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Beszámoló
az Ujvárosi Művelődési Ház
2021.évitevékenységéről

Visszatekintő
Az Újvárosi Művelődési Ház életében jelentős változást hozott a járvány megjelenése.
A megkezdett intenzív, közösségért végzett kultúraközvetítő munkánk folytonossága már az
előző évtől egyik napról a másikra megszakadt. Próbáltunk alkalmazkodni az új helyzethez a
2020-as év tapasztalataiból merítve.
Újból próbatétel elé álltunk: egyrészt az egészségünk megtartása, embertársaink megóvása
miatt, másrészt a "passzív", közönség előtt bezárt intézményünk hatékony működésének fenn
tartása érdekében. A művelődési tevékenységünkbe eddig nem alkalmazott kultúraközvetítő
formákat vezettünk be. A pandémia időszakában a nagy ünnepek alkalmával felvételt készít
tettünk a megrendelt és intézményünkben nézők nélkül megtartott előadásokról. Ezeket online
formában tekinthette meg a közönség. Elektronikusan történt a saját csop01ijaink szakmai
anyagokkal való ellátása is.
A fentiekkel hozzájárultunk az újraindulás időszakának eredményessé tételéhez. Ez segítette
az „aktív", közönség előtt újranyitott intézményünk tevékenységének gördülékenységét.
A 2021. évre tervezett programjaink egy része a pandémiás helyzet miatt már az előző év
novemberétől ez év májusáig elmaradt. Jelentős bevételkieséssel is szembesültünk.
Az Újvárosi Művelődési Ház intézményegysége 2014-től a Pinnyédi Művelődési Ház, 2015től a Kossuth utcai Újvárosi Közösségi és Kiállítótér. Ettől kezdve mindegyik helyszínre szer
vezzük programjainkat főként Újváros, Sziget és Pinnyéd lakossága részére.
A két művelődési házunkban egyaránt működtetünk csoportokat a szeptembertől májusig tar
tó időszakban. Heti rendszerességgel a szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítjuk minden
korosztály számára. Párhuzamosan kerülnek lebonyolításra nagyrendezvényeink Újvárosban
és Pinnyéden egyaránt. Intenzív munkánk sikeres eredményeinek köszönhetően rendezvénye
inkre más városrészek lakói, valamint vidékiek is ellátogatnak.
Arculatunk egyik meghatározó eleme a 11 éves múltra visszatekintő, nagy sikerü Újvárosi
esték programsorozat, mely kamaraszínházi élményt nyújt nem könnyen elérhető minőségi
előadásaival. Teltházas rendezvényeinkre a jegy már elkel az előadás előtti héten. A művelő
dési házban és a Látogatóközpontban is elővételi lehetőséget biztosítunk.
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Ez év kuriózumának számított, hogy egy helyi balladagyűjtésből származó színpadi játék,
Megyerikum is színpadra került Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és Gülch Csaba: A vérző liliom
című műve nyomán.
Működésünkben az egyesületi paitnerkapcsolatainkat sikerült megtartanunk ez évben is.
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 művelő
dési házhoz való kötődésére.
Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztő Egyesület taggyűlésének, kiállításának ismét
helyszínadói voltunk.
Számos rendezvényünkkel megcéloztuk a roma és a magyar kultúra olyan találkozási pontjait,
amelyekkel lehetőséget adtunk a két különböző közösség értékeinek megismerésére, elisme
résére.
A terembérlés a 2021. évben is jelentősen csökkent a rendezvényekre vonatkozó korlátozá
soknak köszönhetően. Kevesebb volt a lehetőség és az igény családi rendezvények, vándorki
állítások, oktatások, tanfolyamok, tábori helyszínek bérléseire. A ház szervezeti hatékonysá
ga, kihasználtsága a korábbi évektől eltérően a vírushelyzet miatt leszűkült.
A művelődési ház nem korlátozott látogatási időszakára továbbra is jellemző:
Rendezvényeink keresettségéhez, a házunk ismertségéhez nagymé11ékben hozzájárul a több
rétű és céltudatos médiahasználatunk. Kínálatunk rendszeresen megjelenik nyomtatott és on
line felületeken, közösségi portálokon, gyakran számol be programjainkról a helyi rádió, ké
szítenek 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 érdek
lődők. Ezen kívül saját kiadvánnyal - éves programjainkat, működő csoportjainkat, táborain
kat megjelenítő leporellóval - rendelkezünk.
Mindezeken túl leghatékonyabban működik az általunk végzett személyes megszólítás és
minden programunk előtt az intenzív plakátolás, szórólapozás.
Az Újvárosi Művelődési Ház a 2021. évre tervezett programjainknak sajnos csak felét való
síthatta meg a kialakult vírushelyzet miatt. Ez vonatkozott a telephelyekre is, a Pinnyédi Mű
velődési Házra és az Újvárosi Közösségi és Kiállítótérre egyaránt.
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Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 2021. évben megvalósult és a járványhelyzet kö
vetkeztében elmaradt programjainkat is megkülönböztető színnel.

Az Újvárosi Művelődési Ház
2021-ben megvalósult programjai
JANUÁR
13.
21.
ONLINE
PROGRAM

Előadás felvétele a Magyar Kultúra Heti online műsorhoz
A Magyar Kultúra Heti online műsorunk:
Győr híres tudósai, példaképei
Tavaly l 00 éve született dr. Barsi Emő és idén lenne l 05 éves dr. Timaffy László néprajztudósaink. (felvételről)
A tanítvány, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
Kisfilmek:
Isten kezében - "Kezében a hegedűje... ", Dr. Barsi Emő néprajztudósról
A Szigetköz szolgálómestere, Dr. Timaffy László néprajztudósról
Közzétéve: Győr+ Televízió, Győr város hivatalos oldala Facebook, Újvárosi Művelődési Ház
honlapja, Facebook oldala, e-mail

FEBRUÁR

11.

16.
ONLINE
PROGRAM

MÁRCIUS
4.
12.
18-tól
ONLINE
PROGRAM
8.
ELMARADT!
ÁPRILIS

2.

LMARADT!

MÁJUS
24.
JÚNIUS
12.

Előadás felvétele a farsangi időszakról
Farsangi népszokások
,,Vénlánycsúfolástól a tikverőzésig"
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadása
Közzétéve: Győr+ Televízió, Győr+ YouTube csatornája, Újvárosi és Pinnyédi Művelődési
Ház Facebook oldala, e-mail, honlap
Előadás felvétele a nagyböjti és húsvéti népszokásokról
Március idusa - Ünnepi műsor az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében
az úivárosi Kossuth-szobornál (14.00)
Nagyböjti és húsvéti népszokások
Előadó: Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, habilitált egyetemi docens
Közzétéve: Győr+ Televízió, Győr+ YouTube csatornája, Újvárosi és Pinnyédi Művelődési
Ház Facebook oldala, e-mail, honlap
�úsvéti ünnepkör
Virágvasámapi Passió a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templomban
a Szent József Szkóla és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével (10.30)
Nagypénteki Passió a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templomban
a Szent József Szkóla és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével

Hősök napja - koszorúzás és ünnepi megemlékezés (10.30)
Újvárosi esték
Az élet értelme - Egypercesek száz percben
Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál Kossuth - és Jászai Mari-díjas színművész

s

28-júl.2.
JÚLIUS

12-16.

19-23.
AUGUSZTUS

20.

SZEPTEMBER

4.

11.
15.
18.
25.
OKTÓBER

8-10.
9.
16.

22.
27.
NOVEMBER

10.
13.

ELMARAD
(betegség)!
19.
20.
24.
25.
DECEMBER

6.
6.
7.
8.

16.
17.

Pinnyédi Művelődési Ház

„Varázsműhely" kreatív és játéktábor

Pinnyédi Művelődési Ház

„Zöld" tábor
„Csodakutya" mesetábor óvodásoknak

Hídpiknik

Újvárosi nyárbúcsúztató

Kiállítás, légvár, nótaest ...

Pinnyédi nyárbúcsúztató
Lehár Ferenc - A komáromi operettkirály kiállítás és könyvbemutató
Újvárosi esték (18.00)

Jövőre veled ugyanitt 2.
Bemard Slade romantikus vígjátéka a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában
Családi nap - szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben
Díszmadár-kiállítás
Sportnap
Újvárosi esték (18.00)

Szegény Dely Mári
Balladajáték Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és Gülch Csaba: A vérző liliom című műve nyomán
Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra (12.00),
Újvárosi temető
Pinnyédi Művelődési Ház
Tökös nap (17.00)
Pinnyédi Művelődési Ház

Márton-napi vigasságok (17.00)
Újvárosi esték (18.00)

Római karneváJ
Hubay Miklós színpadi játéka
Téli ünnepkör

Szent Erzsébet-napi rendezvények

Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (10.00)
Szeretetvendé2:sé2: helyett adományok átadása a Likócsi Segítőház előtt
Adventi játszóház Pinnyéd (16.00-19.00)
Adventi játszóház Újváros (16.00- 19.00)
Újvárosba érkezik a Mikulás (10.00) Mikulásvonatozás
Pinnyédre érkezik a Mikulás (17.00) Mikulásvonatozás
Mikulás a Dúdoló Baba-mama klubban (10.00)
Adventi illatok szabadtéri rendezvény (18.00)

Betlehemes népszokás és énekes, zenés műsor
Újvárosi Karácsonyváró ( 18.00)
A ház kórusának és vendégfellépőinek előadása
Pinnyédi Karácsonyváró (18.00) szabadtéri rendezvény
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A Ház szakmai tevékenységének áttekintése
Művelődési házunk kulturális kínálatában kiemelt helyet foglal el a - szeptembertől májusig nyolc előadásból álló Újvárosi esték nevű programsorozat. Népszerűségét továbbra is bizo
nyítja, hogy az újvárosi közönség mellett évről-évre újabb városrészekből, környező települé
sekről érkeznek látogatóink. Ez a megelőlegezett bizalom az egyik hajtóereje is ezirányú
szervezőtevékenységünknek. A kamaraszínházi előadások, koncertek, előadóestek sokszínű
ségét és színvonalát a 2021. évre tervezett alábbi előadások is igazolják.
Az Újvárosi esték repertoárjában - a pódiumjátékoktól, az önálló esteken keresztül a kamara
színházi előadásig - minőségi kulturálódási lehetőséget nyújtunk látogatóink örömteli meg
elégedésére.
A vírushelyzet okozta bizonytalanság és a művelődési ház rendeletben előírt nem látogatható
sága miatt csak júniusi kezdéssel mertünk tervezni. Ezúttal a szokásos nyolc előadás helyett a
felére tudtunk szerződést kötni. Ezért nem készíthettünk éves plakátot és leporellót, valamint
az Újvárosi esték sorozat kedvezményes díjú látogatását biztosító „Újváros kultúrájáért" pár
toló tagsági ká1tyát sem. Főszereplő betegsége miatt egy előadás elmaradt.
A 2021. év három előadására összesen 255 látogató érkezett.

Újvárosi esték 2021
2021. június 12., szombat 18 óra

AZ ÉLET ÉRTELME - EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN
Örkény István novelláiból olvas: Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
cimbalmozik: Lukács Miklós, Artisjus- és Magyar Művészetért díjas

2021. szeptember 18., 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

2021. október 16., szombat 18 óra

SZEGÉNY DELY MÁRI
Balladajáték Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és Gülch Csaba: A vérző liliom című műve nyomán
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Jövőre veled ttgyanill 2.

Az élet értelme

Szegény Dely Mári

Áttekintjük a 2021. év során a naptári év ünnepeihez, szokásaihoz kapcsolódó
megtartott rendezvényeinket, az elmaradtakat pedig színessel jelöljük.

• Január

ONLINE 1.

A Magyar Kultúra Napja
,, Győr híres tudósai, példaképei"

Az Újvárosi esték programsorozat nyitó előadását minden évben erre a hétre szervezzük.
Mivel erre idén nem volt lehetőség, a Magyar Kultúra hetében online előadás felvételére
került sor színháztermünkben. Egy emlékműsor összeállítására, majd kamerák előtti
bemutatására kértük fel Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatót, egyetemi docenst.
Címe: ,,Győr híres tudósai, példaképei", tavaly 100 éve született dr. Barsi Emő és idén lenne
105 éves dr. Timaffy László néprajztudósaink.
Különleges, képekkel illusztrált visszaemlékezéséről az előadó saját forgatókönyve alapján
készült felvétel. A magyar kultúra hete alkalmából így tisztelegtünk Győr két tudósa előtt,
akiknek szellemi hagyatéka felbecsülhetetlen értékekkel gazdagítja 750 éves városunk jó
hírnevét.

Ehhez kapcsolódva két kisfilm is közvetítésre került az Újvárosi Művelődési Ház jóvoltából:
-Az Isten kezében - ,,Kezében a hegedűje ..." Dr. Barsi Emő néprajztudósról
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- ,,A Szigetköz szolgálómestere" Dr. Timaffy László néprajztudósról
Az előadás és filmek által betekintést nyerhettünk a néphagyományok megőrzésébe,
ápolásába, a két elismert tudós életútján keresztül. Dr. Barsi Ernő, valamint Dr. Timaffy
László meghatározó szellemi örökségét ismerhettük meg.
A Tanítvány előadásában kiemelte a két Mestere életútjának hasonlóságait, munkásságuk
legfontosabb eseményeit párhuzamba állítva egymással.
A kultúra szellemisége iránt érdeklődők rendkívül nagy számban tekintették meg az ünnepi
műsorunkat. Az ezerötszáz feletti nézettség is mutatja a népi kultúra, a múlt éitékeinek
szeretetét és megismerése iránti igényt.
,,Az az igazi tudósember, aki egyszerre észembör és szívembör is."
/Kiss Lajos/
,,Mindkét egyéniség, mesterem ilyen volt: egyszerre szívembör is, észembör is."
/Dr. Lanczendor.fer Zsuzsanna/
Az előadás és a felvétel a Magyar Kultúra Napja alkalmából és Győr 750. évfordulója tisztele
tére az Újvárosi Művelődési Ház felkérésére készült. A felvételt a Győr+ Média Zrt. készítet
te.

• Február

ONLINE 2.

Farsang
,, Vénlánycsúfolástól a tikverőzésig"
A februári programjainkat továbbra is online fonnában tudtuk csak megvalósítani a személyes
jelenlét helyett. Újabb előadásról készült felvétel intézményünk szervezésében. Dr. Lanczen
dorfer Zsuzsanna a Farsangi népszokásokba avatta be a nézőket „Vénlánycsúfolástól a tik
verőzésig" címmel. Az előadás és a felvétel Győr 750. évfordulója tiszteletére az Újvárosi
Művelődési Ház felkérésére készült Pió Márta szerkesztő-riporter által.

A szokásos Farsangi hagyományok elnevezésű rendezvényeink ebben az évben a pandémia
miatt személyes jelenléttel nem kerültek megrendezésre.
Újvárosi farsang ELMARAD1l
Farsang a "Dúdoló" Baba-mama klubban ELMARADT
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Pinnyédi j(lrsang ELMARADT

• Március

ONLINE 3.

,,Nagyböjti és húsvéti népszokások"
Márciusban Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstö1iénész, habilitált egyetemi docens (PPKE
BTK Történettudományi Intézet, LFZE Népzene Tanszék) Nagyböjti és húsvéti népszokások
címmel tartott előadást színháztermünkben a Győr Plusz Televízió kamerái előtt.
Az előadás és a felvétel Győr 750. évfordulója tiszteletére az Újvárosi Művelődési Ház felké
résére készült.
Az érdeklődők a műso1i megtekinthették a Győr+ Televízió, Győr+ Y ouTube csatornáján,
Újvárosi és Művelődési Ház Facebook oldalán, honlapján, e-mail-en küldött link alapján.

Március 15.
Nemzeti ünnepünkre, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire a
Március idusa elnevezésű ünnepi műsorunk helyett csak kis létszámú megemlékezést tarthat
tunk a korlátozások miatt. Tisztelete jeléül Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő,
Szeles Szabolcs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere, Dr. Fekete Dávid önkormányzati
képviselő és a művelődési ház igazgatója koszorút helyezett el a Kossuth szobor előtt a hősök
emlékére.
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Húsvéti ünnepkör

A Virágvasárnapi Passió és a Nagypénteki Passió - melyeket az Újvárosi Művelődési Ház
kórusa és a Szent József Szkóla énekelt volna a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása temp
lomban - a járványhelyzet következtében elmaradt.

• Április
A Föld napja - Intézményi hulladékgyűjtés

2021. április 22-én Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Győr-Szol Zrt., a Győri Hul
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Győr+ Média Zrt. közös kampányt szervezett „Tisztíts
meg egy szigetet!" elnevezéssel. Művelődési házunk valamennyi munkatársa részt vett a Föld
napi akcióban, mely során hat szelektív hulladékgyűjtő szigeten szedtük össze a gyűjtőedé
nyek környezetében szétszórt szemetet.

Újvárosi húsvéti játszóházi foglalkozás LMARADT
Pinnyédi húsvéti játszóházi foglalkozás lELMARADT
Egészség-Piaci kísérőprogram, előadás lELMARADT
Egészség-Piac Újvárosban lELMARADT

•

Május

Roma tehetségek napja ELMARADT
Egészség-Piac Pinnyéden ELMARADT
Gyermeknap Újvárosban LMARADT
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Hősök napja
Koszorút helyeztünk el a II. világháborús hősök táblája előtt a Győr-Újvárosi Urunk színevál
tozása templomban.

• Június
Pinnyédi Juniális és Gyermeknap ELMARADT
A pandémiás helyzetet feloldva ettől a hónaptól kezdve ismét beindulhatott művelődési háza
inkban a közösségi élet.
Újvárosi esték programsorozat

1. előadás

A tavaszi korlátozások következtében az előző évben betervezett, de elmaradt előadással lep
tük meg látogatóinkat.
Az élet értelme - Egypercesek száz percben
Örkény István novelláiból Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész olvasott fel.

• Július
A korábbi években a nyári időszak rendkívül nagy bevételi lehetőséget biztosított intézmé
nyünknek. Egyrészt saját táboraink, másrészt külsős tábori helyszínbérlések által. Ez évben a
pandémia miatt a bérlésre való igény lecsökkent. Jelentős bevételi forrástól maradtunk el.

Nyári gyermektáboraink
Nagy népszerűségnek örvendő táborainkat 8-tól 16 óráig szervezzük napközis fonnában. A
szülők munkaidejéhez igazodva lehetőséget adunk a korábban érkező és később távozó gyer
mekek felügyeletére (7-től 17 óráig). A vakációt a júniusi „Varázsműhely" játék és kreatív
táborral indítottuk a pinnyédi helyszínünkön. Ugyanitt folytattuk új lehetőségként beindított
„Zöld" táborunkkal. Ezt követte Újvárosban a „Csodakutya" ovis mesetábor. A vakáció ideje
alatt élménydús, igényes időtöltést biztosítottunk a gyermekeknek.
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„ Varázsműhely"játék és kreatív tábor

A népszerűvé vált táborunk ismét Pinnyédi helyszínen került megrendezésre Verba Lajosné,
kulturális szervező vezetésével 6-tól 12 éves korig. A tábor jellegzetessége, hogy ez az évközi
,,Varázsműhely" foglalkozásunk intenzív nyári formája.
A helyi sajátosságokat kihasználva szabadtéri játékok, kisebb helyi túrák is megvalósultak. A
nagytermi kézműveskedés mellett vetélkedőkre, társasjátékokra is sor került.

Népi kismesterségek tábora lELMARAD'TI
Kevés jelentkező miatt másik táborunkba irányítottuk a gyermekeket.
„Zöld" tábor
Környezettudatos életmódra fókuszáló gyermektáborunkat első alkalommal szerveztük meg
pinnyédi intézményegységünkben. Szakmai vezetője kolléganőnk, Kiss-Berki Eszter. A tábor
tematikája a környezetre való odafigyelés, az erdővédelem, az egészségtudatos élet kérdéseit
járta körül. A napi kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében teltek, melyeket az
aktuális alapanyaggal és témakörrel kapcsolatos rövid, ismeretterjesztő filmvetítés előzött
meg ráhangolódásképpen. A tábor helyszíne kiváló terepet biztosított a szabadtéri mozgásos
játékoknak és rövid sétáknak. A Konnányhivatal Népegészségügyi Főosztályának
munkatársa, Séllyei Adrienn a prevenciós előadást tartott a gyermekeknek, melynek keretében
megismerhették az internet, a számítógép és a telefon túlzott és helytelen használatának
hátrányait, veszélyeit. A vetítéssel egybekötött beszélgetés rámutatott arra, miként
vigyázzanak személyes adataikra és mire figyeljenek oda a közösségi portálok használata
során.
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„ Csodakutya" ovis mesetábor
A résztvevő óvodások nagy kedvvel vágtak bele a mesevilág kalandjaiba. Táborvezető:
Radicsné Csőre Andrea. Rengeteget meséltünk, játszottunk, a Meseműhelyben
serénykedtünk, bütyköltünk, vizes játékokkal játszhattunk. Délelőttönként énekes-zenés
foglalkozásokon is részt vehettek a táborozók. Számos külsős programelemmel is
színesítettük a hetet.
A rendőrségi előadás keretében Pór Nikoletta főtörzsőrmester, körzeti megbízott a levetített
kisfilmek és a beszélgetés alapján a gyermekeknek arról tanított, mit tegyenek, ha elvesznek
az üzletben, az utcán, baj esetén kihez forduljanak, ha egyedül vannak.
Rendőr- és tűzoltóautós bemutatóra is sor került. A kicsik ujjongva várták, hogy beülhessenek
mindegyikbe és kipróbálhassák a szirénát. A tűzoltóruhát és sisakot is felpróbálhatták.
A tábor folyamán Nitsné Takács Andrea szájhigiénés szaktanácsadó, a „Fogtündérünk"
interaktív bemutatóján is részt vehettek a gyerekek, amit közös fogmosás követett az udvaron.
Az óvodai napirend szerint működő táborunkban a gyermekek ebéd utáni pihenéséről,
altatásáról is gondoskodtunk. A táborzárón interaktív, énekes bemutatót, vetítéses
élménybeszámolót tartottunk a hét eseményeiről.
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• Augusztus
Barokk Gyermektábor LMARADT
A Barokk esküvő megszervezésének bizonytalansága miatt a hozzá kapcsolódó
táborkínálatunk aktualitását vesztette, mivel erre a rendezvényre épül a tábor tematikája.

