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A MÉNFŐCSANAK-GYIRMÓTI  

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BEMUTATÁSA 

 
 
 
A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központot 2013. július elsején 
alapította Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése. A szervezet a Kertvárosi 
ÁMK jogutódja. A Gyirmóti Művelődési Ház és a Ménfőcsanaki 
Művelődési Ház egyesítésével önálló közművelődési intézmény jött létre, 
melynek székhelye a Ménfőcsanaki Művelődési Házban (Bezerédj-
kastély), 9012 Győr, Győri út 90. szám alatt található, telephelye a 
Gyirmóti Művelődési Ház, 9019 Győr, Szent László út 35-37. A gazdasági 
iroda Gyirmóton működik, mivel a székhelyen nincs erre alkalmas 
helyiség. 
 
 
A Ménfőcsanaki Művelődési Ház húsz éves múltra tekint vissza, azóta a 
Győrhöz tartozó 10.000 fős kerület kulturális központja. Az intézmény a 
műemlék jellegű, egykori kúriában, a Bezerédj-kastély 200 éves 
épületében működik. Helyiségei: 250 főt befogadó nagypince, klubterem, 
kiállító terem, Galgóczi Erzsébet Emlékszoba (1991-től működik), Sulyok 
Vince Irodalmi Emlékhely (2011-ben alapították). 
A ház épülete mellett lévő Bezerédj kápolna a kastély használatában 
szintén közművelődési szintérként funkcionál.  
Az épületben tevékenykedik a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér Ménfőcsanaki Fiókkönyvtára. 
Az udvar 90 cm magas, 60 m2–es fedetlen színpaddal rendelkezik, 
alkalmas több ezer fős szabadtéri rendezvény megszervezésére. 
 
 
A több mint 50 éves Gyirmóti Művelődési Ház eredetileg is kultúrháznak 
épített közösségi tér, amely a településrész helyi közművelődését hivatott 
szervezni. Az épületben működik a Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Gyirmóti Lakossági Információs Pontja és a 
Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája. Helyiségei: 100 főt befogadó 
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nagyterem, Teleszoba, kisterem, tornaszoba, sószoba, öltözők és 
zuhanyzók, valamint irodák. Parkosított, 1000 m2-es udvar veszi körül. 

 
 

2014. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉS 
 
 
Létszámgazdálkodásunk 
 
Létszám: 12 fő 
Művelődésszervező: 4 fő (ebből 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes) 
Gazdasági ügyintéző: 1 fő 
Igazgatási ügyintéző: 1 fő 
Műszaki alkalmazott: 1 fő 
Üzemviteli alkalmazott: 5 fő 
 
Intézményünk bevétele 
 
    

ezer Ft 
működési célú támogatások 2 190 
működési bevételek 10 823 
finanszírozási bevételek 69 925 
összesen 82 538 
 
 
 
Személyi jellegű juttatások 

millió 
Ft 

személyi jellegű juttatás 34 
munkaadót terhelő járulék 9 
összesen 43 
 
 
Az év közben felmerült egyéb rendkívüli feladatok ellátását, valamint a 
művelődési házakban működő klubokhoz kapcsolódó és egyéb 
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tevékenységeket (fellépési díjak) külső megbízással oldottuk meg, 
melynek összege 3.440. 000 Ft volt. 
Közcélú foglalkoztatottakkal végeztettük el az adminisztratív és üzemviteli 
feladatok egy részét. A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő 
közművelődési kisegítőt az intézményi keretek között 3 fő üzemviteli 
munkaerőt alkalmaztunk. 
Az intézmény látogatottsága és rendezvény száma 
 
helyszín látogatószám 

(fő) 
alkalom 

Gyirmóti Művelődési 
Ház 

 39775 1914 

Bezerédj-kastély  56820 1759 
Összesen:  96595 3673 
 
 
Dologi kiadások: 
 
 
Az intézmény dologi kiadása 36.798.000.-  forint volt.  
 
Gazdálkodásunkat összességében a takarékosságra való törekvés 
jellemezte.  A tárgyi, személyi feltételek optimálisak voltak 2014-ben a 
közművelődési munka ellátásához. 
 

Tárgyi feltételek, felújítások alakulása 
 

Tavalyi évben az intézményben a következő beszerzések történtek: 
 
Develop Ineo 165 fénymásoló:    99.500.- Ft 
Számítógép konfiguráció szoftverrel           171.602.-Ft 
3 db Notebook                                              277.709.-Ft 
Nézőtéri székek :                      227.500.- Ft 
5 db íróasztal                                                136.315.-Ft 
Beépített szekrénysor,2 db szekrény            324.332.-Ft 
Fűkasza                                                           48.818.-Ft 
2 db Spirálozó (Kastély,Gyirmót)                197.120.-Ft 
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Multimédia állvány                                         75.600.-Ft 
 
Felújítások: 
 
Bezerédj Kastély vízelvezetési munkái 1.279.950.-Ft, mindkét házban a 
belső ajtók cseréje, felújítása, Gyirmóti Művelődési Ház bejárati ajtajának 
cseréje, szélfogó ajtó beépítése 2.268.193.-Ft költségbe kerültek. A 
villanyszerelési, vízvezeték-javítási, festési munkákra, valamint a 
fűtőtestek cseréjére 3.285.850.-Ft-ot költöttünk. A Gyirmóti Művelődési 
Ház tetőszigetelésére 4.010.236.-Ft ráfordítás volt szükséges. 
 

Az éves tervezett feladatok értékelése, a költségvetésben 
rendelkezésre álló keret tükrében: 

 
A 2014. évben költségvetésünkben a rendezvények szervezésére fordítható 
összeg 3. 900. 000 Ft volt, melyet Győr Megyei Jogú Város, a WHO Iroda 
és a Gyirmóti és Ménfőcsanaki Részönkormányzat pótelőirányzatokkal 
egészítettek ki.  
 
Megvalósult programok felsorolása finanszírozási szempontból: 

 
Az általunk szervezett kirándulásokat döntően a részvevők finanszírozták. 
Klubjaink többségét nem támogattuk. 
A nyugdíjas klubokat 100.000 Ft-tal a Gyirmóti és Ménfőcsanaki 
Részönkormányzat által nyújtott keretből segítettük. A Kertbarát kört 
200.000 forint intézményi támogatásban részesítettük. 
Nagyrendezvényeinkre (Falunapokra, Gyirmóti Halászléfőző Versenyre, 
Ménfőcsanaki Szüreti Mulatságra, Adventi koncertekre, játszóházakra, 
táborokra, előadásokra, Egészség-piacokra): 5.378. 000 Ft-ot költöttünk.  
A közművelődési szakmai alapanyagok vásárlására: 1.945.000.-Ft-ot 
fordítottunk. 
 

A művelődési házak kiemelkedő rendezvényei: 
 
Rendezvények: 
Előadások, Irodalmi estek, Gyirmóti beszélgetések, Úti beszámolók, 
Miénk a világ rendezvényei, Bezerédj teadélután, Ménfőcsanaki portrék, 
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Téltemetés, Egészség – piacok, Megemlékezések március 15-ről, Gyermek 
és Családi Nap, Nőnapi összejövetel, Borversenyek, Véradások, Tavaszi 
játszóház, Kreatív műhely, Nyári élményszerző tábor, Nyári kézműves 
tábor, Képzőművészeti Alkotó tábor, Gyirmóti Halászléfőző Verseny, 
Ménfőcsanaki Szüreti Mulatság,  Falunapok, Nóta délután, Megemlékezés 
a Gyirmóti Hősi Halottakról, Adventi koncertek, Aranyhal Duatlon 
Verseny, Környezetvédelmi programok: Vizes Élőhelyek Világnapja 
alkalmából szervezett vetélkedő és előadás iskolásoknak, Madárgyűrűzés 
óvodásoknak, iskolásoknak, Madarak és Fák napja alkalmából túra 
óvodásoknak, Környezetvédelmi Világnap alkalmából túra iskolásoknak, 
Őszi túra iskolásoknak.  
 
Kiállítások: 
Állandó: Csuhé kiállítás a gyirmóti Balogh Erzsébet munkáiból, valamint 
Kiállítás Gyirmót történetéről (fotók dokumentumok másolatai). 
Időszakos: havonta más alkotók, alkotócsoportok munkáiból nyílik 
kiállítás. (fotók, festmények, egyéb képzőművészeti alkotások). 
 

A művelődési házak pályázatai és átvett pénzeszközei: 
 
Szakmai feladataink ellátásához a 2014-ben is jelentős mértékben járultak 
hozzá támogatóink. A hiányzó összegeket pályázatok írásával is 
igyekszünk előteremteni, ezek sikere mindig kétséges. A 2014-es évben 
nyertes pályázatunk egy volt, melyet Győr Megyei Jogú Város írt ki 
„Amatőr Művészek támogatása” címen. A pályázaton a Bezerédj 
Vegyeskórus, a Kreatív Műhely és a Ménfőcsanaki Dalkör nyert el 
280.000.-Ft támogatást. 
A közösségi nagyrendezvényeket helyi vállalkozók, a Gyirmóti és a 
Ménfőcsanaki Településrészi Önkormányzatok támogatják. 
Átvett pénzeszközökből finanszíroztuk az Egészség–piacokat, a 
Falunapokat, a Gyirmóti Halászléfőző Versenyt és Szüreti Mulatságot, a 
Környezetvédelmi rendezvényeket, az Idősek Napját és a Borversenyt. 
 

 
A művelődési házakban szükséges fejlesztések, felújítások: 

 

Gyirmóton: Színpad felújítása, szigetelése, új televízió, projektor, 
beszerzése. Teleszobában konyhasarok kialakítása. 
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Ménfőcsanakon: Festés, meszelés, ablakok festése. 
 

 
 
Pénzmaradvány: 

 

Pénzmaradványunk 256 eFt. 
 

Az intézmény adottságai, lehetőségei megfelelnek a helyi közművelődési 
feladatok ellátásának. Kollégáink elhivatottak a napi munkában, a 
rendezvényeken is aktívak, erősítik az intézmény szerepét a városrészek 
közösségi, kulturális életében. 
Köszönjük Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Borkai Zsolt 
polgármester úrnak, Takács Tímea és Szabó Jenő képviselőknek, a 
Kulturális Osztálynak, a Pénzügyi Osztálynak az OKSTB-nek, 
Rózsavölgyi László elnök úrnak az együttműködést, munkánk segítését! 
 
 



 8 

 
INTÉZMÉNYI  FELADATOK 2015-BEN 

 
1.)                   Területi feladatok időpont felelős 
A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megújítása (az új jogszabályok szerint) 

december 31. igazgató 

PR kapcsolatok ápolása folyamatos 
igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Együttműködés a városi intézményekkel, 
vállalatokkal, vállalkozókkal… stb. folyamatos igazgató 

igazgatóhelyettes 

Művelődési közösségek, civil szervezetek 
munkájának segítése folyamatos 

igazgató, 
igazgatóhelyettes, 

művelődésszervező 

Minőségirányítási program működtetése folyamatos igazgató 
igazgatóhelyettes 

Kockázatértékelés folyamatos igazgató 
2.)            Intézményirányítási feladatok időpont felelős 
Munkamegbeszélések hetente igazgató 

igazgatóhelyettes 
Szakmai értekezletek, Testületi értekezletek félévente igazgató 
Munkaértékelés havonta igazgató 

igazgatóhelyettes 
Beszámolók, munkaterv, statisztika készítése folyamatos igazgató 

igazgatóhelyettes 
Költségvetés, pénzügyi beszámolók folyamatos igazgató 

gazdasági ügyintéző 
Éves havi rendezvényterv készítése folyamatos igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Havi szórólap, statisztika, ütemterv, r. értékelés folyamatos művelődésszervező 
Propagandamunka szervezése rendezvényekhez 
kapcsolódóan 

folyamatos igazgató, 
igazgatóhelyettes, 

művelődésszervező 
Szerzői jogdíjak folyamatos igazgató, gazdasági 

ügyintéző 
Munkarend, ügyeleti beosztás folyamatos igazgató 

igazgatóhelyettes 
Szabadságterv folyamatos igazgató 
Intézményi dekorációs tervek folyamatos művelődésszervező 
Arculat-tervezés, marketing terv folyamatos igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Pályázat figyelés, pályázatok írása folyamatos művelődésszervező 
Hangosítás folyamatos technikus 
3.)       Képzés, szakképzésen való részvétel január 31. igazgató 
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4.)    Művelődési közösségek szakterületi 
rendezvények időpont felelős 

 

Családi programok alkalomszerűen művelődésszervező 

Játszóház foglalkozások folyamatos művelődésszervező 
Ifjúsági klub folyamatos művelődésszervező 
Nőklub havonta klubvezető 

Hagyományőrző klub hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Baba-mama klub hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Baba-zene-szó klub hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Csecsemők klubja hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Kreatív Műhely hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Kreatív bütykölde alkalomszerűen művelődésszervező 
klubvezető 

Művészeti alkotó klub havonta klubvezető 

Aranylók klubja havonta művelődésszervező 
klubvezető 

Bezerédj kórus hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Életmód klub havonta művelődésszervező 
klubvezető 

Óvodai, iskolai programok segítése hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Gyermektorna hetente művelődésszervező 
foglalkozást vezető 

Női torna klub hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Gyógytorna klub hetente művelődésszervező 
klubvezető 

Ismeretterjesztő és hobbi előadások alkalomszerűen művelődésszervező 

Kertbarát kör havonta klubvezető 
igazgatóhelyettes 

Házibuli – klub-diszkó alkalomszerűen művelődésszervező 
klubvezető 

Ifjúsági klub rendezvényei / gyermekklub folyamatos művelődésszervező 
klubvezető 

Nyugdíjas klubok rendezvényei hetente/két 
hetente 

művelődésszervező 
klubvezető 

Teleszoba folyamatos művelődésszervező 
klubvezető 

Sportprogramok (asztalitenisz, gyalogtúra, 
kerékpártúra… stb.) folyamatos művelődésszervező 

5.)                     Nagyrendezvények időpont felelős 

Évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvények 
Hagyományőrző és egyéb nagyrendezvények 

folyamatos 
igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Gyermekszínházi előadások/Bábszínházak alkalomszerűen művelődésszervező 

Bálok, zenés rendezvények alkalomszerűen 
igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Táborok, játszóházak nyáron, téli 
szünetben művelődésszervező 

 
Kiállítások 

 
alkalomszerűen 

igazgató, 
igazgatóhelyettes, 

művelődésszervező 

Koncertek alkalomszerűen 
igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

Környezetvédelmi rendezvénysorozat alkalomszerűen igazgató 
művelődésszervező 

6.)                        Szolgáltatások időpont felelős 

Terembérlet alkalomszerűen igazgató 
gazdasági ügyintéző 

Fénymásolás, reprodukció folyamatos művelődésszervező 

Számítógép használat folyamatos 
művelődésszervező 
gazdasági ügyintéző 

adminisztrátor 

7.)        „MARCALTÁJ” újság szerkesztése 
Média kapcsolatok (Helyi sajtó, internet, 
TV, rádió Facebook) 

időpont felelős 

Szerkesztő Bizottsági ülések, cikkek írása 3 havonta igazgató 
művelődésszervező 

Ajánlók, cikkek írása, propaganda folyamatos 
igazgató, 

igazgatóhelyettes, 
művelődésszervező 

8.)             Ajánló (szórólapok, plakátok) folyamatos művelődésszervező 
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I. 
BEVEZETÉS 

 

1. Gyirmót bemutatása 

Gyirmót közel ezerötszáz lakosú településrésze Győrnek, legnagyobb 
értéke, természeti adottsága, a települést körülvevő vizes élőhely 
közelsége, mely a Fertő-Hanság Nemzeti Park Pannonhalmi Tájvédelmi 
Körzetének része.  
Határában, a zöldövezetben hatalmas horgászfalu alakult ki. 
Különlegességét leginkább a Holt-Rába természeti környezete és a főutat 
kísérő sok fehérgólya fészek adja. 
 

2. Céljaink, feladataink 

„A gyirmóti 
magas torony 
nem látszik, 
Körös-körül 
Rába vize 
hullámzik, 

Rába vize ne 
vedd el az 
utamat, 
Hadd 
szeressem a 
kedves 
galambomat.” 
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A Gyirmóti Művelődési Ház arculatának kialakításában a helyi adottságok 
miatt meghatározó a természet-, és környezetvédelem, ezért fontos célunk, 
hogy a művelődési ház a városi, megyei szintű környezetvédelmi 
programjaival - Győr oktatási, kulturális életében - szerzett hírnevét, a 
jövőben is megőrizze.  
A Gyirmóti Művelődési Ház 2013. július 1-jétől a Ménfőcsanak-Gyirmóti 
Művelődési Központ telephelye. Fontos célunk és feladatunk megtalálni 
az együttműködés minél sokrétűbb formáját a településrészek 
intézményeivel és vezetőivel, valamint törekszünk az új elvárásoknak, a 
fenntartó, Győr Megyei Jogú Város által delegált feladatoknak 
maximálisan megfelelni. 
A közművelődési munkában hangsúlyos szerepet kap a közösségi élet 
erősítése, a helyi ünnepek megőrzése, gazdagítása, a közös kulturális 
élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek 
kihasználása. A helyi rendezvények szervezésénél nagyon fontos a 
lokálpatriotizmus és a nemzettudatos magatartás erősítése, a szűkebb 
lakóhely történelmének, hagyományainak ismeretén túl a magyarság 
kulturális értékeinek közvetítése.  
A közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a gyirmóti és a 
ménfőcsanaki képviselőkkel és a településrészek civil szervezeteivel az 
együttműködés. Az oktatási, nevelési és a közművelődési munka 
kölcsönös egymást erősítő hatásának kiaknázása, az együtt dolgozás 
lehetőségeinek további bővítése. 
2015-ben a tervező munka során hangsúlyos feladat, hogy a jövőben a 
művelődési ház még inkább esztétikus, funkciójának megfelelő tárgyi- és 
eszközrendszerrel rendelkező közösségi tér legyen, ahol megvalósul a 
közösségi élet élénkülése, a meglévő hagyományok, ünnepek ápolása, a 
más kultúrákkal való kapcsolatteremtés, a kulturális és helyi értékek 
közvetítése, valamint a környezetvédelmi, hagyományőrző, egészséges 
életmódra nevelés a különböző tevékenységekben. 
Olyan cselekvőerőt szeretnénk kelteni, mely közösségi kultúrát kínál, 
egyéni értékítéletet teremt, nyitott az emberek problémáira, igyekszik az 
igényeknek megfelelő programok összeállítására úgy, hogy a programok 
látogatói ne csupán fogyasztók, hanem aktív résztvevők legyenek egyben. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a lakossággal, beszélgetés, kérdőívek 
és a honlapunk útján információkat gyűjtünk, megismerjük az 
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aktualitásokat, meghallgatjuk a javaslatokat, és ennek alapján cselekszünk. 
Igyekszünk a gyirmótiak alapvető érdekeinek közelében maradni. 
A jövőben fejlesztenünk szükséges az ifjúság kulturális életét, az időskorú 
népesség közművelődési lehetőségeit. Gazdagítanunk kell az életminőséget 
és az ünnep örömeit, támogatni a helyi alkotókat, műhelyeket. Meg kell 
teremtenünk a rekreációs szórakozási és közösségi igényekhez 
alkalmazkodó lehetőségeket, erősíteni a civil hálót és az együttműködést, 
szélesíteni a helyi kulturális nyilvánosságot.  
A költségvetés függvényében támogatók keresésével bővítenünk kell a 
helyi tudásalapú és információs társadalom feladat-ellátási 
eszközrendszerét, (számítógép és konfigurációi számának növelésével, 
napilapok, folyóiratok számának növelésével, TELESZOBA eszközeinek, 
a művelődési ház külső-belső terének folyamatos felújításával).  
Célunk, hogy az intézmény alkalmazkodjon az aktuális társadalmi, 
szociológiai változásokhoz, melyek a jövőben is biztosítják a Gyirmóti 
Művelődési Ház meghatározó szerepét Gyirmót közösségi, kulturális 
életében. 

3. A közösségi élet bemutatása 

A településen a közösségi élet ápolásához szükséges lehetőségek a családi, 
rokoni, baráti kapcsolatokban, az óvodai szülői közösségben és a 
művelődési ház klubjaiban rejlenek.  
A közművelődési munka során meg kell küzdenünk az iskola hiányával, a 
jómódú emberek bezárkózásával, a város közelsége által biztosított tágabb 
lehetőségek és programok elszívó erejével. 
 
Napjainkban léteznek az itt élők között szoros kapcsolódási rendszerek, de 
már nem lehet ezeket egységesen, az egész település szintjén kezelni. A 
hagyományos falusi élet megőrzése a legidősebbekhez kötődik. A 
felnövekvő új generáció és a betelepülők már nem tartják fontosnak a 
tradíciók és szokásrendek átörökítését, a falusi jelleg megőrzését. 
A közösségi életet kis csoportokban kell újra gondolni, melyek a közös 
érdeklődés vagy hasonló életkor szerint kovácsolhatók egységessé.  
A kohézió alapja nem a „gyirmóti vagyok” érzése, hanem személyiségtől 
függő, egyéni motiváció. 
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II. 
 

 
 

A telephely bemutatása 
 
 
 

A Gyirmóti Művelődési Ház Gyirmót központjában, a templom mellett, az 
orvosi rendelővel szemben helyezkedik el. A lapos tetős, egyszintes épület 
729 m2 alapterületű.  
 
A munkánk során hangsúlyos szerepet kap a hagyományőrzés és a 
környezetvédelem. Az óvodások, és iskolások számára rendezett 
környezetvédelmi programokon évente több ezer gyermek megfordul.  
 
A művelődési ház legfontosabb feladata a közösségi élet élénkítése, 
ennek szellemében a kisközösségi rendezvények, a helyi ünnepek és 
megemlékezések szervezése. 
 
A telephely az intézmény gazdasági, igazgatói irodájának, 100 m2-es 
nagyteremnek, 40 m2-es kisteremnek, teleszobának, sószobának, 
tornaszobának, öltözőknek, zuhanyzóknak, valamint a Gyirmóti 
Településrészi Önkormányzat irodájának ad helyet.  
 
Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a városrész kulturális életében. 
Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi igények 
felmérésére, helytörténeti kutatásokra, az intézmény arculatának 
megtervezésére.  
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III. 
 

A  kialakított kapcsolatrendszer 
 

 
2005-ben megállapodást kötöttünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi 

Központtal, melynek során az intézmény TELESZOBÁJA FIP-ként (Foglalkoztatási 

Információs Pont) is működik a jövőben, vagyis az álláskeresőket célzott 

információkkal segítjük az interneten keresztül. Sikerült a közművelődési munka során 

jó kapcsolatot kialakítani a következő szervezetekkel. 
 

 
 
 

 

 
 

Gyirmót SE 
Gyirmóti Egyházközség 

Teleház Sport, Szabadidő és Ifjúsági  
Egyesület 

Gyirmóti Horgászegyesület 
Helyi vállalkozók 

GYŐRI ÓVODÁK 
GYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Reflex Környezetvédő Egyesület 

Vöröskereszt helyi szervezete 
Bősi Nyugdíjasklub (Szlovákia) 
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WHO Egészséges Városok Programirodája 
Nevelési Tanácsadó 

Logopédus 
Munkaügyi Központ 
Győr+ Médiacsoport 
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 IV. 
 

Gyirmóti Művelődési Ház  
Statisztika 2014. 

 
 

2014 Program megnevezése 
alkalom létszám 

Sószoba ovisok 74 3758 
gyógypedagógus 12 24 
Egészség-piac 1 432 
Látás vizsgálat  1 22  
Véradás 2 174 
Egészségügyi rendezvények összesen: 90 4410 
Kötetlen programok (internet, asztalitenisz…) 247 1436 
Falugazdász 38 590 
Vásár 8 1034 
Részönkormányzati gyűlés 9 36 
Termékbemutató 1 26 
Győr-Szol értekezlet 5 230 
Papírgyűjtés 38 626 
Orin Hungary tájékoztató nap 2 45 
Találkozó, összejövetel 7 362 
Théta foglalkozás 17 168 
Marcal Néptánc E. próba 1 30 
Nádorvárosi Horgász Egyesület gyűlése 1 90 
Országygűlési, önkormyányzati Választások 2 425 
Külső szervezetek rendezvényei 129 3662 
Gyerek- és Ifjúsági klub 76 902 
Nyugdíjas klub 74 698 
Hagyományőrző Klub 38 395 
Művészeti alkotó Klub 11 158 
Gyógytorna Klub 18 379 
NŐ Klub 18 276 
Női torna Klub 74 854 
Életmód Klub 10 244 
Mozgáskultúra klub 10 200 
Klubok összesen: 329 4106 
Logopédus 37 185 
Ovis angol  75 3808 
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Interaktív előadás ovisoknak 1 60 
Hittan 36 1422 
Gyirmót története könyv bemutató 1 64 
Hessling Hegyi Erika könyvbemutató 1 56 
Előadás egészségről az Óvónőknek 1 66 
Szemeti Norbert előadása 1 34 
Oktatás, ismeretterjesztés 153 5695 
Ovisok sportfoglalkozása 37 1908 
Ovifoci 63 910 
Gyerektorna 73 3778 
Ovis néptánc 21 441 
Bozsik program 2 164 
Tornafoglalkozások összesen 196 7201 
Őszi akadályverseny 1 416 
Vizes Élőhelyek Világnapja alk. Vetélkedő 1 98 
Madárgyűrűzés 2 420 
Madarak és Fák Napja (túra óvodásoknak) 1 68 
Környezetvédelmi túra iskolásoknak 1 480 
Környezetvédelmi rendezvények összesen 6 1482 
Németh Jánosné foltvarró kiállítása 28 360 
Stoller László fotó kiállítása 53 848 
Ősz Amy kiállítása 55 248 
Vigh Attila Tóth Melinda kiállítása 33 480 
Hegedüs Györgyné festmény kiállítás 57 660 
Csuhé kiállítás 230 1888 
Gyirmót állandó kiállítása 230 2232 
Kiállítások összesen 686 6694 
Kiállítás megnyitó összesen 5 390 
Nőnapi összejövetel 1 112 
Óvodai farsangi bál 1 220 
Borverseny 1 108 
Március 15.-i megemlékezés 1 140 
Halászléfőző verseny 1 980 
Duatlon 1 310 
Ifjúsági buli 1 62 
Adventi koncert 1 120 
Adventi koszorúkötés 1 75 
Márton nap ovisoknak 1 90 
Idősek napja 1 82 
Falunap 1 980 
Mikulás ünnepség 1 80 
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Téltemetés ovisokkal 1 142 
Borbírálat 1 10 
Óvodai évzáró 1 132 
Balogh Béla Előadás 1 143 
Nagyrendezvények összesen: 17 3786 
Óvodai beíratás 1 30 
Nyári élményszerző tábor 10 260 
Táborok összesen 10 260 
Színházlátogatás 1 20 
Óvodások állatkert látogatása 1 52 
Értekezlet 39 195 
Továbbképzés 0 0 
Nyugdíjas klub kirándulása 1 48 
Kirándulás Vinyére (szülők-óvodások-isk.) 1 260 
Kirándulás összesen 2 308 
Húsvéti játszóház 1 24 
őszi játszóház 1 24 
Játszóházak 2 48 
Összesen: 1914 39775 
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V. 

 
 

SZAKMAI  BESZÁMOLÓ 
 
 

A művelődési központ feladata: a kulturális értékek közvetítése és 
művelődési lehetőségek biztosítása. Figyelembe vettük, hogy a lakosság 
életkörülményei nagyban befolyásolják a kulturális igényeket, ennek 
szellemében igyekeztünk munkánkat végezni. 
 

1.    FELADATAINK 2014-ben 
 

 A lakosság igényeinek felmérése 
 A közösségi élet és identitás erősítése érdekében a helyi civil szféra 

segítése, a klubélet fellendítése, kiscsoportos összejövetelek számának 
növelése, helyi ünnepek, rendezvények szervezése 

 A településrész adottságai leginkább a környezetvédelmi nevelés, 
oktatás gyakorlati megvalósításához kedvezőek, ezért Gyirmót városi 
szintű feladataként ezen a területen kapcsolódott be Győr 
közművelődésébe 
 

2.    Kiemelt feladatunk volt  
 

 A legfiatalabb korosztály közösségi igényeinek kielégítése 
(szórakoztató rendezvények, játszóházak, tanfolyamok, ismeretterjesztő 
programok) 

 Támogatók keresése, pályázatok írása 
 Partnereinkkel a megfelelő kommunikációs kapcsolatok kialakítása 
 Minőségirányítási rendszer működtetése 

 
3.   Nyitva  tartás  

 
 A művelődési ház hétfőtől-péntekig reggel 8 órától 19 óráig, 

szombaton és vasárnap igény szerint fogadta a szervezett programokra, 
vagy spontán érkező látogatókat.  
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4.   Tájékoztatás programjainkról  
 

 Programjainkról havi szórólap formájában, (mely minden gyirmóti 
lakos postaládájába bekerül) a helyi MARCALTÁJ újságban, adunk 
tájékoztatást. A KISALFÖLD közművelődési és légyott rovatának a Győr+ 
média csoportnak az Oxygen Médiának és a Kisalföld online-nak is 
elküldjük tájékoztató kiadványainkat. A Bezerédj-kastély naponta frissülő 
honlapján is megjelennek programjaink. 

 
5.   Beszámoló a megvalósult programokról  

 
 
Szem előtt tartjuk, hogy a művelődéshez való jog mindenkit megillet. 
 
A 2014-es évben 39775 látogatót fogadtunk az 1914 művelődési alkalom 
során.    
 
5.1.  Kirándulások: 

2014-ben az óvodásoknak és szüleiknek Vinyére kirándulást szerveztünk. 
Ezen kívül még szerveztünk kirándulást Sümegre, melyeken Gyirmót 
lakosságának valamennyi korcsoportja képviseltette magát. A költségeket 
támogatók, illetve a résztvevők fedezték.  
 
5.2. Oktatás, Ismeretterjesztés: 

Óvodás angol, óvodás hittan és logopédia foglalkozásokon összesen 5695 
gyermek vett részt. 

 
5. 3. Egészségügyi rendezvények: 

Egészségügyi rendezvényünkre az Egészség- piacra 432 fő látogatott el. A 
témakörhöz kapcsolódóan 2 ismeretterjesztő előadást is szerveztünk 
melyen összesen 100-an vettek részt. A sószobát rendszeresen igénybe 
veszik az óvodások, a Művelődési Házban működő klubok tagjai, és a 
lakosság. A Vöröskereszt helyi, Gyirmóti Szervezete kétszer szólította 
véradásra a gyirmótiakat intézményünkbe, mely alkalmakon összesen 174-
en vettek részt. 
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5.4. Nagyrendezvények: 

17 nagyrendezvényünkön 3786-an vettek részt, idősek, gyermekek és 
fiatalok egyaránt. A rendezvények száma és látogatottsága is növekedett a 
tavalyi évhez képest. Az óvodásokkal, illetve a gyirmóti gyerekekkel és 
szüleikkel közösen „temettük a telet”, ünnepeltük az anyák napját a Márton 
napot, együtt vártuk a Mikulást és a karácsonyi ünnepeket.   
A karácsonyi műsorunkon a helyi óvodások műsorán kívül a Bezerédj 
Kórus az Arany Páva-díjas Szigetköz Páva Kör és az Ásványrárói 
Általános Iskola színjátszói is felléptek. 
Családi rendezvényünkön a Óvodai évzáróval egybekötött Gyermek és 
Családi Napon 132 látogatónk volt.  
Ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg március 15-éről, illetve hősi 
halottainkról.  
 
Szórakoztató programjainkon (nyugdíjas klub összejövetelei, idősek napi 
rendezvény, ifjúsági klub összejövetelei, Márton-nap) szintén több százan 
megfordultak. Több mint 900 embert mozgatott meg 2014-ben is a 
falunapi rendezvény akárcsak a már hagyománnyá vált Halászléfőző 
versenyünk, melyre a megyehatáron túlról is érkeztek résztvevők.  
 
5.5. Zenés, táncos összejöveteleink  

(3 alkalommal) nyitottak voltak az egész lakosság számára. A 
borversenyen 118-an, a nőnapon 112-en, míg az óvodás farsangon 220-an 
szórakoztak.  
 
5.6. Külső szervezetek rendezvényein  

(termékbemutatók, falugazdász fogadóórái, vásárok, termékbemutatók, 
részönkormányzati gyűlések, lakossági fórumok, stb.) 3662-en vettek részt. 
Ezek lebonyolításában, megszervezésében munkatársaink is aktívan részt 
vettek. 
 
5.7. Játszóházak, táborok: 

Gyermekeknek szóló játszóházaink az iskolai szünetekhez kapcsolódtak 
továbbra is.  
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A tavaszi (húsvéti) játszóházban 1 nap alatt 24 iskolás fordult meg. 
Adventkor koszorút és adventi asztali díszt készített 75 gyerek és felnőtt. A 
nyári élményszerző játszóházunkban 10 nap alatt összesen 260-an 
látogattak el. Az őszi szünetben 1 napos játszóházunkat látogathatták a 
gyerekek összesen 24 vettek rajta részt.  
 
5.8. Környezetvédelmi programok: 

A hagyományosan megrendezett környezetvédelmi programjainkon (Vizes 
Élőhelyek Világnapja, Madárgyűrűzés, Madarak és Fák Napja, 
Környezetvédelmi Világnap, Őszi akadályverseny, Faültetés, 
Szemétszedés) 1482 városi gyerek vett részt.  
 
5.9. Klubok: 

A 329 alkalommal tartott foglalkozáson 4106 résztvevő volt 2014-ben. A 
nyugdíjas Klub, a Hagyományőrző Klub hetente egyszer, az ifjúsági és 
gyerek klub, valamint a női torna klub és gyógytorna tagjai pedig hetente 
kétszer jönnek össze. 2013-ban alakult Életmód Klub havonta kétszer, míg 
a Művészeti alkotó klub havonta egyszer tartja foglakozását. 
 
5.10. Sportfoglalkozások: 

Az óvodások 37-szer tartották a nagyteremben sportfoglalkozásukat. 
Hétfőn és csütörtökön.  
Óvodás focit összesen 63 alkalommal, míg a gyerektorna foglalkozásokat 
73 alkalommal bonyolították le.  
 
5.11. Kiállítások: 

A 686 kiállítási napon összesen 6694-an látogatták meg a tárlatokat. A 
2014-es évben 6 alkotó mutathatta meg nálunk alkotásait különböző 
műfajokban. Balogh Erzsébet csuhéi és gyirmót történelme állandó 
kiállításként a nyitva tartási idő alatt továbbra is láthatók.  
 
5.12. Kötetlen tevékenység: 

Számítógép-használatra, társasjátékokra, ping-pong és egyéb kötetlen 
programokra 1436-en jöttek a művelődési házba. 
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5.13. Összességében: 

2014-ben is igyekeztünk művelődési lehetőségeket biztosítani, kulturális 
értékeket közvetíteni.  
A lakosság igényeiről, napi beszélgetések és kérdőívek során 
tájékozódtunk. A művelődési házban is működtetjük a minőségirányítási 
programot. A kirándulások, nagyrendezvények a családok számára 
nyújtottak kikapcsolódási és kulturális lehetőségeket. Az identitás erősítése 
valamennyi közösségi rendezvényen és a klubok kisközösségeiben is 
megvalósult. Igyekeztünk a helyi ünnepeknek hagyományt teremteni, ezzel 
erősíteni a magyarságtudatot és hazaszeretetet. Ezek szellemében 
megemlékeztünk Gyirmót hősi halottairól a temetőben lévő kopjafánál, és 
az 1948-49-ben elesett szabadságharcosokról március 14-én a 
templomkertben. A klubok működését segítettük, intézményünkben 
rendszeresen tartottunk foglakozásokat, érdeklődésüknek megfelelő 
programokat szerveztünk. 
2014-ben továbbra is a gyerekek és az ifjúság megtartása volt a cél, akik 
napi rendszerességgel látogatták a művelődési házat, az ingyenes internet-
használatnak köszönhető, mely intézményünkben a KÖZNET jóvoltából 
lehetséges.  
Városi szintű környezetvédelmi rendezvényeinket 2014-ben is sikeresen 
megvalósítottuk. 
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A Ménfőcsanak-Gyirmóti 
Művelődési Központ 

Gyirmóti Művelődési Házának  
2015. évi munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Győr, 2015. január 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Zilahi Tímea       Pinezich M. Petra 
igazgató       közművelődési szakember 
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VI. 

2015. évi feladatok 
 

 
 

 
1.   A közösségi életet meghatározó és befolyásoló tényezők 

 
 Gyirmót közigazgatásilag Győr része  
 Az idősebb generáció identitása erős 
 A tősgyökeres lakosok számára meghatározó és fontos az őket 

körülvevő közösség 
 A valamikori népszokások, hagyományok feledésbe merültek 
 Gyirmót elején kialakított telkeken zömmel betelepülők 

építkeznek 
 A betelepültek és a fiatalabb generáció tagjai közösségi életüket 

a városban élik 
 A tősgyökeresek homogén közösségébe a betelepültek nehezen 

integrálódnak 
 A közösségi élet alapjául szolgáló iskola megszűnésével lazultak 

a legfiatalabbak kötődései kortársaikhoz, Gyirmóthoz 
 A civil szervezetekhez való kötődés a közösségi élet egyik 

formája 
 

2.   Közművelődési célok 
 

 A közösségi élet élénkítése, identitáserősítés, a meglévő hagyományok, 
ünnepek ápolása 

 A helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően programlehetőségek 
kínálata 

 
3.   Közművelődési feladatok 

 
 A közösségi élet és az identitás erősítése érdekében a helyi civil szféra 

segítése, a klubélet fellendítése, kiscsoportos összejövetelek számának 
növelése, helyi ünnepek, rendezvények szervezése 
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  Városi szintű környezetvédelmi nevelés, oktatás gyakorlati 
megvalósítása 

Kiemelt feladatnak tekintjük: 
 
 Az időskorúak közművelődési lehetőségeinek biztosítását 
 A legfiatalabb korosztály közösségi igényeinek kielégítését 

(szórakoztató rendezvények, táborok, játszóházak, tanfolyamok, 
ismeretterjesztő programok) 

 Támogatók keresését, pályázatok írását 
 Partnereinkkel a megfelelő kommunikációs kapcsolatok 

kialakítását 
 

4.   Szükséges felújítások, karbantartások, beszerzések 
 

 

 

5.   Terveink 2015-ben 
 

Eszközeink elavultak, ezért újak beszerzését tervezzük. A költségvetés 
függvényében idén szeretnénk cso-csót beszerezni.  
2001-től működtetjük a Teleszobát, próbáljuk „pénz nélkül” fejleszteni. 
Jelenleg 2 db Pentium számítógép üzemel, melyek internetezésre és 
szövegszerkesztésre alkalmasak. Délutánonként valamennyi gép foglalt, 
főként a fiatalabb generáció tagjai használják azokat a házi feladat 
megírására, e-mailezésre, internetes barangolásra, szövegszerkesztésre.  
Az optimális működtetéshez nagyobb anyagi ráfordítás szükséges, 
folyamatosan fejleszteni kellene és megfelelő programokkal ellátni a 
számítógépes rendszerünket. Szeretnénk a Teleszobát megfelelő 
színvonalon működtetni. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve a 
Teleszobában segítséget nyújtunk a munkanélkülieknek álláskeresési 
problémáik megoldásában.  

 
 

Megnevezés Ft 
Falak talajvíz elleni szigetelése: 7.000.000 
TELEKUNYHÓ számítógépeinek felújítása, 
bővítése: 500.000 

Teremszőnyegek beszerzése: 50.000 
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VII. 
 
 
 

Súlypontok 
 
 
 

 
 Gyirmót egész lakosságát érintő nagyrendezvények, ünnepségek 

szervezése 
 

 „Jeles Napok a Környezetvédelemben” programsorozat szervezése 
 

 Ifjúsági aktivitás erősítése 
 

 Időskorúak támogatása, rendezvények szervezése 
 

 Klubok működtetése 
 

 Hagyományőrzés, környezetvédelem 
 

 Helyi kötődés erősítése 
 

 Új lehetőségek felkutatása 
 

 Önköltséges tanfolyamok beindítása 
 

 Programok megvalósításához támogatók keresése, pályázatok írása 
 

 TELESZOBA működtetése 
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VIII. 
 

A Gyirmóti Művelődési Ház    
 

2015. évi programterve 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JANUÁR 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

5-19-ig Hegedűs Györgyné kiállítása Gyirmóti Művelődési Ház 
21. Helyes Jenő Kiállítás megnyitó Gyirmóti Művelődési Ház 

28. Környezetvédelmi vetélkedő a  
Vizes  Élőhelyek Világnapja alkalmából Gyirmóti Művelődési Ház 

FEBRUÁR 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

1-29. Helyes Jenő kiállítás  Gyirmóti Művelődési Ház  
20. Óvodai farsang  Gyirmóti Művelődési Ház 
27. Borverseny Gyirmóti Művelődési Ház 

MÁRCIUS 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

1-13-ig Helyes Jenő kiállítás Gyirmóti Művelődési Ház 
7. Nőnapi összejövetel Gyirmóti Művelődési Ház 

13. Ünnepi megemlékezés a 48’-as 
Forradalom és Szabadságharcról 

Templomkert- Gyirmóti 
Művelődési Ház 

18. Élelmiszerbiztonság közös felelősségünk 
dr. Szemeti Norbert előadása Gyirmóti Művelődési Ház 

18. Magyarósi Péter kiállítás megnyitó Gyirmóti Művelődési Ház 
27. Egészségpiac Gyirmóti Művelődési Ház 

28. dr. Papp Lajos előadása Test, lélek, 
szellem harmóniája Gyirmóti Művelődési Ház 

21. Víz Világnapja Gyirmóti Művelődési Ház + 
óvoda 

ÁPRILIS 

15-16. Madárgyűrűzés Gyirmóti Művelődési Ház, 
Óvoda-külső helyszín 

1-30-ig Magyarósi Péter kiállítása Gyirmóti Művelődési Ház 
2. Tavaszi játszóház Gyirmóti Művelődési Ház 
24. Nótest Gyirmóti Művelődési Ház 
29. Óvodai Anyáknapi ünnepség Gyirmóti Művelődési Ház 
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MÁJUS 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

1. Halászléfőző verseny Horgásztó 
19. Duatlon Horgásztó 
11. Madarak és Fák Napja óvodásoknak Gyirmóti tanösvény 
27. Környezetvédelmi Vetélkedő  Művelődési Ház - Horgászfalu 

JÚNIUS 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

7. Óvodai évzáró  Gyirmóti Művelődési Ház 
16-26-ig Nyári élményszerző játszóház Gyirmóti Művelődési Ház 

JÚLIUS 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

9-31-ig Az intézmény nyári leállása, felújítások, 
karbantartások elvégzése. Gyirmóti Művelődési Ház 

AUGUSZTUS 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

1-21-ig Az intézmény nyári leállása, felújítások, 
karbantartások elvégzése. Gyirmóti Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

24. Őszi környezetvédelmi akadályverseny, 
vetélkedő iskolásoknak Külső helyszín 

OKTÓBER 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

4. Sportnap Külső helyszín 
13. Idősek napi rendezvény Külső helyszín 

15. Bábszínház gyerekeknek Gyirmóti Művelődési Ház - 
Óvoda 

19. Gyirmóti Beszélgetések Gyirmóti Művelődési Ház 
29 Őszi játszóház Gyirmóti Művelődési Ház 

22. Koszorúzás a Kopjafánál a hősi halottak 
emlékére Külső helyszín, Temető, Kopjafa 

NOVEMBER 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

6. Hegedüs Györgyné festő Kiállítás 
megnyitó Gyirmóti Művelődési Ház 

21. Almási Kitti előadása Gyirmóti Művelődési Ház 
25. Adventi koszorúkötés, Adventi játszóház Gyirmóti Művelődési Ház 

DECEMBER 
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN 

4. Mikulásünnepség – Mikulásjárás 
Gyirmóton Gyirmóti Művelődési Ház 

16. Adventi koncert és karácsonyi ünnepség Gyirmóti Művelődési Ház 
31. Szilveszteri bál fiataloknak Gyirmóti Művelődési Ház 
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X. 
 
 
 

Klubok munkatervei 
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Nyugdíjas klubunk minden szerdán délután tartja továbbra is 
összejöveteleit. Taglétszámunk átalakult, de nem csökkent. A taglétszám 
36 fő, ebből egy-egy alkalommal átlagban 25-en jövünk össze. 

 2014-benn a saját programok mellet aktívan részt vettünk a 
művelődési ház rendezvényein is (egészség-piac, falunap, halottak napja, 
adventi koncert). Megtekintettük a művelődési házban szervezett 
kiállításokat: Jó kapcsolatot tartunk fenn továbbra is a ménfőcsanaki ill. az 
újvárosi nyugdíjasklubbal. A szórakoztató programok közül a farsangi 
mulatság, nőnapi összejövetel, lecsó-party, névnapozások mind 
emlékezetesek maradnak.  Az Idősek Napját a részönkormányzat 
jóvoltából az egész nyugdíjas klub a művelődési ház nagytermében 
ünnepelte. 

Ünnepeinkről ünnepélyes keretek között közösen emlékeztünk meg. 
Halottak napján ellátogattunk elhunyt klubtagjaink sírjaihoz, ahol egy szál 
gyertyával emlékeztünk meg róluk. Az Anyák napját, a karácsonyt együtt 
az óvodásokkal ünnepeltük. Klubtagunk Barcsayné Németh Hedvig 
babakészítő segítségével karácsonyi ajándékot készítettünk a gyerekeknek. 

Tavasszal közösen kirándultunk. Sok érdekes előadást 
meghallgathattunk.  

Az egészségünkre is odafigyeltünk, rendszeresen részt vettünk az 
ingyenes gyógytornán, kihasználtuk továbbra is az élményfürdőbe szóló 
jegyeket. 
 
 
Győr, 2015. január 5.       
 
 
         Bölcs Csabáné 
 
              klubvezető 
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Győr, 2015. január 5.      Bölcs Csabáné 

január Élményfürdőzés megszervezése  
Éves programtervezet megbeszélése 
Gyógytorna – rendszeres testmozgás minden szerdán 

Február 
 

„Zsíroskenyér” party 
Farsang a Csanaki nyugdíjasokkal 
Téltemetés az óvodásokkal 

Március Nőnap 
Közös ünnepség Március 15-e emlékére 
Húsvéti tojások készítése hagyományos technikákkal 
Dr Szemeti Norbert előadása 

Április Múzeum látogatás, séta Győrben,  
Találkozás az újvárosi nyugdíjasokkal,  
séta a Holt-Rába partján, a tanösvényen 

Május Majális 
Kiállítás látogatás 
Színház látogatás 

Június Kirándulás 
Félévi záró, első félév névnaposainak köszöntése 

Július - aug. Nyári szünet- élményfürdőzés megszervezése 
Szeptember Nyító-party – lecsófőzés a „Zúgón” 

Szüreti mulatság 
Előadás az egészséges életmódról 
II. féléves programok megbeszélése – ötletek, javaslatok 

Október Idősek napi rendezvényen való részvétel 
Kirándulás a kolbászfesztiválra 
Koszorúzás a temetőben – hősi halottak tiszteletére 

November Találkozó az újvárosi nyugdíjas klub tagjaival,  
II. féléves névnapok megünneplése 
Adventi készülődés 

December Mikulás a nyugdíjasoknál 
Karácsonyi ajándékok készítése óvodásoknak 
Karácsonyi koncert és közös karácsonyi ünnepség 
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             klubvezető
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

Február Farsangi szokások, hagyományok 
Jeles napok (Dorottya, Zsuzsanna) 

Március Téltemetés, Farsang Jancsi égetése 
Jeles napok (Sándor, József, Benedek) 

Április Húsvéti népszokások 
Szent György napi szokások 

Május 
Anyák napja 
Pünkösdi népszokások, 
pünkösdi király választás 

Szeptember Szeptemberi névnapok hagyományai (Mária, 
Máté) 

Október Szüret régen és ma, 
Mi történt a fonóban? 

November Novemberi névnapok szokásai 
(Márton, Erzsébet, Katalin, András) 

December Decemberi népszokások – karácsonyi ünnepkör 
hagyományai 

 
 
 
 
 
 
 
 
Győr, 2015. január 5. 
 
 
 Klauz Balázs
 klubvezető 
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Győr, 2015. január 5. 
 
  
 

 
 
 K. Szabó Tiborné 

                klubvezető

Január Egészséges ételek, a mozgás 
fontossága 

Február Farsang 

Március Nőnapi buli 

április Színházlátogatás 

Május Kirándulás 

Szeptember A kemencében sütés (kenyér és 
kalács) 

Október Előadás: Életünk értékei, a pozitív 
gondolkodás 

November Adventi koszorúkötés, 
Katalin napi bál, 

December Karácsonyi koncert 
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Győr, 2015. január 5. 
 
 

 Ring Eszter 
 klubvezető

Február Farsangi bál 
A lelki egészség 

Március Nőnapi bál 

Április 
A Föld Napja alkalmából 
faültetés, kirándulás Vinyére 
Madárgyűrűzés 

Május Kirándulás 

Június Bográcsozás, 
Gyermeknap 

Szeptember Takarítási Világnap – közös 
szemétgyűjtés 

November Adventi készülődés, koszorúkötés  

December Karácsonyi koncert 
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Győr, 2015. január 5. 
 
 
  Vargáné Simárszki Zsuzsa 
  klubvezető 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Január Varjú készítése cserépből, 
Hópelyhek készítése 

Február Farsangi álarc, szemüveg készítése 

Március Tavaszi koszorú és 
Virág forgó készítés 

Április Húsvéti nyuszik és csibék készítése 

Május Ékszerdoboz készítése, papírdoboz kasírozása 

Június terméskép készítése 

Szeptember Őszi asztaldísz és függő dísz készítése 

Október Mákmalackák és csuhébabák készítése 

November Adventi díszek készítése, szalvétagyűrű készítése 

December Díszek fenyőtobozból, 
az elkészült művek kiállítása 
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Célunk olyan aktív közösség kialakítása, amely egyaránt 

érdeklődve fordul szűk és tágabb környezete felé, nyitott, befogadó a 
művészeti élmények, kultúra felé. Képes más emberek, kultúrák, 
művészeti (zene, alkotóművészetek) élmények befogadására, 
elfogadására, magáénak érzi a helyi közösség problémáit, hajlandó azok 
megoldásában szerepet vállalni. Ezen közösség létrejötte napjainkban 
különösen indokolttá vált, hisz egyre nagyobb teret nyer az erőszak, 
valamint jól megfigyelhető az egyén elszigetelődése környezetétől. 
Egyre nagyobb veszélyt jelent a fiatalok számára a drogok csábítása, 
ezért céljaink közé tartozik az is, hogy megfelelő prevenciós 
programokkal felhívjuk az ifjúság figyelmét a droghasználat ártalmaira 
és veszélyeire. 

Kiemelkedő fontossággal bír, hogy a helyi fiatalok minél több 
szállal kötődjenek a városrészhez, a helyi társadalomhoz, környezetünk 
megóvásában aktívan részt vesznek, minél több időt töltenek a 
szabadban mozgással, kirándulással. 

 

 

 

Győr, 2015. január 5. 
  
 
 
  
 
 K. Szabó Tiborné 
        klubvezető 
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Időpontja: minden csütörtökön gyerekklub, 
pénteken ifjúsági klub 16.00 órától,  

valamint havonta egyszer szombaton 9.00-12.00 óra között 
Kötetlen foglalkozások: számítógép használat, asztalitenisz, 

darts, társasjátékok (sakk, kártya, activity, malom, stb.), röplabda, 
tollaslabda, foci, ingyenes internet-használat, teázás, beszélgetés, 

zenehallgatás 
 

 
 

 
 
Győr, 2015. január 5. 
 
 K. Szabó Tiborné 
 klubvezet

Január Programok megbeszélése 
Február Farsangi álarcok és dekoráció készítése, bulira hangolódás 

Március Megemlékezés a 1848-49-es szabadságharcról-nemzeti 
identitás erősítése a fiatalokban. 
Ügyességi játék és vetélkedő – jutalmakkal 

Április Tavaszi játszóház 
Vetélkedők, sportversenyek 
Kézműves foglalkozások 
Kirándulás Vinyére 

Május Környezetvédelmi vetélkedő 
Június Nyári élményszerző tábor 

Gyermek- és Családi Nap 
Július - aug. Nyári szünet 
Szeptember Nyári élmények megbeszélése, nyáron készült fényképek 

nézegetése, az őszi programok megbeszélése 
Október Őszi játszóház (őszi szünet) 

Koszorúzási ünnepségen való részvétel, hősi halottakra való 
emlékezés 

November Adventi játszóház: adventi koszorú, adventi naptár készítése 
December Közös karácsonyi ünnepség 
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X.    
 

Drogstratégiai feladatterv 
 
 
 
A Tavaszi Játszóház keretén belül előadás gyermekeknek: 

 Káros szokások, szenvedélyek 
 A kábítószer fogyasztás káros hatásai 
 A törvény és a drog 

 Előadó:  a rendőrség munkatársa 
 

 

A klubfoglalkozások keretein belüli előadások témái:  
 

Szülők klubja:  Megelőzés, segítségnyújtás 
Nyugdíjas klub: Legális drogok, felnőttkorban kialakuló függőség  
 (gyógyszer, koffein, nikotin, alkohol) 
 
 

 A NYÁRI ÉLMÉNYSZERZŐ TÁBOR  programjainak keretében: 

 Hogyan őrizzük meg egészségünket? 
 Hogyan mondjunk nemet? 
 Konfliktuskezelés, önkép (Lukácsné Papócsy Ágnes előadásai) 

 

Játszóház, rajzolás: 
Rajzold le, amit a drogokról eszedbe jut, milyen káros hatásai lehetnek! 
 

Drámajáték, helyzetgyakorlatok, csoportos feladatok: 
Témák: 
 Drogot kínálnak az iskolában, diszkóban. 
 Kábítószer a családban. 
 Legjobb barátunk ki akarja próbálni a kábítószert… 
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Madarak 
és Fák 
napja 

XI. 

JELES  NAPOK  A    KÖRNYEZET    
VÉDELMÉBEN 

programsorozat eseményei 2015-ben 
 
 

A programok a 3-7 éves óvodáskorú és a 6-16 éves iskoláskorú gyermekeknek 
szólnak. Játékos formában ismereteket közvetítenek, kérnek számon az aktuális 

környezetvédelmi világnappal kapcsolatban. 
 

2015. január 29. (csütörtök) 
Vizes Élőhelyek Világnapja (02.02) alkalmából rendezett előadás és 

vetélkedő a Gyirmóti ÁMK nagytermében iskolásoknak. 
 

5 fős csapatok nevezhetnek az előzetesen kiküldött jelentkezési lapokon. 
Eredményhirdetés és az első három helyezett díjazása a helyszínen. 

 
2015. április 15-16-ig (szerda, csütörtök) 

Madárgyűrűzési hét óvodásoknak és iskolásoknak. 
Jelentkezés az intézményekbe küldött jelentkezési lapokon. 

 
2015.  május 11. (hétfő) 

Tavaszi túra a Madarak és Fák Napja alkalmából óvodásoknak. 
Jelentkezés az intézményekbe küldött jelentkezési lapokon. 

 
2015. május 27. (szerda) 

a Környezetvédelmi Világnap alkalmából gyalogtúra iskolásoknak 
Jelentkezés:  az intézményekbe küldött jelentkezési lapokon. 

25 fős csapatok indulhatnak. 
Jutalmazás:  3 kategóriában az első 3 helyezett. 

 
2015. szeptember 24. (csütörtök) 

Őszi környezetvédelmi akadályverseny iskolásoknak 
Túra és 5 állomáson a természetvédelemhez kapcsolódó feladatok megoldása. 
Jelentkezés: az intézményekbe küldött jelentkezési lapon, 3 kategóriában, 25 fős 
csapatokkal. 

Eredményhirdetés és az első 3 helyezett jutalmazása a helyszínen. 
  
 

Zilahi Tímea  
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A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési 
Központ 

Ménfőcsanaki Művelődési Házának 
beszámolója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Győr, 2015. január 3. 

 
 

   Nagy Vilmos       Nagyné Szabó Renáta 
   igazgatóhelyettes                   közművelődési szakember 
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2014. ÉV ÉRTÉKELÉSE A MÉNFŐCSANAKI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 
 
A 2014. év az első teljes év az önállóan működő Ménfőcsanak-Gyirmóti 
Művelődési Központ életében. A művelődési központ részeként a Ménfőcsanaki 
Művelődési Ház kikerült a számára kissé idegen környezetnek számító oktatási 
rendszerből és Győr Megyei Jogú Város kulturális osztályához tartozik. Az új 
feltételekhez sikeresnek igazodott a közművelődés, sikerült kialakítani azokat a 
kereteket, amelyek a közoktatástól eltérő működést is zökkenőmentessé tették.  
A 2014-es évben a korábbi évekhez képest növekedett a programok száma ás a 
látogatói létszám is emelkedett. Továbbra is sokan látogatták programjainkat, 
vették igénybe a Bezerédj-kastélyt, mint a településrész közösségi házát. A 
kastély látogatóinak száma 2014-ben meghaladta az 50.000 főt. 
A Bezerédj-kastély épületében működik a települési és iskolai könyvtár, a két 
könyvtáros időnként az iskola programjainak szervezésében is részt vesz, illetve 
a művelődési házzal is együttműködik.  
 
Programok összeállítása  

A programstruktúrát alapvetően a hely adottságai a közönség érdeklődése és az 
anyagi lehetőségeink határozták meg. 
A településrészi óvodába és iskolába több, mint 900 gyermek jár, így szüleikkel 
együtt több mint 2000 főt tudunk ilyen módon megszólítani. 
Az iskola tanárai, diákjai hozzájárulnak nemzeti ünnepeink méltó 
megrendezéséhez a településrészen. 
Az iskolai alsós és felsős kórusok, furulyások gyakori résztvevői 
programjainknak. 
Az alsó tagozat napközis tanárai, valamint az óvónők több alkalommal vállalták, 
hogy kézműves foglalkozásokat vezetnek meghirdetett, mindenki számára 
nyitott rendezvényeinken. 
Az óvoda kulturális programjainak szervezéséhez próbálunk erősebben 
hozzájárulni. Ez a szándékunk találkozott az óvónők igényeivel is, így a 
belvárosi intézmények programjaira utazás helyett a kastély nyújtotta 
gyermekprogramokat választották. 
Klubjaink és amatőr csoportjainkon keresztül újabb több száz főre számíthatunk 
rendezvényeink kapcsán. Ez a stabil háttér is hozzájárul ahhoz, hogy magas 
színvonalú szakmai munkát tudunk végezni. 
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A nálunk lévő események gyakran keltik fel a sajtó érdeklődését.  
 
Munkánknak fő vonulata 

Az ismeretterjesztő előadások, utazás, természettudományos ismeretek, 
történelmi, helytörténeti témák, irodalmi rendezvények, vagy ma élő kortárs 
magyar irodalmárok bemutatása. 
A településrész ünnepeinek, megemlékezéseinek szervezése.  
Próbáljunk a közösségi ház szerepét is betölteni.  
Ménfőcsanakot érintő tudományos munkák, kutatások során a tőlünk telhető 
segítséget megadjuk (helytörténet, néprajz, építészet). 
Évente szervezünk nagyszabású több generációt megszólító komplex 
rendezvényeket. 
A 2014-es év egészére elmondható, hogy csak magas kulturális színvonalú 
programokat hívtunk, szerveztünk Ménfőcsanakra, így látogatóink elégedettek 
voltak. 
A közönség megszólítása általában sikerült, a látogatottság programjaink 
egészét tekintve nagy létszámúnak mondható, ami fontos visszajelzés 
számunkra. Kulturális programokkal nehéz nyereséget termelni, és nem a 
profitszerzés az elsődleges célunk.  
Igazán nagyszabású programok szervezésére nincsenek meg a helyszíni 
feltételek. 
A Bezerédj-kastélyban évek óta a falunap, a szüreti mulatság és az egészségpiac 
számít nagyobb összetettebb rendezvénynek.  
A falunap és a szüreti mulatság sikere a jól összeállított műsor mellett erősen 
függ az időjárástól. Nem áll rendelkezésre alkalmas esőhelyszín. Fedett 
színpaddal és rendezvénysátor bérlésével próbálunk a helyzeten javítani, de 
tisztában vagyunk vele, hogy ez csak részben oldja meg az esőhelyszín hiányát. 
 
2014. Ünnepségek, megemlékezések 

A Győr-Ménfőcsanak városrész állami és évfordulós ünnepségeinek szervezését 
és lebonyolítását a Ménfőcsanaki Művelődési Ház koordinálja. Ebben 
elsődleges partnerei voltak a településrész önkormányzati képviselői és a 
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola. Emellett az óvoda, a helyi civil 
szervezetek és művészeti csoportok is hozzájárultak az események színvonalas 
lebonyolításához.  
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Törekedtünk arra, hogy az ünnepekről méltó módon megemlékezzünk és minél 
nagyobb számú közönséget megszólítsunk. Külön köszönet az iskolai 
műsorokért, amelyek az állami ünnepek műsorának gerincét adták. 
 Március 15. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról az általános iskola segítségével 
emlékeztünk meg. A korábbi évek hagyományai szerint terveinkben előbb 
Szabó János honvédszázados emlékhelyénél történő gyertyagyújtás, majd a 
kastélyban történő ünnepség és azt követően koszorúzási ünnepség szerepelt. 
Szabó János emlékhelye az ünnepség előtt teljesen megújult, az önkormányzati 
képviselők segítségével restaurálták az emlékkövet és parkosították a területet. 
A megemlékezésen képviselőink mellett Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester is 
részt vett és ünnepi beszédet mondott. 
 
 Október 23.                          

A színvonalas ünnepi műsort iskolánk tanárai állították össze és a 8. osztályos 
diákok adták elő. 
Ebben közreműködött az iskola alsós és felsős kórusa mellett a Bezerédj Kórus 
is. Az ünnepség szónoka Takács Tímea önkormányzati képviselő volt. Sokan 
részt vettek a megemlékezésen és elhelyezték koszorúikat, virágaikat és 
mécseseiket. Az ünnepség után rövid fogadásra hívtuk a résztvevőket a kastély 
kiállítótermébe.     
                         
 Október 9. Idősek napja 

A Ménfőcsanaki Településrészi Önkormányzattal közösen szervezett 
ünnepségre a 70 év feletti ménfőcsanaki lakosok kaptak meghívást. Dóka 
Zsuzsa és Bősi Szabó László nótaénekesek színvonalas kulturális műsora mellett 
az idősek köszöntésére és megvendégelésére is sor került. Az ebédhez és a 
nótázáshoz a kitűnő szanyi zenekar, Greznár Zoltán és zenésztársai szolgáltatták 
a muzsikát. Több éves hagyomány, hogy a képviselők külön köszöntik a 
jelenlévő legidősebb hölgyet és urat. 2014-ben több, mint 200 fő 70 év feletti 
vett részt a megemlékezésen, ami a nagypince befogadóképességét teljesen 
kimerítette. 
 
 December 18. Karácsonyváró koncert 
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Hagyomány már, hogy ádvent végén karácsonyváró koncertre várjuk az 
érdeklődőket. A művelődési házhoz kötődő együttesek, amatőr művészeti 
csoportok léptek fel és adtak színvonalas műsort. 
2014-ben az óvodások csoportjainak színvonalas műsora nyitotta az eseményt, 
ami nagy sikert aratott. Az iskolai kórusok, a Ménfőcsanaki Nyugdíjas Dalkör 
és a Bezerédj Kórus változatos műsora következett. Zárásként előadásra került 
a településen gyűjtött régi betlehemes, a Ménfői Nagy Bötlehemes, amelyet a 
Marcal Néptáncegyüttes tagjai adtak elő. A kulturális műsor mellett a 
nagypince felöltöztetésével, forralt bor, tea, karácsonyi sütemények és bejgli 
kínálásával is hangulatossá tettük az ünnepvárást, az együtt létet. 
 
Rendezvények, rendezvénysorozatok 
 
 Koncertek, zenés rendezvények 

Zenés rendezvényeink elsősorban az igényes szórakoztatást szolgálják. A 
települési közművelődés megkerülhetetlen műfaja a zene, amelynek 
stílusirányzatai tág határok között mozognak. Programjaink során a zene nagyon 
sok rendezvénynél szerepet kapott, amelyek nem önálló koncertek voltak. A 
programok összeállításánál törekedtünk arra, hogy többféle műfaj helyet kapjon, 
ezzel más-más igényű, ízlésű réteget szólítsunk meg.  
A szervezett koncertek előadói, fellépői minden esetben kiváló színvonalúak 
voltak és elnyerték a közönség tetszését.  
Külön önálló koncertként 3 rendezvényt hirdettünk, de minden nagyobb 
rendezvényen külön koncertek is helyet  kaptak. 
 
