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A kiindulási pont

A 2022. év tervezését befolyásolja a járványügyi helyzet alakulása. Az évek folyamán a nap
tári év ünnepeihez igazodtunk programjainkkal az évszakok sajátosságait is figyelembe véve.
Az elmúlt évhez képest bátrabban merünk tervezni, viszont a teljes megvalósítás lehetősége
megkérdőjelezett. Próbáljuk folytatni hagyományainkat, de a vírushelyzet miatt bevezetett új
kultúraközvetítésre, az online fom1ára is készen állunk. Fontos ez a látogatóinkkal való kap
csolattartás folyamatossága érdekében.
Továbbra is alapozunk azokra az eredményekre, amelyeket egy évtized során értünk el a mű
velődési ház működtetésében:

1.) sikerült olyan minőségi kulturális kínálattal előállnunk, amely találkozott az újvárosi
lakosok igényeivel és olyan kulturálódási formákat is meghonosítottunk, illetve olyan
f01mák iránt is igényt ébresztettünk, amelyek korábban nem feltétlenül számítottak
bevett gyakorlatnak a területünkön élő emberek kulturálódási szokásaiban;
2.) elértük, hogy az Újvárosban élők a művelődési házat valóban a sajátjuknak, a kulturá
lis és a szabadidős tevékenységük otthonának érezzék, igényeljék a ház szerepvállalá
sát ezeknek a szervezésében;
3.) nyitottak vagyunk a területünkön működő iskolák, óvodák felé, s informális eszköze
inkkel 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, csoportfoglalkozása
inkkal, részben a nyári szünetben szervezett táborokkal;
5.) új színtereket, közösségi alkalmakat vontunk be kulturális-közösségi kínálatunkba;
6.) partneri együttműködést alakítottunk ki az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel, így
olyan fon-ásokat tudtunk mozgósítani, amelyek lehetővé tették nagyobb szabású ren
dezvények megszervezését is külső szabadtéri helyszínen; valamint a házunkban mű
ködő egyesületek tevékenységéhez is segítséget nyújtunk;
7.) 2014. január l -jétől az Újvárosi Művelődési Ház telephelyeként működik a Pinnyédi
Művelődési Ház, ahol szintén elindítottuk a kulturális és szabadidős programok szer2

vezését a lakosság igényeihez is igazodva. A nagyrendezvények az újvárosi progra
mokkal párhuzamosan kerülnek megvalósításra.
8.) A Kossuth Lajos u. 45. szám alatti Újvárosi Közösségi és Kiállítótér épületét területi
ünnepségek, szabadtéri rendezvényeink alkalmával hasznosítottuk, 2018-tól időszaki
kiállítás-sorozatot indítottunk el ezen a helyszínünkön is.

Az alábbiakban áttekintjük az iskolai tanév rendje szerinti, heti rendszerességgel tartott cso
portfoglalkozásainkon kívüli, a 2022-es évi programtervezetünket, legfontosabb feladatainkat.
Kiemelt szerepet kap a minőségi, értékes kultúraközvetítés, mellyel a tavaly 750. évfordulóját
ünneplő Győr városunk jó hírnevét is öregbítenénk. Ennek tiszteletére szervezzük főbb ren
dezvényeinket és állítjuk össze programkínálatunkat ez évben is.

Külön táblázatban kiemeljük a pinnyédi intézményegységet. Bemutatjuk két emblematikus
programunkat (Újvárosi esték kamaraszínházi sorozatot és az iskolákat, óvodákat, családokat
segítő nyári gyennektábor kínálatainkat), mellékeljük tervezett költségvetésünket, valamint a
szolgáltatási tervünket is.

Az Újvárosi Művelődési Ház programterve a 2022. évre
JANUÁR
18.
18.

19.

22.

FEBRUÁR
12.
15.
26.

A Magyar Kultúra Hete alkalmából
Iglice szívem (10.00-12.00)
Magyar népdalok, gyermekdalok a „Dúdoló" Baba-mama Klub foglalkozáson
Pinnyédi Művelődési Ház
A Magyar Kultúra Hete alkalmából
Ballada és valóság - A „GYŐRI CSUDA" (14.15)
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
Pinnyédi Művelődési Ház
A Magyar Kultúra Hete alkalmából
Virágom, virágom (17.00)
Magyar népi motívumok a Varázsműhelv gyermekfoglalkozás keretében
A Magyar Kultúra Hete alkalmából
Újvárosi esték (18.00)
Silentio Transeo
A XX. század elhallgatott irodalma, pódiumest
A Forrás Színház és a Sooroni Petőfi Színház koorodukcióia
Pinnyédi Művelődési Ház
Farsangolás (16.00-19.00)
Farsangi játszóház és jelmezverseny l!vem1ekeknek
Farsang a „Dúdoló" Baba-mama klubban (10.00-12.00)
Újvárosi esték (18.00)
Csöndes ház
a Komáromi Jókai Színház előadása
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MÁRCIUS
9.
11.
19.

ÁPRILIS
10.
13.
13.
15.
23.

MÁJUS
6.
7.
7.
14.
16-19.?
28/29.
28.

Pinnyédi Művelődési Ház (17.00)
Ünnepi „Varázsműhely" gyermekeknek
Március idusa - Ünnepi műsor az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében
az újvárosi Kossuth-szobornál (9.00)
Újvárosi esték (18.00)
Római karnevál
A Soproni Petőfi Színház előadása
Húsvéti ünnepkör
Virágvasárnapi Passió a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templomban
a Szent József Szkóla és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével (10.30)
Húsvéti játszóház Újvárosban (16.00 - 19.00)
Pinnyédi Művelődési Ház
Húsvétijátszóház (16.00 - 19.00)
Nagypénteki Passió a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templomban
a Szent József Szkóla és az Újvárosi Művelődési Ház kórusának közreműködésével
Újvárosi esték (18.00)
Papírvirágok
A Spirit Színház előadása
Roma tehetsé2ek napja (9.00-12.00)
Újvárosi Egészség-Piac (10-13.00)
Köszönjük, Magyarország! - előadás (18.00)
Csehov Társulás: Csehov szemüvegén keresztül - Klasszikus párkapcsolati játék
Szereplők: Nagy Enikő és Jantyik Csaba
Pinnyédi Egészség-Piac (9.00-13.00)
Újvárosi Közösségi és Kiállítótér
Har2itai Beáta festő kiállítása, a Győri Alkotók Napóra E2yesülete ta2ia
Újvárosi Gyermeknap (10.00-12.00)
Újvárosi esték (18.00)
Se veled, se nélküled
A Négy Arc Színház előadása

JÚNIUS
6.
11.
27-júl. 1.

