PROGRAMAJÁNLÓ
2018. MÁJUS
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Május 3. csütörtök 16 óra

Május 10. csütörtök 17.30 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
Névnapok, születésnapok ünneplése
Május 4. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát kör
Szőlő, zöldség, gyümölcs növényvédelme
Termést fokozó és növénykondicionáló szerek. Bio
gombák használata.

Előadó: Bakodi Gyula növényvédő mérnök
Május 4. péntek 18 óra

Golenya Ágnes:
Szerelem terror idején könyv
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
Dr. Kovács Pál 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.

útjára indításának közös ünneplése kedves
olvasóimmal együtt.
Az est két eseménye az alábbiak szerint alakul:
17.30-tól dedikálás és kedvezményes könyvvásár
18.00-18.30-ig: könyvbemutató, könyvismertető
utána: kb. 18.30 órától kék kapcsolatok beszélgetés.
Május 8. kedd 18 óra
Bezerédj Teadélután

Vendég:

Balázs Péter
színművész, komikus,
színházigazgató

Szinte mindenki ismeri filmszerepeiből, televíziós sorozatokból, hangja számtalan szinkronizált filmben
hallható. Főleg komikus szerepei ismertek, de színházi
rendező és nem utolsósorban kabaréműsor szerkesztő
is. Szülei mindketten színészek voltak, édesapja mégis
ellenezte, hogy ő is színész legyen. 1965-ben végzett a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd hamarosan
a budapesti Vígszínházhoz került, ahol évtizedekig szerepelt és rendezőként is bemutatkozott. 10 éve a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, munkásságát Kossuth- és Jászai Mari-díjjal is elismerték.
Moderátor: Kovacsics Marcsi

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A belépés díjtalan.

„Miénk a világ” előadássorozat

Norvégia
Előadó: Salamon Marianna tanár
Folytatjuk észak-európai barangolásunkat Salamon Marianna
biológia - földrajz szakos tanárral. Az ősszel látott Izland után,
ezúttal Dél-Norvégia fjordjai, gleccserei, felföldjei
és számtalan vízesése között barangolhatunk. Utazásunk során láthatunk majd fűtetős házakat,
árbóctemplomokat, járunk Oslóban és Bergenben,
utunkat végig trollok kísérik.
A belépés díjtalan.
Május 11. péntek 18 óra

Hangtálas relaxáció
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna 36/306026747

Május 14. hétfő 17.30 óra
A Jaurinum, avagy a győri történeti társaság bemutatja:

Viking magyarok – magyar vikingek
Előadó: Koncz Dániel régész technikus
Kik voltak a vikingek? Tényleg jártak-e
Magyarországon? Hogyan éltek, harcoltak? Miért töretlen a mai napig a népszerűségük? Miért készül ennyi film, sorozat, könyv, zenei album a témában? Miért öltözik
hétről, hétre, önszántából több száz hagyományőrző
vikingnek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a
Jaurinum történeti társaság, a kísérleti régészet, a
történelemtudomány és a történelmi-életmód rekonstrukció eszközeivel.
A belépés díjtalan.
Május 16. szerda 17.30 óra

Wass Albertre emlékezünk…
„a kő marad...”
Wass Albert erdélyi magyar író és költő születésének
110. és halálának 20. évfordulója alkalmából felolvasóestet tartunk a ménfőcsanaki könyvtárban. Sok szeretettel várjuk az érdeklődő kedvű hallgatóságot és azokat, akik szeretnének felolvasni legnépszerűbb műveiből és verseiből.

Május 17. csütörtök 17.30 óra

„Földön – Égen háború”
kiállítás megnyitó és előadás
"A 2. világháború légiharcai Magyarország felett, a technika
szemszögéből. Szilbek Béla amatőr kutató és gyűjtő mutatja be az
akkori légi események műszaki hátterét, rövid történelmi áttekintéssel. Eredeti alkatrészek, műszerek, felszerelési tárgyak, térképek tekinthetők meg
testközelből." Szilbek Béla a megnyitón és a következő időpontokban tart tárlatvezetéseket: 05.22. kedd
18 óra, 05.26. szombat 9 óra, 05.30. szerda 17.30 óra,
06.05 kedd 18 óra
A tárlat látogatható a művelődési ház nyitva tartási idejében 2018.
június 5-ig.

Május 18. péntek 10.30 óra Ménfői temető

Megemlékezés és koszorúzás
Galgóczi Erzsébet halálának évfordulóján
A 29 éve elhunyt Kossuth-díjas írónőről
megemlékezik Szilbekné Cseh Györgyi a
Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános
Iskola intézményvezetője.

Május 24. csütörtök 17.30 óra

Önismeret nélkül nem megy!
- egészségünk megőrzése, kapcsolataink megtartása,
sikereink megélése
Előadó: Réthey Prikkel Billa
építészmérnök, okl. Feng Shui szaktanácsadó
Az önismeret hiányától önbizalmunk és önbecsülésünk is sérül.
Márpedig ezek nélkül igazán az életet sem lehet élvezni! Ám
ezen érzések nem a természet ajándékai! Ki kell nevelnünk
önmagunkban, keményen meg kell dolgoznunk értük. Ahhoz
tehát, hogy változó korunk új kihívásait fel tudjuk vállalni,
egészségünket meg tudjuk őrizni, kapcsolatainkat meg tudjuk
tartani, sikereinket meg tudjuk élni, legalább azt kell tudnunk;
kik vagyunk, mit akarunk, mi tenne boldoggá bennünket, mire
vagyunk képesek. Vagyis,
ismernünk kell önmagunkat. Ebben az önmegismerésben nyújt
segítséget a személyiségi Mandala.
A belépés díjtalan.

Május 25. péntek 18 óra

Aranylók táncklub
Várjuk a táncolni szerető
felnőtteket barátaikkal a batyus klubba.
Zenél: Hegedüs Róbert
Belépő: 500 Ft
Május 30. szerda 17 óra

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak tanévzáró koncertje
zongora, hegedű, gitár, fuvola
A koncerten közreműködnek a zenei előképzős
és a hangszeren tanuló ménfőcsanaki diákok.
Felkészítő tanárok: Baradicsné Kovács Rita,
Musitzné Frank Nóra, Wéhner Ágnes, Oross-Jenei
Borbála, Kincses Attila
Május 31. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub - Évadzáró
RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK
- Modellező szakkör (hajó- és vasútmodellek)
hetente pénteken 17 órától Infó: 06/70-577-4858
- Baba-mama klub hetente kedden 10 órától
- Baba–Zene–Szó hetente szerdán 10.30 órától
játékos zenés foglalkozás infó:06/20-374-9064
- Nyugdíjas klub 05.03, 05.17, 05.31-én 16 órától
- Bezerédj Kórus hetente szerdán 18 órától
- Etka-Jóga hetente: hétfőn 18 és szerdán 9 órától
Tóth Nóra vezetésével infó: 06/70/3659-829
- Jaurinum Történelmi klub hetente kedden 18 óra
Koncz Dániel vezetésével. Infó: 06/70-5300-886
- Kreatív műhely hetente szerdán 17 órától
- Meridián torna hetente szerdán 18 órától
- Gyaloglóklub kedden 9.30 órától ;
- Salsa & Bachata tanfolyam hetente hétfőn 18 óra kezdő,19 óra k.haladó csoport, vezeti: Horváth Attila
- Viki torna hetente szerdán 19 órától
vezeti: Papp-Szabó Viktória (30) 604 2621
- Fitt Anya torna hetente csütörtökön 10 órától,
vezeti: Timár Adrienn: +3630/8941034
- NIA tánc hetente pénteken 18 órától, vezeti: Németh
Henriette +36 30 956 2025

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

Május 1. 8 órától
8. Gyirmóti Halászléfőző Fesztivál
Helyszín: Aranyhal Szabadidőközpont

Május 5. 17 óra: „Békából királyfi”
A lelki egyensúly pillérei, az élmények hatása
az életminőségre
L. Stipkovits Erika
pszichológus, pszichoterapeuta előadása
Belépődíj: 1000Ft
Május 24. csütörtök 8-12 óra
Környezetvédelmi akadályverseny
a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
A rendezvényre általános iskolás osztályokat várunk. Jelentkezni és bővebb információt kérni a
06/96/449-137-es telefonszámon vagy a
muvhaz@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő május 17. csütörtök 12 óra.
Női torna: hetente hétfő és csütörtök 18-19 óra
Június 18 – 29. Nyári Élményszerző Játszóház
Gyirmóton: kézműves foglalkozások, sportos játékok, kirándulások általános iskolás gyerekeknek.
Bővebb felvilágosítás: 96/449-137

Nyári előzetes
Június 9. 19 óra Gitárkoncert a kápolnában
Június 12. Véradás
Július 2-6, 16-20; Angol – német nyelvi tábor
2 turnusban óvodás kortól
vezeti: Eső Krisztina 06/703621073
Július 2-6. Kalandozó napok - 10 éves kortól
Nagyné Szabó Renáta és Nagy Vilmos vezetésével
Július 13. Képzőművész Alkotó Napok
záró kiállítása

