PROGRAMAJÁNLÓ

2019. MÁJUS
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Május 4. szombat 15-18 óra

Színi Tanoda
Pesty-Nagy Kati rendező vezetésével
Színjátszó foglalkozás indul a Bezerédj-kastélyban.
(időpontok: május 4. 11. 18, június 1. 8. és 15.)
Színjátszó napok június 17-21-ig, 24-28-ig a Gyirmóti
Művelődési Házban Pesty-Nagy Katival és a Pesti Broadway Stúdió valamint a Budapesti Operettszínház növendékeivel 30 000 Ft/hét. Szeretettel várják az érdeklődőket
az ingyenes bemutatkozó alkalomra.


  

Május 7. kedd 17.30 óra

Vörös háború
a Tanácsköztársaság harcai
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 műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Előadó: Horváth Gábor hadtörténész-technikus
A világháború vége Magyarország
számára nem hozta el a megnyugvást, sőt a béke helyett a harcok saját területére helyeződtek át. 1919.
március 20-án Fernand Vix francia alezredes jegyzékét
követően a Magyar Népköztársaság Károlyi Mihállyal
együtt megbukott, s másnap a szociáldemokrata-kommunista szövetség vette át a hatalmat az országban. A
magyar értelmiség nagy várakozással nézett az új, modernnek tetsző jövő felé, hogy aztán hatalmas csalódásban legyen része. A Tanácsköztársaság háború volt a
múlt ellen, a nemzet ellen, és mindenki ellen, aki megkérdőjelezte létét és döntéseit. Ugyanakkor kétségtelen
tény, hogy önérdekből bár, de kész volt fegyverrel útját
állni a Magyarország egyre nagyobb részét megszálló
Antant-erőknek. Az 1919-es Északi hadjárat a magyar
fegyverek szép sikerét hozta, igaz, vörös overálban.
Előadásunkban a proletárdiktatúra belső és külső eseményeit igyekszünk megvilágítani.
A belépés díjtalan.


  

Május 8. szerda 17.30 óra
Tradicionális jóga
Ezt a fajta jógát, bárki, bármilyen életkorban elkezdheti!
Minden gyakorlat alapja a saját képességeink értékelése
és a fokozatos megerősödés. Első lépések: helyes légzés
elsajátítása, helyes testtartás, relaxáció. A foglalkozást
vezeti: Soltné Richter Éva jógaoktató
A belépés díjtalan.

Május 10. péntek 11 óra

Tehetségek tárlata
A tanév vége a számadás időszaka. Több, mint húsz
éves hagyomány, hogy láthatjuk, meddig jutottak
szeptembertől júniusig a vizuális művészetek útján a
Petőfi Sándor Általános Iskola tanítványai és a
ménfőcsanaki óvodások. A kiállítás hűen tükrözi a
tanév során megtanultakat.


  

Május 10. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát kör
Szőlő, zöldség, gyümölcs növényvédelmi
feladatai tenyészidőszakban
Előadó: Horváth Sándor növényvédő mérnök


  

Május 14. kedd 18 óra
„Miénk a világ” előadássorozat

Varázslatos Toszkána
Előadó: Sulyok Attiláné
földrajz-történelem tanár, könyvtáros

Olaszorszag
legszebb
tartomanyaban,
Toszkanaban külonleges varosok sora var
bennünket. A meses szepsegü tajon kis varoskak
büjnak meg, a kozepkori hangülatü ütcakon setalva
evszazadokat repülhetünk vissza az idoben.
Firenze a reneszansz kültüra bolcsoje, a müveszet
es epíteszet fellegvara. Pisaban a Csodak tere a
vilag legszebb terei koze tartozik. San Gimignano a
kozepkori Manhattan - a tornyok vilaghírü varosa.
Lücca tortenelmi kozpontja valosagos gyongyszem.
A napsütotte Toscana vilaghírü varosaiban szep
terekkel,
templomokkal
talalkozhatünk.
Mediterran
viragaival,
novenyzetevel
gyonyorkodtet es elvarazsol. Borvidekeirol is
nevezetes, a leghíresebbek a Chianti borok. Az
eloadas kepeivel Cinqüe Terre csodalatos
tengerpartjan is tehetünk egy hajokirandülast.
Ezen kívül megismerkedünk Montecatini Terme,
Bologna, Padova es Ferrara varosaval is. Toszkana
ember es termeszet kozos remekmüve, melynek
meglatogatasa eletre szolo elmeny. A belépés díjtalan.

