PROGRAMAJÁNLÓ
2018. NOVEMBER
BEZERÉDJ-KASTÉLY

November 6. kedd 17.30 óra

ÖSSZEOMLÁS
A Monarchia vége és 1918 ősze
Magyarországon
történelmi előadás
Előadó: Horváth Gábor hadtörténész-technikus

November 9. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát kör

A Pannonhalmi Borvidék szőlőkultúrájának történeti áttekintése
Előadó: Szabady János helytörténész
November 9. péntek 18 óra

Pincészetek a Pannonhalmi Borvidéken
Nyúli Soós Pincészet
- bemutatja Soós Péter szőlész, borász

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
szombat 15-23 óra, illetve rendezvényhez igazodva
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.

Kinyitva egy történelmi atlaszt, vagy egy korabeli
napilapot, 1918 szeptemberének végén az Osztrák-Magyar Monarchia helyzete igencsak szilárdnak látszik, hiszen hadserege minden fronton ellenséges területen állt. Az osztrák-magyar katonák megszállták Ukrajnát, Szerbiát, látszólag
minden hadicélt elértek, s Olaszországban is idegen területen állomásoztak. Egy hónappal később
a dualista állam, már nem is létezett, és Magyarország területi integritása több mint kétségessé
vált. Hogyan zajlott le ez a látszólag érthetetlen
eseménysorozat, kik voltak a főszereplői, melyek
voltak a mozgatórugói a történteknek? Mi történt
október 30-31-én, forradalom volt-e egyáltalán az
Őszirózsás forradalom? Volt-e bázisa a Károlyikormánynak, valamint hogyan próbálta kezelni az
ország kétségtelenül nagyon nehéz helyzetét.
Ezen kérdésekre igyekszünk választ találni előadásunkon.
A belépés díjtalan.
November 8. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub

A gyógyvizek hatása az egészségre
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

a Rába Quelle munkatársának előadása

Nyúl községben található a családi pincészet a Sárkánylyuk vízmosás melletti
Szent Donát - kápolna szomszédságában. A család a szőlő szeretetét őseitől
örökölte, akik a Neszmélyi Borvidékről
kerültek a falu hegyi részébe.
Jelenleg 6 hektáron a község különböző dűlőiben
találhatók a szőlőültetvények, itt korszerű, alacsony kordonon, keskeny nyomtávú sorokban
folyik a művelés. A Soós bornak a térségben neve
van, gyakran kapnak arany fokozatú minősítést.
Belépő díjtalan, kóstolójegy ára 500 Ft
November 18. vasárnap 8-13 óra óra

Militária gyűjtőtalálkozó
Ebben az évben is megrendezésre kerül a Nyugat-Dunántúl militária
börzéje! Kitüntetések,
fegyverek,
könyvek,
térképek, modellek, egyenruhák, ókortól napjainkig. Lehet, hogy itt találja meg a nagyapjaa régen
eltűntnek hitt első- vagy második világháborús
relikviáját. Szeretettel várjuk, közöttünk a helye,
ha érdekli a történelem, és annak tárgyi bizonyítékai.
Asztalfoglalás: +36/20/9388658
Belépődíj: 350 Ft

November 22. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
Hajduné Csuta Terézia és Horváth József
megjelent új verseskötetének bemutatója
November 23. péntek 18 óra

dunaföldvári Anjou-kori hajóról, Mária királyné
1526-ban elsüllyedt „kincses hajóiról” is. A hajómaradványokon és a víz alatti régészeti leleteken
kívül szó esik műszeres felderítésről, víz alatti ásatásokról – a búvárrégészet szenzációs leleteiről és
hétköznapjairól.
A belépés díjtalan.

