Április 1. péntek 14-18 óra

PROGRAMAJÁNLÓ

EGÉSZSÉG – PIAC

2016. ÁPRILIS

15 óra Köszöntő
Miklósyné Bertalanfy Mária WHO - koordinátor
Közreműködnek a ménfőcsanaki óvodások
15.30 Művészi kerékpáros bemutató
14-19 óra Modellező szakkör nyílt napja
15 órától Inter-generációs kézműves foglalkozás
16 óra Tibeti hangterápia bemutató Gaál Ildikóval

BEZERÉDJ-KASTÉLY

INGYENES szűrővizsgálatok, tanácsadások,

Ménfőcsanak – Gyirmóti Művelődési Központ

Ménfőcsanaki Művelődési Háza
9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 90.

Április 1. péntek 14-19 óra

www.bezeredj-kastely.hu

Vasútmodellező terepasztalok
és hajómodellek kiállítása

Tel.: 06-20-562-6650
tel./fax: 96-523-257
bezeredjkastely@gmail.com
A Bezerédj - kastély nyitva tartása:
hétköznap 9-19 óra
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Április 1. péntek 15 óra

Délvidék visszatér!
Diplomáciai csata és háború a Délvidékért,
1941
történelmi előadás
Előadó: Horváth Gábor
könyvtáros, haditörténész technikus

Miközben Magyarország 1940. augusztus 30-án örömkönnyekben úszott
Észak-Erdély visszaszerzése miatt, a Turán
különvonattal egy csalódott, és lemondani készülő Teleki Pál miniszterelnök érkezett haza.
Az ország helyzetét egyre tragikusabban látta,
mivel tartott tőle, hogy Németország hatalmát
képtelen lesz a határainkon megállítani. Csupán egy rést látott a hazánk köré fonódó gyűrűben, Jugoszlávia felé. Csak hát, velük megegyezni a revízióról való lemondást jelenthette.
Nyilvánvaló volt, hogy elérkezik a perc, amikor a két cél egymással ellentétbe kerül. 1941.
március végén el is jött.
A belépés díjtalan.

Ménfőcsanaki Kertbarát kör

Mén-

főcsanaki Fiókkönyvtár:
Hétfő, csütörtök: 10 – 18 óra
Kedd: 10-16 óra
Szerda, péntek: 8-16 óra
Elérhetőség: 06-96-448-225
csanak@gyorikonyvtar.hu, kastely.amk@freemail.hu

Galgóczi Erzsébet Emlékszoba,
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely
Látogatható a művelődési ház nyitva tartási
idejében előzetes egyeztetés alapján.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Termékbemutatók, kóstolók
vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, csontsűrűség
mérés, látás-, szemfenék vizsgálat, anyajegyszűrés,
talpdiagnosztika, légzésfunkció, dietetikai, gyógytornász, női egészség, szájhigiénia, életmód tanácsadás, kineziológia, 3-1-2 Meridiántorna, Hellinger féle családállítás, masszázs, stb.
A belépés díjtalan.

Április 6. szerda 17.30 óra

Metszési bemutató, majd 17 órától
Szőlő-, gyümölcsvédelem praktikái előadás
Előadó: Bokodi Gyula növényvédelmi mérnök
Április 4. hétfő

Kezdő és haladó varrótanfolyam
Időpontok: hétfő 9-12 és 16-19 óra
Vezeti: Csörgits Lászlóné 06 20 9746191

Április 9. szombat 17 óra

Hogyan éljünk egészségesen
legalább 100 évig?
Dr. Eőry Ajándok
orvosprofesszor, a biológiai tudomány
kandidátusa, Batthyány-Strattmann
László-díjas háziorvos és természetgyógyász

előadása
Április 5. kedd 9 óra

25. „Hegyalján innen – Sokorón túl”
népmesemondó verseny
Győri és Győr környéki iskolák legjobb mesemondói
mérik össze tudásukat 1-6. osztályig.
A zsűri elnöke: Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes

DR. EŐRY AJÁNDOK 1970 óta tagja a
Magyar Tudományos Akadémia Biofizikai Társaságának. 1984-ben ő alapította meg a Magyar
Akupunktúra Munkacsoportot. A Semmelweis
Egyetemen a kínai orvoslás alapjait tanítja magyarul és angolul.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként
hajléktalanokkal is foglalkozik. Sokan úgy ismerik,
hogy ő a szegények orvosa, a magyar akupunktúra
atyja, a hajléktalanokat mentő fokhagymás doki.
A meridián gyakorlat lényege az életerő felébresztése, megmozgatása. Ezzel a módszerrel karban tartható testünk egészsége. Ha megismerjük, masszírozzuk a meridián pontokat és rendszeresen végezzük a
meridián torna egyszerű gyakorlatait, akár 100 évig
is élhetünk. Dr. Eőry Ajándok szerint a megelőzés
előbbre való, mint a gyógyítás,- a betegséget meg
kell előzni.
Belépő: 500 Ft

A hétköznapi élet tökéletesen átalakítható úgy, hogy
zaklatott belső világunkban újra nyugalmat találjunk. Az
előadáson a legegyszerűbben megtanulható, és naponta
alkalmazható technikák és módszerek kerülnek
bemutatásra. Az előadás után vezetett meditáció
keretében gyakorolhatják a résztvevők a belső
lecsendesedést. Előadó: Mónus Ágnes jógapszichoterápia és életmód tanácsadó; Díja: 1000 Ft/alkalom

Április 11. hétfő 18 óra

Április 13. szerda 19.30 óra

Bezerédj Teadélután
Vendég:

Bodrogi Gyula
a nemzet színésze

Április 12. kedd 17.30 óra

Tudatos Életmód Klub
A tudatosság tanulható 17 lépése
a lelki egyensúly kialakításában

Karibi táncklub
Amit a klub Önnek nyújthat: fokozatos jártasság a Kubai Salsa, Son és Dominikai Bachata (később egyéb)
táncokban és kitűnő zenékben. Teljesen kezdő szinttől
indul, pár nem szükséges, de ha van rá lehetőség, hozzák partnerüket, ismerősüket!

Moderátor: Kovacsics Marcsi

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, Érdemes és Kiváló Művész. Temperamentuma, rendkívüli tehetsége hazánk egyik legelismertebb művészévé tették, aki a mai napig - 80 fölött - is aktív a
színpadon. A filmvásznon és szinkronszínészként is
bizonyította tehetségét.
Pályáját néptáncosként kezdte, majd 1958-ban szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Fiatal korától évtizedekig a József Attila Színház tagja, meghatározó színészegyénisége, majd
örökös tagja. 1982-től párhuzamosan a Vidám Színpad művészeti igazgatója, rendezője is. 2003-tól a
Nemzeti Színház művésze.
Bodrogi Gyula mielőtt színpadra lép, mindig elmondja magában a következő mondatot: „Édes Istenem, segíts meg, hogy jól érezzem magam!” Szerinte ugyanis, ha ő jól érzi magát, a közönség is jól fogja, és ez a színház lényege.
A belépés díjtalan.

Április 14. csütörtök 17 óra

Megemlékezés a 100 éve született
Dr. Timaffy László néprajztudósról
Köszöntő: Szabó Jenő önkormányzati képviselő
Szigetköz Pávakör és Tóth György kórusvezető
• Summás Marci története Légrádi Ferenc előadásában
• A tudós-táltos Timaffy László –
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató
• Czibikné Németh Márta furulyajátéka
• Ménfőcsanak dűlőnevei Timaffy László gyűjtéséről:
Dr. Kőrös Erzsébet
• A ma is élő Timaffy László Göndöcs László: Hédervári kővé vált kenyerek
• 25 éve jelent meg Timaffy László: Rábaköz és a Hanság c. könyve – a megjelenés körülményeiről megemlékezik dr. Zsilavi Fábiánné a népfőiskola elnöke
• Népdalcsokrokkal Timaffy László előadásain –
Ménfőcsanaki Dalkör és Nagy Emilné kórusvezető
megemlékezése (közös éneklés)

Április 16. szombat 18 óra

Magyar táncház
Zenél: Németh Dénes és zenekara
Közreműködik: a Marcal néptáncegyüttes
18 óra Gyermek táncház
19 óra – tánctanítás, majd táncrendek a Kárpát medencéből, daltanulás, nótázás.
Belépődíj: 500 Ft

Április 22. péntek 18 óra

Aranylók klubja
Várjuk a táncolni szerető felnőtteket barátaikkal a
batyus klubba Zenél: Szilasi Lajos
Belépő: 400 Ft

Április 27. szerda 10 óra
Csecsemők klubja
Összejövetel kismamáknak, anyukáknak és
babáknak a helyi védőnők szervezésében.

Gyirmóti Művelődési Ház programjai
9019 Győr-Gyirmót, Szent László út 35-37., tel.: 96/449-137

Április 8. péntek 16-19 óra
Egészség –Piac

Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadások,
Termékbemutatók, kóstolók
Április 23. szombat
„Mit keres a papucs a nappaliban?”
Párkapcsolati játszmák
Előadó: Licskainé Stipkovits Erika
szakpszichológus, pszichoterapeuta

Ismerős az érzés, mikor párja legapróbb mozdulataitól is a falra tudna mászni? Ha szeretne túllépni a
mindennapos konfliktusokon, látogasson el az
előadásra. Belépő: 1.000 Ft

Május 1. vasárnap 8 órától

VI. Gyirmóti Halászléfőző Verseny
Délelőtt gyermek, délután pedig szórakoztató
programokkal várjuk a rendezvényre látogatókat.

