PROGRAMAJÁNLÓ

November 3. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát kör

2017. NOVEMBER
November 3. péntek 18 óra

BEZERÉDJ-KASTÉLY

Pincészetek a
Pannonhalmi Borvidéken
Borászati bemutató és kóstoló
"Hiszünk a szőlőben. Elődeink is hittek. Az apám, a
nagyapám és az ő apja. Talán ez a hit segített valóra
váltani az álmainkat, annak ellenére, hogy sokszor irreális pozícióból indultunk. A borainkban iszonyú sok
munka van. A Pécsinger generációk munkája. Célunk,
hogy teremtsünk, a gondosan művelt szőlőből kiváló
bort, unokáinknak pedig jövőt."
/Pécsinger János/

Ménfőcsanak – Gyirmóti Művelődési Központ

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

www.bezeredj-kastely.hu

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

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár:
Hétfő, csütörtök: 10 – 18 óra
Kedd: 10-16 óra
Szerda, péntek: 8-16 óra

Elérhetőség:06-96-448-225
csanak@gyorikonyvtar.hu
Galgóczi Erzsébet Emlékszoba,
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely
Látogatható a művelődési ház nyitva tartási
idejében előzetes egyeztetés alapján.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

November 3. péntek 19 óra

Csoportos Hangfürdő
A megszólaló hangtálak segítenek többek közt a stresszoldásban, a méregtelenítésben, a belső harmónia megteremtésében, az alvászavarok leküzdésében.
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna +36 30 6026747

November 9. csütörtök 18 óra

Tévhitek és féligazságok a
"kiugrott szerzetes" körül
- 500 éve indult a reformáció
Előadó: Percze Sándor evangélikus lelkész
Közreműködnek:
Bezerédj Kórus: Népénekek a reformáció korában
Nikodém Géza kántor, zenetanár: közös éneklés
Luther Márton írásait, tetteit és személyét
kezdettől fogva vegyes érzelmek és ítéletek
vették körül. Ezek közül nagyon sok hiányos
ismeretekből, ideológiai harcból vagy erkölcsi megítélésből fakad és tartja magát mind
a mai napig. A reformáció 500. évfordulója kapcsán az
érdeklődők bepillantást nyerhetnek a reformátor gondolataiba és tetteinek mozgatórugóiba.
A belépés díjtalan

November 14. kedd 17.30 óra

„A végzet beteljesedése”
100 éves a caporettói csoda
történelmi előadás
Előadó: Horváth Gábor
könyvtáros, hadtörténész technikus

Olaszország olcsó győzelem reményében csatlakozott az Antanthoz 1915
májusában. Úgy tűnt,
hogy a több fronton elfoglalt Osztrák-Magyar Monarchia képtelen lesz ellenállni túlerővel végrehajtott támadásuknak, ám rosszul
számoltak. A dualista állam óriási erőfeszítések árán,
utolsó tartalékainak bevetésével képes volt meggátolni a talján áttörést, és a legendássá vált Doberdófennsíkon és környékén véres csatákban parancsolt
megálljt az olaszoknak. 1917 nyarán azonban Oroszország és Románia is kidőlt a küzdelemből, s végre
a császári és királyi hadvezetés komoly erősítést tudott felvonultatni az Isonzónál, ráadásul immár jelentős német támogatást is kapott. 1917 őszén ütött a
bosszú órája, az osztrák-magyar, valamint német erők
készen álltak arra, hogy revansot vegyenek egykori
szövetségesükön. Október 24-én megkezdődött a
Tizenkettedik isonzói csata, ismertebb nevén a
Caporettói áttörés.
A belépés díjtalan

November 15. szerda 17 óra
„Múzsák Hete a Győri Ménfőcsanaki
Petőfi Sándor Általános Iskolában”

Tehetséges tanítványaink
és alkotó kedvű pedagógusaink
bemutatkozása
A kiállítás látogatható 2017. november 29-ig, munkanapokon
8-18 óráig, hétvégén a művelődési ház programjaihoz igazodva.

November 16. csütörtök 16 óra
Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
vetített képes előadás

November 25. szombat 10-16 óra

November 16. csütörtök 17.30 óra

Ki vagyok én?
Az önismeret fontossága

Vasútmodellező terepasztalok
és hajómodellek kiállítása

Előadó: Réthey Prikkel Billa

November 20. hétfő 18 óra
Bezerédj Teadélután

Vendég:

Udvaros Dorottya
Kossuth- és Jászai Mari –díjas
színésznő. A Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja.
Számtalan színpadi és filmszerepben láthattuk.
Énekesként 3 lemeze jelent meg. Ezen a délutánon
beszélgetés keretében közelebbről is megismerhetik
sokszínű személyiségét.
Moderátor: Kovacsics Marcsi
A belépés díjtalan.

November 24. péntek 18 óra

Aranylók klubja
Várjuk a táncolni szerető felnőtteket barátaikkal a batyus klubba. Zenél: Hegedüs Róbert
Belépő: 500 Ft

Csecsemők klubja
A helyi védőnők szervezésében.
November 29. szerda 18 óra

építészmérnök, okl. Feng Shui szaktanácsadó

A sikeres, kiegyensúlyozott élet elengedhetetlen
feltétele önmagunk megismerése! De vajon ismerjük-e
önmagunkat? Tudjuk-e mindig, minden élethelyzetben,
hogy mi a feladatunk? Lelki fejlődésünk érdekében mely
irányba kell haladnunk? Miben tudjuk megvalósítani
önmagunkat? Abban, amiben otthon vagyunk. Ami
harmóniában
van a benső énünkkel, a valódi otthonunkkal. Ehhez
viszont önismeret kell! Ebben az önmegismerésben van
segítségünkre az idő és annak fontossága, az öt elem
összjátéka és a személyiségi jegyeinket színekkel feltáró
Tao Mandala. Szeretettel várjuk az előadásra és az ahhoz kapcsolódó önismereti játékra. A belépés díjtalan.

November 29. szerda 10 óra

Álom és rémálom Peruban
Csere-bere, börze, vásárlási lehetőség.
Információ: Németh Antal : 06/70 577 4858
November 25. szombat

Bezerédj Gitáros Nap 2.0
A második Gitáros Napon Fülöp Szabolcs a
marcali Overtones Művészeti Iskola gitártanára lesz a vendégünk, aki a zenét és gitározást kedvelőknek tart érdekes és hasznos előadásokat.
15 óra: Egyetemes nyelv-e a zene?
15.45 óra: Speciális technikák a spanyol-andalúz gitárzenében
16.30 óra: A dallam evolúciója
17.30 óra: a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola és
a Liszt Ferenc Zeneiskola AMI gitár szakos növendékeinek koncertje
A belépés díjtalan!
November 27. hétfő 17.30 óra
„Miénk a világ” előadássorozat

Mesés képek Kubáról
– a KINCSESKAMERA diavetítése
Ínyenc este Kuba és a fotográfia szerelmeseinek
Szabó Zoltán, a Kincseskamera
fotográfusa mesél kubai fotótúráiról: Kuba szinte ostromolja az érzékeket: vakítófehér, pálmafákkal
övezett playák, azúrkék tenger, bababútorszín házak,
kanárisárga ZIL-ek, vintázs Chevrolet-k, érzéki ritmusok, egzotikus koktélok, legendás szivarok. Időkapszulába zárt szigetnyi kultúra, amit látni kell, míg Fidel grandiózus kisérlete véget nem ér. A belépés díjtalan.

Golenya Ágnes előadása és könyvbemutatója
Emlékek, vallomások, tanítások,
üzenetek, kérdések és válaszok
egy író... egy nő... egy Ember életéből, a könyvei tükrében
az ÁLMAIM
VALÓSÁGA
c. könyv szellemében.
November 30. csütörtök 16 óra
Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
Névnapok, születésnapok ünneplése

Decemberi előzetes
Dec. 1. Kertbarát kör
Dec. 4. Hargitay Bea akvarell kiállítása
Dec. 9. Magyar Táncház a Marcal Néptáncegyüttessel
Dec. 15. Aranylók klubja
Dec. 18. Véradás
Dec. 20. Karácsonyváró koncert

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

November 15. szerda 16.30 óra

Karácsony a babák között
Barcsayné Németh Hedvig és Kispálné Németh Éva
közös kiállításának megnyitója
A tárlat 2017. december 21-ig látogatható a művelődési ház
nyitva tartási idejében.

November 22. szerda 16-19 óra
Ádventi koszorúkötés
Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra

