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A kiindulási pont
A 2020. év tervezését alapozhatjuk azokra az eredményekre, amelyeket az elmúlt egy évtized
során értünk el a művelődési ház működtetésében:
1.) sikerült olyan minőségi kulturális kínálattal előállnunk, amely találkozott az újvárosi
lakosok igényeivel és olyan kulturálódási formákat is meghonosítottunk, illetve olyan
formák iránt is igényt ébresztettünk, amelyek korábban nem feltétlenül számítottak
bevett gyakorlatnak a területünkön élő emberek kulturálódási szokásaiban;
2.) elértük, hogy az Újvárosban élők és most már a más városrészből érkező csoport tagjaink is a művelődési házat valóban a sajátjuknak, a kulturális és a szabadidős tevékenységük otthonának érezzék, igényeljék a ház szerepvállalását ezeknek a szervezésében;
3.) nyitottak vagyunk a területünkön működő iskolák, óvodák felé, s informális eszközeinkkel segítjük oktatási-nevelési tevékenységüket; az egyéb szociális és egészségügyi
intézményekkel való kapcsolatunk tovább erősödött;
4.) a gyermekek közösségét nagyobb számban, változatosabb formákban érjük el, részben
az iskolai év folyamán szervezett kisközösségi programjainkkal, csoportfoglalkozásainkkal, részben a nyári szünetben szervezett táborokkal;
5.) új színtereket, közösségi alkalmakat vontunk be kulturális-közösségi kínálatunkba;
6.) intenzív partneri együttműködést alakítottunk ki az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel, így olyan forrásokat tudtunk mozgósítani, amelyek lehetővé tették nagyobb szabású rendezvények megszervezését is külső szabadtéri helyszínen; valamint a házunkban
működő egyesületek tevékenységéhez is segítséget nyújtunk;
7.) 2014. január 1-jétől az Újvárosi Művelődési Ház telephelyeként működik a Pinnyédi
Művelődési Ház, ahol szintén elindítottuk a kulturális és szabadidős programok szervezését a lakosság igényeihez is igazodva. Az állandó csoportfoglalkozások a hét
minden napján lehetőséget kínálnak a szabadidő eltöltésére minden korosztálynak. A
nagyrendezvények az újvárosi programokkal párhuzamosan kerülnek megvalósításra.
Terembérleti lehetőséget is biztosítunk ezen a helyszínen is.
8.) Az Újvárosi Közösségi és Kiállítótér épületét területi ünnepségek, szabadtéri rendezvényeink alkalmával hasznosítottuk, 2018-tól időszaki kiállítás-sorozatot indítottunk
el ezen a helyszínünkön is.
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Az alábbiakban áttekintjük az iskolai tanév rendje szerinti, heti rendszerességgel tartott csoportfoglalkozásainkon kívüli, a 2020-as évi programtervezetünket, legfontosabb feladatainkat.
Külön táblázatban is kiemeljük a pinnyédi intézményegységét. Mellékeljük két emblematikus
programunk (Újvárosi esték és az iskolákat, óvodákat, családokat segítő nyári gyermektábori
programkínálatunk) részletes leírását, tervezett költségvetésünket, valamint a szolgáltatási
tervünket is.

Az Újvárosi Művelődési Ház programterve a 2020. évre
JANUÁR
21.

26.
27.
FEBRUÁR
1.

8.

15.
22.

25.
MÁRCIUS
2.
4.
11.
13.
20.
28.

31.

Pinnyédi Művelődési Ház (14.00)
A „Magyar Kultúra Napja” alkalmából
„Magyarország az én hazám”
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadása
Választás
„Csodakutya” meseműhely: Füzi Rozi interaktív meséje (17.00)

Újvárosi esték, 1. (18.00)
Hamvadó cigarettavég
Zenés duett dráma Karády Katalin életéről, a Magyarországi Szerb Színház előadása
Pinnyédi Művelődési Ház
Farsangolás (16.00-19.00)
Farsangi játszóház és jelmezverseny gyermekeknek
Farsangi hagyományok Újvárosban (18.00)
felnőttek jelmezes felvonulása és vigassága
Újvárosi esték, 2., (18.00)
Jóka ördöge
a Csavar Színház előadása
Farsang a „Dúdoló” Baba-mama klubban a Napvirág zenekarral (10.00-12.00)

„Csodakutya” meseműhely: A kóró és a kismadár interaktív mesejáték Magyar Népmese Színház
Zsűrizés a Kossuth élete és kora vetélkedőn a Kossuth Lajos Általános Iskolában (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)
Kirándulás „Dunántúli kastélytúra” a csoporttagjainknak, az Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesület aktív tagjainak
Újvárosi esték 3. (18.00)
Johnny háborúja
a Soproni Petőfi Színház előadása
Pinnyédi Művelődési Ház
Kiállításmegnyitó
„Összetartozás”
Ősz Zoltán festőművész alkotásai
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ÁPRILIS
3.
5.

