PROGRAMAJÁNLÓ
2018. JANUÁR
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Mentovics Éva: Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
Január 5. péntek 18 óra

Hangtálas relaxáció
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

Szeretettel várjuk, hogy Ön is megtapasztalja 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. Amire szükség van: Ön, kényelmes
ruha, jógaszőnyeg és/vagy takaró.
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna +36/30602-6747,
vagy a www.facebook.com/hangtalsopron oldalon
Részvételi díj: adomány jellegű.

Január 9. kedd 10-12 óra

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár:

Baba-Mama klub

Hétfő, Csütörtök: 10 – 18 óra
Kedd: 10-16 óra; Szerda, Péntek: 8-16 óra

Szeretettel várjuk újra a babákat, mamákat játékokkal és az ünnepkörökhöz kapcsolódó tematikus alkalmakkal minden kedden 10 órától. A foglalkozásokat Bokor Gyuláné Mariann óvónő vezeti.

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.

Január 10. szerda 10.30 óra

Baba – Zene – Szó
Újra várjuk zenés - játékos foglalkozásra minden
héten a babákat és mamákat.
Vezeti: Csányi Csilla logopédus; 06/20-374-9064

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Január 10. szerda 16 óra

Gyermekjóga
Megtanítja, hogyan mozogjanak a gyermekek, hogy egészséges legyen az egész testük.
Hogyan kezeljék félelmeiket, szorongásaikat, vezessék le indulataikat, agresszivitásukat, teremtsenek kapcsolatokat, hogyan éljék meg érzelmeiket,
építsék ki belső világukat. 6-12 éves korig. Vezeti:
Petőfalvi Katalin pedagógus, gyermekjóga oktató

Január 10. szerda 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát Kör

Savanyúságok készítésének praktikái
Előadó: Simon József
mesterszakács, savanyúság készítő

Tájékoztató a Kertbarát Kör 2017. évi gazdálkodásáról. Előadó: Szabady János

Január 11. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
évindító összejövetele
Január 18. csütörtök 17.30 óra

Ki vagyok én?
Az önismeret fontossága
Előadó: Réthey Prikkel Billa
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.

Január 22. hétfő 18 óra

Január 30. kedd 17.30 óra

v. Bognár Imre Tivadar

Ménfőcsanak langobárd kori története

IMPRESSZIÓK

Előadó: Tomka Péter régész
A langobardok germán népe a 6. század
elején foglalta el ÉNY felől az egykori
Pannoniát. Ménfőcsanak közigazgatási
területéről 3 fontos leletet is ismerünk
ebből a korból (és egy negyediket a
közelből). Különösen érdekes a bevásárlóközpont
területén talált és a látótávolságban lévő, a 83-as
út nyomvonalán előkerült két egykorú, és mégis
alaposan eltérő jellegű temető: az egyikben maguk a hódítók alaposan kirabolt sírjai kerültek
elő, a másikban azonban csatlakozott-meghódított
népcsoport tagjai temetkeztek. Mindkét temető
érdekes leletekkel és szokásokkal gazdagította
ismereteinket. A történeti források szerint a
langobardok és a helybéliek nagy része 568-ban
Itáliába vonult az avar szomszédság elől – ezzel a
– némileg szimbolikus - időponttal keltezzük a
temetők megszűnését.
A belépés díjtalan.

A kora középkor az ásatások tükrében

című kiállítása
Megnyitja:
Gergó András
a Győri Fotóklub alelnöke

Közreműködnek:
Burkali Liliána, Fáczán Zsófia, Kis Amanda, Orbán
Kata, Szukop János
„Győr-Szabadhegyi születésű vagyok. Már
gyermekkoromban minden műszaki dolog érdekelt.
Nagybátyám 10 éves koromban nekem ajándékozta
egyik gépét, ezzel kezdődött a fotózás szeretete, a
pillanat megörökítése. Fényképeztem szinte mindent,
ami felkeltette érdeklődésem. A későbbi évek során a
fotózás hobbiként végigkísérte eddigi életemet. Immáron ötödik éve rendszeresen részt veszek a Győri Fotóklub Egyesületet munkájában, fotótúrákon és rendezvényeken. Az elmúlt időszakban több kiállításom
is volt Győrben, valamint Lébényben.”
v. Bognár Imre Tivadar
A tárlat látogatható 2018. február 15-ig, munkanapokon
9-19 óráig, hétvégén a művelődési ház programjaihoz
igazodva.

Január 25. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
összejövetele

Februári előzetes
Febr. 2. Kertbarát kör
Febr. 9. Andalúzia Előadó: Sulyok Attiláné
Febr. 13. "Élve eltemetve" - 200 éve született
Görgey Artúr; Előadó: Horváth Gábor
Febr. 20. Balogh A. Lajos és Wéber Andrea kiállítás megnyitó
Febr. 23. Aranylók klubja
RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK

Január 26. péntek 18 óra

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

- 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 19 órától
k.haladó csoport, 15-én 18.00 ingyenes bemutató óra
vezeti: Horváth Attila, infó: facebook: Karibi táncklub

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

Január 23. kedd 16.30 óra

Tenger Csend
Szabó Béla fotográfus, fotóművész kiállítás megnyitó
Közreműködik Juhász Attila
költő, aki a Tenger Csend c. kötethez írt „kimondás
kísérletek” c. versciklusából olvas fel. A kiállítás
megnyitó a Tenger Csend c. kötet bemutatója is.
Köszöntőt mond: Szabó Jenő önkormányzati képviselő
Megnyitja: Juhász Attila költő
Január 25. csütörtök 9-12 óra

Vetélkedő
Vizes élőhelyek Világnapja alkalmából
A győri általános iskolák 5 fős csapatait várják a szervezők a játékos vetélkedőre a környezet és természetvédelem jegyében. Bővebb felvilágosítás, jelentkezési
lap
kérhető:
96/449-137-es
számon
vagy
a muvhaz@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen.

Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra