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 maximumá
ról.

Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Hídpiknik
Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe
Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe mellett különleges hangulatú rendezvény időpontja
ként épül be sok győri lakos emlékezetébe. Ekkor került sor az első Pinnyédi Hídpiknikre a
régi Pinnyédi híd és a mellette lévő parkoló helyszínén. Főszervezője az Újvárosi Művelődési
Ház volt. A sok éve megálmodott ötlet a gondos előkészítő munkának köszönhetően most
megvalósulhatott a városvezetés, Győr különböző közművelődési intézménye és szervezete
összefogásában.
Rendezvényünkön köszöntőt mondott Prof. Dr. Dézsi Csaba András polgánnester úr, Szeles
Szabolcs alpolgármester úr és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő úr.
A programból:
-Egész napos interaktív hídtöiiéneti kiállítás
-Vízi program: SUP, kajak kipróbálása a Győri Vízisport Egyesülettel
-Mokka kézműves foglalkozás
-Faházakban: gasztronómiai bemutatók, vásár
kiállítások
-piknik pléd, szalmabálák, farönkök, babzsákok, raklap bútorok
-Megnyitó: Szeles Szabolcs, GYMJV alpolgánnestere, a terület önkormányzati képviselője
Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója
-Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar rézfúvós Együttese
-Csomai Pántlika Néptáncegyüttes
-Kenyéráldás
Dr. Lukácsi Zoltán Kanonok plébános
-Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara
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-Duo Estrellas légtornász bemutató
-Aranykapu Zenekar
-Szent Koronától a Csodaszarvasig-Nemzeti és helyi értékeink, jelképeink
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
-Belvárosi Betyárok koncert
-Kormorán zenekar nagykoncert
-Fáklyás felvonulás a Pinnyédi hídtól a Híd utcáig (a híd jelenlegi és eredeti helyszínei között)
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• Szeptember
Aktív előkészületek után a közösségi élet a felnőtt korosztály számára is újra programokban
bővelkedhetett a nyári időszak után. Szabadtéri rendezvénnyel nyitottuk meg kapuinkat.
Újvárosi Nyárbúcsúztató
Öszi programjaink sorát a nyár búcsúztatásával kezdtük szeptember elején. Újváros lakói ezen
a napon évről évre egy önfeledt, ám minőségi szórakozást nyújtó kulturális alkalom keretében
tudnak találkozni egymással, megismerhetik a városrészben dolgozó művészeti alkotóközös
ségek, más civil szervezetek tevékenységét. A rendezvény sajátossága, hogy „nagycsaládi"
programként működik, megszólítja a gyem1ek, a felnőtt és az idősebb közönséget egyaránt.
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Az udvaron a gyern1ekek felüdülését szolgáló programjaikkal kezdtük hagyományos rendez
vényünket: a nagyobbak a csúszdás légvárat, a kisebbek a Gézengúz Alapítvány mozgásfej
lesztő játszóházát próbálhatták ki, szüleik tanácsokban részesülhettek.
Hagyományainknak megfelelően ezen a nagyrendezvényünkön kétféle - időszaki és egynapos
- kiállítással készülünk évek óta.
Oktatótermünkben ez évben „Égen és földön" címmel a Győri Ipartestület Művészi-kézműves
Szakosztály és a Győri Máltai Szeretetszolgálat Művészi Kör tagjainak alkotásaiból nyílt kiál
lítás. Az eseményt Lángh Ildikó szakosztály elnök bemutatkozó beszéde és Pikler Mihály, a
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium 12. évfolyamos növendékének gitárjátéka (fel
készítő tanára: Schaffer Rita) nyitotta meg.
A Klubszobában a Győri Alkotók Napóra Egyesülete „Összhang" című látványos összeállítá
sával mutatkozott be. A megnyitón Kovács Ildikó elnök és Hargitai Beáta festőművész osztot
ta meg velünk gondolatait az egyesület munkájáról, emellett az újonnan megjelent jubileumi
művészeti albumuk is bemutatásra került. Ezen a kiállításon is Pikler Mihály csodálatos gitár
játékát hallhattuk.
A nyárbúcsúztatón Pető István mesterszakács remekét kóstolhatták a résztvevők. A babgulyás
és a tombola bevételével szokásainkhoz híven a Gézengúz Alapítvány munkáját támogattuk.
A délutáni program a Tarnai Rock Band műsorával folytatódott, Tarnai Kiss László eMeR
Ton-díjas zenei előadóművész és zenekara táncra hívta a közönséget jól ismert rockzenei és
magyamóta-feldolgozásaival.
A rendezvényen Szeles Szabolcs GYMJV alpolgármestere és Dr. Fekete Dávid önkonnányza
ti képviselő mondott köszöntő beszédet, majd az Újváros Szolgálatáé11 Díj átadása követke
zett. A díjat hagyományőrző, népművészeti értékteremtő munkásságáért, közösségi tevékeny
ségéért Csőre Gáborné, az intézményünkben működő „Vesszővarázs" kosárfonó szakkör ve
zetője vehette át.
Budai Beatrix előadóművész magyar nóta összeállítását Baranyai István hegedűművész és
zenekara kísérte, majd az est másik fő műsorszámaként Egri József előadóművész, operett-,
musical- és magyarnóta énekes is remek hangulatot biztosított közönségnek, szintén Baranyai
István és cigányzenekara kíséretével.
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Pinnyédi nyárbúcsúztató
Az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében ismét sor került a szabadtéren megrendezett
Pinnyédi Nyárbúcsúztatóra. A program nyitásaként a gyermekeket ugrálóvárral, kézműves
foglalkozással, valamint a Gézengúz Alapítvány játszóházával vártuk. A rendezvény alatt
Mosonyi Róbert a Híd Borozó büfé kínálatával, gulyáslevessel állt a vendégek rendelkezésé
re, továbbá küiiőskalács, pattogatott kukorica, vattacukor szerepelt választékunkban.
Szeles Szabolcs alpolgármester és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntő
beszéde nyitotta meg programkínálatunk sorát.
Az El Paso Táncstúdió bemutatója után DOLLY: Rock 'n doll showja nyújtott felejthetetlen
élményt a Hungária, a Dolly Roll és a Dolly Plusssz legnagyobb slágereivel.
A Sziporka együttes gyermekműsora „Sziporkázzon a hangulat!" mottójával igazán vidám
délutáni programot nyújtott a gyermek látogatóknak.
Az esti órákban Hosszúék Tánczenekara nosztalgiazenével fokozta a késő estig tartó vidám
mulatozás hangulatát.
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Egyházi ünnepi kiadványaink
A Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templom és a Győr-Újvárosi segítő Szűzanya kegy
képről Bögi Tamás fotóssal készíttettünk fényképet, melyből szentképet rendeltünk Győr vá
rosának 750., a templom felszentelésének 180. jubileumi évében.

A városrészűnkben lévő Szent Erzsébet templom oltárképéről pedig a templom búcsúnapjára,
november 18-ra készíttettük el a szentképet.

A GYÓR·ÚJVÁROSI SEGITó SZŰZANYA
CSOD,\S KliGYKi!PE

Lehár Ferenc vándorkiállítás és könyvbemutató
Szeptemberben művelődési házunk programok sokaságában bővelkedett. A hónap közepén
Klemen Terézia és Margitay Zoltán "Az operett király - Lehár Ferenc életútja" című könyvé
nek bemutatójának biztosítottunk helyszínt. Megnyitó és köszöntő beszédet mondott Szeles
Szabolcs GYMJV alpolgármestere és Dr. Fekete Dávid önkonnányzati képviselő. Az esten
közreműködött Nagy Ibolya operettprimadonna és Bégány Csenge Anna operaénekes. A
könyvbemutatót dedikálás és a vándorkiállítás megtekintése követte.
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Családi nap
Az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete finanszírozásából és a velük való együttműködéssel
valósítottuk meg ezt a szabadtéri programot.
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 vá1ia.
A „Népzene, néptánc" műsorblokkban a Ruppert László vezette Kisalföld Táncműhely cso
portjainak - ezek a Kisalföld Táncegyüttes, a Kerekecske és a Tilinkó gyermekcsoportok bemutatója volt látható. A méhkeréki, moldvai, küküllővidéki, rábaközi és tyukodi táncokhoz
Lipics Viola zenekara adta a talpalávalót.
A következő műsorszámban a „Cigányzene, magyar nóta" jegyében Szigeti Ferenc magyamó
ta és dalénekes előadása következett Baranyai István prímás és zenekara kíséretével.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, Szeles Szabolcs GYMJV alpolgá1mestere és
Dr. Fekete Dávid GYMJV önkormányzati képviselője köszöntői után az est különlegessége, a
Hoppáré Zenekar és Rigó Mónika közös koncertje zárta az estét.
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• Október
Újvárosi Ifjúsági Sportnap
Művelődési házunk továbbra is együttműködik az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületével,
amely civil szervezeti pályázati lehetőségeit segítségünkkel tovább kamatoztatja.
2021-ben hamrndik alkalommal valósítottuk meg közösen az Újvárosi Ifjúsági Sportnapot a
Bercsényi ligetben az ifjúság számára. Újváros és a belváros középiskolái között hirdettük
meg ezt az eseményt. Sajnos a pandémiás helyzet miatt az utolsó pillanatban több iskola visz
szamondta a jelentkezését, így időpontot is kellett módosítanuk. Öt csapat játszott körmérkő
zésben. A játékvezetői szerepre Máté Szilárdot kértük fel.
A mérkőzések között Gasztonyi Tamás a Széchenyi István Egyetem, Testnevelési és Sport
központ oktatója „Diplomás élsportolók, a Széchenyi István Egyetem sportolói támogatási
rendszere" címmel tartott előadást a színpadon.
Köszöntőt mondott és a díjakat átadta Szeles Szabolcs GYMN alpolgánnestere és Radicsné
Csőre Andrea, az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke.
Az eredményhirdetés után zeneszó kíséretében egészséges ételek gasztronómiai kóstolója is
színesítette a programot.

Öntevékeny művészeti csoportok pályázata
Két amatőr művészeti csoportunk pályázat útján támogatást nyert Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalától.
Kirándulás az Újvárosi Művelődési Ház Kórusával
Az Újvárosi Művelődési Ház Kórusa a pályázati támogatásnak köszönhetően szakmai utat
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szervezett, melynek során nevezetes épületek és kiállítások megtekintésére kerülhetett sor.
Útvonal, program:
1. Kisbér - Mini Magyarország Makettpark
2. Bodajk - Kegytemplom
3. Tés -Szélmalom
4. Várpalota-Thury-vár
5. Iszkaszentgyörgy - kastély
6. Fehérvárcsurgó - kastély
A szereplések fényképeinek tárolására külső adathordozó eszközöket (pendrive-ot és HDD
külső ADATA merevlemezt) is vásároltunk.

Kirándulás a Kosárfonó szakkörrel
Az Újvárosi Művelődési Ház kosárfonó szakköre a pályázati támogatásnak köszönhetően az
alábbiakban bemutatott szakmai utat szervezte meg tagjai részére 2021. október 21-én.
Az épített nevezetességek megtekintésén kívül kézműves jellegű mesterségek megismertetése
is a célunk volt.
Ú tvonal, program:
1. Ganna
2. Halimba
3. Herend
4.Pápa
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Október 23. -Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra
A győri börtönnél lelőtt két mártír, Máté Mária és Szabó Béla sírjánál Dr. Lukácsi Zoltán ka
nonok plébános úr imádsággal, Szeles Szabolcs alpolgármester úr ünnepi beszéddel és az Új
városi Művelődési Ház kórusa énekes-zenés műsorral tisztelgett e nap emlékére az Újvárosi
temetőben, az áldozatok rokonsága és helyi lakosok részvételével. A koszorúzáson részt vett
Dr. vitéz lovag Czapáry-Martincsevics nemzetőr vezérőrnagy, a Magyar Nemzetőrség "Török
István" Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség elnök-parancsnoka és Gerendi Attila nemzet
őr ezredes, alelnök.

Tökös nap Pinnyéd
Pinnyédi intézményegységünk udvarán ismét tökfaragó versenyt hirdettünk, a 35 gyermek és
szüleik aktív részvételével igazán mozgalmasra sikerült a délután. Két helyszínen biztosítot
tunk időtöltést: a művelődési ház nagytermében kézműves foglalkozást, az udvaron pedig
tökfaragó versenyt tartottunk. Ez évben a kisgyermekes családok mellett több felső tagozatos,
középiskolás korú gyerek is érkezett társaival a versenyre. A kifaragott alkotások elkészülte és
a közönségszavazásos díjazás után a tábortűznél szalonnasütéssel és meleg teával láttuk ven
dégül a résztvevőket.
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• November
Márton-napi vigasságok Pinnyéd
A már hagyománnyá vált rendezvényünkre ezúttal 25 gyermek látogatott el szülei kíséreté
ben, ami a terem méretét tekintve igencsak nagy létszámnak számít. A népi kultúra felelevení
tése és kézműves foglalkozás megszokott programeleme mellett meleg teával és libazsíros
kenyérrel kínáltuk a résztvevőket.

Szent Erzsébet-napok
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzás: A Nép utcai Szent Erzsébet templom védőszentjének napja alkalmából a temp
lom előtti Szent Erzsébet szobornál koszorút helyeztünk el. Ünnepi beszédet mondott Szeles
Szabolcs alpolgármester úr és Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő úr.
Ez ünnep alkalmából a Szent Erzsébet oltárképből szentképet készíttettünk a felkért Bögi Ta
más fotós felvételéből. Dr. Lukácsi Zoltán kanonok plébános úr imádsága után átadásra kerül
tek a szentképek.
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Adományok átadása:
A likócsi Hajléktalanokat Segítő Szolgálattal másfél évtizedes kapcsolatot ápolunk. A korábbi
években szeretetvendégségre invitáltuk a lakókat a művelődési házba a szegények patrónájára
emlékezve.
Jelen esetben a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel ebben az évben is adományokat
vittünk ki a két újvárosi egyházközség elöljáróival közösen a Likócsi Segítőháznak.
A felajánlásokat Nemes Gábor intézményvezető úr vette át.
Az adományok között szerepelt a Máltai Szeretetszolgálat 50 darab „Szent Erzsébet-kenyere",
a Gyarmathy Pékség péksüteményei, a Pedró Pékség pogácsái, magánszemély által felajánlott
bor.
Lelki táplálékul szolgált a művelődési ház által a lakóknak készített, sokszorosított nyomtat
vány. Ezen emlékeztünk meg Szent Erzsébet legendájáról imádságos szentképpel díszítve.
Az igazgató úr köszönetében kiemelte a kapcsolatfenntaitás fontosságát és egyben kifejezte
háláját a „testi és szellemi táplálékért".

Adventi játszóházi foglalkozás
Mindkét helyszínünkön újra megtarthattuk az ünnepre hangoló kézműves foglalkozásunkat. A
résztvevő családok kisgyermekeik aktív részvételével adventi koszorúkat és kopogtatókat
készítettek az előkészített alapanyagokból.
Pinnyéd

25

Újváros

• December
Újvárosba érkezik a Mikulás - Mikulásvonatozás
A megszokott bábszínházi előadás helyett ebben az évben szabadtéri meglepetéssel készül
tünk a Gyepszél utcai óvodásoknak és a Baba-mama klub tagjainak. Művelődési házunk előtt
mikuláscsizmákkal kidíszített városnéző kisvonat várta délelőtt a kíváncsi óvodásokat. A vo
nat vezetője Mikulásnak öltözve üdvözölte őket, majd bejártuk a belváros utcáit.

Pinnyédre érkezik a Mikulás - Mikulásvonatozás
A pinnyédi gyermekek sem maradtak le a vonatozás élményéről. Erről a helyszínről a délutáni
sötétedés idejében indultunk a fényfüzérrel kidíszített kisvonattal. A nagy létszámú jelentke
zés miatt három turnust indítottunk. Rendkívüli sikere volt e különleges rendezvénynek.

26

Mikulás a „Dúdoló" Baba-mama klubban
Az alkalomnak megfelelően kidíszített nagyterem vátia a Baba-mama klub tagjait, a babákat
szüleikkel együtt. A Mikulás-dalok elhangzása után Mikulás- és krampuszruhába bújt munka
társaink megérkeztek és kiosztották az előre elkészített meglepetésünket.

Adventi illatok
Szabadtéri rendezvényünket ezúttal is az újvárosi Kossuth-szobor előtti téren tartottuk.
Szeles Szabolcs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere és Dr. Fekete Dávid önkonnányza
ti képviselő ünnepi köszöntőjét követően az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Csenderes
néptánccsop01ija mutatta be az „Újvárosi Betlehemest". Az ünnepi műsort az Újvárosi Műve
lődési Ház kórusának népi gyűjtésből származó karácsonyi dallamai és Lázár Attiláné citera
játéka tette feledhetetlenné. Nem maradhatott el az ilyenkor szokásos meleg tea, kürtőskalács
és narancs kínálása sem.
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Újvárosi Karácsonyváró
Művelődési házunk legmeghittebb ünnepsége az Újvárosi Karácsonyváró, melyen támogató
ink, csoportjaink tagjai, látogatóink és a helyi lakosok vesznek részt. Hagyományhoz híven
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Szeles Szabolcs Győr Megyei Jogú Város alpolgánnestere és Dr. Fekete Dávid önkormányza
ti képviselő köszöntője után az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Csenderes néptánccsoport
ja nyitotta meg a rendezvényt az „Újvárosi Betlehemes" népszokás felelevenítésével. Felké
szítő tanáruk Radics János volt.
Fellépett a Győr-Újvárosi Szent József Szkóla többszólamú énekeivel, majd Varga Gábor
furulyadarabot adott elő. Az ünnep fényében teljesedett ki az Újvárosi Művelődési Ház kóru
sának és Baranyai István hegedűművész növendékeinek ünnepi műsora.
Ezt követően szeretetvendégségre invitáltuk a jelenlévőket.

Pinnyédi karácsonyváró
Újításként szabadtéren, a művelődési ház udvarán szerveztük meg e rendezvényünket. A
színpadi produkció a „Köszönjük, Magyarország!" program keretében valósult meg, mely
lehetőséget első ízben vettük igénybe.
A műsorban karácsonyi dallamok szólaltak meg a Gipsy Jazz Five nevű zenekar előadásában.
Az együttes tagjai: Ökrös Róbert - hegedű, Oláh Géza - gitár, Balázs Ervin - nagybőgő,
Nagy Elemér - dob.
A rendkívül hideg időben mele
g teával és kürtőskaláccsal kínáltuk a közönséget.

Győri Értéktár
Győr királyi várossá válásának 750-ik évfordulóján megalakult a Győri Értéktár.
Az Újvárosi Művelődési Ház nagy figyelmet fordít a hagyományőrzésre. Ezért fontosnak tar
tottuk, hogy dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató városrészünket is érintő kutatását, a
Győri csudát, mint értéket, az Értéktárba beterjesszük.
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Az Értéktár Bizottság decemberi ülésén a „Győri csuda", a Streibig-féle nyomda és gyűjte
mény, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület, Ecker János naplói, valamint a Győri
Mikulás Birodalom bekerült a város értékei közé.
Kiindulási alapja egy kurta péri ballada, amely egy 19. századi rablógyilkosságról szól.
A „Győri csuda" egy népköltészeti kutatás tudományközi (jog-, fizika- és orvostörténet)
eredményeit mutatja be, valamint Győrhöz kötődő híres egyéniségekhez, azok találmányai
hoz, győri középületek történetéhez is kapcsolódik.

A pandémiás időszakban végzett munkálatok
Felújítás
A Pinnyédi Művelődési Házunk felújítása történt ebben az évben.
-Ablakcsere - műanyag nyílászárók behelyezése, dobozolása
-Külső ablakkáva javítása, festése és ablakrácsok mázolása
-Kívülre alumínium, bentre műanyag párkányok felhelyezése
-A tető alatti párkány teljes lemezburkolása, új külsőperemes, színes ereszcsatorna és lefolyócső cseréje, szerelése
-A szociális blokkok teljeskörű felújítása - víz-, szennyvíz vezetékek cseréje, új villanyveze
tékek kialakítása, burkolás, új szaniterek felhelyezése, gipszkartonozás, festés-mázolás
-Előtér felújítás - falon kívüli vezetékek dobozolása, festés
-Nagyterem - villanyszerelési munkálatok, neoncsövek cseréje led-es világításra, festés, radiátorok mázolása
-Iroda - beépített szekrény készítése
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Iratrendezés, iratselejtezés
Ebben az évben is sona vehettük az esedékes azon feladatainkat és munkálatokat, amelyek a
rendezvényekkel párhuzamosan idő és hely hiányában nehezebben valósulhattak volna meg.
Iratrendezési és selejtezési munkákat végeztünk. A pincepakolásra és a raktárhelyiségek rend
betételére is sor került.

Saját csoportjaink, klubjaink
ÍJjvárosiA.fűvelődésilláz
A csoport neve, vezetője

Tevékenysége

Nyugdíjas klub

A klub 52. éve működik intézményünkben, tagjai heti rendszerességgel találkoz
nak. Programjaik között jeles napok megemlékezései, ismeretterjesztő előadások,
műsoros estek, múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése, a Nyugdíjas Szövet
ség rendezvényeinek látogatása szerepel.
• az Újvárosi esték, pinnyédi programok látogatása
• az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Ház kiállításain való részvétel
• tagjai az Egészség-Piaci programunk aktív segítői

Gyarmathy Jenőné

,,Dúdoló"
Baba-mama klub
Vezető:
Radicsné Csőre Andrea

Az Újvárosi
Művelődési Ház
kórusa
Vezető:

Jeles alkalmak a csoport életében

A klub 2009-ben jött létre azzal
a céllal, hogy heti rendszereskeddenként
séggel,
10.00,.
12.00 ora1g énekes-játékos
foglalkozásokat nyújtson a 3
éves kor alatti gyerekeknek és
szüleiknek.

•
•
•
•
•

A 2008 novemberében alakult
kórus heti egy, időszakonként
heti három alkalommal próbál.
Tagjai az Újvárosban élő, az
éneklést és a zenét kedvelő

•
•
•

babafarsang és jelmezesdi
húsvéti játszóház
gyermeknap
Adventi játszóház
Mikulás-ünnep

március 15-i műsor a Kossuthszobornál
virágvasárnapi és nagypénteki passióéneklés a Szent Erzsébet templomban
Újvárosi Nyárbúcsúztató
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Radicsné Csőre Andrea

szülők, valamint nyugdíjasok és
a művelődési ház munkatársai.
Fontos a próbák családias han
gulata. A zenei repertoár nagy
részt a magyar népzenéből,
helyi gyűjtésekből származik.

•
•
•
•
•
•

,,CSODAKUTYA"
Újvárosi
Meseműhely
Vezető:
a művelődési ház kollégá
ja

,, Vesszővarázs" Ko
sárfonó szakkör

október 23-i megemlékezés az újváro
si temetőben
Szent Erzsébet-napi koszorúzáson mü
sor
kiállításmegnyitókon való szereplés
Adventi illatok - újvárosi szabadtéri
fellépés a Kossuth-szobornál
Karácsonyváró - ünnepi zenés müsor
az Újvárosi Művelődési Házban
fellépés az EESZI újvárosi Idősek ott
honában karácsonykor

A meseműhely célja az újvárosi gyennekközönség megszólítása a mese világán
keresztül hozzájárulva a gyerekek olvasási készségének érzelmi megalapozásához,
szókincsük növeléséhez, szociális érzékenységük erősítéséhez.
Tematika: klasszikus és kortárs gyern1ekirodalom közvetítése; verses, dramatikus
játékok, kézügyességi foglalkozások megvalósítása.
• foglalkozások hétfőnként 70 perces időtartamban 4-től 8 éves korig

1996-ban alakult kismamák, pedagógusok, nyugdíjasok, munkanélküliek köréből.
Célja az egyik legrégebbi kismesterség megismertetése, elsajátítása, valamint a
tudás átörökítése, hagyományápolás.
• foglalkozás keddenként 16.30-19.30

Vezető: Csőre Gáborné

„Fitt Mamik" Senior
tánc
Vezető: Mozsonyi Elza

Senior örömtánc. A tánc a legnemesebb lelki torna. A fáradt idegeket leghatéko
nyabban áthangolja. Hatékony biztosítéka az egészségnek. Boldoggá tesz és elé
gedett hangulatba hoz.
• szerdán 10.00-11.00

Kisalföld Táncegyüt
tes

•

hétfőn 18.30-20.00

Vezető: Ruppert László

Partnerkapcsolataink Újvárosban

A szervezet neve és vezetője

Tevékenységük

Lippentő Kulturális
Egyesület

A gyermek néptánc csoportot müködtető egyesület néptáncosai (kb. 100 fő)
heti két alkalommal, időnként hétvégeken is tartják próbáikat intézményünk
nagytermében.

Vezető: Fitos Dezső

Köcsögök és Dudák Ha-

Önálló néptánccsoportként működik a művelődési ház keretei között a felnőt-
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gyományőrző Egyesület

tekből álló tánccsoport heti egy alkalommal (kb. 30 fő).

Vezető: Pongrácz Csaba

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: Fekete Mária

Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete
Vezető:

Radicsné Csőre Andrea

Kapcsolatuk a házzal tizenhamrndik 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 2013 májusában újjáalakult egyesület célul tűzte ki az újvárosi kulturális
hagyományok felélesztését, támogatását, az újvárosi közönség erőteljesebb
bevonódását a városrész kulturális életébe - így együttműködési megállapo
dást is kötött a művelődési házzal.
• Nyárbúcsúztató (szeptember)
• Családi nap (szeptember)
• Adventi illatok szabadtéri rendezvény (decembe,)

Győr-Sziget és
Győr-Újváros Plébánia

Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, plébános úrral együttműködés a nagy egyházi
rendezvények alkalmával. Pünkösd hétfőn a Hősök-napi megemlékezésen,
Urunk színeváltozása ünnepén, október 23-i megemlékezésen, karácsonykor.
A templomban a ház kórusa 2019-től mutatja be a virágvasárnapi és húsvéti
passiót a Szent József Szkólával együttesen.

Újvárosi Szent Erzsébet
Egyházközség

A Szent Erzsébet ünnepkör alkalmával a likócsi hajléktalanok számára rende
zett szeretetvendégség főszervezői vagyunk. Kórusunk részt vesz a Szent
Erzsébet szobor koszorúzásánál és a nagyböjti passió éneklésében.

Pinnyédi Művelődési Ház

,,Varázsműhely"
kézműves foglalkozás
Vezető: Verba Lajosné

Nyugdíjas klub

Cél: a kisgyermekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése, családok közös
tevékenysége; a foglalkozások tematikája az aktuális ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódik.
• szerda délutánonként 17.00-18.30-ig, 5-től l O 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.
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Vezető: a művelődési ház

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

Kyokushin Karate

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

kollégája

Vezető: Koczka László

Egyéb tevékenységeink
Terembérlések
- a környékbeli lakosság igényei szerint vásároknak adtunk helyet;
- oktatási, képzési tanfolyamoknak biztosítottunk teret az év folyamán cégek, vállalatok részére;
- lehetőséget adtunk az Újvárosban és Pinnyéden élők családi összejöveteleinek (születésnap,
lakodalom) megtartására;
- festménykiállítás- és vásár lebonyolításához adtunk helyet;
- nyári tábori helyszín bérlése Pinnyéden;
- választásokhoz, képviselők fogadóóráihoz, szervezetek értekezleteihez, egyesületek közgyűléseihez helyszínt biztosítottuk az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Házban.
Szponzori kapcsolataink
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.
Az Yves Rocher támogatásában több éve részesülünk. A praktikus és tetszetős Yves Rocher
ajándéktárgyakkal a következő rendezvényeinken szerezhetünk nagy örömet: felnőtt és gyer
mek farsangi rendezvényeinken, nyári táborainkban gyermekeknek és szüleiknek, a tökfaragó
verseny nyerteseinek a Pümyédi Művelődési Házban, a nyugdíjas klub tagjainak, a „Dúdoló"
Baba-mama klub Mikulás-műsorán az anyukáknak és babáknak.

Iskolai kapcsolataink
Ebben az évben is lehetőséget adtunk győri középiskolák tanulóinak az iskolai közösségi
szolgálat teljesítésére a művelődési házunk programjai keretében. Nagyrendezvényeinken,
nyári táborainkban segítői feladatok ellátására fogadtunk diákokat.
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Személyi feltételek
A betöltött álláshelyek száma 2021 decemberétől 7 fő:
két közművelődési szakember, egy gazdasági ügyintéző, egy ügyviteli alkalmazott, egy
üzemviteli alkalmazott és két igazgatási ügyintéző.

Létszámadatok
A teremnapló adatai alapján
Újvárosi Művelődési Ház:
a 2021. évben az összes látogató létszáma 8.793 fő volt (felnőtt 5.038, gyermek 3.755)
Online nézettség összesen: 3.486
Pinnyédi Művelődési Ház:
a 2021. évben az összes látogató létszáma 1.693 fő volt (felnőtt 839, gyermek 854)

Művelődési házunk presztízse és a programjaira való igény az elmúlt évek során folyamato
san növekedett mind a felnőtt, mind pedig a gyermek korosztály körében. Ezt nagyrészt a
következetes és minőségi szempontú prograrnkínálatnak tulajdonítjuk, különös tekintettel az
Újvárosi esték programsorozat ismertté válásának, egy jó értelemben vett törzsközönség ki
alakulásának, valamint a gyermekeket, családokat és az iskolákat megszólító törekvéseinknek.
Ezt a tendenciát szeretnénk megtartani és tovább erősíteni.

Beszámolónk mellékleteként csatolom a költségvetési-gazdasági elszámolás fő adatait.
Ajánlom szíves figyelmükbe és elfogadásra az Újvárosi Művelődési Ház 2021. évi munkájá
ról szóló beszámolónkat.
Győr, 2022. február 22.

Tisztelettel:
Radicsné Csőre Andrea
igazgató
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Intézmény neve: Újvárosi Művelődési Ház
Elöir. módosítás
2021. évi
eredeti elöirányzat

int.i saját

l

Módosított
elő irányzat

irányító szervi

hatáskörben
2021.12.31.

2021. 01.01-2021.12.31.

