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„Egy HÁZ gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, családoknak.”
Többszörösen is problémás volt számunkra a 2020-as év. Elsősorban a covid vírus megjelenése
miatt, úgy, ahogy másoknak is. Jól bevált, nagy érdeklődésre számot tartó programjaink
maradtak el. Megjelent életünkben az online megjelenési forma, amely sokkal több munkával
jár, mintha ténylegesen megszerveztük, lebonyolítottuk volna. a programokat. Hozadéka talán
az ennek az új megjelenésnek, hogy ha újra a régi kerékvágásba mennek a dolgaink, egy-egy
elemét mindenképpen megtartjuk, ha már nyitva lesz a Ház kapuja, attól még online is tartjuk
a kapcsolatot közönségünkkel.
Ami még nehezítette életünket 2020-ban, az az a tény, hogy a Generációk Háza épülete
felújításra vár. Az önkormányzat írta a pályázatot, mi konzorciumi partnerek vagyunk ebben,
és a szokásos adminisztrációs folyamatok miatt (régi pályázat visszavonása, új kiírása,
közbeszerzés lebonyolítása, többszöri hiánypótlás) tulajdonképpen másfél éve vagyunk
készenléti helyzetben. Összepakoltunk, dobozoltunk, szanáltunk, kaptunk új tereket a városban
magunk, a csoportjaink működtetésére a felújítás ideje alatt. Még mindig sok a bizonytalanság
a közbeszerzéssel. Rajtunk az segítene, ha végre elindulna a felújítás, ami a kezdésétől számított
egy év, és a már felújított Házunkba várhatnánk vissza a 72 csoportunkat, hasznosítanánk
tereinket.

1. Évindítás, ahogy szoktuk
Szlogenünk a 2020-as évben sem változott, akkor sem, ha a pandémia miatt terveinket
maradéktalanul nem tudtuk megvalósítani.
Januárban még úgy kezdtük az évet, ahogy szoktuk, készültünk a Magyar Kultúra Napját, a
Kultúra Hetét megünnepelni.
2020. január 20-26. A Magyar Kultúra Hete
Töreky Zsuzsi/Aranykapu Zenekar koncertek (3 alkalom))
A Magyar Kultúra Nagyjai – képzőművészeti alkotópályázat
Felnőtt Kézműves Műhely/Kiss Ágota – Tulipános gyöngyhímzés
2020. február 14-16. Kultúrházak éjjel-nappal
Csillagász foglalkozás
Vasútmodell foglalkozás
Szabadvári-Farkas Zsuzsa kiállítás nyitó – Zsuzska és a farkas címmel
Gyöngyfűzés workshop
Gyermek scrapbook foglalkozás
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Magyar Kultúra Napja – képzőművészeti alkotópályázat
A Magyar Kultúra Napja alkalmából „a Magyar Kultúra Nagyjai” címmel képzőművészeti
alkotópályázatot írtunk ki felső tagozatos általános iskolások és középiskolások részére. A
pályázókat arra kértük, hogy összetett alkotásokban mutassák be a Magyar Kultúra Nagyjait és
életművüket. A pályázatra egyéni alkotásokat vártunk, a téma megjelenítését kollázs-montázs
technika alkalmazásával kértük kivitelezni - festészet, grafika, illusztráció, fotó, szobrászat,
tárgyalkotás műfajok közül szabadon választva.
A pályázatra közel 40 db egyedi, különleges alkotás érkezett. 11 alkotót díjaztunk, a díjazott
alkotók 5.000,- Ft értékű, művészeti eszközökből összeállított kreatív alkotócsomagban
részesültek.
A díjkiosztó-, illetve kiállítás megnyitó alkalmára 2020. január 22. szerdán 15:00 órakor
került sor a Generációk Házában. A kiállítás január 22-től február 09-ig volt
megtekinthető intézményünk kiállítótermében.
RÉV Színház előadásai
A RÉV Színház színházi nevelési foglalkozásokat és drámaórákat hoz létre általános- és
középiskolás osztályok számára.
A színházi nevelési program magas művészi színvonalon kidolgozott színházi előadásból és a
nézők – általános iskolai vagy középiskolás diákcsoport – aktív részvételére épülő feldolgozó
részből áll. A foglalkozásokon a társulat színész-drámatanárai mindig egy osztálynyi csoporttal
dolgoznak, hogy minden ötlet, vélemény, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon.
A Társulat által szervezett színházi nevelési foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi,
emberi problémák köré épülnek – hozzájárulva az interperszonális, valamint a közösségi szintű
készségek felismeréséhez, erősödéséhez.
2020. évben a RÉV Színház repertoárjában már 6 előadás szerepelt:
Nem állunk meg
2-3. évfolyam
Anyakicsinyítés
6-7. évfolyam
Kívül-belül
7-8. évfolyam
Méretre vágva
9-10. évfolyam
Massza
9-10. évfolyam
Fény leszel
11-12. évfolyam
2020. év végén - a vírushelyzet miatti körülményekhez alkalmazkodva - a társulat megkezdte
felkészülését az az online térben való megjelenésre: 2021. februártól online színházi játékkal
jelentkezik a középiskolák 9-10. évfolyama részére – melynek szervezésében szintén részt
veszünk.
2020. évben megvalósult előadások:
Méretre vágva – január 15., 16., március 11., október 6., 13.
Anyakicsinyítés – január 24. Dupla, március 4., 5., szeptember 25. Dupla, 28., 29., október
5., 20. Dupla, november 4. Dupla
Nem állunk meg – január 29. Dupla, január 30. Dupla, február 14. Dupla, február 17.
Dupla, február 19. Dupla, február 25. Dupla
Massza - november 5. Dupla
(Elmaradt előadások:
Méretre vágva - március 12., április 30., május 20., 21.
Fény leszel – március 17., 18., 19., 23., május 4., 5., 7., 8.
Anyakicsinyítés – március 25., május 13., 14., 15., 27., 28.)
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Kézműves játszóház-sorozat jeles ünnepekhez kötődően
Ünnepi kézműves foglalkozássorozatunkkal az általános iskolás korosztály felsős évfolyamait
kívánjuk megcélozni. A foglalkozás-sorozattal célunk, hogy a felsős korosztály számára is
nyújtsunk színvonalas programokat - rendhagyó óraként kikapcsolódást, de egyben a
tananyaghoz köthető kreatív foglalkozást biztosítsunk.
Az ünnepi kézműves foglalkozássorozatunk eseményei alkalmával hagyományosan
osztályokat hívunk a Generációk Házába, személyes interakciót létrehozva.
Március 15. - az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója:
Nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett kézműves foglalkozáson szabunk, varrunk - ünnepi
kokárdát készítünk, többféle stílust, variációt kínálva a részt vevő diákoknak.
2020. március 10-én a Gyakorló Iskolából hívtunk meg egy ötödikes osztályt, 11:00-12:30ig tartó foglalkozásunkon kokárdát készítettünk.
(A Magyar Költészet Napja, és az október 23. ünnepi alkalmakhoz kapcsolt foglalkozások a
kötelező zárva-tartás miatt sajnos elmaradtak.)
Ezután jöttek sorra azok a feladatok, mint minden évben ilyenkor év elején.
Elkezdtük a felkészülést a 7. építőjátszóteres táborunkra. Terveink szerint a tavalyi téma a
Cirkusz lett volna, a tábor címének a „Felhőcirkusz” nevet adtuk. Ebben a táborban hetente
140 gyereket, a 3 hét alatt 420 gyereket tudunk fogadni. Ehhez minden évben közel 100 segítőre
van szükségünk, akik közművelődési szakemberek, pedagógusok, építészek és az önkéntesek,
akik 50 órás kötelező segítő munkájukat teljesítik.
Március elsején megtörtént a tábori jelentkezés a szokásos módon, reggel 8 órakor indult és 20
perc alatt teljes teltházat jelenthettünk.
Minden munkát elvégeztünk áprilisig, mint évente, lefoglaltuk az Apor iskola mellett a
területet, felvettük a kapcsolatot az Apor új igazgatójával, elindult az 1000 db beszerzésére az
eljárás stb. stb.

2. Március 16. a közművelődési intézmények zárása, online tartalom
létrehozása (2020. március 12 – június 22)
Március 16-án be kellett zárni a kulturális és közművelődési intézményeket, a
múzeumokat, a színházakat. Azok a kollégáink, akiknek (3 fő) általános iskolás korú
gyermekük van, home officban dolgoztak, (3 nap otthon 2 nap az intézményben), a többiek,
rendes munkarendben bejártak intézményünkbe dolgozni. .A home officról minden
munkatársunk munkatükröt írt és online tartottuk a kapcsolatot.
Polgármester Úr 2020. április 2-án kelt levelében tájékoztatott bennünket, hogy a kormány által
kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020. július 31-ig tervezett programokat
lemondják. Az elmaradt rendezvények pótlását nem tervezik.
Így elkezdtük az építőjátszótérre jelentkezett 420 gyereknek visszafizetni a részvételi díjat. (Ez
az összeg 7.560.000 Ft volt, és ez rengeteg adminisztrációval járt.)
Kollégáinkkal online tartalmak összeállítást kezdtük el, melyeket folyamatosan bővítünk a mai
napig.
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2020. március 19. Rajzpályázat felhívás – Az új Generációk Háza – képzeld el, hogy a
felújítás után hogyan fog kinézni a házunk?? (a Gyereknap kiírása lett volna eredetileg)
2020. március 28. Kartonpapír szívek a ház ablakaiba poszt
2020. március 28. Maszk készítése poszt
2020. április 1. március 29-én tartottuk volna a Hímes Tojás Napját, ehelyett online
kézműves videó – Húsvéti nyuszi foszlós kalács tésztából
2020. április 2. ÉN SZÍVEM – TE SZÍVED – A MI SZÍVÜNK!
Csatlakoztunk ahhoz a mozgalomhoz, amely a házak ablakaiba kirakott szívekkel fejezte ki
háláját az egészségügyi dolgozóknak.

Felhívás szövege:
Csatlakozz a Generációk Művelődési Háza AZ ÉN SZÍVEM - A TE SZÍVED - A MI
SZÍVÜNK felhívásához!
Alkossuk meg a leghosszabb online szívküldő láncot, amit csak tudunk!
AZ ALBUMUNKHOZ VALÓ HOZZÁSZÓLÁSBAN bárki feltöltheti az ÁLTALA
bármilyen formában ELKÉSZÍTETT szívet!
- MERT NEM HAGYUNK most sem egyedül Benneteket!
- MERT HISZÜNK abban, hogy nemsokára újra találkozunk!
- MERT ÖSSZEFOGUNK, hogy a 72 csoportunk a legnehezebb időkben is együtt tudjon
maradni!
- MERT SEGÍTENI szeretnénk az otthon maradt kisgyermekes szülőknek, a fiataloknak, az
időseknek, a
kézműveseknek, a táncolóknak, a szakköröseinknek, a leendő és volt táborozóinknak …0-109
éves korig, Neked is!
- MERT HÁLÁSAK vagyunk, a nővéreknek, az orvosoknak, a pedagógusoknak, a
kereskedelemben dolgozóknak, az áruszállítóknak, a futároknak, a takarítóknak, a szülőknek,
és a segítőkész embereknek, akik minden tőlük telhetőt megtesznek… és NEKED is aki
otthon maradsz, így segítesz!
MARADJ OTTHON, KÉSZÍTS ÉS KÜLDJ egy SZÍVET rajtunk keresztül Mindenkinek!
Arra kérünk mindenkit, hogy a Generációk Művelődési Háza eredeti ALBUMÁHOZ
posztoljon képet, annak érdekében, HOGY KÖVETNI TUDJUK A HOZZÁSZÓLÁSOKAT,
mert SZERETNÉNK minden hozzánk küldött szívet ELMENTENI a SZÍV albumunkba és
mindenkiét NEVESÍTENI. Köszönjük
2020. április 3. Felnőtt Kézműves Műhely – Kiss Ágotával online kocka karkötő fűzése
2020. április 7. Kézműves videó: Sárgarépás torta és muffin – készülődés húsvétra poszt
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2020. április 9. Füzi Rozi húsvéti mesét mesél
2020. április 14. Kézműves videó: Szív kulcstartó készítése
2020. április 15. Légy Te is költő és meseíró! pályázat – Fazekas Antóniával
1. HÉT – A kisróka és az eső
Felhívás szövege:
LÉGY KÖLTŐ és MESEÍRÓ, és mi közzétesszük a művedet!
Kedves Generációk Házás barátaink, ismerőseink! Szeretnénk nektek egy újabb kreatív
sorozatunkat ajánlani, ahol TI lehettek a Költők és Meseírók!
Sokszor kaptunk már tőletek versikéket és meséket, most itt az idő, hogy az otthonmaradás
ideje alatt se legyen ez másképp.
Készítettem Nektek egy illusztrációt, amihez írjatok versikét, mesét, a címe: A KIS RÓKA
ÉS AZ ESŐ. Küldjétek el nekünk itt a facebook oldalunkon ÜZENETBEN a következő hét
szerdáig (április 22.)
Figyelem: Minden SZERDÁN egy újabb illusztrációval készülök nektek, és jöhetnek hozzá a
versek, mesék! Nagyik, unokák, apukák, anyukák, kicsik és nagyok ÍRJATOK !
2020. április 16. Füzi Rozi mesél: Aranyos tarajos kiskakas
2020. április 17. Bemutatkoznak az Arrabona Diákszínpad vezetői, és csoportjai
Online posztolások hét napjaihoz beosztva (2020. április 21-től)
Hétfő: Pályázz, alkoss, küldd el nekünk!
Kedd: Kézműves online tárház
Szerda: Légy Te is költő és meseíró!
Csütörtök: Mesél Füzi Rozi és töltsd le a meséhez tartozó színezőket
Péntek: Ha péntek, akkor megmutatjuk! Csoportjaink bemutatkoznak
2020. április 21. Kézműves videó: papír csiga készítése Jankó-Lulity Barával (Csiga-Biga
Palota tervezett időpontja: április 25.) + felhívás – az alkotásokat, meséket, verseket a poszt
alá vártuk hozzászólásként
2020. április 22. Légy Te is költő és meseíró! 2. hét: A magányos szarvas és a pillangó
2020. április 23. Füzi Rozi mesél: csigás mese
2020. április 24. A Magyar Viselet Napja online
Kiss Ágota Népi iparművész bemutatkozása (videó)
Rábaközi viseletek (videó)
Rába Néptáncegyüttes bemutatkozás
Rábca Néptáncegyüttes bemutatkozás
Regös Táncegyüttes bemutatkozás
Regös Táncegyüttes videó
2020. április 27. Ötlettár: Kézműves ötletek anyák napjára
2020. április 28. Kézműves kedd videó: A papírmasé ház
2020. április 30. Füzi Rozi mesél: Mese a Tövisdisznóról
2020. április 30. Elindult a Generációk Művelődési Háza YOU-TUBE csatornája!
2020. április 30. Légy Te is költő és meseíró! pályázat 3. hét: Anyamesék
2020. május 3. Lépésről lépésre ifjúsági színházi projekt – poszt/híradás
2020. május 5. Kézműves kedd videó: Képkeret hullámkartonból
2020. május 7. Légy Te is költő és meseíró! pályázat 4. hét: Bíborfelhő és a tüskevirágok
kertje
2020. május 7. Füzi Rozi mesél: A három kiscsibe
2020. május 12. Kézműves kedd videó: Papírlegyező
2020. május 13. Légy Te is költő és meseíró! pályázat 5. hét: Az elveszett kulcs
2020. május 14. Füzi Rozi mesél: Szélike királykisasszony
2020. május 15. Bemutatkoznak az Arrabona Diákszínpad foglalkozásaira járó gyerekek!
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2020. május 19. Kézműves videó: falidísz tojástartóból
2020. május 21. Füzi Rozi mesél: Nagy-Bandó András versei/meséi
2020. május 21. Légy Te is költő és meseíró! pályázat 6. hét: Nagyika levelei
2020. május 22. Bemutatkozik a Szenior Örömtánc csoport
2020. május 26. Kézműves kedd: Gyereknapi dekoráció: Pompom készítése papírból
(gyereknap tervezett időpontja: május 31.)
2020. május 27. Légy Te is költő és meseíró! pályázat 7. hét: A piros léggömb
2020. május 28. Füzi Rozi mesél: A csillagszemű juhász
2020. május 29. Videó: Szabadtéri játékok a gyereknapra
2020. május 29. Bemutatkoznak csoportjaink: dr. Pappné Boczor Margit és az AVIVA torna
2020. május 31. Válogatás az elmúlt gyereknapokon készült képekből
2020. június 2. Kézműves kedd videó: Csomagolópapír készítése Jankó-Lulity Bara
2020. június 3. Bemutatkoznak az Arrabona Diákszínpad vezetői: Lakatos Dorina
2020. június 4. Füzi Rozi mesél: Nagy-Bandó András versek/mesék
2020. június 9. Kézműves kedd videó: Filc virág készítése Tóth Laurával
2020. június 9. Füzi Rozi mesél
2020. június 18. Kézműves kedd videó: Papírbábok feketén-fehéren Fazekas Antónia

3. Táborozási időszak (2020. június 22 – augusztus 14.)
A tavaszi karantén időszakban nagyon éreztük, hogy a gyerekek is ki vannak éhezve a
közösségre, a barátokra és ha már az építkezős, raklapos tábort nem csinálhattuk meg, nagyon
gyorsan kisebb létszámú, napközis táborokat szerveztünk.
A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete alapján megadta az engedélyt az óvodák
és bölcsődék újra nyitására, valamint a nyári táborok megszervezésére.
SAKK TANFOLYAM
Időpont: június 22-26. (naponta 8-12 óra)
A tábor célja, megismertetni, megszerettetni a sakkjátékot. Megtanítani a szabály szerinti
játékot, ami az utóbbi időben sokat változott. Legfontosabb azonban a játék, a szabadidő
hasznos eltöltése. A sakk sokat segít az iskolai tanulásban is, logikus gondolkodásra nevel. A
sakk a művészetekhez is kapcsolódik, egy szép játszma esztétikai élményben részesíti
művelőjét.
Ajánljuk: 6-14 éveseknek (max. 20 fő)
Vezeti: Farkas Gyula győri FIDE sakkmester
Részvételi díj. 15.000 Ft
TÜNDÉRKERT MESETÁBOR - drámajáték tábor
Időpont: június 22-26. (naponta 9-16 óra)
Szeretettel várjuk az óvodásokat a manók és tündérek világába!
A mesék világában szórakoztató játékok mellett fejlesztjük résztvevők kreativitását, javítjuk
érzékszervi és mozgáskészségeiket. A napközis táborban színes és változatos programot
kínálunk az érkezőknek. A gyermekek részt vehetnek interaktív mesejátékokon, kézműves
foglalkozásokon, zenés, ritmushangszeres játékokban. Kipróbálhatják közös mesélés során a
homok-animáció technikát. Elkészíthetik a Varázslatos tündért és a Csínytevő manót, akiket a
tábor végén haza vihetnek. Emellett a Tündérkert játszóház fajátékaival ismerkedhetnek a
gyerekek. A programok mellett biztosítjuk a gyermekek délutáni pihenését. Várunk sok
szeretettel minden óvodást!
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Ajánljuk: 5-7 éveseknek (max.20 fő)
Vezetik: Lendvay Kata (óvodapedagógus), Lakatos Dorina (drámapedagógus, színész)
Részvételi díj: 22.000/fő - az ár ebéd és uzsonnát tartalmaz – kérjük, hogy a gyerekek
hozzanak magukkal tízórait
INDIÁN TÁBOR
Időpont: 2020. június 29-július 3. (naponta 9-16 óra)
Ezen a héten megismerjük az indiánok mesés világát!
Nyomokat olvasunk, kincseket keresünk. Készítünk indián ékszereket, az indiánok életéhez
tartozó jelképeket. Várunk, mint lelkes indiánt, akivel együtt íjászkodunk és lovagolunk.
Ajánljuk: 6-12 éveseknek (max. 20 fő)
Vezeti: Szeredi Edit pedagógusé és Koródi Tiborné pedagógus
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő
KREÁL-LAK KÉZMŰVES TÁBOR
Időpont: 2020. június 29 – július 3. (naponta 9-16 óra)
A kézműves foglalkozásokon kicsikkel és nagyokkal különböző modern technikák
alkalmazásával készítünk dekoratív használati vagy dísztárgyakat!
Minőségi alapanyagokkal dolgozunk, többek között csillogó flittereket, színes és különleges
papírokat, dekorgumit, speciális festékeket, mágnest, hungarocellt, izgalmas textileket,
különleges kiegészítőket használunk.
Megismerkedünk a különböző anyagok tulajdonságaival, szépségével, a kézműves eszközök
helyes és biztonságos használatával. Ötleteinknek csak a fantáziánk szabhat határt. A hét KreálLak Partyval zárul, sok zenével, arcfestéssel, csillámfestéssel a gyerekek tetszése szerint.
Az alkotómunka mellett, különböző zenés, mozgásos, fejlesztő játékokkal, tarkítjuk a napot.
Ajánljuk:6-11 éves korig (max. 20 fő)
Vezeti: Kotesz Beáta pedagógus; kézműves-oktató
Részvételi díj: 25 000 Ft/Fő
MeseZENGető tábor – Hipp, hopp, ott legyek, ahol akarok!
Időpont: 2020. július 6-10. (naponta 9-16 óra)
Ez a varázsige fog elröpíteni minket olyan varázslatos tájakra, amelyeket csodaszép mesékben
fogunk felfedezni. Eljöttök velünk? Megmásszuk az Üveghegyet, átkelünk az Óperenciás tengeren, megnézzük a 77. szigetét, bemegyünk a Kacsalábon forgó kastélyba és elutazunk még
a Nap fényes pitvarába is. A helyszíneket más és más muzsika fogja még színesebbre
megfesteni, énekkel és tánccal ünnepelünk minden nap végén. Miközben bejárjuk ezt a nagy
utat és az 5. nap hazaérünk, elkészítjük a saját embernagyságú mese-térképünket. És ha a
közepére állunk… ó, de ezt már nem árulhatom el!
Ajánljuk: 6-11 éveseknek (max. 15 fő)
Vezeti: Farnadi Tamara metamorphoses meseterapeuta, ének-zenetanár és Papp Cseperke
tündérkeresztanya
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő

9

KIDS KLUB - Angol tábor ovisoknak és kisiskolásoknak
Időpont: 2020. július 6-10. naponta 8-16 óra (igény esetén 7.30 órától ügyeletet biztosítunk)
Az idei évben új témát választottunk: GYERMEKEK A FÖLDÉRT címmel a
környezetvédelemmel foglalkozunk.
Első nap William levelét olvassuk fel a gyerekeknek, akinek egy rémálma volt arról, hogy mi
történik a Földdel. A gyerekek segítségét kéri, hogy ez a pusztulás ne történhessen meg.
Minden reggel érkezik egy levél Williamtől, hogy mit tegyünk azon a napon.
Egyik nap az esőerdőket védjük, van olyan, amikor a vizeket, állatokat. Tanulunk a szelektív
hulladékgyűjtésről és arról, hogy otthonainkban hogyan termelhetnénk kevesebb szemetet.
Részvételi díj: 22.000 Ft/fő + 6.000,-Ft étkezési díj
Érdeklődés és jelentkezés a kidsclubgyor@gmail.com címen, vagy a 0670/2493092-es
telefonszámon lehet.
NÉPTÁNC TÁBOR
Időpont: 2020. július 6-10. (naponta 9.00-16.00)
Közhírré tétetik…az idei év legforróbb évszakában ismét néptánctábor rendeztetik.
Pergő ritmusok, hagyományos táncok, vidám játékok, gyönyörű népdalok, kacagtató
népmesék, „szorgos kezek” kézműves foglalkozások.
Ajánljuk: 6-13 éveseknek (max. 20 fő)
Vezeti: Belágyi Hanna – koreográfus 30/0577- 4426 hanna.belagyi@gmail.com
Részvételi díj: 22.000 Ft, ami az étkezések közül csak az ebédet tartalmazza (jelentkezési
határidő: június 15.) Jelentkezni lehet telefonon és a megadott e-mail címen!
Igény esetén 7.30-tól felügyeletet biztosítunk!
ENGLISH? FUN! Angoltábor kisiskolásoknak
A tábor során a gyerekek játékos módon ismerkednek az angol nyelvvel. Kalandozásaink során
dalok, drámajátékok, társasjátékok, képességfejlesztő és kézműves foglalkozások segítségével
bővülnek ismereteik és angol szókincsük.
Első turnus - téma: Mesék világa
Időpont: 2020. július 6-10. naponta 9-16 óra
Ki ne szeretne a hercegnők és szuperhősök világában barangolni és közben észrevétlenül
tanulni? Ezen a héten történeteken, mesék világán keresztül ismerkedünk az angol nyelvvel.
Második turnus – téma: Egészséges életmód
Időpontja: 2020. július 13-17. naponta 9-16 óra
A hét témája az egészséges életmód, a foglalkozások során beszélni fogunk különböző
étrendekről, napi rutinról, az emberi testről és sportokról. A témák és játékok szervezésében
dietetikus segítette a munkánkat, hogy az angol nyelvtudás mellett a gyerekek egészségtudatos
magatartása is fejlődjön.
Harmadik turnus – téma: Mi világunk
Időpontja: 2020. augusztus 3-7. naponta 9-16 óra
A „Mi világunk” hét során a gyerekek állatokról, növényekről és a környezetünkről tanulhatnak
angol nyelven, játékos formában. Megismerkedünk a „zero waste” fogalmával és a kézműves
foglalkozások során alkalmazzuk is a tanultakat.
Ajánljuk: 7-11 éveseknek (időpontonként max. 20 fő)
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő - a jelentkezés a tábordíj befizetésével válik véglegessé. A tábor
díja tartalmazza a foglalkozások eszközeit és az ebédet. Kérjük, tízórait és uzsonnát hozzanak
magukkal a gyerekek!
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Érdeklődés és jelentkezés a táborvezetőknél: Áder Nikolett 30/989-9389, Spissich Boglárka
20/965-8671, e-mail cím: english.fun.kids20@gmail.com
Bővebb információt a Facebook esemény oldalán találnak.
FANTÁZIA-NYITOGATÓ napközis tábor
Gyere el velünk és tárjuk ki közösen képzeletünk ajtajait!
Lessük meg mi bújik fantáziánk ajtaján túl! Szeretettel várjuk azokat az általános iskolásokat,
akik szeretik a meséket, szeretik a közösségi játékokat, szeretnek eljátszani történeteket. A tábor
során játékosan gondolkodunk mesékről, megalkotjuk saját mesei karakterünket. Emellett a hét
folyamán rengeteg kaland vár ránk: kézműves foglalkozás, drámajátékok, drámaóra, dalolás és
csoportjátékok, fagyizás. Alkossuk meg közös mesénket!
A tábor két turnusban indítjuk el:
1. turnus időpontja: július 6-10. (naponta 9-16 óráig)
2. turnus időpontja: július 13-17. (naponta 9-16 óráig)
(a két tábor nem épül egymásra, a táborok tematikája ugyanaz)
Ajánljuk: 7-11 éveseknek (max. 20 fő)
Részvételi díj: 24.000/fő - az ár az ebédet és uzsonnát tartalmazza, tízórairól a szülőknek kell
gondoskodniuk.
Táborvezetők: Lakatos Dorina (színész-drámatanár), Szántó Dániel (színész-drámatanár)
„IZGŐ-MOZGÓ” MOZGÁSFEJLESZTŐ TÁBOR
Időpont: 2020. július 13-17. (naponta 9-től 16 óráig)
A tábor minden napján újabb és újabb vidám, játékos jellegű mozgás- és készségfejlesztésen
vehetnek részt az örökmozgó gyermekek. A foglalkozásokon a gyermekek a mesék világába
kalandozva fedezhetik fel a mozgás örömét. A változatos mozgásfejlesztő játékokkal,
kézműveskedéssel észrevétlenül fejlődnek és ügyesednek, miközben közös élményekkel
gazdagodnak.
Ajánljuk: nagycsoportos óvodás gyermekeknek (max. 8 fő)
Vezeti: Németh Márton Gelllért és Varga Tamás
Részvételi díj: 21.000 Ft/fő
KREATÍV ÁLLATBARÁTOK TÁBORA
Időpont: 2020. július 13-17. (naponta 9-16 óráig)
Ezen a héten az állatoké lesz a főszerep. Kézműves és mozgásos feladatokkal, játékokkal
szélesítjük az állatvilágról szerzett ismereteiteket. Ha szeretnél kis kedvenceidről többet
megtudni és szeretsz alkotni, akkor ez a tábor neked szól!
Ajánljuk: 6-12 éveseknek (max: 20 fő)
Vezeti: Szeredi Edit pedagógus és Koródi Tiborné pedagógus
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő
MAKETTEZŐ TÁBOR
Időpontok: 2020. július 20-24. és július 27-31. (naponta 9-16 óráig)
Kezdők megismerkednek a makettezés alapelemeivel, szerszámaival és természetesen
készítünk makettet. Repülő makettel kezdenénk (a könnyebb elkészíthetőség miatt), majd
később készítünk harcjárművet is. Lehetőséget adunk a papírból készült makettekkel való
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ismerkedésre
is!
Haladók dolgozhatnak a már elkezdett makettjeiken, de készíthetnek újakat is.
Ajánljuk: 10-14 éveseknek (max. 12 fő)
Vezeti: Pércsy Gábor technika szakos tanár, a Dunaszegi Körzeti Iskola intézményvezetője
és Kecskés Zoltán volt repülésirányító (segítő munkatárs)
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő
GYÖNGYFŰZŐ TANFOLYAM
Időpont: július 20-24. (naponta 8-12 óráig)
Megismerkedhetnek a gyerekek a népi ékszerektől a modernig a gyöngyfűzés alapjaival,
technikáival. Egyszerű mintákkal kezdünk, így teljesen kezdők is jelentkezhetnek.
Ajánljuk: 10-14 éveseknek (max. 12 fő)
Vezeti: Kiss Ágota népi iparművész, gyöngyfűző
Részvételi díj: 12:000 Ft/fő
ÖKO KREA – NYÁRI TÁBOR
Időpont: 2020. július 20-24. (naponta 9-16 óráig)
Az Öko Krea Tábor programja, a gyerekek által kedvelt kézműves foglalkozások sorozata
környezettudatos elemekkel tarkítva.
A hét folyamán manuális tevékenységek közben gyakoroljuk az újrahasznosítást. Cél, hogy a
gyerekek felfedezzék: az anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag –
késztermék – hulladék – nyersanyag folyamatban. Jó hangulatban, játékosan, közösen ötletelve,
sokat beszélgetve a témáról, izgalmas átalakulásnak lehetünk tanulni.
Ajánljuk: 7-11 éves korig (max. 20 fő)
Vezeti: Kotesz Beáta pedagógus, kézműves oktató
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő
AGYAGCSODÁK – kerámia tábor
Időpont: július 27-31. (naponta 9-16 óra)
Ha kíváncsi vagy hogyan tudsz te is agyag tárgyakat létrehozni, hogy hogyan működik az
égető kemence, hogy hogy is készül a színes bögre, tálka, figura agyagból. Ha érdekel a
kerámiázás csínyja-bínyja, jelentkezz a Kerámia táborba!
Ajánljuk: 8-14 éveseknek (max. 20 fő)
Vezeti: Gyarmati Zsuzsanna keramikus
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő

A tavalyi, vírussal terhelt időszakban 331 gyermek táborozott a Generációk
Háza szervezésében.
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Nyári eseményeink még:
2020.
augusztus
4.
SZOLNOK
KÜLDÖTTSÉGE
A
HÁZBAN!
Ezen a napon Szolnok város küldöttsége járt nálunk, akik a készülő városi kulturális koncepció
kapcsán látogattak Győrbe. Sokat meséltünk nekik a házunkról, néha-néha visszafogva
magunkat, hiszen egy-egy témáról heteket is tudunk beszélni. Köszönjük, hogy meghallgattak
minket és reméljük, hogy néhány ötletünkkel, programunkkal inspirációt is jelentünk majd! Sok
sikert kívánunk a jövőbeni munkájukhoz!
Töreky Zsuzsi/Aranykapu koncertek a Házban:
2020. július 28. (kedd) 17 óra és 29. (szerda) 9.30, 11 és 17órai kezdettel
2020. augusztus 12. (szerda) 10 és 17 órai kezdettel
2020. augusztus 24. (hétfő) 17 óra
2020. október 26. (hétfő) 10 és 17 óra

4. Győr 750. évfordulója A város 750. születésnapjához kötődő eseményeket és programokat a szakemberek már
szervezik, a gazdag kulturális programokhoz a Generációk Művelődési Háza is csatlakozott.
Ezeknek a programoknak az összeállítását 2020. július elején kezdtük el
4.1. ART terek: Győr városának múltjához, kulturális értékeihez és helyszíneihez
kapcsolódó rendhagyó óra
Programunk a művészetpedagógia módszerével teremt kapcsolatot a lokálpatriotizmus
elmélyítésében ezzel együtt a környezettudatos magatartás elsajátításában, épített kulturális
örökségeink, városi legendáink megismerésében.
A projekt gondolati megfogalmazásában, és vizuális és eszközhasználatában lehetőséget nyújt
a helyi várostörténeti tények, ismeretek élményszerű megtapasztalására és azok mostani
életünkbe való bevonására, megóvására. Felhívjuk a figyelmet a globális környezetszennyezés
és a mai ember közvetlen felelősségére, valamint az erre a problémakörre reagáló alkalmazott
marketing és művészet figyelemfelkeltő hatásaira.
Az informális tanulási forma alkalmaival több lépcsőben közelítjük meg a projektelem
lényegét.
hulladéktörténelem röviden, különös tekintettel a régi korok (görög, római, barokk
stb…napjainkig) hétköznapi életre vonatkozó hatásaira
Szituációs, interaktív „illusztrációja” annak, hogy egy ember naponta hány szemetet? kg
termel otthon és egyéb környezetében tevékenységeivel- élettér kiszorítása.
Rövid története a város már említett, kiválasztott szakrális és kulturális helyeinek, ahol a
győri fiatalság társadalmi életének egy részét éli. Az ezekhez a területekhez köthető
polgári hagyományok, történelmi és művészeti események ismertetése
Lokálpatriotizmus és a környezetszennyezés: A modernkori művészet funkciója és hatása
élettereinkre, cselekedeteinkre. A 21.századi művészet irányzatai eszközei és
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hatékonysága a környezettudatos közösségi élet szervezésében a tradíciók
megismerésében és új hagyományok teremtésében.
Az informális tanulási forma során olyan közösségi akciót kezdeményezünk, ahol saját
kampányukat kell megszervezni a művészet eszközeivel (plakát alkotás, kampány a városi
szakrális és egyéb épített kulturális helyek megőrzéséért)
Célcsoport: Általános iskolai és középiskolai osztályok
Megvalósítási időszak: januártól június közepéig (iskolai tanév ideje alatt, havi maximum 2
alkalom
4.2.„Nyomkeresés térben és időben „Kultúr- és művészettörténelmi interaktív kreatív foglalkozások Győr város 750 éves
történelméhez kapcsolódva:
Az előadásokban választ keresünk az egyes korok társadalmi, közéleti, történelmi
összefüggéseire a művészet és művészeti alkotások, technikai találmányok, felfedezések
szempontjából. A foglalkozás célja a, hogy lehetőséget nyújtson a tanórákon elméletben
megismert tények és történetek, történelmi és művészettörténelmi ismeretek élményszerű
megtapasztalására, átélésére. A gyerekek ki tudják próbálni a régi kézműves tevékenységeket,
tárgyakat készíthetnek, és játékos formában tudnak tanulni, a szituációs játékok és interaktív
tevékenységek segítségével. A már meglévő 5 történelmi időszakot feldolgozó témákat
bővítendő céllal valósítanánk meg Győr 750 éves történelméhez kapcsolódóan 2 új téma
feldolgozását. A következő témakörökben.
-Barokk Győr (Mária Terézia szabad királyi várossá avatja Győr városát
-Török idők és a vaskakas legenda feldolgozása
Célcsoport: általános iskola alsó és felső osztálya
Megvalósítási időszak: szeptembertől június közepéig (iskolai tanév ideje alatt, havi 1
alkalom
4.3. Építkezős, raklapos tábor 8.évad:
„Legenda-park” - munkacím
A lassan tíz éve működő külső helyszínen megrendezésre kerülő nyári gyermektáborunk egy
héten 140 fő gyermeket foglalkoztat. A 3 héten keresztül 420 gyermeket.
A 2021-ben megrendezésre kerülő táborunk alaptémája a Győri legendák feldolgozása, helyi
zenei és képzőművészeti kulturális örökség alapján. Régi korok (helyi speciális –szigetközi)
gyermekjátékainak felelevenítése. stb
Az eddigi évek hagyományai alapján a raklapokból és egyéb újrahasznosításra alkalmas
anyagból építjük és alkotjuk meg tábori környezetünket. Minden csapat a saját házát majd a
közösségi tereket hozza létre az adott témához kapcsolódóan. A tábori életet sok játék és kreatív
foglalkozások teszik színessé szem előtt tartva a közösség építő erejét, az alkotómunka és a
környezetvédelem fontosságát. Bár a tábori építkezés alapjait még mindig a raklapok adják,
sokkal többet szeretnénk felhasználni az egyéb újrahasznosítható alkotó anyagokból a
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környezettudatosság jegyében. Idén a gyerekek Győr város történelmi eseményeit és
városunkhoz fűződő legendáit ismerhetik meg, majd ennek keretén belül felépítik a
legendákhoz fűződő objektumokat, A művészet egyéb területein megjelenő elemeket
felhasználva (játék műalkotásokkal) tarkítva szeretnénk közösen kialakítani azt a tér élményt,
ahol három hétig folytatjuk alkotómunkánkat.
Célcsoport: 7-12 éves korosztálynak

4.4.Lámpást viszek adventi készülődés a Generációk Művelődési Házában: Győr
történetéhez kapcsolódóan régmúlt karácsonyi hangulatok felelevenítése.
1: 750 évet felölelő, különböző korok, régmúlt karácsonyi díszek elkészítése, vásári hangulat
felelevenítése.

2: Karácsonyfa kiállítás több korszak jellemző karácsonyi díszeiből, hozzá kapcsolódóan a
régmúlt karácsonyi szokásainak bemutatása, zene, ajándékozási szokások, ételek stb. Vizuális
séta a Karácsonyi időszakok történelmi megéléséről.
Célcsoport: családok

4.5.Magyar Kultúra Napja képzőművészeti alkotópályázat
A Magyar Kultúra Napja alkalmából képzőművészeti alkotópályázatot hirdetünk felső
tagozatos általános iskolás és középiskolás korosztály részére.
A pályázat témája: A pályázókat arra kérjük, hogy összetett alkotásokban mutassák be Győr
kulturális sajátosságait és városi legendáit. Kérjük, hogy a vizuális kifejezésmódban újszerű
módon, egyéni, sajátos szűrőjükön keresztül jelenítsék meg a kiválasztott kulturális emlékeket.
A téma megjelenítése festészet, grafika, illusztráció, fotó, szobrászat, tárgyalkotás műfajok,
ezen túl akár vegyes, illetve kollázs-montázs technika alkalmazásával történhet.
A pályázatra egyéni alkotásokat várunk. A legjobb alkotásokat díjazzuk, a művekről és a
díjazott alkotókról készült fotókat facebook oldalunkon és honlapunkon bemutatjuk.
A beküldött alkotásokból a Kultúra Napjára kiállítást rendezünk, mely minimum 30 napon
keresztül nyilvánosan megtekinthető lesz a közönség számára.
4.6.„Régi Emlék „online pályázat:
Intézményünk facebook oldalán megjelenő kiállítás. Régi képek, képeslapok, Győri tárgyi
emlékek online feltöltése, Albumokra való bontásban pl: Cziráki emlékmű, Ady város,
Belváros, Csónak házak, vízi telepek stb
4.7.Győri Gyerekpiknik - városi gyereknap:
Minden május utolsó vasárnapján ismét várjuk a gyerekeket, és családokat az Aranypart II-re.
Az érdeklődők sok érdekes játékban vehetnek részt, kézműves foglalkozásokon szép tárgyakat
bütykölhetnek. A színpadon közben bábosok és zenészek gondoskodnak a közönség
szórakoztatásáról. Mindezeken felül játékbemutató, óriástársasok, körhinta és sok egyéb színes
program várja az Aranypartra látogatókat!
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A rendezvényünk keretében idén Győri legendák és történelmi nevezetes személyekkel
szeretnénk megismertetni a győri családokat:
- A szigetközre jellemző különböző történelmi ügyességi játszóházakkal,
- Történelmi installációk bemutatásával: (Régi Győr híres emberei Győrben, élethű nagyságú,
, fotózásra alkalmas festett táblák pl.Mária Terézia, Napóleon, Mátyás király, Vaskakas , Jedlik
Ányos stb…
- Győr óriás látképének megalkotásával
- Historikus táncház zenekarral:
- Kard rendje bemutatóval
- Győri Hírességek gyerek szemmel. : játékos arcképcsarnok
4.8. Új Kisfaludy Nap Összművészeti Fesztivál
1963-tól kezdődően Kisfaludy Napok elnevezéssel évtizedekig rendeztek tehetségkutató
versenyeket a városban. Ez a középiskolásoknak szervezett program megyénkben, így
városunkban is legendássá vált. Nincs olyan szülő (lassan nagyszülő), aki középiskolás
éveikben ne találkozott volna ezzel a rendezvénnyel, ahol a művészet iránt érdeklődő és
fogékony fiatalok bemutatkozhattak, tehetségüket összemérhették társaikkal, produkcióikat
zsűri által minősítették, gálaműsoron szerepelhettek.
A legutolsó, sorban a 49. rendezvényt 2012-ben tartották, a sorozat ott megszakadt.
A Generációk Háza tervei között régóta szerepelt ennek a programnak a folytatása,
egyben a hagyomány felélesztése.
2019. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezdeményezésünk mellé állt, és
támogatta a fesztivál újraindítását, melynek alapján 2019. november 8-án meghirdettük és
megvalósítottuk az Új Kisfaludy Nap Összművészeti Fesztivált - Győr város közigazgatási
területén működő középfokú oktatási intézmények diákjai részére.
A kilenc művészeti kategóriában összesen több mint 260 diák vett részt, több mint 200
nevezéssel. A rendezvényt összefogásban valósítottuk meg, melyen nagy örömmel vettek részt
mind a diákok, a felkészítő pedagógusok, illetve a zsűrit alkotó szakemberek.
A nagymúltú rendezvénnyel hosszú távon tervezünk, mindenképpen szeretnénk folytatni,
célunk, hogy minden évben, tavasz folyamán megszervezhessük az Új Kisfaludy Nap
Összművészeti Fesztivált Győr város középiskolás fiataljai részére.
2021. év tavaszán szeretnénk újra megszervezni az Összművészeti Fesztivált nyolc (kilenc)
kategóriában:
előadóművészet - népzene, könnyűzene, klasszikus zene, vers- és prózamondás, egyéb előadóművészet,
alkotóművészet - vers- és prózaírás, képzőművészet, fotó, (film).
Minden kategóriában országosan is ismert művészekből és alkotókból, valamint helyi
szakemberekből álló zsűrit kérünk fel a produkciók értékelésére. Megtartva a hagyományokat,
a fesztiválon résztvevőket arany, ezüst, bronz minősítésben részesítjük, valamint lehetőséget
teremtünk kiemelt díjazásra is – kategóriánként néhány produkció részére.
A rendezvény a város kulturális intézményeinek, közösségi tereinek összefogásával valósul
meg. A legtöbb programot a házigazda Generációk Háza intézményében szervezzük, a két
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irodalmi kategóriának a dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér fog helyszínt biztosítani.
Célunk, hogy a múlt értékeit megőrizve, a mai kornak megfelelő, színes, közvetlen hangulatú
kulturális programot hozzunk létre a város fiataljai számára, és ennek folytonosságát
biztosítsuk.
A tehetséggondozó programmal hozzájárulunk a fiatalok képességeinek kibontakoztatásához,
önismereti fejlődéséhez, önkifejezési eszközeik bővítéséhez. Ezeken túl a művészekkel való
találkozás lehetősége, egymás fellépéseinek nyomon követése, valamint a nap során szerzett
élmények rengeteg, reményeink szerint mind-mind olyan eleme a projektnek, amely
érzékenyíti, a kultúra, művészet, kreatív ipar felé nyitottá teszi a résztvevő fiatalokat, hatással
lehet képzettségükre, életminőségükre.

5. Őszi időszak – nyitva a látogatók előtt a Generációk Művelődési
Háza
(2020. szeptember 1 – november 11.)

Szeptember 1-én, betartva mindent szabályt, maszkviselet még a foglalkozásokon is,
fertőtlenítés, távolságtartás, megkezdték a szakkörök, csoportok a munkájukat.
Szeptember 6-12 között intézményünkben volt a Születés Hete programsorozat mely sok leendő
szülőt, kismamát, kispapát vonzott, nekik szóló előadásokkal, szakmai programokkal.
TÖK JÓ NAP (2020. október 17.)
Őszi nagyrendezvényünk a Tök jó nap kapcsán egyik szemünk sírt, a másik nevetett.
örültünk, hogy egyáltalán megtarthattuk a programot, de egyben szívfacsaró is volt, ahogy a
hozzánk érkező kb. 150 látogatónkat osztottuk ki hova, melyik terembe mehet, sehol ne
legyenek 10 főnél többen egy-egy játszóházban.
A leghűségesebb látogatóink kitartottak mellettünk és nagyon fegyelmezetten vettek részt a
programokon, melyek a következők voltak:
- Andelim Portré – Kulcsár Melinda
- Baboth Dóri - Kézírás Dekor műhelyében Dóri derűt és iróniát sugárzó kalligráfiáit
csodálhattátok meg és próbálhattátok ki.
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- A Kids Placc-tól Varga Vanessa segített nektek válogatni a vidám és kedves textil játékok,
maszkok és textil uzsonnás táskák között.
- A Francia Kék Műhelyben Kovács Vivivel békebeli hangulatot idéző lakás dekorációkat
festhettetek.
- Kotesz Bea szakköre pedig az újrahasznosítható kávékapszulák lehetőségeibe vezetett el
Benneteket.
- Scrapbook Műhelyben Reidl Krisztával alkothattatok csodálatos könyvjelzőt.
- Füzi Rozi mesélt a Rátóti csikótojásról - mi másról, hisz itt is egy szép sárga tök a főszereplő.
- Albert Nóri a legapróbbaknak mesélt, játszott és csörgőt készített.
PetraKerámia Műhelyben agyag tökök és nyomatok készültek.
- A „zöld” újrahasznos játszóházakban pedig textilbatyut, papír dísztököt, tökös házikót, és őszi
faleveles memóriajátékot alkothattatok a Generációk Háza munkatársaival.
Őszi szüneti hét:
2020. október 26. (hétfő)
Tűzzománc foglalkozás Marosi Katival
Tojástartóból őszi koszorú Jankó-Lulity Barával
MeseZENGető foglalkozás Farnadi Tamarával
2020. október 27.(kedd)
Tűzzománc foglalkozás Marosi Katival
Malomjáték készítése Tóth Laurával
2020. október 28. (szerda)
Gyöngyfűzés Kiss Ágotával
Őszi bohém függődísz Gorgosilits Ildikóval
2020. október 29. (csütörtök)
Papírmasé lámpás Fazekas Antóniával
Gyöngyfűzés Kiss Ágotával
MeseZENGető foglakozás Farnadi Tamarával
2020. október 30. (péntek)
Kerámia díszek Bognár-Tóth Petrával
Babaház készítő workshop Gyürü Veronikával
A
Köszönjük
Magyarország!
programsorozat
keretein
belül:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkársága, a
Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben kialakította az előadóművészeti
szféra támogatásának rendszerét.
A „Köszönjük, Magyarország!” címmel közzétett felhívásával, az érintett művészek
egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra kíván lehetőséget teremteni, hogy a
pandémiás időszak elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek; a
veszélyhelyzet utáni időszakra fellépésekkel, előadásokkal készülve kulturális szolgáltatásokat
nyújtsanak, ezzel segítve a későbbi normalitáshoz való visszatérést és kibontakozást.
A program keretein belül BEFOGADÓ INTÉZMÉNY címre regisztráltunk, amelyet nagy
örömünkre meg is kaptunk. A felsorolt produkciók közül kettőt hívtunk meg intézményünkbe:
2020. október 19-én hétfőn Jáger András színművész „ÁLMOM AZ ISTEN” című verses,
zenés, bábos előadásának adhattunk helyet. A Kazinczy Ferenc Gimnázium 11.b. osztályának
fiataljai remek, befogadó és érdeklődő közönségnek bizonyultak!
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2020. november 8-án vasárnap 15 órai kezdettel a KECSKEMÉTI CSÖRÖMPÖLŐK
ZENEKAR -Kalandozások Csudafalván című ONLINE koncertjét láthatták az érdeklődők
Fb-oldalunkon. Erre a megoldásra a vírushelyzet miatt volt szükség, hiszen számunkra a
legfontosabb
mindenen
közreműködő
és
résztvevő
biztonsága.

6. Generációk Zöld Belvárosa - a Generációk Művelődési Háza
felújítása
2020-as évünk a felújításra való felkészülés jegyében zajlott, az eredeti tervek szerint már tavaly
elkezdődtek volna a felújítási munkálatok, csak visszavonták az aktuális pályázatot és pár
hónap múlva újra beadta az önkormányzat egy jobb konstrukcióra.
A TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002 számú, Generációk Zöld Belvárosa elnevezésű pályázat
megírása és a közbeszerzés elindítása is a 2020-as évhez köthető.
A közelgő felújítás ténye meg is határozta technikai munkatársaink feladatait a tavaszi és az év
végi zárás alatt is. Megtörtént a selejtezés, a leltározás, elkezdtük leüríteni a padlást, szanáltunk,
dobozoltunk.
A felújítás idejére több önkormányzati ingatlanrészt kaptunk üzemeltetésbe, ahol
munkatársainkkal dolgozunk majd a felújítás ideje alatt, ahol a 72 csoportunkat próbáljuk
elhelyezni, illetve ahová a Ház kiürítése után el tudjuk helyezni az összes felszerelésünket.
Ezek az ingatlanok kerültek az üzemeltetésünkbe:

1.
2.
3.
4.
5.

telephely megnevezése

telephely címe

Klubhelységek
Szakköri helyiségek
Foglalkoztató termek
Iroda helyiségek
Raktározási lehetőségek

9021 Győr, Kazinczy utca 3.
9022 Győr, Újkapu utca 1-3.
9021 Győr, Virágpiac tér 3.
9023 Győr, Hermann Ottó utca 22.
9024 Győr, Eszperantó utca 32.

Technikai személyzetünknek így ennyivel több helyiséget kell tisztán, rendben tartania, és
természetesen a távolság, a telephelyek megközelítése is nehezíti a munkát, nem beszélve a
plusz, rezsi kiadásokról, úgy, hogy intézményünknek szinte semmi bevétele nincs a bezárás
miatt.
A pályázat tartalmas Soft programokat, melyeket a felújítás ideje alatt kell megvalósítanunk.
Ezeknek a programoknak a kialakítása, megtervezése kezdődött el 2019. októberében, közösen
a Települési Főosztály, Városfejlesztési Osztály, Stratégiai Csoportjával és a Győr Plusz
munkatársaival.
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Soft programok röviden
1. „Megújuló világunk”
- 2021, okt.- 2022. ápr.
- 10 alkalom
- Művészet- és kultúrtörténeti rendhagyó óra a környezettudatosság jegyében:
A rendhagyó órák célja, hogy témáiban, vizuális megfogalmazásaiban és eszközhasználatában
is lehetőséget nyújtson a tanórákon elméletben megismert tények és ismeretek élményszerű
megtapasztalására, átélésére. A résztvevők megismerik az egyes korok által felvonultatott
technikai, kulturális, környezeti vívmányokat, megértik azok összefüggéseit. Az egyes
történelmi korok kulturális, művészeti és tárgyi eszközeinek, találmányainak megismerésével,
újra alkotásával növeljük kulturális ismereteiket, tudatosságukat, kreativitásukat.
Minden foglalkozás keretjáték közé ágyazódik be, amin belül az adott kor fontos vívmányait
és jellemzőit fedezik fel, majd csoportosan elkészítik a saját környezetvédelmi projektjüket,
kampányukat.
Megismerhetik, hogy a környezetszennyezés és a recycling művészete hogyan és mi módon
kapcsolódik össze.
A foglalkozás menete:
1. Hulladéktörténelem röviden - különös tekintettel a régi korok (görög, római, barokk) és
napjaink hétköznapi életére vonatkozó hatásaira
2. A mindennapi tevékenységeink hulladéktermelő következményei, közvetlen életterünk
kiszorítására irányuló hatása - szituációs, interaktív játék.
3. Környezetszennyezés a Földön - képanyag vetítés: a világ környezetszennyező emberi
tevékenységéről és annak hatásairól – az élettér kiszorítása a földön.
4. A recycling művészete - az újrahasznosító művészet figyelemfelkeltő hatása a
környezetvédelemre. A kortárs művészet megújító hatása.

2. „Újramóka” - kézműves öko-játszóházak, családi nap:
-2021 tavasz,
-2021 tél,
3 óra/ alkalom
Környezetvédelmi és fenntarthatósági ismeretek, érdekességek átadása, újrahasznosítható
alapanyagokból kézműves, kreatív alkotások elkészítése.
Tojás fesztiválon (2021 tavasz), Lámpást viszek program (2021 tél
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3. Környezetvédelmi témájú alkotói pályázat:
- 2021 adventi időszak
Környezet tudatos, öko - adventi koszorúkészítő pályázat. A nyertes alkotók díjazása.
- Facebook promóció, a posztok alapján történik a helyezések kiosztása

4. Öko-Workshop óvoda- és iskolapedagógusoknak:
- 2022. február
- 4 alkalom x 3órás foglalkozás
Pl.: Tavaszi tanterem díszítés ötletek, rajzórába beépíthető öko-foglalkozások gyakorlatban
való alkalmazása.
4 db témakör: textil, fém, műanyag, papír
1. Eötvös park – „Zöld park” fesztivál:
2021. szeptember
10.00-18.00-óráig
2. Generációk Háza – Háznyitogató hétvégéje
2022.május
10.00-18.00 óráig
A Háznyitogató program keretében bemutatkoznak intézményünk csoportjai.
Pincétől a padlásig, minden helyiségben a látogatók betekintést nyerhetnek és kipróbálhatják
csoportjaink tevékenységeit, a babáktól az idős korosztályig:
Kreatív tevékenységek:
- Környezetvédelmi Öko-játszóházak
- Kosárfonás kiállítás és bemutató, kerámia műhelymunka
Babás foglalkozások:
- Ringató koncert Töreky Zsuzsival, mese-műhely
Zenés, táncos foglalkozások
- Néptánc bemutató és táncház
- Senior tánc, Ifjúsági táncok (népi- és modern)
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Kiállítás:
- Vasútmodell kiállítás
- Kosárfonás kiállítás és bemutató
- Kerámia kiállítás
Színházi produkciók:
- Arrabona Diákszínpad bemutatkozása, interaktív színházi élmény
- Füzi Rozi interaktív meseszínháza
Egyéb csatolt ötletek:
Öko-pályázatok: újrahasznos alapanyagokból a győri Városházát, a Generációk Házát és az
Eötvös parkot felépíteni
- Cókmóka design divatkiállítás és bemutató (Eötvös parki fesztivál díjazottjai)
- Fenntartható polc-könyvtár (már működik)
-Fenntartható büfé
- A fedett udvarunkon egy állandó kiállítás a Generációk Háza tevékenységeiből, ahol a funkció
és a bemutató
A Háznyitogató program keretében bemutatkoznak intézményünk csoportjai.
Pincétől a padlásig, minden helyiségben a látogatók betekintést nyerhetnek és kipróbálhatják
csoportjaink tevékenységeit, a babáktól az idős korosztályig:
- A fedett udvarunkon egy állandó kiállítás a Generációk Háza tevékenységeiből, ahol a funkció
és a bemutató találkozik az újonnan kialakított helyszínünkön. A bútorok és a design az
intézmény tevékenységére utalnának: pl: pillebútor, raklap bútor, papírmasé dekoráció.
Az „ötletspájz”- (szekrénykiállítás) részen pedig egy újrahasznosított festett szekrényben egy
állandó kiállítást rendeznénk be az évnek megfelelő újrahasznos dekor ötletekkel.
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7. Covid második hullám
2020. november 1-től a közművelődési intézmények újra zárva
A covid második hulláma alatt is online tartalmakkal vártuk minden nap látogatóinkat.
Hétfőnként: Nézelődj, készülődj! – ünnepi dekorációs ötletek tárháza
Kedd: Ha kedd, akkor kézműveskedj! - kézműves ötletek karácsonyhoz kapcsolódóan videók
Szerda: Csomagoljunk pikk-pakk! – ünnepi csomagolási ötletek albuma
Csütörtök: Légy Te is alkotó!- Várjuk a karácsonyhoz kapcsolódó meséket, verseket,
alkotásokat!
Péntek: Mesebeli téli Győr! – Füzi Rozi felhívása
Szombat: Téli mesék Füzi Rozival!
Vasárnap: Kisült-e már? Ünnepi finomságok albuma
2020. november 12. Kézműves videó: Papírtök készítése Jankó-Lulity Barával
2020. november 20. Mesebeli téli Győr felhívás szöveg:
A hűvös szelek lassan-lassan elhozzák az év végét, bizony belépünk az adventi időszakba.
Ilyenkor megtelik a szívünk az ünnepet váró izgalommal, télies díszbe öltöztetjük
otthonainkat, munkahelyeinket.
De a házak nem csak belülről lesznek díszesek, hanem az utcákon végigtekintve is látszik,
hogy valami készülődik. Télen a legnagyobb öröm, amikor az égből puha hópihék szállnak, és
reggelre hókucsmába öltöztetik a világot.
Ugye Te is szívesen sétálsz az adventi hetekben Győrben? Ilyenkor a városban bármerre is
tekintünk, minden az előttünk álló karácsonyra, a Kisjézus érkezésére irányítja a
figyelmünket.
Hozzuk együtt létre a Mesebeli Adventi Győrt! Arra kérünk Benneteket, hogy építsétek meg a
téli várost: elhasznált müzlis dobozokból, flakonokból, kartonpapírból készítsetek egy-egy
házat, hidat, de nagyon szívesen látnánk akár a győri Városházát, a téli szökőkutat, a fényes
füzérekkel díszített Baross utat is.
Az elkészítéshez segítségül hívhatjátok Füzi Rozi videóját, ahol lépésről lépésre követhetitek
a házikók létrejöttét.
+ Rozi videó – házikók elkészítése
Az elkészült házikókat kérjük, hogy 2021. JANUÁR 29. PÉNTEKIG adjátok be hozzánk az
Aradi vértanúk útján lévő Házunkba, ahol az előtérben, termekben létrehozzuk a mesebeli
Győr kanyargós utcáit, tereit. Kérjük, hogy az elkészült házikók alján tüntessétek fel
neveteket, elérhetőségeteket.
2020. december 8. Kézműves videó: Filc szív készítése
2020. december 15. Kézműves videó: Karácsonyi képeslap készítése
2020. december 22. Kézműves videó: Szeretet befőtt készítése
Facebbok oldalunk éves elérése 2020-ban 16.452, míg
Honlapunk éves látogatottsága 108.588 volt.
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8. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedéseink
Partnereink körét pontosan meghatározzuk, folyamatosan bővítjük, s őket tájékoztatjuk a
tevékenységünkkel kapcsolatos tudnivalókról.
A partnereink igényét, véleményét és elégedettségét igyekszünk folyamatosan megismerni,
ennek érdekében adatgyűjtést végzünk. Az adatgyűjtés kérdőív, illetve személyes megkérdezés
formájában történik, évente két alkalommal, januárban és május végén. Egyedi programok,
tanfolyamok esetében a rendezvény, képzés végén kérjük ki a résztvevők véleményét.
Partnereink igényeire folyamatosan reagálunk, javító, fejlesztő intézkedéseket teszünk.
Folyamatosan részt veszünk szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az
egymástól való tanulást segítő hálózatszerű együttműködésekben.
Figyelemmel kísérjük a hasonló tevékenységet folyatató intézmények munkáját, a máshol
bevált módszereket, eljárásokat a tevékenységünk hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez
felhasználjuk.
Programjainkon értékelő lapot készítünk, mely tartalmazza a sikeres elemeket és a
szükséges változtatásokat.
Folyamatosan végzünk adatgyűjtést, amely az intézmény működését befolyásoló gazdasági,
szociokulturális és más külső tényezők felmérésére és értelmezésére irányul.
Vizsgáljuk működésünk teljesítményére vonatkozó gazdasági mutatókat, adatokat, a
tervek teljesülésének arányát. A gyűjtött adatokat, információkat felhasználjuk az
intézményi stratégia alakításához
A rendezvények szervezését segítő dokumentumokat folyamatosan elkészítjük.
9. PR munka, sajtókapcsolatok, marketing
Az intézményben folyó alkotómunka folyamatos reklámozást igényel. Fontos, hogy színes,
sokrétű alkotótevékenységünket megfelelően reklámozzuk. Célunk, hogy minél szélesebb
körben érjük el a közönséget, valamint, hogy a promóciós anyagjaink minden korosztály
érdeklődését felkeltsék.
Ennek érdekében jó kapcsolatot ápolunk a helyi (pl. GyőrPlusz, Kisalföld), valamint országos
médiával. Információval látjuk el Győr turisztikával foglalkozó társintézményeit, valamint
kapcsolatot tartunk a városban működő, turizmussal foglalkozó honlapokkal is, így további
lehetőség nyílik szélesebb látogatóréteg elérésére.
Programkínálatunkat heti és havi szinten továbbítjuk a médiának, állandóan frissülő
honlapunkkal, közösségi oldalunk által és e-mailes kapcsolattartással érjük el a befogadó
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közönséget. Havi hírlevelünkből pedig a honlapunkon feliratkozott érdeklődők kaphatnak első
kézből friss információkat programjainkról.
- Színes tájékoztató füzetjeink, plakátjaink, szóróanyagaink összeállítása, valamint ezek
óvodákba, iskolákba történő eljuttatása
- A közösségi médiában való megjelenés – a Generációk Háza Facebook oldalainak
adminisztrációja, frissítése
A visszajelzések alapján a Facebook a leghatékonyabb reklámfelületünk - az itt megjelentetett
információk érik el potenciális ügyfeleinket - még az idősebb korosztályból is
- A 2016-ban felállt új honlapunk folyamatos frissítése, információval való megtöltése
- kapcsolattartás a nyomdai munkák tervezését ellátó grafikussal - nyomdát nem igénylő
szórólapok,
szóróanyagok
szerkesztése
online
tervező
felületen.
- a GyőrPlusz Rádió havi szintű programajánlójában megjelenés
- A Generációk Háza reklámozása "kisfilmeken" keresztül - egy-egy érdekes (esetleg
ünnepkörhöz kapcsolódóan) általunk készített tárgy elkészítése lépésről-lépésre - youtube
csatorna létrehozása
- Új intézményi kiajánló; új molinó terveztetése, meglévő roll-upok újra terveztetése
- Új imagefilm létrehozása a Shineart Studio közreműködésével,
(a film tervezett összideje 1-1,5 perc).
A Generációk Háza előző imázsfilmje 2010-ben készült, mely a benne szereplő információk és
a film felépítése/képi világa miatt is idejétmúlt.

10. Pénzügyi háttér
A 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata 89.380.673 Ft, év végére a módosított
előirányzat 89.517.292 Ft-ra emelkedett.
Ebből az intézmény saját hatáskörében végrehajtott módosítása 4.734.774 Ft, irányító
szervi módosítása 4.598.155 Ft
A beszámolási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi eszközök biztosították a
zavartalan gazdálkodást.
A fenntartótól kapott támogatás kiegészítéséhez, a programok lebonyolításához szükséges
anyagi eszközöket saját bevételből és pályázatokból igyekszünk pótolni.
Bevételi forrásaink:









részvételi díjak
tagsági díjak
programok belépődíjai
tábori részvételi díjak
képzési díjak
terembérleti díjak
pályázati források
egyéb támogatási összegek

Bevételi kötelezettségünk 2020-ben: 11.855.210 Ft volt, melyet 11.593.903 Ft-ra
tudtunk a vírushelyzet miatt teljesíteni. A 261.307 Ft bevételkieséssel csökkentettük a
kiadási előirányzatot.
Alkotóműhelyeinket, tanfolyamainkat, a nyári táborokat önköltséges alapon szervezzük, s ezen
felül a lehető legtöbb pályázati lehetőség kihasználásával, támogatók megnyerésével,
rendezvényeink hatékonyabb népszerűsítésével szeretnénk további forrásokat szerezni
programjaink megvalósításához.
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Intézményünk ez évi terveivel reméljük sikerül egyrészt a velünk szemben fennálló igényeket
kielégítenünk, másrészt új, az állandóan változó elvárásoknak megfelelő értékes programokkal,
tevékenységi körökkel új közönséget, új partnereket megnyernünk.

11. Pályázatok
11.1. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01224 Pályázat
A Generációk Háza 2020. januárban pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-044-2
számú, Mutasd meg magad című helyi felhívásra. A pályázatunkat elfogadták, 2020. október
5-én megkaptuk a támogató okiratot, így a bejelentést követően, november 5-én
megkezdhettük az első programelemek megtartását.
A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01224 számú, Legyünk többek együtt című nyertes
pályázatunk célja a közösségteremtés, közösségfejlesztés.
Tervezett projektünkben főként olyan közösségi alkalmak megvalósítását tervezzük, ahol nem
feltétlenül a kimagasló végeredmények, hanem a közösen és örömmel létrehozott alkotás és
munka, a közösségi élmény, a közösségi részvétel, a befogadás segítése, a képességek
kibontakoztatása, a személyiségformálás a cél.
Nem formális és informális tanulást támogató alkalmainkkal kiemelten fejleszteni kívánjuk a
művészeti és kreatív képességek kibontakoztatását, az anyanyelvi nevelést, a kézműves
hagyományok ápolását, a környezeti nevelést, a tehetséggondozást, a személyiségformálást, a
sokoldalú képességfejlesztést.
 Belvárosi Alkotókör
A 16 alkalom alatt 5 féle technikával és tárgyalkotó módszerrel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A csoport tagjai, kézműves - szakértő vezető irányításával kreatív művészeti
tevékenységet végeznek, eközben önálló, valamint kollektív problémamegoldással is
találkoznak. Ezen műhelyfoglalkozás azon túl, hogy a közösségépítés eszközével fejleszti a
résztvevők közösségtudatát, együttműködési készségét, erősíti a csapatszellemet is. Célunk a
kreativitás fejlesztése, alkotótevékenység, új kézműves technikák elsajátítása. Célcsoport:
felnőtt lakosság.
 Emlékőrzés Kézműves Műhely
A scrapbook technikán alapuló művészeti műhelyfoglalkozások célja a felnőtt korosztály
vizuális és kulturális szemléletének igényes kialakítása, a környezet szemléletalapú
megfigyelése és ábrázolása, az önkifejezés és érzelmi kiegyensúlyozottság fejlesztése,
kommunikációs képességek javítása, az önálló gondolkodásmód és a csoportban való dolgozni
tudás összhangjának megteremtése.
A scrapbook egyfajta emlékmegőrzési technika, melynek az az érdekessége, hogy egy fotón
megörökített emléket, kedves pillanatot próbál feldolgozni és feledhetetlenné tenni. Egyfajta
dokumentáció, amiben az adott pillanatot (portréfotó, elkapott vicces pillanat) vagy egy
hosszabb folyamatot (pl. nyaralás, születésnap, utazás, esküvő) próbáljuk megőrizni,
kiegészíteni, dokumentálni, hogy amikor elővesszük újra átélhessük az élményt. Készíthetünk
belőle ajándékot ünnepekre, vagy egyszerűen csak emléket saját örömünkre.
A programsorozat 16 alkalmas, hetente, csütörtökönként 9 – 11 óráig tart.
A foglalkozást 2020. november 5-én elkezdtük.
 Baba-Mama-Papa Klub
A foglalkozás-sorozat célja: közösségformálás, kapcsolatépítés, tanácsadás kisgyermekes
családok részére. A klub közvetlen célja, hogy közösségi teret biztosítson a hasonló
életszakaszban járó, hasonló kérdésekkel, szükségletekkel, igényekkel küzdő fiatal szülőknek,
támogassa a szülői identitás alakulását, lehetőséget nyújtson az önismereti fejlődésre.
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Foglalkozásvezető: Albert Nóra szülésfelkészítő tréner, szülési- és gyermekágyi tanácsadó és
támogató, óvodapedagógus.
A foglalkozássorozat 8 hónapon keresztül, 16 alkalommal, alkalmanként 2 órában zajlik.
A programot 2020. november 5-én elkezdtük, a további alkalmak intézményünk zárva-tartása
miatt a későbbiek folyamán kerülnek megtartásra.
 Egy nap népviseletben
„Az egy nap népviseletben” elnevezésű nap 2015-ben indult útjára világszerte hagyományőrző
és civil csoportok kezdeményezéseként. Ehhez a jeles naphoz kapcsolódva, programunkkal
célunk, hogy hagyományainkat, szokásainkat tovább örökítsük.
A rendezvény ideje alatt a résztvevők megtekinthetik az egyik együttműködő partnerünk, a
Cifra Műhely Egyesület által kiállított cifra bútorokat, valamint megismerhetik a kalotaszegi
viseletek sajátosságait az egyesület kiállításának köszönhetően. A programelemként szereplő
kézműveskedés, közös alkotás során maradandó tárgyakat alkotunk két olyan elismert, és helyi
értékeket is őrző kézműves alkotóval, mint Tóth Ildikó - kékfestő népi iparművész, valamint
Kiss Ágota - gyöngyfűző népi iparművész.
A kézműveskedést követően teret és időt biztosítanánk a gyerekeknek, fiataloknak az
ismerkedésre, beszélgetésre. Ezután egy népzenei koncerten vehetnek részt, majd
tánctanításban és táncházban gyarapíthatnák tudásukat, mélyíthetnék el ismereteiket a
résztvevők. A tánctanítást terveink szerint Vrábel-Vehrer Krisztina, Vrábel János, valamint
Antal Áron táncoktatók végeznék. A koncertező és a táncházi zenekar lehetőség szerint
Győrből vagy szoros vonzáskörzetéből hívjuk - terveink szerint Németh Dénes és zenekarát.
A program regisztráció köteles, viszont a kora esti koncert, tánctanítás és táncház a lakosság
számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
 Győri művészek, győri gyerekeknek
A városi gyereknap alkalmából új programelemmel szeretnénk színesíteni nagyszabású
rendezvényünket. Győri amatőr tánccsoportoknak, zenekaroknak adunk bemutatkozási
lehetőséget, illetve győri művészekkel szervezünk kreatív találkozási, alkotó fórumot
gyerekeknek.
Terveink szerint a programra két profi győri zenekart hívunk interaktív programmal, ezen felül
két győri képzőművész tart alkotó foglalkozást a jelen lévő gyerekeknek, mely foglalkozás célja
közös alkotás létrehozása. A közös alkotás témája egy győri legenda megjelenítése lesz,
melynek kapcsán a gyerekek identitástudata fejlődik, megismerik lakóhelyük értékeit,
hagyományait. Szeretnénk ezzel egyrészt a helyi értékeket bemutatni, másrészt a gyermek
korosztály kulturális aktivitását megalapozni, közösségi élményt nyújtani, az alkotás örömét
megtapasztaltatni.
 Játsszunk mesét!
A Generációk Háza egész éven át több nagyrendezvényt szervez különféle témákban,
ünnepkörökben. Ezeken az alkalmakon sokrétű a program, mindig a témának megfelelően.
Most ezeket a programokat szeretnénk egy új elemmel kibővíteni.
Interaktív mesefeldolgozás együtt a közönséggel - aki tartja Füzi Rozi óvónő, mesemondó.
Mesedramatizálás kapcsán a gyerekek aktív közreműködői lehetnek egy-egy mesének,
közösen, kreatívan alakíthatják a történetet, belebújhatnak egy-egy kedvenc mesehős bőrébe.
Megismerkedhetnek a magyar népmesék csodálatos világával, győri legendákkal, valamint más
népek történeteivel.
A drámapedagógia eszközeivel, megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé,
„tapinthatóbbá” válhat a mese. A gyerekek részeseivé válhatnak az ismeretek befogadásának,
nemcsak passzív szereplői a foglalkozásoknak, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő
tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik garancia erre.
 Amatőrök és alkotók
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Programunkkal a középiskolás korosztályt szeretnénk megszólítani a színjátszás segítségével.
Arrabona Diákszínjátszó csoportunk e korosztály mindennapi problémáját feldolgozó legújabb
előadását szeretnénk bemutatni győri középiskolás osztályoknak, melyhez a jelenlévő helyi
alkotók, színészek fűznének magyarázatokat, beszélgetnének a jelen lévő gyerekekkel. Az
előadás témája, mely nagyon foglalkoztatja ezt a korosztályt, a nem megfelelő kommunikáció
hatása a döntéseikre, az önértékelésükre, a közösség kritikájának építő és romboló hatása, az
önpusztítás felé fordulás,a testképzavar, az elfogadás fontossága, az értékválság.
Programunkkal szeretnénk a középiskolások kulturális aktivitását fejleszteni, közösségi
élményt nyújtani.

11.2. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 PÁLYÁZAT
2020. május 29-én pályázatot nyújtottunk be a TOP-7.1.1-16-H-044-1 Ki lakik a városban?
Élő emlékezet - élő közösségek - élő város című helyi felhívásra. A pályázat tervezése,
megírása 2020. április-május hónapokban történt.
A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 számú, „Nézőpontok - városunk hagyományai
nyomában” című pályázatunkat a helyi szervezet támogatásra javasolta, így 2020. szeptember
9-én beadásra került az EPTK pályázatkezelő rendszerbe.
Pályázatunk jelenleg szakmai elbírálás alatt áll. Amennyiben pályázatunk pozitív
elbírálásban részesül, 2021. évben megkezdjük a programok megvalósítását.
Projektünk céljaival a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia céljaihoz kapcsolódunk:
- Város(rész)i kulturális örökségre építő közösségi akciók szervezése.
- Győr helytörténetét, kulturális sajátosságait, városi legendákat feldolgozó kiállítások
megrendezése.
- Győr város szakrális helyeinek vonatkozásában közösségi akciók szervezése.
- Városi, városrészi kulturális, helytörténeti túrák szervezése.
Pályázatunk programelemei: Magyar Kultúra Napja képzőművészeti alkotópályázat kiállítása;
Árt- Terek; Belváros-kép Terápia; Szem-lélek fotóséta; Aktív város-játék.
 Magyar Kultúra Napja képzőművészeti alkotópályázat kiállítása
A Magyar Kultúra Napja alkalmából képzőművészeti alkotópályázatot hirdetünk felső
tagozatos általános iskolás és középiskolás korosztály részére.
A pályázat témája: A pályázókat arra kérjük, hogy összetett alkotásokban mutassák be Győr
kulturális sajátosságait és városi legendáit. Kérjük, hogy a vizuális kifejezésmódban újszerű
módon, egyéni, sajátos szűrőjükön keresztül jelenítsék meg a kiválasztott kulturális emlékeket.
A téma megjelenítése festészet, grafika, illusztráció, fotó, szobrászat, tárgyalkotás műfajok,
ezen túl akár vegyes, illetve kollázs¬-montázs technika alkalmazásával történhet.
A pályázatra egyéni alkotásokat várunk. A legjobb alkotásokat díjazzuk, a művekről és a
díjazott alkotókról készült fotókat facebook oldalunkon és honlapunkon bemutatjuk.
A beküldött alkotásokból a Kultúra Napjára kiállítást rendezünk, mely széles körű hirdetés
mellett, minimum 30 napon keresztül nyilvánosan megtekinthető lesz a közönség számára.
Célcsoportok: felső tagozatos általános iskolás korosztály, középiskolás korosztály.
 Árt- Terek
Győr belvárosában számos olyan kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő hely van, amit a
hétköznapi életben előszeretettel használnak, vesznek igénybe a győri fiatalok. A
Káptalandombon található altemplom, a Püspökvár, a Bazilika, az Ágyúk környéke, a Radósziget és a Dunakapu tér nem csupán a turisták által kedvelt helyek, hanem a helyi fiatalok
közösségi életének színterei. Ugyanakkor a fiatalok nem feltétlen ismerik ezeknek a helyeknek
szakrális, kultúrtörténeti jelentőségét, Győr város életében betöltött szerepét. Ezek a tereink,
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épületeink, képviselik kulturális örökségünket, polgári hagyományainkat, figyelemreméltó
múltbeli események helyszíneit, város-történelmünk jelentős állomásait. Pályázati
programunkban kifejezetten azt a négy, fiatalok által sokat látogatott helyszínt választottuk ki
központi elemnek, ahol már hagyománya van egy-egy iskolai nap befejezésének, a hétvégi
beszélgetéseknek és a közösségi, szabad életnek.
Programunk a művészetpedagógia módszerével teremt kapcsolatot a lokálpatriotizmus
elmélyítésében, ezzel együtt a környezettudatos magatartás elsajátításában, épített kulturális
örökségeink, városi legendáink megismerésében.
Célcsoport: Az általános iskolák és a kisgimnáziumok felsős évfolyamai.
4 alkalmat tervezünk, az interaktív, konstruktivitásra alapozó foglalkozással követhetővé
tesszük a helyi fiatalok hozzáállását, viszonyát a fent említett kultúrtörténeti helyekhez.
Betekintést nyerhetnek miként tudjuk létrehozni azt az önszerveződő kampányt, amit saját
maguknak dolgoznak ki.
Feladat: a megismert művészeti eszközök és helyi legendák segítségével a mai kor és
fiatalsághoz szólva egy olyan önszerveződő akcióterv, kampányterv kidolgozása, amely a
közösségépítésen keresztül elősegíti a hatékony értékmegőrzést és a helyi identitástudatot.
Az informális tanulási forma során olyan közösségi akciót kezdeményezünk, ahol saját
kampányukat kell megszervezni a művészet eszközeivel (plakát alkotás, kampány a városi
szakrális és egyéb épített kulturális helyek megőrzéséért).


Belváros-kép Terápia

Győr hangulatos belvárosa még az itt élőknek is sok újdonságot rejt, amiket a rohanó
hétköznapjainkban vagy észre sem veszünk, vagy elszaladunk mellettük. A felületesség sajnos
napjainkban minden korosztályra jellemző, érdekes témák feldolgozásával, oldott, jó
hangulattal viszont fel tudjuk kelteni sokak figyelmét.
A közösségi akciók során a résztvevők útmutatást és kedvet kapnak ezen témák
megismeréséhez, felismeréséhez. Szakmai vezetéssel elsajátítják a digitális fényképezés
alapfogásait. Az alkalmakon olyan képkészítési témákon és helyzeteken haladunk végig,
amikkel a résztvevők a hétköznapokban egyébként is találkozhatnak, azonban ezeket később
már önállóan is tudják alkalmazni.
Célunk elsősorban a középiskolás, másodsorban a felnőtt korosztálynak interaktív feladatokkal
keltve fel érdeklődését, közelebb hozva őket a város helyi értékeihez. Megismertetve velük,
hogy a digitális fényképezés során a legegyszerűbb témákból is lehet látványos, másoknál
érdekesebb képet alkotniuk.
Tervezett témáink:
•
Belvárosi részletek, cégérek fotóséta
•
Belvárosi esti fényei fotóséta
•
Belvárosi legendák emlékhelyei fotóséta
•
Belvárosi madártávlatból fotóséta
8 alkalmat tervezünk, alkalmanként 10 fővel történő interaktív foglalkozás keretében.


Szem-lélek fotóséta

A város szakrális helyeinek, értékeinek bemutatása talán még kevesebb figyelmet kap a
fiatalság, vagy az átlagember részéről.
Az alkalmakon a résztvevők útmutatást és kedvet kapnak ezen témák megismeréséhez,
felismeréséhez. Szakmai vezetéssel elsajátítják a digitális fényképezés alapfogásait.
A közösségi akciók során olyan képkészítési témákon és helyzeteken haladunk végig, amikkel
a résztvevők a hétköznapokban egyébként is találkozhatnak, azonban ezeket később már
önállóan is tudják alkalmazni.
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Célunk elsősorban a középiskolás, másodsorban a felnőtt korosztálynak interaktív feladatokkal
keltve fel érdeklődését, közelebb hozva őket a város szakrális értékeihez.
Tervezett témáink:
•
Győr szakrális legendáinak helyszínei fotóséta
•
Győr szakrális épületei fotóséta
•
Győr szakrális részletei az épületeken innen és túl fotóséta
•
A Káptalandomb emlékei fotóséta
8 alkalmat tervezünk, alkalmanként 10 fővel történő interaktív foglalkozás keretében.


Aktív város-játék

Az „Aktív város-játék” egy helyi, kulturális, helytörténeti túra, mely a közösségfejlesztésre,
helyi identitás megőrzésére, lokálpatriotizmus kialakítására szolgál.
Projektünk egy olyan interaktív városnézésre épül, melyben a résztvevő diákok megismerhetik
Győrt, és a város legendáin, történetein keresztül elmélyíthetik tudásukat a város múltját,
történelmét, mindennapjait tekintve.
A program animátorai győri színészek - drámatanárok.
A program Győr közigazgatási területén belül zajlik, belvárosi helyszínekre koncentrál. Itt
található a város ikonikus épületeinek, helyszíneinek nagy többsége: Széchenyi-tér- Vastuskós
ház, Király utca- Bécsikapu tér, Várkazamata- Káptalandomb.
A program 16 alkalmat foglal magában, alkalmanként minimum 10 fő részvételével.
Játékunk Győr központi részére koncentrál, érintve minden olyan pontot, melyről a fiatalok már
rendelkezhetnek előzetes tudással, akár az iskolai tanulmányaikból, akár otthonról. A csoportok
a város különböző pontjai között mozogva jutnak el helyszínről helyszínre, feladatról feladatra.
A területet úgy osztjuk fel, mint egy társasjáték táblája, a különböző csoportok különböző
célállomásokra indulnak el. Az egyes állomásokon egy-egy játékos feladat várja őket. A
játéksort úgy építjük fel, hogy a különböző érdeklődésű fiatalok mindannyian megtalálják a
saját kihívásukat a feladatok során. A változatos feladatok között lesznek kvízre, lexikális
tudásra épülő játékok, ahogy fizikai, mozgásos akadályok.
A túrát megelőzi egy előzetesen elkészítendő feladat, melyet magukkal kell vinniük és a
helyszínen bemutatniuk: vers-, monológírás, színházi jelenet elkészítése, képzőművészeti
alkotások elkészítése.
Az alkalmak lezárásként a fiatalok egy előre megbeszélt helyszínen találkoznak, ahol közösen
egy flashmobot készítünk, a játék során megszerzett tudást felhasználva.

11.3. NKA pályázat
2020. október 19-én pályázatot nyújtottunk be a Közművelődés Kollégiuma által kiírt
„Nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése”
témájú felhívásra. A pályázat tervezése, írása szeptember - októberben történt. A projekt
benyújtásával az volt a célunk, hogy támogatást szerezzünk ahhoz, hogy 2021. év tavaszán
újból megszervezhessük az Új Kisfaludy Nap Összművészeti Fesztivált.
Pályázatunkat elbírálták, 600.000,- forint támogatást ítéltek meg részünkre.
A fesztivállal célunk, hogy a múlt értékeit megőrizve, a mai kornak megfelelő, színes, közvetlen
hangulatú kulturális programot hozzunk létre a város fiataljai számára, és ennek folytonosságát
biztosítsuk.
Hogy megfeleljünk a pályázati kiírásnak, a jelentkezés körét ezúttal kibővítjük a győri járás
közigazgatási területén működő középiskolák fiataljai részére – mindamellett, hogy a 28 győri
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középiskolában tanuló diákok is a megye legkülönbözőbb településeiről érkeznek tanulmányaik
végzésére a városban működő intézményekbe.
A fesztivált előadóművészeti és alkotóművészeti kategóriákban hirdetjük meg, kilenc
kategóriában. Jelentkezni az alábbi műfajokban lehet: népzene, klasszikus zene, könnyűzene,
vers- és prózamondás, egyéb előadó-művészet, vers- és prózaírás, képzőművészet, fotó, film.
Minden kategóriában helyi, vagy Győrhöz kötődő, innen induló - országosan is ismert
művészekből, alkotókból, szakemberekből álló zsűrit kérünk fel a produkciók értékelésére. Az
egyes kategóriákban 3-3 fő zsűritag értékeli a produkciókat, alkotásokat. A kilenc kategóriában
összesen így 27 szakember felkérését tervezzük.
Megtartva az évtizedes hagyományokat, a fesztiválon résztvevőket a zsűri arany, ezüst vagy
bronz minősítésben részesíti, ennek megfelelő oklevéllel, eltérő esetben emléklappal
jutalmazza. Minden szereplő részére egyedi készítésű, Új Kisfaludy Nap logóval ellátott
kerámia emlékérmet adunk át.
A zsűri által kiemelt díjazásra jelölt versenyzőket emlékplakettben részesítjük. A kiemelt
tehetséges előadókat, alkotókat egyéb ajándékokban (könyv, lemez, belépőjegy, workshopon
való részvételre jogosító ajándékutalvány) részesítjük, melyeket társintézményeink, egyéb
partnereink, támogatóink felajánlása útján szerzünk be.
A fesztivált nagyszabású gálaműsorral zárjuk, melyen való fellépésre a zsűri ajánlása alapján
szereplésre kiválasztott versenyzőket kérjük fel.
A gálán számítunk a jelentkezők pedagógusok, hozzátartozók, érdeklődők részvételére. A
gálaműsor vezetésére műsorvezetőt kérünk fel; a hang- és fénytechnikai
eszközöket/szolgáltatást béreljük.
A nevezést benyújtó fiatalokat vendéglátással - étkezésre és ásványvíz fogyasztásra jogosító
jegyekkel - várjuk valamennyi helyszínünkön. Vendéglátást biztosítunk továbbá a zsűritagok
és a szakmai közreműködők részére is.
A projekt népszerűsítése és a projektről való beszámolás érdekében a programot meghirdetjük
és megjelenítjük a honlapunkon, facebook oldalunkon, az Új Kisfaludy Nap Fesztiválnak
létrehozott önálló facebook-oldalunkon. Az esemény megjelenik a nyomtatott médiában,
rádióban is. A rendezvény dokumentálására, fotó- illetve videó dokumentáció elkészítésére
szakembert kérünk fel.
A fesztivál megszervezésével célunk a helyi kulturális örökség folytatása, a hagyományok
felelevenítése, élővé tétele. Közvetlen célunk a középiskolás korosztály közösségi életbe
történő bevonása, számukra közösségi élmény és bemutatkozási lehetőség nyújtása.
Szeretnénk egy közvetlen hangulatú, egész napos fesztivál során tartalmas kikapcsolódást
nyújtani a jelentkezők és érdeklődők számára. Célunk, hogy a diákok a nap folyamán,
érdeklődésüknek megfelelően kövessék társaik szereplését, drukkoljanak egymásnak, tekintsék
meg a társkategóriákban versenyzők fellépéseit, alkotásait.
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12. Szervezeti felépítés
Generációk Háza engedélyezett létszáma: 15 fő
Minden munkatársunk a törvényben előírt iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelenlegi
munkatársaink felkészültsége, hozzáállása, lelkesedése alkalmas az egyre szélesedő korosztály
megnövekedett művelődési, közművelődési igényeinek kielégítésére. Ez a létszám a jelenlegi
feladataink ellátására elegendő.
Szervezeti felépítésünk a következő:
Generációk Háza 15 fő

Igazgató

1 fő igazgatóhelyettes

4 fő művelődésszervező

1 fő gazdasági vezető

1 fő gondnok,
technikus, karbantartó

3 fő információs

1fő adminisztrátor
3 fő takarító
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13. Statisztika
Pár adatot szeretnék közölni a 2020. évi statisztikai jelentésből:
Tevékenység:

Csoport, közösség száma:

Művészeti csoport

18 közösség

204 fő

Klubok, körök, szakkörök

37 csoport

593 fő

Ismeretterjesztés

13 alkalom

1490 fő

Tábor

26 csoport

446 fő

Kiállítások

1 kiállítás

100 fő

Művészeti események

11 alkalom

1982 fő

Szórakoztató rendezvények

13 alkalom

1.009 fő

Játszóház, kézműves fogl.

78 alkalom

15.000 fő online

Külső szervek tevékenysége

10 csoport

9090 fő

Honlapunk

Létszám:

éves

108.588 elérés

éves

16.452 elérés

látogatottsága
Facebook

oldalunk

látogatottsága

2021. február 26.
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