PROGRAMAJÁNLÓ
2018. OKTÓBER
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Október 1-5.

Október 4. szerda 18 óra

Magyar Népmese Hete

„Tarkabarka Hölgy”

A hagyományos mesehét programjai: kiállítás,
óvodások versmondása, meserétes a könyvtárban,
mesemondó verseny általános iskolásoknak.

Találkozás

Október 1. hétfő 11 óra

Magyar Népmese Hete
Marék Veronika életmű - kiállítása
Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázat
eredményhirdetése

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.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Marék Veronika életműkiállítást az író-illusztrátor
80. születésnapi ajándékának szánta a Móra Kiadó.
2017 decemberében egy
hónapig időszakos kiállításként volt megtekinthető a Budapest Projekt Galériában. A tárlat tablói májustól a Budapest Bábszínházban kerültek kiállításra, majd útnak indult
az országban. Ez az első állomása a vándorkiállításnak, amely elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak készült: tablókból, könyvekből, játékokból és a könyvekhez kapcsolódó tárgyakból
áll.
A tárlat látogatható 2018. október 18-ig, munkanapokon
9-19 óráig, hétvégén a művelődési ház programjaihoz
igazodva.

Október 2. kedd és 4. csütörtök 11 óra

Idősek napja
A 70 év feletti ménfőcsanaki nyugdíjasok köszöntése, melyen a részvétel
a személyre szólóan kézbesített meghívók alapján történik.

Zalka Csenge Virág
nemzetközi mesemondóval
Beszélgetőtárs: Sulyok Attiláné
könyvtáros, tanár

Hosszú utat járt be, de gyökerei Ménfőcsanakhoz
kötik. Gyermekkora óta érdekelték a mesék, és
most ez a munkája. Érettségi után régésznek tanult, de közben felvette a kapcsolatot külföldi
mesemondókkal. 20 éves kora óta hivatásos mesemondó, pályafutását 2006-ban kezdte; azóta
Európa több országában és az Egyesült Államokban is rendszeresen fellép fesztiválokon és különböző rendezvényeken, ahol magyar, angol és spanyol nyelven ad elő történeteket. Mesterdiplomáját az East Tennessee State University Mesemondás szakán szerezte, majd doktorit végzett az
Egyesült Államokban, ezután hazaköltözött. Budapesten a Világszép Alapítvány munkatársaként
dolgozik. Több könyvet írt már a mesemondás
világáról. Ezúttal élményeiről beszél, és mesét is
A belépés díjtalan.
mond a közönségnek.
Október 5. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát kör

Zöldség-, gyümölcsfélék tárolása;
Tárolás alatti betegségek
vetített képes előadás
Előadó: Pintér András kertészmérnök

Október 5. péntek 18 óra

Hangtálas relaxáció
A megszólaló hangtálak segítenek többek közt a
stresszoldásban, a méregtelenítésben, a belső harmónia megteremtésében, az alvászavarok leküzdésében. Próbálja ki! Amire szükség van: Ön, kényelmes ruha, jógaszőnyeg.
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna +36 30 6026747

Október 8. hétfő 10 óra

RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK

Október 25. csütörtök 17 óra

Szenior örömtánc

Győrvári Mária grafikus

Kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált új, közösségi mozgásforma. Az idősebb szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység és
„agytorna”, ami egészségesebbé tesz, csökkenti
a stresszt, és növeli a szerotonin szintet, ezáltal a
lelki egészséghez is hozzájárul. Folyamatosan lehet csatlakozni, sem partnerre, sem előzetes tánctudásra nincs szükség. Kérjük, hozzanak magukkal egy kényelmes váltócipőt, egy kis üveg ivóvizet és egy nagy adag JÓKEDVET, részesüljenek
az örömtánc által nyújtott vidám, felszabadult és
aktív kikapcsolódásban. Várjuk a nyugdíjas
hölgyeket és urakat!

kiállítása

Október 11. csütörtök 16.15 óra

30 éves a Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub
zártkörű rendezvény
Október 11. csütörtök 10 óra

Az anyatejes táplálás fontossága
Az Anyatej Világnapja alkalmából hagyományos összejövetel kismamáknak, anyukáknak és babáknak a helyi védőnők szervezésében.

Megnyitja és a művészt bemutatja: Klein János
Közreműködnek: Gősi Vali, Vehofsics Erzsébet vers
„1951-ben születtem Győrben. Azóta
itt élek. Gyermekkorom óta érdekel a
rajzolás, tanultam Holly Tibornál, Várady Lajosnál és Maráczy Sándornál. 18
éves koromban a Kisfaludy pályázaton
egy arany-, majd egy bronzérmet nyertem munkáimmal. Ekkor volt egy kiállításom a
városban. Grafikusként dolgoztam a Xantus János
Múzeumban, majd az Arrabona Áruházban. Régészeti könyvillusztrációkat, kirakatokat, dekorációkat készítettem, majd elkezdtem a faragást. Közben
megismerkedtem az üvegfestéssel a fa- és gyertyafaragással. Készítettem falfestéseket, mandalákat is
rajzoltam. Grafikáim sokáig fekete-fehérben készültek. A mandalák rajzolása közben döbbentem
rá, hogy a színekkel még kifejezőbbé lehet tenni a
mondanivalót. Az új anyagok és színek megismerése kihívást és örömöt jelentett, és jelentenek ma
is munkám során.” Győrvári Mária
A tárlat látogatható november 23 -ig, munkanapokon 9-19 óráig,
hétvégén a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Október 26. péntek 18 óra

Aranylók klubja
Várjuk a táncolni szerető felnőtteket barátaikkal a batyus klubba.
Zenél: Szórádi Árpád

Október 19. péntek 17 óra

Kerületi Ünnepség
az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére
Koszorúzás a kopjafánál
Közreműködik:
Bezerédj Kórus

(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
- Salsa & Bachata tanfolyam hétfőnként 19 órától,
vezeti: Horváth Attila, infó: facebook: Karibi táncklub

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

A belépés díjtalan.

Október 18. csütörtök 16 óra
Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub összejövetele

- 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

Belépő: 500 Ft

NOVEMBERI előzetes
Nov. 6. „Összeomlás”- az I. vh. vége
Horváth Gábor történelmi előadása
Nov. 9. Kertbarát kör
Nov. 18. Militária gyűjtőtalálkozó

Október 27. szombat 17 óra

Önbecsülés felsőfokon:
a múlt helyett a jövőd építsd!
L. Stipkovits Erika (klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta) előadása
Belépődíj: 1000 Ft
Október 29. hétfő 9 - 16 óra
Őszi Játszóház általános iskolás gyerekeknek
A nap folyamán kézműves foglalkozás, sportos és
ügyességi játékokkal várjuk a gyerekeket.

Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra
Fitt Anya torna: hétfő és csütörtök 10 órától