BEVÉTELEK
Működési költségvetés:
Működési c. támogatások áht-n belülről
Közhatalmi bevételek

0
0

Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés:
Felhalmozási e. támogatások áht-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek:
Finanszírozási bevételek irányító szervi támogatás nélkül
Irányító szervi támogatás

3 800 OOO

0

131 582

3 931 582
0
0
0
0
0

38 544 643

0

20 937 503 59 482 146

Bevételek összesen: 42 344 643

0

21 069 085 63 413 728

27 135 708

-4 391 453

KIADÁSOK
Működési költségvetés:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési c. kiadások:
Felhalmozási költségvetés:

4 206 035

-650 113

3 158 528 25 902 783
337 818 3 893 740

11 002 900

2 483 001

16 939 947 30 425 848

0
2 558 565

Beruházások

19 737

0
19 737

613 055

3 171 620
0
0

Felújítások
Egyéb felhalmozási c. kiadások
Finanszírozási kiadások:

0
0

Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen: 42 344 643

0

21 069 085 63 413 728

intézményvezető
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2021. június 12. szombat, 18.00 óra
Az élet értelme

a Sonatina Produkció előadása
Örkény István novelláiból olvas fel: Mácsai Pál,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
Cimbalmozik: Lukács Miklós

2021. szeptember 18. szombat, 18.00 óra
Jövőre veled ugyanitt 2.

Bemard Slade romantikus vígjátéka
a Székesfehérvári Vörösmarty Színház produkciója
Keller János és Váradi Eszter Sára színművészek
előadásában
Rendező: Hargitai Iván

2021. október 16. szombat, 18.00 óra
Szegény Dely Mári

Balladajáték
Dely Mári szerepében: Tóth Aliz
Rendezte: Sződy Szilárd
Szöveg: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és Gü/ch Csaba:
A vérző liliom című műve nyomán

2021. november 13. szombat, 18.00 óra
Római karnevál

Hubay Miklós színpadi játéka
A Soproni Petőfi Színház, a Zentai Magyar
Kamaraszínház
és a marosvásárhelyi Spectrum Színház koprodukciója
Rendező: Pataki András
Jegyek az előadás előtt a h elyszínen
(Új városi Műv elődési Ház, Győr, L iget u. 55., tel.: 96/315-317} vagy elővételb en a házban, ill.
a Látogatóközp ont/ Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross u. 21., tel.: 96/311-771} válthatók.
A mű s o r v á l t o z ta tá s jo gá t f e n n ta r tju k!
B elépés az aktuális Kormányrend eletnek megfelelően!

GYŐR-ÚJVÁROSI

MŰVELŐDÉSI HÁZ

www.ujvarosiportal.hu
ujmuvhaz@gmail.com
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ÚJVÁROSI ESTÉK
2021. június 12., szombat 18 óra
Orkény István novelláiból olvas:

MácsaiPál,

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

cimbalmozik: Lukács Miklós,
Magyar Művészetért díj as
a Sonatina Produkció előadása
Fotó: Horváth Judit
Az „Egyperces novellák" című kötet fél évszázada, 1968-ban jelent meg először. Az egyik oldalon a
közlés minimuma, a másikon a képzelet maximuma. Az írásokban ott az apró darabokra hullt közös
ideáink groteszk látványa, de megfordítva is: a banalitásokban az élet titokzatos teljessége. A műfaj
ma már fogalom, sok sora szállóige, alakjai, helyzetei beépültek nyelvünkbe, gondolkodásunkba.
Az egypercesek különös tulajdonsága, hogy nem avulnak. Ennek oka nem csak a vonzó fonna, az
eredeti optika, a tiszta szellem és a fényes humor, hanem első sorban az, hogy szerzőjük meglátta azt,
ami bennünk és körülöttünk nem változik.

Az előadás védettségi igazolvány felmutatásával tekinthető meg.
A jegyek ára egységesen: 3.000,- Ft. Jegyek az előadás előtt a h elyszínen
(Újvárosi Műv elődési Ház, Győr, Liget u. 55., tel.: 96/315-317) vagy elővételb en a házban, ill.
a Látogatóközpont/ Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross u. 21., tel.: 96/311-771) válthatók.
A mű s o r v á l t o z ta tá s j o gá t f e n n ta r t j u k!

••

•

Gyere hozzánk nyáron,
játssz velünk házban, udvaron,
s légy a barátunk- de ne csak egy hétre!
A táborok ideje alatt teljes napközis ellátás
(tízórai, ebéd, uzsonna),
programok 8 és 16 óra között!

2021. június 28 - július 2.
,,v'a&sműhef�" (6-12 év)

2021. július 5-9.

játék és kreatív tábor Pinnyéden
Kézműveskedés, szabadtéri játék.

f/épl mesterség ek tihC)n (7-14 év)

Tele meglepetéssel! Mire jó a bőr, a nemez
és az agyag? Mivel játszottak régen a falusi
gyerekek?
Kézművesség, szabadtéri népi játékok,
kiállítás.
A tábor vezetője: Radicsné Csőre Andrea
Részvételi díj: 19.000,- Ft

r

2021. július 19-23.

„ CsC)daku�a"

mesetihC)r

óvodásoknak (4-7 év)

2021. július 12-16.

,,Zéld" tihC)r

(6-12 év)

játék és ökotábor Pinnyéden

Barangolások a természetben, kézműves foglalkozás
az újrahasznosítás jegyében.
A tábor vezetője: Verba Lajosné Zsuzsa
Részvételi díj: 17.500 ,- Ft

Mesélünk, mesélünk, mesélünk, jelmezesdit
játszunk, a Meseműhelyben serénykedünk,
délutánonként a mesehősökkel álmodunk.
A tábor vezetője: Radicsné Csőre Andrea
Részvételi díj: 17.500 ,- Ft

____)I
Jelentkezés:

Újvárosi Művelődési Ház
9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: 96/315-317
E-mail: ujmuvhaz@gmail.com
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2021.
AUGUSZTUS 20.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKÜNNEPE

egnyitó - Szeles Szabolcs, GYMJV alpolgármestere,
terület önkormányzati képviselője, Dr. Horváth Sándor Domonkos,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója
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10:30 Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Rézfúvós Együttese
11:20 Csornai Pántlika Néptáncegyüttes
12:15 Kenyéráldás
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
20:00
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Dr. Lukácsi Zoltán Kanonok plébános
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Baranyai István hegedűművész és cigányzenekara
Duo Estrellas légtornász bemutató
Aranykapu Zenekar
Szent Koronától a Csodaszarvasig
- Nemzeti és helyi értékeink, jelképeink
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Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása

Belvárosi Betyárok koncert
Duo Estrellas légtornász bemutató
Kormorán zenekar nagykoncert
egész napos interaktív hídtörténeti kiállítás
Mokka kézműves foglalkozás
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SZÉCHENYI'

_._

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
1 Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVÓBE

::=l
Tisztelt Újvárosiak!
Kedves Győri Barátaink!
Nyárbúcsúztató

-mondogatjuk a
miívelődési ház
már várt „ évadnyitó"
programjának címét
így szeptember közeledtével.
A látszólagos ellentmondás
azonban nem zavart kelt,
hanem nagyon is izgalmas állapotra utal.
Kezdődik egy új „ évad"
a míívelődési ház életében,
megszaporodnak a programok,
a régi kisközösségek életre kelnek,
újak alakulnak.
A hagyomány ereje és afrissesség ígérete
találkozik ezen a napon ahogy mi is örömmel találkozunk iijra
korábbi programjaink résztvevőivel,
s várjuk leendő barátainkat is.
Arra kérem Önöket,
látogassanak el hozzánk s ne csak erre az egy napra!

Radicsné Csőre Andrea

az (/Jvárosilvfűvelődésilfáz
igazgatója

GYŐR-ÚJVÁROSI
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rendezvényünk fő támogatói:

GYŐR

75 0

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:
Dr. Dézsi Csaba András polgánnester
Szeles Szabolcs alpolgármester
Dr. Fekete Dávid önkonnányzati képviselő

Támogatók:
Pető István,
Gyarmathy Rezső,
lfajdár lvfihályné,
RAFI Virágkereskedés
lforváth-Takács László
***

Rendezvényünk ideje alatt fogyaszthatnak
Pető István mesterszakács babgulyásából,
Tóthné Csaplár Ili büfé-kínálatából,
Ene Gyöngyvér kürtős kalács finomságaiból.
Elérhetőségeink:
Újvárosi Művelődési Ház, 9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: +36-96-315-317
E-mail: ujmuvhaz@gmail.com

www.ujvarosiportal.hu

2021

15.10

18.15

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ •Fenti terem

KÖSZÖNTŐ ÉS AZ "' ÚJVÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ'" ÁTADÁSA

,,ÉGEN ÉS FÖLDÖN"

szombaton
az Újvárosi Művelődési Ház udvarán
(eső esetén a nagyteremben)

A Győri Ipartestület
Müvészi-kézmüves
Szakosztály és a Győri
Máltai Szeretetszolgálat
Müvészi Kör tagjainak
alkotásaiból
Megnyitja:
Lángh Ildikó szakosztály elnök
15.40

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ •Klubszoba

15.00 - 19.30

GYEREKBIRODALOM

�\.�

Csúszdás légvár
A Gézengúz Alapítvány
mozgásfejlesztő játszó
háza

Tombolaárusítás

A tombola és a délutáni babgulyásparti bevételé
vel a Gézengúz Alapítvány munkáját támogatjuk.
15.00

MEGNYITÓ

Radicsné Csőre Andrea igazgató

,,ÖSSZHANG"

A Győri Alkotók Napóra
Egyesülete tagjainak
alkotásaiból
Megnyitja:
Kovács Ildikó elnök,
Hargitai Beáta festőmüvész
A kiállításokon gitáron közreműködik:
Pikler Mihály, a Richter János Zenemüvészeti
Szakgimnázium 12. évfolyamos növendéke.
Felkészítő tanára: Schaffer Rita
16.15-17.45

TARNAI ROCK BAND

Tarnai Kiss László eMeRToN-díjas zenei elő
adómüvész és zenekarának műsora
16.30 órától

BABGULYÁSPARTI

Pető István mesterszakács remekét kóstolhatják.

Köszöntőt mondanak és a díjat átadják:
Szeles Szabolcs GYMJV alpolgármestere és
Dr. Fekete Dávid önkorn1ányzati képviselő.
18.30

MAGYAR NÓTA

Budai Beatrix előadóművész, a Dankó Rádió és
a Kossuth Rádió szerkesztő-müsorvezetője és
Egri József előadóművész, operett-, musical- és
magyarnóta énekes estje
Kísér:
Baranyai István hegedümüvész és zenekara
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közben 19.30

TOMBOLAHÚZÁS
20.30 - 21.30

ESTELI
NÓTASZÓ

Baranyai István
prímás és
cigányzenekara
játszik.

Tisztelt Pinnyédiek!
Kedves Győri Barátaink!