Hősök napja - koszorúzás és ünnepi megemlékezés (10.30)
Pinnyédi Juniális és Gyermeknap (17.00)
„ Varázsműhely" kreatív és iátéktábor

JÚLIUS
11-15.
18-22.

„Zöld" tábor
„Csodakutya" mesetábor óvodásoknak

AUGUSZTUS
8-12.
20.
SZEPTEMBER
3.
10.
17.
24.
24.

Barokk gyermektábor
Pinnyédi Hídpiknik
a régi Pinnyédi híd és a mellette lévő parkoló területén
Újvárosi nyárbúcsúztató
Kiállítás, légvár, nótaest. ..
Pinnyédi nyárbúcsúztató
Családi nap - szabadtéri rendezvény a Bercsényi ligetben
Újvárosi Ifjúsági Sportnap a Bercsényi ligeti Sportpályán
Újvárosi esték (18.00)
Dolf(ok, amiért érdemes élni!
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A Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása
OKTÓBER
6-9.
21.
22.
26.
NOVEMBER
9.
12.
18.
19.
23.
24.
DECEMBER
5.
6.
6.
8.
9.
15.
16.

Díszmadár-kiállítás
Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra (12.00),
Újvárosi temető
Újvárosi esték (18.00)
Monoblock: Helló, Náci!
The Art nonprofit szervezet előadása
Pinnyédi Művelődési Ház
Tökös nap (17.00)
Pinnyédi Művelődési Ház
Márton-napi vigasságok (17.00)
Újvárosi esték (18.00)
Abigél titkai
Piros Ildikó önálló estje
Téli ünnepkör
Szent Erzsébet-napi rendezvények
Koszorúzás a Szent Erzsébet templom előtti szobornál (9.00)
Szeretetvendégség a Likócsi Segítőház hajléktalanjai részére vagy adományok átadása a
Likócsi Segítőházban
Adventi játszóház Pinnyéd (16.00-19.00)
Adventi játszóház Újváros (16.00- 19.00)
Mikulás a Dúdoló Baba-mama klubban (10.00)
Újvárosba érkezik a Mikulás (10.00) Mikulásvonatozás
Pinnvédre érkezik a Mikulás (16.30) Mikulásvonatozás
Adventi illatok szabadtéri rendezvény (17.00)
Betlehemes népszokás és énekes-zenés műsor
Területi karácsonyi ünnepség (18.00)
Újvárosi Közösségi és Kiállító Tér
Újvárosi Karácsonyváró (18.00)
A ház kórusának és vendégfellépőinek előadása
Karácsonyváró Pinnyéden (18.00)
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A kiinduló pontunkkal összhangban
1.) továbbra is hangsúlyosan kezeljük a már sikeresnek számító, ,,bejáratott" Újvárosi es
ték programjait - erősítjük 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 ki
állítások megszervezését;
2.) a lakosság bevonása érdekében a 2018-tól meghirdetett Újvárosi élettörténetek soroza
tot folytatjuk a helytörténeti értékek feltárása és megismertetése céljából;
3.) szabadtéri rendezvényeinkre a településrész oktatási intézményeiből egyre több diák
nak adunk fellépési lehetőséget;
4.) megtartjuk a korábbi évek nagy sikernek örvendő nyári napközis táborainak kínálatát;
5.) tervbe vesszük a tavaly 180. jubileumát ünneplő Újvárosi Urunk színeváltozása temp
lomról szóló egyháztörténeti kiadvány elkészítését;
6.) folytatjuk az Újvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel való közös tevékenységünket, ki
használva a különböző szintű pályázati lehetőségeket, megszervezve a Nyárbúcsúzta
tó, a Családi nap eseményeit, az Újvárosi Ijjúsági Sportnapot, a decemberi Adventi il
latok rendezvényt;
7.) szélesítjük együttműködési területünket a Művelődési Házban működő egyesületek
kel;
8.) a Pinnyédi Művelődési Ház programkínálatát bővítjük az igényekhez igazodva; újabb
csoportok működésére adunk lehetőséget a meglévőket megtartva; a látogatók számát
igyekszünk növelni az újonnan kiköltözött lakosok bevonásával;
9.) a Kossuth u. 45. szám alatti Közösségi és Kiállítóteret tovább hasznosítanánk különfé
le kulturális célokra, kiemelve az időszaki kiállítások megszervezését; hangsúlyt fekte
tünk a közösségi szabadtéri rendezvények megtartására Újváros területén (március 15.,
Családi nap, Adventi illatok, területi karácsonyi ünnepség előadással).
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Tervezett felújítási munkák
A pandémia miatt bekövetkezett gazdasági helyzet romlása miatt ez évben nincs e1Te keret.
A tavalyi maradvány pénzből kötöttük le az Újvárosi Művelődési Ház irodai beépített szekré
nyének anyagdíját, melyet az EESZI-vel készíttethetünk el munkadíj nélkül.

Saját csoportok, klubok
Újvárosi Művelődési Ház

A csoport neve, vezetője

Tevékenysége

Nyugdíjas klub

A klub több mint 52 éve működik intézményünkben, tagjai heti rendsze
rességgel találkoznak. Programjaik között jeles napok megemlékezései,
ismeretterjesztő előadások, műsoros estek, múzeumlátogatások, kiállítások
megtekintése, a Nyugdíjas Szövetség rendezvényeinek látogatása szerepel.
• az Újvárosi Esték, pinnyédi programok látogatása
• az Újvárosi és a Pinnyédi Művelődési Ház kiállításain való részvé
tel
• tagjai az Egészség-Piaci programunk aktív segítői

Vezető:
Kádas Ildikó

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

Az Újvárosi
Művelődési Ház
kórusa
Vezető:
Radicsné Csőre
Andrea

A klub 2009-ben jött létre
azzal a céllal, hogy heti
rendszerességgel,
kedden
ként 10.00- 12.00 óráig éne
kes-játékos foglalkozásokat
nyújtson a 3 éves kor alatti
gyerekeknek és szüleiknek.
A 2008 novemberében ala
kult kórus heti egy, idősza
konként heti három alka
lommal 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 népze
néből, helyi gyűjtésekből
származik.

Jeles alkalmak a csoport életében

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

babafarsang és jelmezesdi
húsvéti játszóház
gyermeknap
Adventi játszóház
Mikulás-ünnep
március 15-i műsor a Kossuthszobornál
virágvasárnapi és nagypénteki passióéneklés az Urunk színeváltozása
templomban
győrújbaráti kórustábor
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
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•
•
Kosárfonók
Vezető:

Csőre Gáborné
Citera szakkör
Vezető:

Lázár Attiláné

Karácsonyváró - ünnepi zenés műsor az Újvárosi Művelődési Házban
fellépés az EESZI újvárosi Idősek
Klubjában karácsonykor

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
2022. februártól citera szakkört indítottunk. Kórusunk tagjai alkotják a
jelenlegi résztvevőket.
Hangszerek beszerzését követően lehetőséget tudunk biztosítani külsős
érdeklődőknek.
• foglalkozás keddenként 13.00-14.00

,,Fitt Mamik"
Senior tánc
Vezető: Mozsonyi Elza

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

Kisalföld Táncegyüttes
Vezető: Ruppert László

•

hétfő 18.30-20.00

Partnerkapcsolataink Újvárosban

A szervezet neve és vezetője

Tevékenységük

Lippentő Kulturális
Egyesület

A gyennek néptánc csoportot működtető egyesület néptáncosai (kb.
100 fő) heti két alkalommal, időnként hétvégeken is tartják próbáikat
intézményünk nagytennében.

Vezető: Fitos Dezső

Köcsögök és Dudák felnőtt néptánccsoport

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
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Arrabona Díszmadár és
Kisállattenyésztő
Egyesület
Vezető: Fekete Mária

Kapcsolatuk a házzal tizenharmadik éve tart, havi egy alkalommal
találkoznak, ezen kívül börzéket és évente ősszel nagyszabású kiállítást
rendeznek müvelődési házunkban, rajzpályázattal egybekötve. Felada
tuknak 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 főszervezői vagyunk. Kórusunk részt vesz
a Szent Erzsébet szobor koszorúzásánál és a nagyböjti passiók éneklés
ében.

Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete

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

Vezető: Radicsné Csőre
Andrea

Győr-Sziget és
Győr-Újváros Plébánia

Dr. Lukácsi Zoltán kanonok plébános úrral együttmüködés az egyházi
év ünnepei alkalmával. Kórusunk az Újvárosi Szent József Szkólával
fellép a virágvasárnapi és húsvéti passióval, valamint Pünkösd hétfőn a
Hősök-napi megemlékezésen és október 23-án az újvárosi temetőben,
valamint a karácsonyi ünnepségen.

Egyéb tevékenységeink
1.) A környékbeli lakosság igényei szerint vásároknak és termékbemutatóknak, kiállítá
soknak adunk helyet.
2.) Továbbra is fogadjuk azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek a csoportjait, melyek
intézményünkben szervezik különféle oktatási napjaikat, tanfolyamaikat, szakkörei
ket, konzultációs alkalmaikat, táboraikat.
3.) Szívesen adunk teret azoknak a helyi kezdeményezéseknek, amelyek a helyi közösségi
élet régi bevált formáit újítják meg: a különböző korosztályoknak szánt farsangi mu
latságoknak, játszóházaknak, az újvárosi „nagycsaládok" családi rendezvényeinek,
egyházközségi rendezvényeknek.
4.) Együttműködünk az Újváros és Sziget területén működő intézményekkel: az Idősek
Otthonával, a Család és a Gye1mekjóléti Központtal, háziorvosi rendelőintézetekkel, a
Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal, a Gyepszél és Márvány utcai Óvodával, a Gézen
gúz Alapítvánnyal, a Kossuth Lajos Általános Iskolával, a Péterfy Sándor Evangélikus
Gimnáziummal, Általános Iskolával és Óvodával, a GYSZC Bercsényi Miklós Közle9

kedési és Sportiskolai Technikummal, a Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskolával és
az Eötvös József Általános Iskolával.
5.) Lehetőséget adunk a művelődési ház szabad hétvégéin mindkét helyszínünkön akár éj
szakába nyúlóan magánszemélyek, szervezetek stb. saját rendezvényeinek megtartásá
ra terembérlés útján.
6.) Tovább ápoljuk más városrész iskoláival kialakított kapcsolatainkat, pl.: Czuczor Ger
gely Bencés Gimnázium, Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Krúdy Gyula
Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium, Kazinczy Ferenc Gimnázium, PÁGISZ,
GYSZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum. Közösségi szolgá
latra 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 MN önkormányzatának döntése nyomán a Pinnyédi Művelődési Ház az Újvárosi Mű
velődési Ház telephelyeként, annak szakmai irányításával működik tovább 2014. január 1jétől. Pinnyédi intézményünk tevékenységét az Újvárosi Művelődési Ház kollégáival látjuk el,
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 Nyárbúcsúztató, a Mikulás, a Karácsonyváró. Pinnyéden egyéb helyi hagyományt
ápoló rendezvényt is szervezünk, pl. Juniális és Gyermeknap, Tökös nap, Márton-napi vigas
ságok.
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, hisz jól funkcionál a pinnyédi
ártéri erdős környezet). Az udvaron elkészült lábtengó-pálya, kislabdás futballpálya, a felújí
tott és játékokkal kibővített játszótér, szalonnasütő-hely újabb közösségi programok lehetősé
gét kínálja. A házhoz tartozó melléképületet kezdetektől fogva bérbeadás útján hasznosítjuk.
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Pinnyédi Művelődési Ház

Cél: a kisgyermekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése, 5-től 10
,,Varázsműhely"
kézműves foglalkozás éves korig; a családok közös tevékenysége, a foglalkozások tematikája az
Vezető:
Verba Lajosné

Nyugdíjas klub
Vezető:
Bedőkné Radnai
Orsolya

aktuális ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódik.
• szerda délutánonként 17.00-18.30-ig,

2014-től az Újvárosi Művelődési Ház vette át a klub vezetését. Tagjai
pinnyédi és onnan elszámrnzott, de visszajáró nyugdíjasok közössége.
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 gyennekek csoportja, terembérlés útján.
• hétfőn, 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. Terembérlés útján, 30 perc.
• csütörtökön 10.00-10.30

Vezető:
Koczka László

Vezető: Tamásné
Péntek Ágnes

A Pinnyédi Művelődési Ház programterve a 2022. évre
JANUÁR
18.

19.

FEBRUÁR
12.
MÁRCIUS

9.

ÁPRILIS

13.

Pinnyédi Művelődési Ház
A Magyar Kultúra Hete alkalmából
Ballada és valóság -A „GYŐRI CSUDA" (14.15)
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
A Magyar Kultúra Hete alkalmából (17.00)
,,Virágom, virágom"
Magyar népi motívumok a Varázsmühely gyennekfoglalkozás keretében
Farsangolás (16.00-19.00)
Farsangi játszóház és jelmezverseny gyermekeknek
Ünnepi „Varázsműhelv" gyermekeknek (17.00)
Húsvéti játszóház (16.00-19.00)
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MÁJUS
14.

Pinnyédi Egészség-Piac (10.00-13.00)

JÚNIUS
11.
27-iúl.l.

Pinnyédi Juniális és Gyermeknap (16.00-21.00)
„Varázsműhely" kreatív és játéktábor

JÚLIUS
11-15.

„Zöld" tábor

AUGUSZTUS
20.

Pinnyédi Hídpiknik

SZEPTEMBER
Pinnyédi Nyárbúcsúztató (16.00-21.00)
10.
OKTÓBER
26.
NOVEMBER
9.
23.
DECEMBER
6.
16.

Tökös nap (17.00)
Tökfaragó verseny, szalonnasütés
Márton-napi vigasságok (17.00)
Adventi játszóház (16.00-19.00)
Pinnyédre érkezik a Mikulás (16.30) - Mikulásvonatozás
Pinnyédi Karácsonyváró (18.00)
Zenés ünnepi műsor, szeretetvendégség
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ÚJVÁROSI ESTÉK - 2022
2022. január 22., szombat 18 óra
SILENTIO TRANSEO
A XX. század elhallgatott irodalma
Pódiumest a Forrás Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában
Rendező: Pataki András, Jászai Mari-díjas; szereplők: Molnár Anikó, Papp Attila

2022. február 26., szombat 18 óra
CSÖNDES HÁZ
Silvester Lavrík tragikomédiája a Komáromi Jókai Színház előadásában
Rendező: Garajszki Margit; szereplők: Holocsy Katalin, Holocsy Krisztina

2022. március 19., szombat 18 óra
RÓMAI KARNEVÁL
Hubay Miklós színpadi játéka, a Soproni Petőfi Színház előadása
Rendező: Pataki András, Jászai Mari-díjas; szereplők: Farkas Ibolya, Györffy András, Jászai Mari-díjas;
Kárp György; Wischer Johann; Pintér Gábor

2022. április 23., szombat 18 óra
PAPÍRVIRÁGOK
Egon Wolff drámája a Spirit Színház előadásában
Rendező: Szitás Barbara
Szereplők: Szitás Barbara, Kós Mátyás

2022. május 28., szombat 18 óra
SE VELED, SE NÉLKÜLED
Érzelmes, zenés vígjáték két részben a Négy Arc Színház produkciója
Dramaturg és rendező: Gregor Bernadett, Jászai Mari-díjas
Szereplők: Gregor Bernadett, Szarvas Attila, Buch Tibor

2022. szeptember 24., szombat 18 óra
DOLGOK, AMIKÉRT ÉRDEMES ÉLNI!
Duncan MacMillan, angol drámaíró monodrámája Závodszky Noémi,
a Székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésznőjének előadásában

2022. október 22., szombat 18 óra
MONOBLOCK: HELLÓ, NÁCI!
A The Art nonprofit szervezet előadásában
Rendező: Kovács Dániel Ambrus; szereplők: Melecsky Kristóf, Béhr László István, Majorfalvi Bálint

2022. november 12., szombat 18 óra
ABIGÉL TITKAI
Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész önálló estje Szabó Magda emlékére
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2022. január 22., szombat 18 óra
SILENTIO TRANSEO

A XX. század elhallgatott irodalma
Pódiumest a Forrás Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában
Rendező: Pataki András, Jászai Mari-díjas; szereplők: Molnár Anikó, Papp Attila

2022. február 26., szombat 18 óra
CSÖNDES HÁZ

Silvester Lavrík tragikomédiája a Komáromi Jókai Színház előadásában
Rendező: Garajszki Margit; szereplők: Holocsy Katalin, Holocsy Krisztina

2022. március 19., szombat 18 óra
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Hubay Miklós színpadi játéka, a Soproni Petőfi Színház előadása
Rendező: Pataki András, Jászai Mari-díjas
Szereplők: Farkas Ibolya, Györffy András, Jászai Mari-díjas; Kárp György; Wischer Johann; Pintér Gábor

2022. április 23., szombat 18 óra
PAPÍRVIRÁGOK

Egon Wolff drámája a Spirit Színház előadásában; rendező: Szitás Barbara
Szereplők: Szitás Barbara, Kós Mátyás

2022. május 28., szombat 18 óra
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Szereplők: Gregor Bernadett, Szarvas Attila, Buch Tibor

2022. szeptember 24., szombat 18 óra
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Ouncan MacMillan, angol drámaíró monodrámája Závodszky Noémi
a Székesfehérvári Vörösmarty Színház színmavésznőjének előadásában

2022. október 22., szombat 18 óra
MONOBLOCK: HELLÓ, NÁCI!

