PROGRAMAJÁNLÓ

December 4. kedd 17.30 óra

December 7. péntek 17 óra

2018. DECEMBER

„Az ifjabb Don Quijote története”
Görgei Artúr téli hadjárata

BEZERÉDJ-KASTÉLY

történelmi előadás
Előadó: Horváth Gábor hadtörténész-technikus

Ménfőcsanaki Kertbarát kör

Műtrágyák, növényvédő szerek, kemikáliák
hatása a környezetre és az élő szervezetre
Előadó: Horváth Sándor növényvédelmi mérnök
Újbor kóstoló
a „Kertbarátok által termelt borokból”
December 10. hétfő 17.30 óra

„Felhők Markota felett”

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.

A Schwechati csatában elszenvedett vereség
után bizonyossá vált, hogy a Kossuth vezette Magyarországnak hamarosan ellenséges invázióval
kell szembenéznie. A nyugati határszélen védekezésre berendezkedett fősereg parancsnoki posztja
mindennek volt nevezhető, csak irigyelhetőnek
nem. Móga János lemondásával a fővezéri pálca
Kossuth jóvoltából az alig 30 esztendős Görgei
Artúr kezébe került, aki komoly nehézségekkel
nézett szembe. Egyfelől az ellenséges haderő kétszeres túlerőben volt, másfelől a keze alá került
honvédsereg jelentős részben tapasztalatlan és háborúra alkalmatlan nemzetőrségből állt, s a megbízható régi alakulatok és honvédzászlóaljak is
felszerelési hiányokkal küszködtek. Az ifjú vezér
kemény kézzel látott munkához, de nem volt sok
ideje, mivel december közepén megindultak az
osztrák seregek. Megkezdődött a téli hadjárat.
A belépés díjtalan.

December 6. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
Névnapok, születésnapok ünneplése
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

könyvbemutató és beszélgetés
Vendégeink:
Szalay Balázs Rábaközi Helytörténet-kutatók
Társulatának vezetője, és Szilbek Béla amatőr kutató,
gyűjtő, a háborús repülés szakértője

Beszélgetőtárs: Sulyok Attiláné
történelemtanár, könyvtáros

A II. világháború
során lezuhant egy
amerikai repülőgép
Markotabödöge
közelében.
1944ben még lángolt a
világ, hazánk felett
dúlt a légiháború, de
egy rábaközi lány és
egy amerikai harci
pilóta között szerelem szövődött. Összefonódott a
sorsuk a történelem viharában, és együtt keresték
a lehetőséget, hogyan élhetik túl a háborút, és az
utána következő időszakot. A „Felhők Markota
felett” c. regény történelmi fikció, melynek valós
alapja van. A rábaközi származású, de Kanadában
élő szerző - Kathleen Hegedus - a karaktereket
olyan
emberekről
mintázta,
akikkel
Magyarországon találkozott. Regényének magyar
fordítása nemrég jelent meg, ennek kapcsán
tartunk könyvbemutatót.
A belépés díjtalan.

December 14. péntek 19 óra

December 18. kedd 15-19 óra

Hangtálas relaxáció

Önkéntes Véradás

Töltődjön fel a hangok és rezgések varázslatos birodalmában
Össz-HANG Meditáción és
HANGolód-jon az ünnepekre!
Zárja ki a külvilágot, és ajándékozza meg magát
egy óra harmóniával teli nyugalommal!
A relaxációra előzetes jelentkezés szükséges!
Horváth Zsuzsanna +36-30-602-67-47

vagy

a

www.facebook.com/hangtalsopron oldalon

A Győri Vöröskereszt kéri az állandó és
leendő véradókat, hogy aki teheti, és
szeretne segíteni embertársain, jöjjön el.

zongora, hegedű, gitár, fuvola
December 14. 16.30 Hegedű növendék koncert
December 17 . 17 óra Zongora koncert
December 19. 17 óra Gitár vizsgakoncert
A koncerten közreműködnek a zenei előképzős és a
hangszeren tanuló ménfőcsanaki diákok.
Felkészítő tanárok:
Baradicsné Kovács Rita, Musitzné Frank Nóra,
Wéhner Ágnes, Kincses Attila, Oross-Jenei Borbála

December 14. péntek 18 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
karácsonyváró összejövetele

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)

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

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

December 1-21.

Hegedüs Györgyné Kókai Katalin
festménykiállítása

December 20. csütörtök 16 óra

December

Harmónia
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak félévzáró koncertje

Gyirmóti Művelődési Ház programjai

- 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

December 12. szerda 17 óra

Adventi koncert
Fellépnek:
Gyirmóti óvodások,
Bezerédj kórus - vezeti: Sasvári Gyula
A fellépők karácsonyi műsorával az ünnepre készülünk.

Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra

Fitt Anya torna: hétfő és csütörtök 10 órától

A
Bezerédj-kastély
2018. december 22-től
ZÁRVA tart!
Nyitás 2019. január 3-án.

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk
minden kedves látogatónknak !