Nyárbúcsúztató

-mondogatjuk a
míívelődési ház
már várt „ évadnyitó "
programjának címét
így szeptember elején.
A látszólagos ellentmondás
azonban nem zavart kelt,
hanem nagyon is izgalmas állapotra utal.
Kezdődik egy új „ évad"
a míívelődési ház életében,
megszaporodnak a programok,
a régi kisközösségek életre kelnek,
újak alakulnak.
A hagyomány ereje és afrissesség ígérete
találkozik ezen a napon ahogy mi is örömmel találkozunk újra
korábbi programjaink résztvevőivel,
s várjuk leendő barátainkat is.
Arra kérem Önöket,
látogassanak el hozzánk s ne csak erre az egy napra!

Radicsné Csőre Andrea

az Újvárosi Míívelődési Ház
igazgatója

GYŐR-ÚJVÁROSI
MŰVELŐDÉSI HÁZ

PINNYÉD!
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Intézményegysége a
Pinnyédi Művelődési Ház
Rendezvényünk fő támogatói:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:
Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester

Támogatók:
Horváth-Takács László
Sólymos Zoltán
Tóth Károly
Pedró Pékség- Vajda Péter

Elérhetőségeink:
Újvárosi Művelődési Ház, 9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: +36-96-315-317
E-mail: ujmuvhaz@gmail.com
Pinnyédi Müvelődési Ház
9025 Győr, Szent Vendel u. 9.
Tel.: +36-20-552-1100
E-mail: pinnyedimuvhaz@gmail.com

www.ujvarosiportal.hu
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2021. szeptember 11-én,
szombaton
a Pinnyédi Művelődési Ház udvarán

16.00
MEGNYITÓ
A rendezvényt megnyitja
Radicsné Csőre Andrea igazgató.
16.00 órától:
Ugrálóvár
A Gézengúz
Alapítvány
mozgásfejlesztő
játszóháza
17.00 órától:
Kézműves
foglalkozás

16.15-16.45
TÁNCBEMUTATÓ
Az El Paso Táncstúdió bemutatója
Fellépők:
Borbély Zsombor - Busa Atika Vera
Borbély Dávid - Parragh Tícia
Pálfi Donát Kende - Hordós Anna

�E1 PAS�

táncstúdió•••

16.50
KÖSZÖNTŐ
Köszöntőt mond:
Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő
Szeles Szabolcs alpolgármester
17.00
DOLLY:
Rock 'n doll
show
a Hungária,
a Dolly Roll
és a Dolly Plusssz
legnagyobb
slágereivel

18.00-18.45
,,,,SZIPORKÁZZON A HANGULAT"
A Sziporka együttes gyermekmüsora
A zenekar tagjai:
Szántó Klaudia: ének
Csányi László: gitár,
ének
Fazekas Tamás: gitár,
ének
19.15-21.30
HOSSZÚÉK TÁNCZENEKARA
Örökzöldek, nosztalgiazene
Tagok:
Szakál László - basszusgitár, ének
Szakál János - gitár, ének, szaxofon
Szombathelyi Szaniszló - billentyűs
hangszer, ének
Fazekas Alajos - dob
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�

Gasztronómia:
Mosonyi Róbert Híd Borozó büfé kínálata,
GULYÁSLEVES,
kürtős kalács,
pattogatott kukorica, vattacukor

150
ÜBÓIANSKE ZDRUZENIE FRANZA LEHÁRA • LEHÁR FERENC POLGÁRI TÁRSULÁS
FRANZ LEHÁR CML ASSOCIATION
KOMÁRNO - KOMÁROM

Tiszt8l8tt81 m8ghívjuk Kl8m8n T8rézia és Margitay Zoltán
„Az op8rettkirály - Lehár Ferenc életútja" e. könyvének bemutatására
Közreműködik: Nagy Ibolya operett primadonna Budapestről és Bégány Csenge Anna operaénekes

Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház (9025 Győr, Liget u. SS.)
Időpont: 2021. szeptember 15. 17:00 óra
A könyvbemutató kiállítással és dedikálással egybekötött.
A rendezvényt megnyitja és köszöntőt mond:
Szeles Szabolcs alpolgármester
Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő
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MŰVELŐDÉSI HÁZ

www. ujvarosi porta 1. hu
ujmuvhaz@gmail.com
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ÚJVÁROSI ESTÉK
2021. szeptember 18., szombat 18 óra

Bernard Slade
romantikus vígjátéka
a Székesfehérvári Vörösmarty
Színház produkciója
Keller János és Váradi Eszter Sára
színművészek előadásában
Rendező: Hargitai Iván
Doris és George már nem fiatal. De nem tudnak lemondani az évenkénti egyszeri találkozásról. Titkos
szeretők már 25 éve. Gyerekük született, sőt unokájuk is, de nem tudják, nem akarják elengedni
egymást. Viszont a válás és az új házasság sem opció. Mi tartja össze ezt a viszonyt? Szex?
Szorongás? Függetlenségi vágy? Önmaguk mítosza?Az első rész folytatása a boldogság utáni vágyat
az abszurditásig fokozza humorral, kedvesen, legyőzve a rosszat, megragadva a közönséget.
A romantikus vígjáték mindkét része önálló produkció.

A jegyek ára egységesen: 3.000,- Ft. Jegyek az előadás előtt a h elyszínen
(Újvárosi Műv elődési Ház, Győr, L iget u. 55., tel.: 96/315-317) vagy elővételb en a házban, ill.
a Látogatóközpont/ Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross u. 21., tel.: 96/311-771) válthatók.
A műs o r v á l t o z ta tá s j o gá t f e n n ta r t j u k!

Az Újváro
és az Újv

Lr.
2021. szeptember 25-én,
szombaton 15 órától
a Bercsényi liget (régi piac) területén
15.00

Gyerekjátékok: ugrálóvárak sora kicsiknek-nagyoknak

15.00

A rendezvényt megnyitja Radicsné Csőre Andrea,
az Újvárosi Művelődési Ház igazgatója

15.05
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,,Népzene, néptánc"
a Kisalföld Táncműhely műsora
méhkeréki, moldvai, küküllővidéki, rábaközi és tyukodi
táncok a Kisalföld táncegyüttes, a Kerekecske és a
Tilinkó gyermekcsoportok közreműködésével
Művészeti vezető: Ruppert László
Kísér: Lipics Viola zenekara

,,Cigányzene, magyar nóta"
Szigeti Ferenc magyarnóta és dalénekes
Baranyai István prímás és zenekara
közreműködésével

16.00

17.55 Köszöntő:

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
Szeles Szabolcs GYMJV alpolgármestere
és Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő

18.00

D
I

a

a
kultúrák
találkozása
jegyében

Hoppáré Zenekar

koncertje
Vendég fellépő: Rigó Mónika
A rendezvény támogatói: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Prof. Dr. Dézsi Csaba András polgármester • Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő •
Szeles Szabolcs alpolgármester• Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő
Szervezés/kapcsolat: Radicsné Csőre Andrea 20/531-8629

GYŐR-ÚJVÁROSI

MŰVELŐDÉSI HÁZ

AZ ÚJVÁROSI
LOKÁLPATRIÓTÁK
EGYESÜLETE

ór+
gyMÉDIA

GYŐR

7 50
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ÚJVÁROSI
LOKÁLPATRIÓTÁK

••

,
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FELHIVAS
Ifjúsági Sportnap Újvárosban
Időpont: 2021. október 9.
szombat 9.00-14.00
Helyszín: Bercsényi liget, sportpályák
Középiskolánként két 5+ 1 fős futballcsapat jelentkezését
várjuk elérhetőségeink egyikén:
Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete/ Újvárosi Művelődési Ház
9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: 06-96/315-317, ujmuvhaz@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2021. október 4.
A tervezett program:
9.00-9.30 Regisztráció a labdarúgó-bajnokságra
9.30 Megnyitó - Radicsné Csőre Andrea,
az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke
Sorsolás
9.50-13.00 Labdarúgó-bajnokság a műfüves futballpályán
Közben: a várakozó csapatoknak kosárlabdázási lehetőség
12.00 Színpad- Gasztonyi Tamás előadása
(Széchenyi István Egyetem, Testnevelési és Sportközpont)
„Diplomás élsportolók, a Széchenyi István Egyetem sportolói
támogatási rendszere" címmel
13.00 Eredményhirdetés:
Szeles Szabolcs alpolgármester
Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő
13.15-14.00 Ebéd

.
GYŐR-ÚJVÁROSI
MŰVELŐDÉSI HÁZ

www.ujvarosiportal.hu
ujmuvhaz@gmail.com
GYŐR
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MEGYERIKUM SZÍNPADON
ÚJVÁROSI ESTÉK
2021. október 16.� szombat 18 óra

Balladajáték

Dely Mári szerepében: Tóth Aliz
Rendezte: Sződy Szilárd
Szöveg:

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
és Gülch Csaba:

A vérző liliom című műve nyomán
Az előadás után beszélgetés
a szerzővel és az előadóművésszel.
Fotó: Bakonyi Tibor

A balladajátékban Dely Mári lírai monológja kíséri a nézőt a bűnbeesés nyers
valóságán át puritán zsoltárokkal karöltve a tények homályba vesző útján.
Megtörtént eset, a néphagyomány és a költészet tükrében.
A jegyek ára egységesen: 3.000,- Ft. Jegyekaz előadás előtt a h elyszínen
(Új városi Műv elődési Ház, Győr, L iget u. 55., tel.: 96/315-317) vagy elővételb en a házban, ill.
a Látogatóközpont/ Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross u. 21., tel.: 96/311-771) válthatók.
A mű s o r v á l t o zta tá s jo gá t fe n n ta r t j u k!

Belépés az aktuális Kormányrendeletnek megfelelően!

,

,

EMLEKEZES
az 1

Emlékműsor és koszorúzás
az Ujvárosi Művelődési Ház szervezésében
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MARTON NAPI
VIGASSÁGOK PINNYÉDEN
2021. november 10. szerda 17.00-18.30 óráig
Szeretettel várunk benneteket kézműveskedéssel, mesével és játékkal.
Hogy senki ne éhezzen, lesz zsíros kenyér és tea.

A jó hangulat garantált!
A részvétel ingyenes.

Elérhetőség:
Pinnyédi Művelődési Ház Győr Szent Vendel út 9.
Telefon: 06-20479-3739
E-mail: pinnyedimuvhaz@gmail.com
Keress meg és jelölj be minket a „Pinnyédi Művelődési HÁZ" facebook oldalon!