A The Art nonprofit szervezet előadásában,
Rendező: Kovács Dániel Ambrus; szereplők: Melecsky Kristóf, Béhr László István, Majorfalvi Bálint

2022. november 12., szombat 18 óra
ABIGÉL TITKAI

Piros lldikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, �rdemes MOvész önálló estje Szabó Magda emlékére

SZÍVÜGYÜNK
GYŐR

Újvárosi Művelődési Ház - Szolgáltatási terv 2022.
Megnevezés

Célja

Közművelődési
alapszolgáltatás

Rendszeresség/
időpont

Tervezett
létszám

Helyi közösségek
bevonásának
módja

,,Dúdoló"
Baba-mama klub

Énekes-játékos foglalkozások a magyar
népdalkincs gyűjtései által, énekek,
mondókák tanítása szülőknek,
gyermekeknek, kiemelt rendezvények.
(Mikulás, farsang, gyermeknap)

A közösségi részvétel
fejlesztése

Kedd, 10.00

12 gyerek,
12 felnőtt

Egyeztetés a klub
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
közzététel.

Kosárfonó szakkör

Az egyik legrégebbi kismesterség
megismertetése, elsajátítása, valamint a
tudás átörökítése, a kosárfonás
technikáinak megtanítása.
A programjaik között szerepel jeles napok
megemlékezései, ismeretterjesztő és
kulturális előadások, műsoros estek,
múzeumlátogatások, kiállítások
megtekintése, egészségprogramok és a
Nyugdíjas Szövetség rendezvényeinek
látogatása.
A naptári év ünnepeire való felkészülés és
szereplés, a magyar népdalkincs és helyi
gyűjtések megismertetése.

Amatőr
alkotóművészeti
tevékenység

Kedd, 16.30

8-10

Egyeztetés a szakkör
vezetőjével. Sajtóban
közzététel.

A közösségi részvétel
fejlesztése

Szerda, 15.00

10

Egyeztetés a klub
vezetőjével.

Amatőr előadóművészeti tevékenység

Ünnepeket megelőző
időszak:
Szerda, péntek, 11.00

14

Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
tagokkal.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szerda, 10.00

15

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

Nyugdíjasok klubja

Az Újvárosi Művelődési
Ház kórusa
„Fitt Mamik" Seniortánc

A mindennapi életben hasznosítható
helyes testtartás, légzés és mozgás
megtanítása, testi és lelki harmónia
megteremtéséhez segítségnyújtás.

Lippentő táncegyüttes

A népi kultúra átörökítése tánctípusok,
népdalok, népi játékok, hagyományok
tanítása.

Köcsögök és Dudák
felnőtt néptánccsoport

Hagyományápolás tájegységek táncain,
népzenéjén keresztül.

Újvárosi Horgász
Egyesület

Természetvédelem, természettudományi
ismeretközlés, a horgászat technikái,
horgászat, táboroztatás.

Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete

Az újvárosi kulturális hagyományok
felélesztése, a településrész kohéziójának
erősítése kulturális rendezvények által,
programok a kultúrák találkozása
jegyében.
Népi kultúra átörökítése tájegységek
népzenéjén keresztül.

Citera szakkör

Kisalföld Táncegyüttes

A népi kultúra átörökítése tánctípusok,
népdalok, népi játékok, hagyományok
tanítása.

Arrabona Díszmadár- és
Kisállattenyésztő
Egyesület

Természetvédelem, természettudományi
ismeretközlés, bemutatók, kiállítások
szervezése.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szerda, péntek 16.00

100

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

Csütörtök 19.00

35

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

Alkalmanként

50

Szükség szerint
egyeztetés az egyesület
vezetőjével.

Alkalmanként

50

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével, taggyűlés
esetén a tagokkal.

Kedd 13.00

8-10

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

Hétfő 18.30

20

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével

Alkalmanként

1500

Szükség szerint
egyeztetés az egyesület
vezetőjével.

Nyugdíjas klub
Pinnyéd

Kiállításokon, kulturális programokon való
részvétel, egészséges életmóddal
kapcsolatos előadásokon, EgészségPiacokon való aktív részvétel a
kóstoltatásban, jeles napok ünnepeire
készülődés, a Nyugdíjas Szövetség
rendezvényeinek látogatása.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Minden második kedd,
14.00

14

Egyeztetés a klub
vezetőjével, és a
tagokkal.

,,Varázsműhely"
kézműves foglalkozás
Pinnyéd

A kisgyermekek kézügyességének,
kreativitásának fejlesztése családok közös
tevékenysége; a fogi alkozások tematikája
az aktuális ünnepkörökhöz, évszakokhoz
kapcsolódik.
A mindennapi életben hasznosítható
helyes testtartás, légzés és mozgás
megtanítása, testi és lelki harmónia
megteremtéséhez segítségnyújtás.
Zenei foglakozás 0-3 éves gyerekeknek és
családjuknak. A foglalkozás énekléssel
bővíti a dalkincset, ölbéli játékokat
lovagoltatót, hintáztatót, mondókákat
tanulnak gitárkíséret mellett.
Értékközvetítés, nem könnyen elérhető
kamaraszínházi előadások által.
Pódiumestek, színpadi játékok, koncertek,
önálló estek stb. szerepelnek a
kínálatában.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szerda, 17.00

12 gyerek,
8 felnőtt

Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
közzététel.