8.
8.
10.
22.

25.
25.

MÁJUS
8.
9.
19.
30.
30.

31.
JÚNIUS
6.
22-26.
29-03.
JÚLIUS
6-10.
20-24.

Egészség-napi előadás Újvárosban (14.00) „A muter meg a dzsinnek” címmel –Soproni Petőfi
Színház színháznevelési programja. Drogprevenció az ifjúsági és felnőtt korosztálynak.
Húsvéti ünnepkör
Virágvasárnapi Passió a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban– a Szent József Szkóla
és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével (11.00)
Húsvéti játszóház (16.00 – 19.00)
Tojásfestés, írókázás, asztali díszek készítése
Pinnyédi Művelődési Ház
Húsvéti „Varázsműhely” játszóház (17.00-19.00)
Nagypénteki Passió a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban–a Szent József Szkóla és
az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével
Újvárosi Közösségi és Kiállító Tér
Kiállításmegnyitó
„Fényszilánkokon át az örökkévalóságba” és „Ékes jelek”
Molnár Rozália és Valacsay Olga kiállítása (17.00)
Újvárosi Egészség-Piac (9.00-13.00)
Újvárosi esték 4. (18.00)
Helló, náci!
a The Art nonprofit szervezet, a Pozsonyi Színművészeti Egyetem hallgatóinak előadása a Komáromi Jókai Színház közreműködésével

Roma tehetségek napja (9.00-12.00)
Pinnyédi Egészség-Piac (10-13.00)
Egészség-nap Pinnyéden (14.00)
Újvárosi Gyermeknap (10.00-12.00)
Újvárosi esték 5. (18.00)
Jövőre veled ugyanitt 2.
Bernard Slade romantikus vígjátéka a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában
Hősök napja - koszorúzás és ünnepi megemlékezés az Urunk színeváltozása templomban (10.30)
Pinnyédi Juniális és gyermeknap (17.00)
Gyerekszínjátszók tábora
Népi mesterségek tábora

„Varázsműhely” kreatív és játéktábor
„Csodakutya” mesetábor óvodásoknak

AUGUSZTUS
3-7.
Barokk gyermektábor
SZEPTEMBER
5.
Újvárosi nyárbúcsúztató
Kiállítás, légvár, nótaest, cigányzene
12.
Pinnyédi nyárbúcsúztató – szabadtéri énekes, zenés műsor
19.
Családi nap – szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben
26.
Sportnap – a Bercsényi ligetben középiskolásoknak
26.
Újvárosi esték, 6.
A titokzatos világválogatott
Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész előadása
OKTÓBER
14.
17.

Újvárosi Közösségi és Kiállítótér
Kiállításmegnyitó – Ámonné Tóth Éva alkotásaiból
Újvárosi esték, 7.
Panodráma: Pali
Szamosi Zsófia Jászai Mari-díjas színművész előadásában
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22.
28.

Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra (12.00), Újvárosi temető
Pinnyédi Művelődési Ház
Tökös nap - családoknak(17.00)

NOVEMBER
4.
Újvárosi élettörténetek
6-8.
Díszmadár-kiállítás –Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztő Egyesület
11.
Pinnyédi Művelődési Ház
Márton-napi vigasságok (17.00)
14.
Téli ünnepkör
Szent Erzsébet-napi rendezvények
Szeretetvendégség a likócsi Segítőház hajléktalanjai részére
19.
Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (9.00)
21.
Újvárosi esték, 8. (18.00)
Az élet értelme – Egypercesek száz percben
Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál Kossuth – és Jászai Mari-díjas színművész
24.
Adventi játszóház Pinnyéd (16.00-19.00)
25.
Adventi játszóház Újváros (16.00 – 19.00)
DECEMBER
1.
4.
4.
9.
16.
17.
18.