Szent XrzséPet-nAJJÍ
k'7SZ'7rúzisr�
Szeretettel várjuk Önöket
az Ujvárosi Művelődési Ház
által szervezett
Szent Erzsébet-napi
koszorúzásra.
Köszöntőt mond:
Szeles Szabolcs
Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere és
Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő
Közreműködik:
,,.
az Ujvárosi Művelődési Ház kórusa

Időpont:

2021. november 19. péntek, 9.00 óra

Helyszín:

a Szent Erzsébet templom előtt

(Győr, Nép utca 25.)
GYŐR

750

Újvárosi Művelődési Ház - Pinnyédi Művelődési Ház
2021. Adventi programok
2021. november 24. szerda 16.00-19.00 óra
Adventi játszóház Pinnyéden
Adventi koszorúk, kopogtatók, karácsonyi díszek készítése,
melyhez a fő kellékek a helyszínen megvásárolhatóak.
2021. november 25. csütörtök 16.00-19.00 óra
Adventi játszóház Újvárosban
Adventi koszorúk, kopogtatók, karácsonyi díszek készítése,
melyhez a fő kellékek a helyszínen megvásárolhatóak.

2021. december 6. hétfő, 10.00 óra
Újvárosba érkezik a Mikulás „Mikulásvonat" -Mikulásvonatozás
a Gyepszél utcai óvodásoknak az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében
2021. december 6. hétfő, 17.00 óra
Pinnyédre érkezik a Mikulás „Mikulásvonat" - Mikulásvonatozás Pinnyéden
Indulási helyszín: a Pinnyédi Művelődési Ház udvara
A program személyes regisztrációhoz kötött. A kisvonatra felszállás csak a
kiosztott karszalaggal lehetséges.
Gyermekeknek ingyenes. Felnőtteknek: 1 OOO,- Ft.
A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett utazhatnak.
Nagy számú jelentkezés esetén két turnust indítunk.
Jelentkezési határidő: 2021. december 3.
Regisztráció személyesen a Pinnyédi Művelődési Házban: hétfő, szerda, péntek 17.30-18.30
és az Újvárosi Művelődési Házban: csütörtök 8.00-18.00.

2021. december 8. szerda, 17.00 óra
Adventi illatok
Szabadtéri ünnep a hagyományok jegyében az újvárosi Kossuth-szobornál. Az „Újvárosi
betlehemes" népszokás felelevenítése, énekes-zenés műsor szeretetvendégséggel.

2021. december 16. csütörtök, 18.00 óra
Újvárosil(arácsonyváró
ünnepi zenés műsor szeretetvendégséggel
2021. december 17. péntek, 18.00 óra
Pinnyédil(arácsonyváró
szabadtéri ünnepség szeretetvendégséggel

Adventi kézműves
foglalkozás
2021. november 24. szerda 16.00-19.00
Adventi koszorúk, kopogtatók,
karácsonyi díszek készítése,
melyhez a fő kellékek a
helyszínen megvásárolhatóak
Helyszín: Pinnyédi Művelődési Ház
Győr, Szent Vendel út 9.
pinnyedimuvhaz@gmail.com

---------------------------------------------------------------------,

ADVENTI KOSZORUK,
,
,
KOPOGTATOK,
DISZEK
,
,
,
KESZITESE
*****

A fő kellékek a helyszínen megvásárolhatóak.
*****

Időpont: 2021. november 25., csütörtök
16.00-tól 19.00 óráig
Helyszín: Ujvárosi Művelődési Ház
9025, Győr, Liget u 55.
06-96/315-317
Támogató: RAFI VIRÁG KFT.

Pinnyédre érkezik a Mikulás
„Mikulásvonat" - Mikulásvonatozás
Pinnyéden

2021. december 6. hétfő 17.00 óra
Indulási helyszín: a Pinnyédi Művelődési Ház udvara
A program regisztrációhoz kötött. A kisvonatra a felszállás
csak a kiosztott karszalaggal lehetséges.
Gyermekeknek ingyenes, felnőtteknek 1 OOO Ft.
Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett utazhatnak.

Jelentkezési határidő: 2021. december 3.

Regisztráció személyesen a
Pinnyédi Művelődési Ház (Győr Szent Vendel út 9):
hétfő, szerda, péntek 17.30-18.30 és
Újvárosi Művelődési Ház (Győr Liget utca 55.): csütörtök 8.00-18.00
Nagyszámú jelentkező esetén két turnust indítunk.
telefon: 96/315-317
e-mail: pinnyedimuvhaz@gmail.com

.si Művelődési Ház kórusa
ő:·Radicsné Csőre Andrea
-re·�·Ö'l<o_d i k :·"Liízár· AttiIáné·-
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:,ín-yi. Ilona Ált�Iános Iskola
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( Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját
!

:

!

2021. december 16-án, csütörtökön
18 órakor

[

az Újvárosi Művelődési Ház

:
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Köszöntőt mond:

Szeles Szabolcs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere
és Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő
Műsor:

• ,, Újvárosi Betlehemes" az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Csenderes néptánccsoportja bemutatásában
felkészítő: Radics János
• a Győr-Újvárosi Szent József Szkóla
• Varga Gábor - furulya
• az Újvárosi Művelődési Ház kórusa
karvezető: Radicsné Csőre Andrea
• Baranyai István hegedűművész növendékei
A rendezvényre való belépés védettségi igazolvány felmutatásával
és maszk használatával lehetséges!

1
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Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját
2021. december 17-én, pénteken
18.00 órakor
a Pinnyédi Művelődési Ház

..
unnepsegere
és az azt követő szeretetvendégségre.
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Köszöntőt mond:

Szeles Szabolcs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere
Műsor: Karácsonyi dallamok

Gipsy Jazz Five

Ökrös Róbert - hegedű, Oláh Géza - gitár
Balázs Ervin - nagybőgő, Nagy Elemér - dob

Helyszín: a Pinnyédi Művelődési Ház {Szent Vendel u. 9.) udvara
A produkció a „Köszönjük, Magyarország!" program keretében valósul meg.

-· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -

Pinnyédi Híd piknik - Programok vízen és szárazföldön
Sajtótájékoztató - SzaSzi tudósítása

Remek, családias hangulatú programsorozatot kínálnak augusztus 20-ra a régi Pinnyédi hídnál a
szervezők. Az első Pinnyédi Hídpiknik részleteiről 2021. augusztus 18-án sajtótájékoztatón
hallhattunk.
A Rábca folyó felett áthaladó kis vashíd lábánál gőzerővel folynak az előkészületek, aszfaltjavítás,
pavilonépítés, tereprendezés. A helyszínválasztásról Szeles Szabolcs alpolgármester beszélt a
jelenlévőknek. A gondolat már évekkel ezelőtt megfogalmazódott. A híd Sziget és Újváros részek felől
kapcsolta a város forgalmához Pinnyédet, de a Rábca elterelésével jelentősége csökkent. A csodás
környezet, a hangulatos vízparti tér viszont arra csábítja az itt élőket, hogy egy kellemes, nem túl
hangos, de vidám piknikezéssel búcsúztassák a nyarat és ünnepeljék meg Magyarország
születésnapját, amelyhez csatlakozik a 750 éves Győr, az 50 éves Csorna és az idén 100 éves Sopron
városa is. ,,A híd ugyanakkor szimbólum is, a mindenkori győriek erejét mutatja meg, arról mesél,
hogy mi mindenre vagyunk képesek, ha kell, elterelünk egy folyót, ha kell, áthelyezünk egy hidat.
Hitet, erőt, elszántságot jelképez" - fogalmazott a képviselő, aki közismerten maga is ezer szállal,
gyermekkori élményekkel kötődik ide.
,,Minden korosztály számára kínálunk értékközvetítő, igényes programokat. Koncertek, gasztronómia,
kézműves foglalkozások és sportolási lehetőségek várják az ide látogatókat egész nap, 10 órától este
későig" - hangsúlyozta Radicsné Csőre Andrea, az Újvárosi Művelődési Ház igazgatója. A
gyermekeket az Aranykapu Zenekar és a Belvárosi Betyárok szórakoztatják majd. A felnőtteknek
estére a Kormorán együttes nagykoncertjét ajánlják, de napközben is szól a zene: Sopronból
rézfúvósok, Csornáról a Pántlika néptáncosai érkeznek, az ebédhez a nótát Baranyai István és
cigányzenekara húzza. Az államalapítás ünnepe alkalmából kenyéráldás és egy a nemzeti
értékeinkről szóló értékes előadás várja az érdeklődőket. A szabadtéren légtornászok mutatják be
ügyességüket, aki kedvet érez, ki is próbálhatja, csakúgy, mint a vízi attrakciókat. A szervezők tovább
fűzték a híd szimbolikus jelentését: híd a piknik és az igényes, minőségi szórakozás között, híd a
generációk, múlt és jelen között.
A múltat, pontosabban a híd „átköltöztetésének" történetét idézte fel dr. Horváth Sándor
Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója. ,,A Pinnyédi híd fordulatos sztoriját
érdemes minél több embernek bemutatni, ezért a piknikre érkezők a hídon, egy molinókkal,
illusztrációkkal színesített szabadtéri tárlaton, egy kiállítás keretében ismerhetik meg a nem
mindennapi esemény részleteit." 1908-ban a Rábca elterelésekor, az ottani meder feltöltése miatt
nem elbontották, hanem a víz erejét használva helyezték a Rábca új ágára.
A hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény megszépített környezetben, változatos
programokkal vár minden érdeklődőt, ahol a szervezők kedvezményes áron kínálják piknik kosarukat
is, de az sem baj, ha valaki a sajátjával érkezik. A részletekről ITI olvashatnak.

Fotók: Márné Tóth Krisztina
Fotógaléria: Pinnyédi Hídpiknik sajtótájékoztató
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Györ. Sokéves hagyományt folytatva idén is megkoszorúzták Erzsébet-napon az egyik legismertebb magyar
szent szobrát. A Szent Eizsébet-templom névadójának emlékhelyén az összeg,yűltek főhajtással emlékeztek.
Szeles Szabolcs alpolgármester beszédében hangsúlyazta, hogy a hagyományok és a saját értékek megőrzé
se ma még fontosabb, mint eddig bármikor. Fekete Dávid önkarmányzati képviselő pedig kiemelte: az advent
közeledtével fontos, hogy még jobban odafigyeljünk a rászornlókra. Erre emlékeztet minket Árpád-házi Szent
tr:rzsébet élete is, aki bár királyi családba született, férje halála után mégis az egyszerűn tisztes szegénységet választotta, és sosem fel�jtette el támogatni az elesetteket. A koszorúzást a!Z Újvá�osi Művelődési Ház
Rórusának dalai tették még ünnepélyesebbé. M. eseméAyen dr. Lukács Zoltán kanonok mondott imádságot,
majl!I megáldotta a szent asszony oltárképéről kés2;ült fotókat, melyeket Bi!igi Tamás készített el. Az Újvárosi
Művelődési Ház sokéves hagyományát folytatva a mai napon a Likócsi Segítőház lakóihoz látogat el szer,etet
adománnyal, amiben a kenyér, a pogácsa és a bor mellett lelki táplálékot is visznek. fOTÓ: NAGY GÁBOR
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