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

November 24. szombat 14-18 óra

Vasútmodellező terepasztalok
és hajómodellek
kiállítása
a Ménfőcsanaki Modellező szakkör szervezésében,
ahol minden pénteken várják a jelenlegi és leendő
klubtagokat.
Csere-bere, börze, vásárlási lehetőség.
Érdeklődni lehet: Németh Antal : 06/70 577 4858

November 30. péntek

3. Ménfőcsanaki Gitáros nap
15.00 Beszélgetés Palatin Eduárd gitártanárral,
egykori stúdió-zenésszel.
15.45 A modellező gitár és a gitárszintetizátor előadás és bemutató
16.30 Gitárkoncert, amelyen a budaörsi Leopold
Mozart Zeneiskola, a marcali Overtones
Művészeti Iskola és a Liszt Ferenc Zeneiskola gitár szakos növendékei játszanak.
17.30 Akusztikus Gitár Workshop (a keszthelyi
DUO Hangszerbolt támogatásával)
18.00 Kamara koncert – a fenti intézmények
gitártanárai játszanak szólóban és különféle
formációkban.
A belépés díjtalan.

November 26. hétfő 17.30 óra
„Miénk a világ” előadássorozat

Örvények titkai
víz alatti régészeti kutatások
vetített képes előadás, könyvbemutató

Előadó: Tóth János Attila búvárrégész Argonauta kutatócsoport és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztályának vezetője

A régészet egyik leglátványosabban
fejlődő ága a víz alatti feltárások
világa. Az előadó saját kutatásai,
élményei alapján mutatja be a folyami régészetet, a kutatási módszereket, víz alatti leleteket. Izgalmas
beszámolót hallhatnak többek közt a Drávatamási
határában fellelt török kori rönkhajóról, a

RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK
- Modellező szakkör (hajó- és vasútmodellek)
hetente pénteken 17 órától Info: 06/70-577-4858
- Baba-mama klub hetente kedden 10 órától
- Baba–Zene–Szó hetente szerdán 10.15 órától
játékos zenés foglalkozás info:06/20-374-9064
- Kreatív műhely hetente szerdán 17 órától
- Nyugdíjas klub kéthetente csütörtökön 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
- Angol – Német nyelvoktatás – Semina Oktatóközpont infó: Eső Krisztina 06/703621073
- Jaurinum Történelmi klub hetente kedden 18 óra
Koncz Dániel vezetésével. Infó: 06/70-5300-886
- Zongora, gitár, hegedű, fuvola és szolfézs oktatás
(Harmónia Művészeti Iskola)

- Meridián torna hetente szerdán 18 órától
- Gyaloglóklub hetente kedden 9 órától ;
- Viki torna hetente szerdán 19 órától
vezeti: Papp-Szabó Viktória (30) 604 2621
- NIA tánc hetente pénteken 18 órától,
vezeti: Németh Henriette +36 30 956 2025
- Szenior örömtánc hetente hétfő 10-11.30
vezeti: Gyulainé Kondész Erika

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

November 30. péntek 18 óra

„Találkozások”
Gitárkoncert
Játszanak: Fülöp Szabolcs, Palatin Eduárd, Virág
Péter és Nagy Ferenc gitártanárok szólóban és különféle formációkban.
A belépés díjtalan.

Decemberi előzetes
Dec. 4. Horváth Gábor történelmi előadása:
Őszi-téli hadjáratok 1848-49
Dec. 7. Kertbarát kör
Dec. 14. Aranylók klubja
Dec. 18. Véradás

November 14. szerda 16.30 óra
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Hegedüs Györgyné Kókai Katalin festménykiállítása
A megnyitón fellépnek a gyirmóti óvodások.

November 21. szerda 16 óra
„HOL A BOLDOGSÁG MOSTANÁBAN”
dr. Takács Dávid előadása
A belépés díjtalan.
November 28. szerda 16 - 19 óra
ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
A karácsonyi ünnepre készülődhetnek a résztvevők, adventi asztal és ajtódíszek készítésével.
Női torna: hetente hétfő és csütörtök 18-19 óra
Fitt Anya torna: hétfő és csütörtök 10 órától