Május 18. szombat
9-17 óráig KERÉKPÁRJELÖLÉS

gyermekprogramokkal
Szabó Jenő önkormányzati képviselő
szeretettel hívja az érdeklődőket.
A nap folyamán többek között lesz elektromos
kisautókkal KRESZ PARK, rendőrségi bűn- és
baleset megelőzési programok, ugrálóvár.
A kerékpárok jelölése és regisztrációja az önkormányzati támogatásnak köszönhetően a győri kerékpár tulajdonosok számára ingyenes. A jelölést megelőzően
a kerékpár tulajdonjogát a tulajdonosnak hitelt érdemlően kell tudni igazolnia.


  

Május 17. péntek 18 óra

Hangtálas relaxáció
Ön is megtapasztalhatja a tibeti zengőtálak
jótékony hatásait..
Bejelentkezés: Horváth Zsuzsanna 36/306026747


  

Május 20. hétfő 14 óra Ménfői temető
30 éve hunyt el Galgóczi Erzsébet
Kossuth-díjas írónő

Megemlékezés és koszorúzás
az írónő sírjánál


  

Május 20. hétfő 18 óra

Emlékezés Galgóczi Erzsébet írónőre
Szent Kristóf kápolnájának igaz története
Gergácz Anikó szerkesztő-műsorvezető előadása,
majd filmvetítés
1980-ban jelent meg Galgóczi Erzsébet Szent Kristóf
kápolnája című kisregénye, amelyben egy pici dunántúli falu aprócska kápolnája titkot és kincseket rejt: a
kápolnában rejtették el a győri egyházmegye kincseit.
A regény, amelyből rádiójáték és film is készült, igaz
történeten alapult. A Magyar Rádió munkatársa,
Gergácz Anikó utánajárt, mi volt a kincsek elrejtésének és megtalálásának valódi története. A belépés díjtalan.


  

Május 24. péntek 18 óra

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


  

Május 27. hétfő 17 óra
„Ismeretlen ismerősök…” – Városi portrék
Aki kérdez: BAJZÁT ZSUZSI,
a Győr Plusz Média műsorvezetője

Vendége: SZÉLES ZOLTÁN
a Széles Húsüzlet tulajdonosa

Szeretettel várjuk Önt és kedves ismerőseit közösségi beszélgetős előadásunkra közösségfejlesztő
szakembereink közreműködésével! A belépés díjtalan.


  

Május 30. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
Évadzáró


  

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 csütörtökön 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 óra
vezeti: Gyulainé Kondész Erika

- Gerinctorna szenioroknak hetente csütörtök 10 óra vezeti: Soltné Richter Éva +36 30 901 5061
   

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

Május 1. 8 órától

9. Gyirmóti Halászléfőző Fesztivál
Helyszín: Aranyhal Szabadidőközpont
Programok: halászléfőzés, gyermekprogramok, magyar nóta (Lukács Tímea, Hajnal Nikolett, Krasznai
Tamás, Sebestyén Tamás), borlovag avatás, Marcal
Néptáncegyüttes, tombola, Sík Frida és Venczel Kovács Zoltán műsora, Hot Jazz Band koncert


  

Május 30. csütörtök 8-12 óra

Környezetvédelmi akadályverseny
a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
A rendezvényre általános iskolás osztályokat várunk. Jelentkezni és bővebb információt kérni a
06/96/449-137-es telefonszámon vagy a
muvhaz@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő május 22. szerda 12 óra.


  

Női torna: hetente hétfő és csütörtök 18-19 óra
Fitt Anya torna: hétfő, csütörtök 10.30; kedd 18
óra


  

Június 17 – 28. Nyári Élményszerző Játszóház
Gyirmóton: kézműves foglalkozások, sportos játékok, kirándulások általános iskolás gyerekeknek.
Bővebb felvilágosítás: 96/449-137


  

Nyári előzetes
Június 11. Véradás
Június 17-21; július 15-19 Bütykölő napok
Július 1-5. Kalandozó napok - 10 éves kortól
Nagyné Szabó Renáta és Nagy Vilmos vezetésével
Július 1-5, 15-19; Angol – német nyelvi tábor
2 turnusban óvodás kortól
vezeti: Eső Krisztina 06/703621073


  