Kedd, péntek
17.30

6 gyerek
4 felnőtt

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

Közösségi részvétel
fejlesztése

Minden második
csütörtök
10.00

10 gyerek
8 felnőtt

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőjével.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Évente 8 alkalom
szombat 18.00

70-80 fő

Egyeztetés a helyi
csoportokkal.
Elektronikus meghívások.
Sajtóban közzététel,
műsorfüzet, leporelló
eljuttatása a lakosokhoz.

Kyokushin Karate
Pinnyéd
Ringató foglalkozás

Újvárosi esték
programsorozat

A Magyar Kultúra Napja
1. Újvárosi esték

Megemlékezés az évfordulóra, irodalmi és
kulturális előadások szervezésével.

Művelődő közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása

Január 22. 18.00

65-70

Kerekasztal összehívása,
elektronikus meghívók.
Szórólap a helyi
lakosoknak.
Sajtóban közzététel.

A Magyar Kultúra Napja
Pinnyéd

A hagyományos és közösségi kulturális
értékek átörökítése, ezek feltételeinek
biztosítása.

Január 18., 14.15

20

Kerekasztal összehívása,
elektronikus meghívók.
Szórólap a helyi
lakosoknak.
Sajtóban közzététel.

Farsangolás
Pinnyéd

Egy közös, vidám délután eltöltése a
gyerekkel, a hagyományok játékos
megismertetése.

Február 12., 16.00

20 gyerek,
12 felnőtt

Egyeztetés a résztvevő
csoportokkal. Sajtóban
közzététel.

Farsangi hagyományok
Újvárosban

Farsangi hagyományok ápolása. Cél:
erősíteni a közösség összetartó erejét.

Művelődő közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Február 19., 18.00

25

Egyeztetés a résztvevő
csoportokkal. Szórólapok
a helyi lakosoknak.

Farsang a „Dúdoló"
Baba-mama klubban

Énekes, játékos farsangi foglakozás a
babák és az anyukák részére.

Ünnepi „Varázsműhely"
gyerekeknek
Pinnyéd

A kisgyermekek kézügyességének
fejlesztése. A foglakozás témája szorosan
kapcsolódik a március 15-i
megemlékezéshez.

Március idusa

Ünnepi megemlékezés Újvárosban a
Kossuth- szobornál

Virágvasárnapi Passió

Az ünnepkörhöz kapcsolódó
hagyományok átörökítése,
a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása
templomban

Húsvéti játszóház

Az ünnephez kapcsolódó díszek, kellékek
készítése. Cél: a hagyomány ápolása a
gyerekek megismertetése a húsvéti
népszokásokkal.

Húsvéti „Varázsműhely"
játszóház
Pinnyéd

Az ünnephez kapcsolódó díszek, kellékek
készítése. Cél: a hagyomány ápolása a
gyerekek megismertetése a húsvéti
népszokásokkal. A családok közös
tevékenysége.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Február 15., 10.00

14 gyerek,
14 felnőtt

Egyeztetés a klub
vezetőjével, és a
szülőkkel.

Március 9., 17.00

15 gyerek,
8 felnőtt

Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
közzététel.

Március 11., 9.00

50

Egyeztetés az érintett
csoportokkal,
intézményekkel. Sajtóban
közzététel.

Április 10., 11.00

60

Egyeztetés az érintett
csoportokkal. Sajtóban
közzététel.

Április 13., 16.00

20

Egyeztetés a csoport
vezetőjével. Sajtóban
megjelenés.

Április 13., 16.00

15 gyerek,
8 felnőtt

Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
megjelenés.

Nagypénteki Passió

Az ünnepkörhöz kapcsolódó
hagyományok átörökítése,
a Győr-újvárosi Urunk színeváltozása
templomban

Egészség-Piac Újváros

A lakosság egészségmegőrző
programokon, szűrővizsgálatokon,
tanácsadásokon való részvételének
biztosítása.

Roma tehetségek napja

A helyi kisebbségi közösségek bevonása a
saját és a nemzeti kultúra terjesztésébe.
Értékek feltárása, ápolása,
tehetséggondozás.
Helyi Közösség alkotóinak megismerése,
képzőművészeti munkáikon keresztül.

Kiállítás

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Április 15., 17.00

60

Egyeztetés az érintett
csoportokkal. Sajtóban
megjelenés.

Május

200

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Május 6., 10.00

80

Elektronikus egyeztetés,
fórum összehívása.
Szórólapozás. Meghívók
eljuttatása a helyi
lakosoknak. Sajtóban
közzététel.
Egyeztetés az érintett
csoportokkal.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Május

25-30

Egyeztetés az érintett
csoportokkal. Sajtóban
közzététel.
Elektronikus egyeztetés,
fórum összehívása.
Szórólapozás. Meghívók
eljuttatása a helyi
lakosoknak. Sajtóban
megjelenés.
Egyeztetés az érintett
csoportokkal, az egyházi
és önkormányzati
vezetőkkel.
Sajtóban megjelenés.

Pinnyédi Egészség- Piac

A lakosság egészségmegőrző
programokon, szűrővizsgálatokon,
tanácsadásokon való részvételének
biztosítása.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Május

130

Hősök napja

Az ünnep kapcsán a helyi közösség
múltjának, kultúrájának feltárása,
gondozása kerül előtérbe. Az idős és a
fiatal generáció megszólítása, az ünnep
örökségének átadása, a Győr-újvárosi
Urunk színeváltozása templomban

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Június 6.,10.30

60

Pinnyédi Juniális és
Gyermeknap

A helyi közösségek összetartozásának
erősítése, a generációk közötti
együttműködés kiépítése

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Június 11., 17.00

Újvárosi Gyermek nap

A helyi közösségek összetartozásának
erősítése, a generációk közötti
együttműködés kiépítése

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Június
10.00-12.00

Pinnyédi Hídpiknik

A helyi társadalom közösségi életének
fellendítése érdekében intergenerációs
programokat szervezünk. Törekvés a
generációk közötti kapcsolat
megerősítésére.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Augusztus 20.

500

Újvárosi Nyárbúcsúztató

A helyi társadalom közösségi életének
fellendítése érdekében intergenerációs
programokat szervezünk. Törekvés a
generációk közötti kapcsolat
megerősítésére.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szeptember 3.

240

Kiállítás

Helyi Közösség alkotóinak megismerése,
képzőművészeti munkáikon keresztül.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szeptember 3.

30-50

Pinnyédi Nyárbúcsúztató

A helyi társadalom közösségi életének
fellendítése érdekében intergenerációs
programokat szervezünk. Törekvés a
generációk közötti kapcsolat
megerősítésére.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Szeptember 10.

150

150

Kerekasztal, egyeztetés,
az önkormányzati
képviselővel.
Szórólapozás. Sajtóban
megjelenés.
Kerekasztal, egyeztetés,
az önkormányzati
képviselővel.
Szórólapozás. Sajtóban
megjelenés.
Kerekasztal, egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Szórólapok
kihordása a helyi lakosok
számára. Elektronikus
meghívók. Sajtóban
megjelenés.
Kerekasztal, egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Szórólapok
kihordása a helyi lakosok
számára. Elektronikus
meghívók. Sajtóban
megjelenés.
Egyeztetés az érintett
csoportokkal. Sajtóban
közzététel.
Kerekaszta 1, egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Szórólapok
kihordása a helyi lakosok
számára. Elektronikus

meghívók. Sajtóban
megjelenés.
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Családi nap

A kisebbséghez tartozó közösség
bevonása a településrész életébe. A
családok, és a generációk közötti
kapcsolatok elősegítése, ápolása.

Újvárosi Ifjúsági
Sportnap - Bercsényi
liget, sportpályák

A településrész lakóinak egy
hagyományba való bevonása. Egy, már
meglévő közösség kohéziójának erősítése.

Emlékezés az 1956-ban
elesett, Újvárosban
eltemetett áldozatokra
az újvárosi temetőben

Az ünnep kapcsán a helyi közösség
múltjának, kultúrájának feltárása,
gondozása kerül előtérbe. Az idős és a
fiatal generáció megszólítása, az ünnep
örökségének átadása.
A helyi fiatalok, fiatal felnőttek közösségi
életének elősegítése, játékos, vidám
formában.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Díszmadár kiállítás

Természetvédelem, természettudományi
ismeretek terjesztése.

Márton-napi vigasságok
Pinnyéd

A népi kultúra szokásainak felelevenítése,
népi játékok tanulása, libazsíros kenyér
kóstolása jelenti a vigasságot.

Tökös nap
Pinnyéd

Szeptember 17.

400

Szeptember 24.

Kerekasztal, egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Szórólapok
kihordása a helyi lakosok
számára. Elektronikus
meghívók. Sajtóban
megjelenés
Egyeztetés az érintett
csoportokkal
Egyeztetés az érintett
csoportokkal és az
egyházi vezetővel.
Sajtóban megjelenés.

Október 21.

Október 26., 16.00

25 gyerek,
13 felnőtt

Elektronikus egyeztetés.
Sajtóban megjelenés.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Október

800

Egyeztetés a csoport
vezetőjével. Sajtóban
megjelenés.

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

November 9., 17.00

13 gyerek,
7 felnőtt

Elektronikus egyeztetés.
Sajtóban megjelenés.

Szent Erzsébet napi
koszorúzás

Szent Erzsébet napi
szeretetvendégség
Adventi játszóház
Pinnyéd

Adventi játszóház
Újváros

A Nép utcai Szent Erzsébet templom
védőszentje napja alkalmából szervezünk
megemlékezést és koszorúzást az
önkormányzattal karöltve a templom
előtti Szent Erzsébet szobornál.
A szociálisan hátrányos helyzetben élő,
intézményi ellátásban részesülők
csoportjának a lelki gyógyulását segítő
kulturális program, szeretetvendégséggel.
Az ünnephez kapcsolódó díszek, kellékek
készítése. Cél: a hagyomány ápolása a
gyerekek megismertetése a karácsonyi
hagyományokkal. A családok közös
tevékenysége.
Az ünnephez kapcsolódó díszek, kellékek
készítése. Cél: a hagyomány ápolása a
gyerekek megismertetése a karácsonyi
hagyományokkal.

Mikulás a „Dúdoló"
Baba-mama klubban

Énekes, játékos Mikulás napi foglakozás a
babák és az anyukák részére.

Újvárosba érkezik a
Mikulás

A településrészen működő óvodák
csoportjainak részére ingyenes szabadtéri
Mikulás vonatozással segítünk az ünnepre
történő ráhangolódásra.

Pinnyédre érkezik a
Mikulás

A településrész kisgyermekeinek részére
ingyenes szabadtéri Mikulás vonatozással
segítünk az ünnepre történő
ráhangolódásra.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

November 18 .

25

November.

60

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

November 23., 16.00

13 gyerek, 7
felnőtt

November 24., 16.00

15 felnőtt, 5
gyerek

Egyeztetés a csoport
vezetőjével. Sajtóban
megjelenés.

December ., 10.00

14 gyerek,
14 felnőtt

Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
megjelenés.

December 6., 10.00

70

December 6., 18.00

100 gyerek,
50 felnőtt

Egyeztetés a csoport
vezetőjével és az oktatási
intézménnyel.
Elektronikus egyeztetés.
Sajtóban megjelenés.
Egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Meghívók
kihordása. Sajtóban

A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Egyeztetés az érintett
csoportokkal, egyházi
vezetővel, önkormányzati
képviselővel. Sajtóban
megjelenés.
Egyeztetés az érintett
csoportokkal, egyházi
vezetővel, önkormányzati
képviselővel.
Egyeztetés a csoport
vezetőjével. Sajtóban
megjelenés.

megjelenés.

Adventi illatok

Hagyomány ápolás és ünnepi
előkészületek a helyi közösség
bevonásával. Szabadtéri előadások, és
szeretetvendégség.

Karácsonyváró
Újváros

Karácsonyi hagyományok, átörökítése,
műsoros est, a településrészen élő fiatal
és idős generáció bevonásával,
szeretetvendégségge 1.

Karácsonyváró
Pinnyéd

Karácsonyi hagyományok, átörökítése,
műsoros est, a településrészen élő fiatal
és idős generáció bevonásával,
szeretetvendégséggel.

„Varázsműhely" tábor
Pinnyéd

A kisgyermekek kézügyességének,
kreativitásának fejlesztése, sok kézműves
foglakozással, játékkal.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása
A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Zöld tábor Pinnyéden

A fiatal generáció megismertetése a
környezetvédelemmel, az
újrahasznosítással. természetközpontú
szemléletformálás, felelős és tudatos
életmódra nevelés.

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

December 8., 17.00

90

December ., 18.00

10 gyerek,
80 felnőtt

December ., 18.00

10 gyerek,
30 felnőtt

Június 27-július 1.

20

Július 11-július 15.

20

Kerekasztal. Egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Meghívók
kihordása. Sajtóban
megjelenés.
Egyeztetés az érintett
csoportokkal és az
önkormányzati
képviselővel. Sajtóban
megjelenés.
Kerekasztal. Egyeztetés
az önkormányzati
képviselővel. Meghívók
kihordása. Sajtóban
megjelenés.
Elektronikus egyeztetés,
kérdőív kitöltése,
egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
megjelenés.
Elektronikus egyeztetés,
kérdőív kitöltése,
egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
megjelenés.

„Csodakutya" ovis tábor

Az óvodás és kisiskolás korosztály
megszólítása. Sok mesével, kézműves
foglakozással, játékkal megismertetni a
gyerekeket a magyar kultúra alapjaival.

Barokk gyermektábor

A hagyományos és
A fiatal korosztály bevezetése a barokk
korba. Barokk zene, tánc, ének tanítása. A közösségi kulturális
kézműves foglakozások által hagyományos értékek átörökítése
barokk ruházatot, kiegészítőket
feltételeinek
ismerhetik meg.
biztosítása
A tábor befejező programja a barokk
esküvőn való felvonulás és részvétel.

Győr megyei Jogú Város
Önkormányzata
Győr-Újvárosban lakó
helyiek kulturális
fejlődésének elérése,
hosszú távon a kulturális
programokba való
folyamatos bevonása.
Újvárosi Filmklub
Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete,
Győri Helyi Akciócsoport
Győr megyei Jogú Város
Önkormányzata
Győr-Újvárosban lakó
helyiek kulturális
fejlődésének elérése,
hosszú távon a kulturális

Győr-Újvárosban lakó helyiek, közös
programja, ,,Újvárosi filmklub"
foglakozáson keresztül.
A helyi identitástudat erősítése az
akcióterületen élők körében.
Az Újvárosi Lokálpatrióták és a Győri Akció
Csoport TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202001388 -Találkozunk?!
pályázatának keretében, a program
lebonyolításában szerepet vállalunk.

Művelődő közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása

Győr-Újvárosban lakó helyiek, közös
programja, a „Művelődjünk együtt"
foglakozásokon keresztül.
A tevékenység célja, hogy minél több helyi
lakó interaktív módon betekintést
nyerhessen a művészek világába. A

Művelődő közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük segítése, a

A hagyományos és
közösségi kulturális
értékek átörökítése
feltételeinek
biztosítása

Július 18-22.

15

Augusztus 1-5.

15

12 alkalom

4 alkalom

Elektronikus egyeztetés,
kérdőív kitöltése,
egyeztetés a csoport
vezetőjével, és a
szülőkkel. Sajtóban
megjelenés.
Kerekasztal. Egyeztetés a
csoport vezetőivel, a
Fesztivál Központtal.
Elektronikus meghívók a
szülőknek. Sajtóban
megjelenés.

10-15

Egyeztetés a helyi
csoportokkal.
Plakát. Elektronikus
meghívások. Sajtóban
közzététel.

50

Egyeztetés a helyi
csoportokkal.
Plakát. Elektronikus
meghívások. Sajtóban
közzététel.

programokba való
folyamatos bevonása.
Újvárosi Filmklub
Újvárosi Lokálpatrióták
Egyesülete,
Győri Helyi Akciócsoport

közösség együtt tevékenykedhet az
eseményen, mely hozzájárul kulturális
fejlődésükhöz, identitástudatuk
megerősítéséhez.
Az Újvárosi Lokálpatrióták és a Győri Akció
Csoport TOP-7.l.1-16-H-ESZA-202001388 -Találkozunk?!
pályázatának keretében, a program
lebonyolításában szerepet vállalunk.

közművelődési
tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása

Az Újvárosi Művelődési Ház 2022. évi költségvetés tervezete

Az Újvárosi Művelődési Ház, az intézményegységeként működő Pinnyédi Művelődési Ház és az
Újvárosi Közösségi és Kiállítótér 2022. évi költségvetési-gazdasági tervezésének főbb adatai:
Bevétel
Önkormányzati támogatás nélküli bevétel

3.800.000, -

Önkormányzati támogatás

41.662.090,

Bevételek összesen

45.462.090,

Kiadás
Személyi juttatások
Munkaadói terhek, járulékok

29.025.508, 3.773.316, -

Dologi kiadások

12.663.266, -

Kiadások összesen

45.462.090,

Tisztelettel kérem a fenti munkatervünk elfogadását.

Győr, 2022. február 22.

