PROGRAMAJÁNLÓ
2018. FEBRUÁR
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Február 2. péntek 18 óra

Hangtálas relaxáció
Ön is megtapasztalhatja a tibeti
zengőtálak jótékony hatásait. A
foglalkozás
segít
a
stresszoldásban, a méregtelenítésben, a belső harmónia megteremtésében, az alvászavarok leküzdésében, hogy néhány pozitív hatást név
szerint is említsünk.
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna 36/30/6026747

Február 2. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát Kör
„Így csináljuk mi…” sorozat

Ménfőcsanak – Gyirmóti Művelődési Központ

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

Amit az őszibarack termesztéséről tudni kell.
A fajtakiválasztástól a termőre fordításig.
Előadó: Patasi János kertész

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.

Ki vagyok én? Ki vagy Te?
Önismeret és párkapcsolat
Előadó: Réthey Prikkel Billa
építészmérnök, okl. Feng Shui szaktanácsadó

A szerelem nagy pillanataiban a külső és belső világ
közötti fal leomlik, a test lélekké válik és a lélek
testté. Ám az a szomorú tapasztalat, hogy e nagy
pillanat hamar elillan, felszáll a rózsaszín köd, és
ottmarad a beidegződésekkel, elvárásokkal terhelt
puszta valóság. S mi tanácstalanul állunk; - hol rontottuk el? Helyrehozható-e? A kudarcok mögött
gyakorta az önismeret hiánya áll. Ebben az önmegismerésben nyújt segítséget a személyiségi Mandala.
Szeretettel várjuk az előadásra és az ahhoz kapcsolódó önismereti játékra.
A belépés díjtalan!

Február 9. péntek 17.30 óra
„Miénk a világ” előadássorozat

Andalúzia csodái
Február 5. hétfő 18 óra

Karibi táncklub
Salsa & Bachata kezdő tánctanfolyam
A tanfolyamon megismerheti a Kubai
Salsa, Son és Dominikai Bachata táncokat és kitűnő zenéket. Teljesen kezdő
szinttől indul, pár nem szükséges, de ha
van rá lehetőség, hozzák partnerüket,
ismerősüket! Szeretettel vár minden érdeklődőt a
Győri Salsa Egyesület lelkes csapata.
Infó: facebook: Karibi táncklub

Február 8. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
Farsang

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Február 8. csütörtök 17.30 óra

Előadó: Sulyok Attiláné
földrajz-történelem tanár, könyvtáros

Spanyolország egyik legismertebb és legnépszerűbb része
Andalúzia, rendkívül gazdag
kulturális örökségét, gyönyörű
városait, hangulatos kis „fehér”
falvait, történelmi emlékeit
kínálja. Kirándulásokat teszünk a szélrózsa minden
irányába, Andalúzia legszebb látnivalóival ismerkedünk meg. Sevilla a régió „fővárosa”, Cordoba az
egykori kalifátus székhelye, ahol az iszlám mecset
kápráztatja el a látogatót. Azt tartja a spanyol mondás: „Aki nem látta Granadát, nem látott semmit!”
A világörökség része az egykori mór palota - Alhambra - az Oroszlános-udvar és kőcsipkék lenyűgöző látványt nyújtanak. Legromantikusabb városa
a gyönyörű Ronda. Itt található a legrégebbi spanyol aréna, ahol megismerkedhetünk a bikaviadalok
történetével. A Gibraltári-szorosnál szabadon élő
majmokkal is találkozhatunk.
A belépés díjtalan.

Február 13. kedd 17.30 óra

„Élve eltemetve”
200 éve született Görgei Artúr
történelmi előadás
Előadó: Horváth Gábor
könyvtáros, hadtörténész technikus

Kevés Görgei Artúréhoz fogható tragikus élet akad a magyar
történelemben, de talán a világtörténelemben is. Erre a kiváló
hazafira és nagyszerű hadvezérre egyévnyi tündöklő pályafutás
után lemoshatatlanul nyomták rá az árulás pecsétjét,
amely aztán hosszú életének végéig kísértette. Előadásunkban Görgei 1848-49-es pályafutásának kritikus pontjait fogjuk végigtekinteni, kiemelten foglalkozva a hírhedt Váci nyilatkozatával, Dembinski elleni lázadásával, Kossuthtal való kapcsolatával és
természetesen a mindezt betetőző Világosi fegyverletétellel. Megnézzük azokat a pontokat, mely alapján Kossuth, majd a magyar közvélemény árulónak
kiáltotta ki, s végignézzük, vajon mennyire megalapozottak ezek az állítások. Ideje ugyanis, hogy a mai
napig sokak által árulónak tekintett kiváló embert
oda helyezzük, ahová való: a magyar nemzet nagy
alakjai közé.
A belépés díjtalan.
Február 14. szerda

Tavaszváró kreatív bütykölde
Szeretettel várjuk a gyerekeket egy vidám hangulatú
bütykölésre Akkermann Katalin vezetésével. Előzetes
jelentkezés szükséges február 9-ig. (Info.: 523-257)
Anyagköltség: 500 Ft/fő

Február 16. péntek 18 óra

Aranylók klubja - FARSANG
Várjuk a táncolni szerető felnőtteket barátaikkal a
batyus klubba. Zenél: Szórádi Árpád
Belépő: 500 Ft

Február 16. péntek 17 óra

Önismereti tréning
Vezeti: Réthey Prikkel Billa
építészmérnök, okl. Feng Shui tanácsadó, oktató

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 3 alkalmas tanfolyamunkra. Itt elsajátíthatja annak módszerét, hogy
személyiségét milyen irányba fejlessze, erősítse ahhoz, hogy az Önre váró életfeladatokat a lehető legsikeresebben tudja megélni. További időpontok közös megbeszélés alapján. Előzetes jelentkezés szükséges! 06 20 414-5019, billa@hazico.hu

Február 20. kedd 18 óra

„Az információ kapuja”
Wéber Andrea (Mandy Candy) és
Balogh Attila Lajos
képzőművészek kiállítása
Megnyitja: Hargitai Beáta
Közreműködik: Németh Péterné vers
Wéber Andrea Bakonyalján született, Győrben a
Széchenyi Egyetemen tanul, szabadidejében a képzőművészet rabja. Belülről, lélekből dolgozik. Alkotásai egyediek. Többször vett már részt kiállításokon. Közel 3 éve a Paál László Kör alkotó tagja.
Balogh Attila Lajos Kapuváron nőtt fel, gyermekkorától foglalkozik képzőművészettel. Sopronban
Mende Gusztáv rajziskoláját látogatta. 1963-tól él
Győrben, ekkortól járt Alexovics László Képzőművészeti Körbe. 1978-tól az akkor újjá alakult Paál
László körbe nyert felvételt. Képalkotásánál a mondanivaló döntő számára. A festészet nyelvezetében a
pasztell színek dominálnak.
A tárlat látogatható 2018. 03. 15-ig, munkanapokon 9-19 óráig, hétvégén a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Márciusi előzetes
Márc. 2. Kertbarát kör - Borverseny
Márc. 3. Magyar Táncház
Márc. 13. Véradás
Márc. 14. Kerületi ünnepély
Márc. 22. Napóra Egyesület kiállítása
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 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 oktatás - infó: Eső Krisztina 06/703621073
- Jaurinum Történelmi klub hetente kedden 18 óra
Koncz Dániel vezetésével. Infó: 06/70-5300-886
- Kreatív műhely hetente szerdán 17 órától
- Zongora, gitár, hegedű, fuvola és szolfézs oktatás (Harmónia Művészeti Iskola)
- Meridián torna hetente szerdán 18 órától
- Gyermekjóga szerdán 16 órakor ;
vezeti: Petőfalvi Katalin, infó: 06/70/5787656
- Salsa & Bachata tanfolyam hetente hétfőn 18 óra
kezdő,19 óra k.haladó csoport, vezeti: Horváth Attila

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

Február 1-28.

Tenger Csend
Szabó Béla fotográfus, fotóművész kiállítása
Február 9. péntek 16.30-18.30 óra

Február 22. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
összejövetele

Gyirmóti óvodások farsangja
Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra