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
Újvárosi Karácsonyváró (18.00)
A ház kórusának és vendégfellépőinek előadása
Kórus szereplés az újvárosi Idősek klubjában (10.00)
Karácsonyváró Pinnyéden (17.00)
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A kiinduló pontunkkal összhangban
1.) továbbra is hangsúlyosan kezeljük a már sikeresnek számító, „bejáratott” Újvárosi esték programjait – pártoló tagsági kártyák kibocsátásával is elősegítve a közönség kötődését, s igyekszünk megtartani és bővíteni az újfajta infokommunikációs technikák
(elektronikus levelezés, Facebook, honlap, rádióreklámok) által elért közönségünk körét; folytatjuk az útjára indított időszaki kiállítások megszervezését házainkban;
2.) a lakosság bevonása érdekében új programelemként a 2018-ban meghirdetett Újvárosi
élettörténetek sorozatot folytatjuk a helytörténeti értékek feltárása és megismertetése
céljából;
3.) szabadtéri rendezvényeinkre a településrész oktatási intézményeiből még több diáknak
a bevonását célozzuk meg fellépőként, a meghívottak közül a jelenlévők létszámát
szeretnénk még növelni;
4.) megtartjuk a több héten át tartó korábbi évek nyári napközis táborainak kínálatát, a
2018-ban elindított Barokk gyermektábort az idén is megszervezzük;
5.) tovább ápoljuk sikeresnek bizonyult együttműködésünket a művelődési házban működő egyesületekkel, külsős partnereinkkel. Folytatjuk a „Családi napok programcsomag” lebonyolítását. Közösen megvalósítható újabb programokat tervezünk. pl. Az
Egészség-napon a Soproni Petőfi Színház színháznevelési programja keretében megvalósuló drogprevenciós témájú előadás kerül bemutatásra győri középiskolások bevonásával, egykori kollégánk Németh Ervin dramaturg, drámatanár rendezésével.
6.) Partneri kapcsolatainkat bővítjük ez évben is. A Győri Ipartestület TOP pályázata keretében szervezett Paverpol szakkörök lebonyolításában szerepet vállalunk.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győr-Újváros szociális Városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex programa TOP pályázata által nyújtott újabb rendezvény lehetőségeket szívesen fogadjuk művelődési házunkba látogatóink örömére
7.) folytatjuk az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel való közös tevékenységünket, kihasználva a különböző szintű pályázati és egyéb támogatási lehetőségeket, megszervezve 2020. márciusában a dunántúli Kastélytúra, szeptember 5-én a Nyárbúcsúztató,
szeptember 19-én a Családi nap, szeptember 26-án a Sportnap eseményeit, a decemberi Adventi illatok rendezvényt; szélesítjük együttműködési területünket a Művelődési Házban működő egyesületekkel;
8.) A Pinnyédi Művelődési Ház programkínálatát bővítjük az igényekhez is igazodva; A
Győri Ipartestület fél évig tartó Paverpol foglalkozásai Pinnyédi helyszínünkön is elérhető kéthetente; újabb csoportok működésére a délelőtti vagy kora délutáni időpontot biztosítjuk, mert célunk a meglévőket megtartani; a látogatók számát igyekszünk
növelni az újonnan kiköltözött lakosok bevonásával.
9.) a Kossuth u. 45. szám alatti Közösségi és Kiállítótérben folytatjuk az időszaki kiállítások megszervezését ősszel és tavasszal; továbbra is hasznosítanánk különféle kulturális célokra, kiemelve az épület fontosságát a közösségi szabadtéri rendezvények Újváros területén való megtartása során. (március 15., Családi nap, Adventi illatok, területi
karácsonyi ünnepség előadással);

6

10.)
Újvárosban az előző évben megkezdett felújítási munkálatokat folytatjuk. Tervezett feladatok:
a nagyteremben a padlózat széle és a vizesedés miatt felújított oldalfalak találkozásánál lévő hézagos sáv ragasztóhabbal való feltöltése;
az elhasználódott sportpadló cseréje és az alatta lévő begombásodott felületű fenyőpadló felcsiszolása, gombátlanítása;
tölgyfa szegély a padlózat lezárásához, rámpa készítés keményfából a terem két ajtajához az előterek szintkülönbsége miatt;
az előtér megrepedezett falainak, mennyezetének javítása, festése, nyílászáróinak mázolása; a felrepedezett járólap cseréje, burkolása jó minőségű mázas greslappal;
klubszoba előterének festése, a mosdó burkolása
az intézmény régi kárpitos székeinek foteljainak, sarokpadjainak felújítása, festése;
Pinnyéden szükséges feladat lenne:
a művelődési házba érkező vízvezetékrendszer udvari szakaszának teljes körű cseréje,
mert hideg időben korábban már befagyott a víz mindkét épületben;
a bérbeadott épület tetőfedése a rossz cserép miatt a beázás elkerülése érdekében;
Az elmúlt években sikeresen működő klubjaink, csoportjaink továbbra is aktívan tevékenykednek, némelyek helyét pedig új vette át. Újvárosban és Pinnyéden egyaránt mindennaposak
a csoportfoglalkozások. Minden korosztálynak kínálunk szabadidő eltöltésére lehetőséget.

Saját csoportok, klubok
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

A klub 2010-ben jött létre
azzal a céllal, hogy heti
rendszerességgel,
keddenként 10.00- 12.00 óráig énekes-játékos foglalkozásokat
nyújtson a 3 éves kor alatti
gyerekeknek és szüleiknek.

Jeles alkalmak a csoport életében

•
•
•
•
•

babafarsang és jelmezesdi
húsvéti játszóház
gyermeknap
Adventi játszóház
Mikulás-ünnep
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Az Újvárosi
Művelődési Ház
kórusa
Vezető:
Radicsné Csőre
Andrea

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.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

„CSODAKUTYA”
Újvárosi
Meseműhely
Vezető:
Radicsné Csőre
Andrea

Kosárfonók
Vezető: Csőre Gáborné

ETKA jóga
Vezető: Radics Istvánné

„Fitt Mamik” Senior
tánc
Vezető: Mozsonyi Elza

március 15-i műsor a Kossuthszobornál
virágvasárnapi és nagypénteki passióéneklés az Urunk színeváltozása
templomban
Újvárosi Nyárbúcsúztató
szakmai kirándulás fellépéssel
egybekötve
október 23-i megemlékezés az újvárosi temetőben
Szent Erzsébet-napi koszorúzáson
műsor
kiállítás-megnyitókon szereplés
Adventi illatok – újvárosi szabadtéri fellépés a Kossuth-szobornál
Karácsonyváró – ünnepi zenés műsor az Újvárosi Művelődési Házban
Szereplés az Idősek klubjában

A meseműhely célja az újvárosi gyermekközönség megszólítása a mese
világán keresztül hozzájárulva a gyerekek olvasási készségének érzelmi
megalapozásához, szókincsük növeléséhez, szociális érzékenységük erősítéséhez.
Tematika: klasszikus és kortárs gyermekirodalom; verses, dramatikus játékok, kézügyességi foglalkozások, zenehallgatás, mesefelvételek segítségével történik.
• foglalkozások hétfőnként 70 perces időtartamban 3-tól 8 éves
korig
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
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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: Fitos Dezső

Köcsögök és Dudák Hagyományőrző Egyesület

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

Vezető: Pongrácz Csaba

Újvárosi
Horgász Egyesület

Az egyesület intézményünkben tartja bizottsági és vezetőségi értekezleteit, továbbá éves közgyűlését is. Nyaranta horgásztábort szervez.

Vezető: Prikler Sándor

Arrabona Díszmadár és
Kisállattenyésztő
Egyesület
Vezető: Bóka József

Kapcsolatuk a házzal tizenkettedik éve tart, havi egy alkalommal találkoznak, ezen kívül 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.

Újvárosi Szent Erzsébet
Egyházközség

A Szent Erzsébet ünnepkör alkalmával a likócsi hajléktalanok számára
rendezett szeretetvendégség helyszínt adó segítői voltunk. Kórusunk
részt vesz a Szent Erzsébet szobor koszorúzásánál. Újvárosban a templomban a ház kórusa hagyományosan fellép a virágvasárnapi és húsvéti
passióval. A májusi Hősök napján is képviseljük művelődési házunkat.
Nyaranta szervezzük és helyet adunk az egyházközség „Szent Erzsébet
bográcsa” közösségi rendezvényének.

Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete

A 2013 májusában újjáalakult egyesület célul tűzte ki az újvárosi kulturális hagyományok felélesztését, támogatását, az újvárosi közösség
erőteljesebb bevonódását a városrész kulturális életébe – így együttműködési megállapodást is kötött a művelődési házzal.
• Nyárbúcsúztató (szeptember)
• Családi nap (szeptember)
• Adventi illatok szabadtéri rendezvény (december)

