolatban
állunk.
8.) Választásokhoz, képviselők fogadóóráihoz, szervezetek értekezleteihez, egyesületek
közgyűléseihez helyszínt biztosítottuk az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Házban.
9.) Szponzori kapcsolatainkat ápoltuk ez évben is. A településrész vállalkozói 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, Sólymos Zoltán,
Pető István vállalkozó, Pedró Pékség, támogatását élvezhettük. Új felajánlónk lett az
Yves Rocher budapesti képviselete.
10.)
Ebben az évben is lehetőséget adtunk középiskolák tanulóinak az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére a művelődési házunk programjai keretében. Az Újvárosi esték teremberendezéséhez, Egészség-Piaci rendezvényünkön, nyári táborainkban segítői feladatok ellátására fogadtunk diákokat.

Pinnyédi Művelődési Ház
Cél: a kisgyermekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése, családok közös
„Varázsműhely”
kézműves foglalkozás tevékenysége; a foglalkozások tematikája az aktuális ünnepkörökhöz, évszakokVezető: Verba Lajosné

Nyugdíjas klub

hoz kapcsolódik.
• szerda délutánonként 17.00-18.30-ig, 5-től 10 éves korig

Vezető: Verba Lajosné

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 közössége.
Fő tevékenységük: kiállításokon, kulturális programokon való részvétel, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokon, jeles napok ünnepeire készülődés, a
Nyugdíjas Szövetség rendezvényeinek látogatása
• minden páros kedden délután 14.00-17.00

Pingpong

Pinnyédi felnőttekből, nyugdíjasokból álló csoport 5-10 fővel.
• hétfőn és csütörtökön 17.00-19.00

Vezető: Sámoly István

Kyokushin Karate

Helybéli és környékbeli gyermekek csoportja, terembérlés útján.
• kedden, pénteken 17.30-18.30

ETKA jóga

Helybéli és környékbeli felnőttek csoportja
• pénteken 17.00-18.30

Vezető: Tarcson Márta
Eszter
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Gerinctorna

Pinnyédi felnőttekből álló csoport, terembérlés útján.
• hétfőn 17.30-18.30

Vezető: Dubroviczky
Eszter

Ringató foglalkozás
Vezető: Tamásné Péntek
Ágnes

2019-ben indult a zenei családi foglalkozás 0-3 éveseknek és szüleiknek. A foglalkozás énekléssel bővíti a dalkincset, ölbéli játékokat, lovagoltatót, hintáztatót,
mondókákat tanulnak gitárkíséret mellett. A Ringató foglalkozás egy országos
zenei nevelési módszertan, aminek kidolgozója Gróh Ilona a Ringató könyvek
szerzője. Belépőjegyes foglalkozás, 30 perc .
• csütörtökön 10.00

Személyi feltételek

A betöltött álláshelyek száma 7 fő: három közművelődési szakember, egy ügyviteli alkalmazott, egy gazdasági ügyintéző és két üzemviteli alkalmazott.

Felújítás, karbantartás
Az Újvárosi Művelődési Házban ez évben befejeződött az előző évben megkezdett kazánház
fűtésvezérlő egységének átalakítása is a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében.
2019-ben elvégzett munkálatok:
- a nagyterem villanyszerelési munkái (oldalfali áramköreinek, kapcsolók, dugaljak felújítása)
- a nagyteremben a vizesedés miatt az oldalfalak vakolat felújítási munkái, glettelése, festése,
a világítástechnika fali külső vezetékeit takaró díszítő elemek felhelyezése és az ezekhez
szükséges radiátorok le- és felszerelése, valamint stabil felfüggesztése lábakkal alátámasztva.
A hétközbeni karbantartási tevékenységekre valamennyi helyszínünkön kihasználtuk a Műszaki Ellátó Szervezettel kötött megállapodás előnyeit.
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Létszámadatok
A teremnapló adatai alapján
Újvárosi Művelődési Ház:
a 2019. évben az összes látogató létszáma 21.683 fő volt (felnőtt 14.868, gyermek 6.815)
Pinnyédi Művelődési Ház:
a 2019. évben az összes látogató létszáma 4.334 fő volt (felnőtt 2.715, gyermek 1.619)
Az elmúlt kilenc évben nőtt a ház programjainak elfogadottsága és presztízse mind a felnőtt,
mind pedig a gyermek korosztály körében. Ezt nagyrészt a következetes és minőségi szempontú programkínálatnak tulajdonítjuk, különös tekintettel az Újvárosi esték programsorozat
ismertté válásának, egy jó értelemben vett törzsközönség kialakulásának, valamint a gyermekeket, családokat és az iskolákat megszólító törekvéseinknek. Ezt a tendenciát szeretnénk
megtartani és tovább erősíteni.
E dokumentumunk mellékleteként csatolom a költségvetési-gazdasági elszámolás fő adatait.
Ajánlom szíves figyelmükbe és elfogadásra az Újvárosi Művelődési Ház 2019. évi munkájáról szóló beszámolónkat.

Győr, 2020. február 28.

Tisztelettel:

Radicsné Csőre Andrea
igazgató
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