PROGRAMAJÁNLÓ

2019. FEBRUÁR
BEZERÉDJ-KASTÉLY

Február 1. péntek 17 óra
Ménfőcsanaki Kertbarát Kör

Szőlő-, gyümölcstelepítés „természetes
úton”. Biogombák felhasználása a
„kertészetben”.

m.tanár, túravezető

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 90.

www.bezeredj-kastely.hu

Tel.: 06-20-562-6650

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 Kárpát-koszorú több, mint ezer kilométeres karéja
között egy hatalmas, rendkívül változatos
hegycsoport tör fel a Föld mélyéből, mintha egy
szigetet alkotna a dimbes-dombos erdélyi fennsíkon.
Víznyelők, töbrök, vízesések, cseppkövek sokasága
és több mint 7000 barlang is található Erdély
legnagyobb karsztosodott mészkővidékén. A
hegységet a XIX. század végén „a magyar turizmus
atyja”, Czárán Gyula tárta fel, aki útvonalak, hidak
építésével, létrák kihelyezésével és részletes
leírásaival járult hozzá a vidék megismeréséhez. Ha
kíváncsiak milyen kalandokban lehetne részük,
jöjjenek el az előadásra.
A belépés díjtalan.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



„Idegháború” Erdélyért
Traianustól 1919-ig
történelmi előadás

Ménfőcsanaki Művelődési Háza

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár:

Február 8. péntek 19 óra
A foglalkozás segít a stresszoldásban, a méregtelenítésben, a belső harmónia megteremtésében, az
alvászavarok leküzdésében. Bejelentkezés: Horváth
Zsuzsanna +36/30602-6747

Február 12. kedd 17.30 óra

Előadó: Pintye Tamás

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér



agrokémikus Agro.bio Kft. területi képviselője


Barangolás az
Erdélyi - szigethegységben

szombat 15-23 óra, illetve rendezvényhez igazodva

összejövetele

Csoportos Hangfürdő

„Miénk a világ” előadássorozat

tel./fax: 96-523-257
bezeredjkastely@gmail.com
A Bezerédj - kastély nyitva tartása:
hétköznap 9-19 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub

Előadó: Bakodi Gyula növényvédő mérnök,
Február 5. kedd 17.30 óra

Ménfőcsanak – Gyirmóti Művelődési Központ

Február 7. csütörtök 16 óra

Előadó: Horváth Gábor hadtörténész-technikus
Az 1859-ben
Havasalföld és
Moldva
egyesülésével
létrejött, majd
1866-ban
a
Románia nevet
felvevő
új
állam és Magyarország viszonya kezdetben
bíztatónak tűnt. Mindkét állam elsődleges
veszélyforrásnak Oroszországot tekintette, s 1881ben Románia királya I. Károly - aki maga is német
volt -, csatlakozott a Németország és az OsztrákMagyar Monarchia által 1879-ben létrehozott Kettős
szövetséghez. Ám Erdély Erisz almájának bizonyult
a szláv-germán tengeren hajózó két ország számára.
A „Tündérkert” történelme során ugyan sohasem
tartozott Romániához, ám kétségtelenül román
többségűvé vált a magyar történelem zivataros
időszakai során, s ez a XIX. század folyamán egyre
nagyobb
gondot
okozott.
Előadásunkban
végigkísérjük a magyar-román viszonyt a bizánci
zsoldban érkező első vlah csoportoktól 1919-ig.
A belépés díjtalan.

Február 14. csütörtök 10 óra

Gerinctorna
A Senior gerinctorna, egy olyan
mozgásforma, ami kíméli az
ízületeket,
fokozza
a
nyirokrendszer keringését és felgyorsítja az
anyagcserét. A helyes légzés elsajátításával
könnyebbé válik a nyújtó- lazító gyakorlat. A
rendszeres gyakorlás önbizalmat, jobb közérzetet
sugall. A foglalkozást vezeti: Soltné Richter Éva

Február 19. kedd 17 óra

Felolvasóest Ady Endre verseiből.
Halálának 100. évfordulóján
a költőre emlékezünk.
Helyszín:
Ménfőcsanaki fiókkönyvtár
Ady Endre a 20. század egyik
legjelentősebb magyar költője, de
egyúttal a magyar politikai
újságírás egyik kiemelkedő alakja is volt. 1916-ban
az Új versekkel tört be a köztudatba, ez a
verseskötete mérföldkőnek számít a magyar
irodalomban. Az igazi hírnevet a Vér és arany c.
kötete hozta meg számára. Életmódja korán aláásta
az egészségét. Nevét számos utca, tér, iskola,
intézmény őrzi. Halálának 100. évfordulója
alkalmából 2019-et Ady-emlékévvé nyilvánították.
Verseivel emlékezünk meg róla, és felidézzük
életének állomásait.
A belépés díjtalan.

Február 21. csütörtök 16 óra

Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub
Farsangi bálos összejövetele


Február 22. péntek 18 óra

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

Február 25. hétfő 18 óra

Menaságra repülj
filmvetítés
magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2017

Faragó Annamária filmje a csíkmenasági
székelyek emberi tartásáról, valamint a nemzeti
összetartozásról szól. Bemutatja a székely emberek
humorát, örömeit és könnyeit, akik az anyaországtól
való elszigeteltségükben és elzártságukban is őrzik
magyar gyökereiket és hagyományaikat. A film
szereplői a falu lakói, akiket természetes
környezetükben filmeztek. A film bemutatja többek
között a híres kürtős kalács készítését, melynek
származási helye Csíkmenaság, a patkoló kovácsot, a
kenyérsütést, a Wass Albert regényeiből ismert
esztenát, a bútorfestést, a hegedűkészítést, a
székelykapu-faragót, de mindezeken túl vagy velük
együtt a székelyek lelkét; a székely humort, az
elszakított
országrészek
magyarjainak
emberi
drámáját, lelki vívódásait, és ez utóbbi adja a film
lényegét, valódiságát.
A belépés díjtalan.

Február 1 - 28.

ERDÉLYI UTAKON
Tálos Péter fotóművész kiállítása
Látogatható a művelődési ház nyitva tartásához igazodva.

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)

- 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
- 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

Női torna hétfőn és csütörtökön 18-19 óra


Fitt Anya torna: hétfő és csütörtök 10 órától





Márciusi előzetes

Márciusi előzetes:

Márc. 8. Csoportos Hangfürdő
Márc. 12. Véradás
Márc.13. Bezerédj Teadélután
Vendég: Oszvald Marika
Márc. 19. Horváth Gábor történelmi előadása

Március 22. 16 – 19 óra EGÉSZSÉG-PIAC
Ingyenes
egészségügyi
mérésekkel,
tanácsadásokkal,
egészséges
életmódhoz
kapcsolódó ételkóstolóval várunk minden
érdeklődőt.