Győr-Sziget és
Győr-Újváros Plébánia

Lukácsi Zoltán plébános úrral együttműködés az egyházi év ünnepei
alkalmával. Kórusunk az Újvárosi Szent József Szkólával közösen
énekeli a Virágvasárnapi és a Nagypénteki Passiót, Szervezzük a Pünkösd hétfői Hősök-napi és október 23-i megemlékezést.
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Egyéb tevékenységeink
1.) A környékbeli lakosság igényei szerint vásároknak és termékbemutatóknak, külsős
kiállításoknak adunk helyet.
2.) Továbbra is fogadjuk azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek a csoportjait, melyek
intézményünkben szervezik különféle oktatási napjaikat, tanfolyamaikat, szakköreiket, konzultációs alkalmaikat, szakmai napjaikat, táboraikat terembérlés útján.
3.) Szívesen adunk teret azoknak a helyi kezdeményezéseknek, amelyek a helyi közösségi
élet régi bevált formáit újítják meg: a különböző korosztályoknak szánt farsangi mulatságoknak, játszóházaknak, az újvárosi „nagycsaládok” családi rendezvényeinek,
egyházközségi rendezvényeknek.
4.) Együttműködünk az Újváros és Sziget területén működő intézményekkel: az EESZI
Idősek Klubjaival, a Család és a Gyermekjóléti Központtal, háziorvosi rendelőintézetekkel, a Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal, a Gyepszél és Márvány utcai Óvodával,
a Gézengúz Alapítvánnyal, a Kossuth Lajos Általános Iskolával, a Péterfy Sándor
Evangélikus Gimnáziummal, Általános Iskolával és Óvodával, a Bartók Béla Énekzenei Általános Iskolával, a Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskolával, a Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskolával és az Eötvös József Általános Iskolával.
5.) Lehetőséget adunk a művelődési ház szabad hétvégéin mindkét helyszínünkön akár éjszakába nyúlóan magánszemélyek, szervezetek stb. saját rendezvényeinek megtartására terembérlés útján –kollégai kapacitástól függően-.
6.) Tovább ápoljuk más városrész iskoláival kialakított kapcsolatainkat, pl.: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Krúdy Gyula
Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium, PÁGISZ. Közösségi szolgálatra szívesen fogadjuk a diákokat.
7.) Programjainkról, tevékenységünkről kapott pozitív visszajelzéseknek köszönhetően
rendezvényeinkre az egyre nagyobb számban érkező távolabbi látogatókat is örömmel
várjuk.

A Pinnyédi Művelődési Ház, mint az Újvárosi Művelődési Ház telephelye

Győr MJV önkormányzatának döntése nyomán a Pinnyédi Művelődési Ház az Újvárosi Művelődési Ház telephelyeként, annak szakmai irányításával működik tovább 2014. január 1jétől. A pinnyédi ház szervezői munkájának ellátásához egy teljes munkaidős kulturális szakemberi státuszt kaptunk.
A pinnyédi ház hétközi tevékenységét Újvárosból segítjük kollégáinkkal, mint ahogyan innen
szervezzük le az éves nagyrendezvényeinket is. Mindkét helyszínünkön kiemelt programunk:
a Magyar Kultúra Napja, a Farsang, kiállítások, az Egészség-Piac, Nyári táborok, a Nyárbú10

csúztató, a Mikulás, a Karácsonyváró. Pinnyéden egyéb helyi hagyományt ápoló rendezvényt
is szervezünk, pl. Juniális és Gyermeknap, Tökös-nap.
A telephellyel bővülve az Újvárosi Művelődési ház előtt is új lehetőségek nyíltak. Továbbra is
kihasználjuk a pinnyédi ház környezeti adottságait különösen a nyári napközis táboraink szervezése során (önálló gyermektáborok meghirdetése pinnyédi helyszínnel, az Újvárosban tartott napközis táboraink számára rövid kirándulások, gyalogtúrák végcéljaként, szabadtéri játszóhelyeként, akadályversenyek terepeként is, hiszen jól funkcionál a pinnyédi ártéri erdős
környezet). Az udvaron elkészült kislabdás futballpálya, a felújított és játékokkal kibővített
játszótér, szalonnasütő-hely újabb közösségi programok lehetőségét kínálja. A házhoz tartozó
melléképületet kezdetektől fogva bérbeadás útján hasznosítjuk.

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

Nyugdíjas klub
Vezető: Kádas Ildikó

Gerinctorna
Vezető: Dubroviczky
Eszter

ETKA jóga
Vezető: Tarcson Márta
Eszter

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

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
Pinnyédi felnőttekből álló csoport, terembérlés útján.
• hétfőn 17.30-18.30
Helybéli és környékbeli felnőttek csoportja, terembérlés útján.
• csütörtökön 17.00-18.30

Kyokushin Karate

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

Ringató foglalkozás

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

Vezető: Tamásné Péntek Ágnes
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A Pinnyédi Művelődési Ház programterve a 2020. évre
JANUÁR
22.

FEBRUÁR
8.

MÁRCIUS
11.
31.

ÁPRILIS
8.
MÁJUS
9.
19.
JÚNIUS
6.
JÚLIUS
6-10.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából (14.00)
„Magyarország az én hazám”
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadása

Farsangolás (16.00-19.00)
Farsangi játszóház és jelmezverseny gyermekeknek

Ünnepi „Varázsműhely” gyermekeknek (17.00)
Kiállítás-megnyitó (14.00)
„Összetartozás”
Ősz Zoltán festőművész alkotásai

Húsvéti „Varázsműhely” játszóház (16.00-19.00)

Pinnyédi Egészség-Piac (10-13.00)
Egészség-napi előadás Pinnyéden (14.00)
Pinnyédi Juniális és Gyermeknap (17.00)
„Varázsműhely” kreatív és játéktábor

SZEPTEMBER
12.
Pinnyédi Nyárbúcsúztató
OKTÓBER
28.

Tökös nap (17.00)
Tökfaragó verseny, szalonnasütés

NOVEMBER
11.
Márton-napi vigasságok (17.00)
24.
Adventi játszóház (16.00-19.00)
DECEMBER
4.
Pinnyédre érkezik a Mikulás (18.00)
18.
Pinnyédi Karácsonyváró (17.00)
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ÚJVÁROSI ESTÉK – 2020 JUBILEUM
2020. február 1., szombat 18 óra
HAMVADÓ CIGARETTAVÉG
Karády Katalin életéről készült zenés duett dráma, a Magyarországi Szerb Színház előadása
Karády Katalin szerepében: Varga Klári Jászai Mari-díjas színművész; írta, rendezte és
a tangóharmonikás katonatisztet játssza: Rusz Milán

2020. február 22., szombat 18 óra
JÓKA ÖRDÖGE
zenés meseköltemény Gál Tamás Dosky- és Jászai Mari-díjas színművész és Kiss Szilvia színművész
előadásában; a Csavar Színház produkciója

2020. március 28., szombat 18 óra
JOHNNY HÁBORÚJA
Drámai játék Dalton Trumbo regényének motívumaiból, Ács Tamás monodrámája,
közreműködik: Szupper Fanni és Szabó László; a Soproni Petőfi Színház előadása

2020. április 25., szombat 18 óra
MONOBLOCK: HELLÓ, NÁCI!
A The Art nonprofit szervezet és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem hallgatóinak produkciója
a Komáromi Jókai Színház közreműködésével; rendező: Kovács Dániel Ambrus

2020. május 30., szombat 18 óra
JÖVŐRE VELED UGYANITT 2.
Bernard Slade romantikus vígjátéka a Székesfehérvári Vörösmarty Színház produkciója:
Keller János és Váradi Eszter Sára színművészek előadásában; Hargitai Iván rendezésében

2020. szeptember 26., szombat 18 óra
A TITOKZATOS VILÁGVÁLOGATOTT
Darvasi László művének zenés változata Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész tolmácsolásában;
rendező: Gaál Ildikó

2020. október 17., szombat 18 óra
PANODRÁMA: PALI
Maléter Pálné verbatim életmonológja Szamosi Zsófia Jászai Mari-díjas színművész előadásában,
a PanoDráma produkciója; rendező: Lengyel Anna

2020. november 21., szombat 18 óra
AZ ÉLET ÉRTELME – EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN
Örkény István novelláiból olvas: Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
cimbalmozik: Lukács Miklós, Magyar Örökség díjas
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Az Újvárosi Művelődési Ház 2020. évi költségvetés tervezete

Az Újvárosi Művelődési Ház, az intézményegységeként működő Pinnyédi Művelődési Ház és az
Újvárosi Közösségi és Kiállítótér 2020. évi költségvetési-gazdasági tervezésének főbb adatai
Bevétel
Önkormányzati támogatás nélküli bevétel

3.800.000

Önkormányzati támogatás

34.316.761

Bevételek összesen

38.116.761

Kiadás
Személyi juttatások

23.935.200

Munkaadói terhek, járulékok

4.188.661

Dologi kiadások

9.992.900

Kiadások összesen

38.116.761

Tisztelettel kérem a fenti munkatervünk elfogadását.

Győr, 2020. február 28.

Radicsné Csőre Andrea
igazgató
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