 9. Ménfőcsanaki Egészség-piac 

2014. április 11-én, pénteken tartottuk a kilencedik Egészség-piacot Győr-
Ménfőcsanakon. Az érdeklődők a zeneterápiás foglalkozás, nyak-váll torna, 
emlő önvizsgálati előadás mellett, többek között ingyenes vérnyomás, 
koleszterin és vércukormérésen,  különböző közérzetjavító szolgáltatásokon és 
tanácsadásokon vehettek részt. A megnyitón Szabó Jenő önkormányzati 
képviselő és Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor köszöntötte a 
résztvevőket, valamint műsort adott a Ménfőcsanaki Óvoda. 
  A család minden korosztályát igyekeztünk megszólítani programjainkkal: a 
kézműves foglalkozás, a Rendőrségi drogkereső kutyás- és Győrszentiváni SE 
Judo bemutatója  a  gyerekeknek, az előadások, mérések és tanácsadások 
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valamint a termékbemutatók és kóstolók inkább a felnőtt és idősebb korosztály 
igényeinek feleltek meg. 
Erre a napra szerveztünk Véradást is a Vöröskereszt helyi szervezetével, ami jó 
ötletnek bizonyult, mivel aki rendszeres véradó, ez alkalommal plusz 
szolgáltatásokat is igénybe vehetett. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bedő 
Pékségnek a véradóknak felajánlott pogácsát. 
A rendezvény sikeresnek mondható, mivel évről-évre több érdeklődőt vonz a 
településrész minden korcsoportjából, igazi családi porgrammá vált.  
 
 Filmvetítés 

Két alkalommal került meghirdetésre önálló filmvetítés, az egyik 
természetvédelemmel kapcsolatban, a Vad Szigetköz című filmet láthatták az 
érdeklődők, míg a másik vetítés a Költészet napjához kötődött. Sulyok 
Vincével készült portréfilm levetítésére került sor 
 
 Történelmi előadások 2014 

A magyar és világtörténelemmel foglalkozó sorozatunkban ebben az évben is 
igyekeztünk olyan témákkal foglalkozni, melyek valamilyen oknál fogva 
aktuálisak. 
Ebben az évben hallhatták az érdeklődők, a 2012-ben indult lovasíjász népekkel 
foglalkozó sorozatunk záró előadásait. 
A történelemmel foglalkozó rendezvényeink látogatottsága, az érdeklődők köre, 
korosztályos összetétele egyre bővül, nő.  
Az I. világháborúval foglalkozó előadásaink nagy érdeklődés mellett zajlottak, 
általában 50-120 fő közötti látogatói létszámmal.  
2014-es előadások: 
 Hollywood és a valóság: Ókori harcosok filmen és a valóságban  

Előadó: Horváth Gábor hadtörténész technikus 

 Íjfeszítő harcászat: A magyarok nyilai;  A mongolok és a tatárjárás  
Előadó: Horváth Gábor hadtörténész technikus 

 Az I. világháború emlékei  Előadó: dr. Bedécs Gyula és Kulcsár Béla 
 II. Rákóczi Ferenc, a titokzatos fejedelem Előadó: dr. Varga Tibor  
 A nagy háború Előadó: Horváth Gábor hadtörténész technikus 
 Horthy Miklós  Előadó: Horváth Gábor hadtörténész technikus 

 
 Ménfőcsanaki Falunap 
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Látogatói rekord a 23. Ménfőcsanaki Falunapon 
A programok május 31-én  kora délután kezdődtek a Bezerédj-kastély udvarán, 
melyek között minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót.  
Bár lógott az eső lába, de végül az időjárás kegyes volt a rendezvényhez. 
A színpadon elsőként az óvodások és általános iskolások csoportjai szerepeltek. 
Nagy létszámú érdeklődő előtt adták elő színvonalas műsorukat. A Garabonciás 
együttes vidám koncertjének nagy örömmel voltak aktív részesei a gyerekek.  
Kísérő programként természetesen ezen a délutánon is látogatható volt a 
Tanítványaink tárlata, emlékszobáink, valamint a hajó- és vasútmodell kiállítás 
működő terepasztalokkal. Ingyenes alkotó kuckó, ugrálóvár, óriáscsúszda, henna 
festés, matrica csere –bere várta a kisebbeket.  
Középkori fegyveres bemutatót tartott a Győri Történeti társaság korhű 
öltözetben a fiúk és apukák érdeklődése közepette. 
A lendületes hip-hop táncok után a Sokoró RC repülője szelte a levegőt, majd 
autóikkal ugrattak, versenyeztek, mutattak be látványos elemeket a parkban.  
A színpadon Széles Zoltán és a Baráti Dalszínház énekesnői népszerű operett 
slágerekkel szórakoztatták a közönséget. A helyiek nagyon várták már, hogy 
hallhassák énekelni földijüket Ménfőcsanakon, aki nagy sikert aratott 
fülbemászó dallamaival. 
A Győr-Ménfőcsanak Városrész Szolgálatáért díjat ebben az esztendőben 
Galgóczi Károlyné Gabi néni vehette át Takács Tímea és Szabó Jenő 
önkormányzati képviselőktől. 
A Bezerédj Kórus dalcsokrát követően a Marcal Néptáncegyüttes csoportjai 
szerepeltek több koreográfiával a nézők elismerő pillantásai közepette. 
Az Albatrosz TSE és a Sharks Ladies tánca különleges színfoltot jelentett. 
A tombolasorsoláson a nagylelkű helyi vállalkozóknak köszönhetően nagyon 
sok értékes ajándék talált gazdára. 
Az est fénypontjaként az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatta a hatalmas létszámú 
közönséget fantasztikus, lendületes, vidám show-jával. A rajongók 
autogramokkal, közös fotókkal is gazdagodhattak a koncert után. 
Az estet retro hangulatú falunapi bál zárta Hosszúék zenekarával  
Úgy gondolom, az utóbbi idők legsikeresebb és legsokrétűbb program 
kavalkádját nyújtó falunapot tudhatunk a magunkénak, ahol - bízunk abban,-  
mindenki jól érezte magát. 
 
 
 „Miénk a Világ!” - barangoljunk együtt hazai és külföldi tájakon  
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Földrajzi, kulturális, ismeretterjesztő előadássorozat 
Szervezi: Nagyné Szabó Renáta művelődésszervező 
Évi 5 előadás, melyek látogatása díjtalan. 
 
2014-ben is törekedtünk arra, hogy olyan előadásokat szervezzünk, melyek 
egzotikus, vagy éppen kevésbé látogatott tájakra kalauzolja el az érdeklődőket.  
Tapasztalatunk szerint népszerűbbek azok a rendezvényeink, melyeken vagy az 
előadó személye, vagy a téma valamiben különleges, nem a megszokott.   A 
jövőben is ezt az irányvonalat szeretnénk követni. 
 
2014. évi előadások: 
Indonézia – Greguss László Géza 
Kína – Nánay Mihály 
Isztambultól az Ararátig – Salamon Mariann 
Afrika – Bamako – Tempfli László 
Alámerült Atlantiszom – Móser Zoltán 
 
 Kiállítások 2014 

A kiállítások, akárcsak a különböző művelődési formák, lehetővé teszik 
az egyéni képességek fejlesztését. A gyermekeknek lehetőséget ad az iskolán 
kívüli tanulás lehetőségeinek igénybe vételére, a felnőtt korosztály számára a 
továbbfejlődés módjait biztosítja. A jó kiállítás mindenki számára nyújt valamit, 
kontaktust teremt a látogatóval, mert nemcsak a tudatos személyiségformálásban 
játszik szerepet, de szórakoztat is, hasznos időtöltésre, feltöltődésre ösztönöz.  
 
Tárlatainkat a Bezerédj-kastély kiállítótermében, a hozzá kapcsolódó aulában, a 
szomszédos klubteremben, a nagypincében illetve a kápolnában rendezzük meg.  
Egyéni - és csoportos kiállítók is bemutatkoznak településünkön.                                   
    Ménfőcsanakon a Művelődési Ház galériájában fontosnak tartjuk, hogy a 
művészetek iránti igényeket minél sokrétűbben tudjuk kiszolgálni.  
Kiállításainkon a látogatók száma ingadozó, ami függ a kiállító ismertségétől, a 
témától és az időjárási viszonyoktól is. A látogatottság a nyári hónapokban a 
legalacsonyabb, így ebben az időszakban csak két tematikus tárlatot rendezünk. 
Nagyobb számú érdeklődő a tavaszi és az őszi hónapokban fordult meg 
intézményünkben. 
 
2014-ben kiállítóink voltak: 
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□ Greguss László G. fotókiállítása 
□ Virágkötészeti kiállítás 
□ Mátyás Lajos festménykiállítása 
□ Cziráki Lajos Megyei Képzőművészeti verseny kiállítása 

□ Sátory Ágostonné festménykiállítása 

□ Egészségpiac rajzpályázat kiállítása 

□ Tanítványaink tárlata 

□ Kastély – Kaland – Vár Bütykölő napok alkotóinak kiállítása 

□ Festő tábor alkotóinak kiállítása 

□ Képzőművész Alkotó napok zárókiállítása 

□ Foltvarró napok alkotókör kiállítása 

□ Magyar népmesék jelenetei 

□ Barna Borbála 

□ Vértes Kornél festménykiállítása 

 

 Bezerédj Teadélután 

2012-ben indítottuk a színvonalas beszélgetős sorozatot azzal a céllal, hogy 
tartalmas közösségépítő programot kínáljunk, ahol a látogatók egymással is 
találkozhatnak, beszélgethetnek. Népszerű művészek, híres emberek várják a 
közönséget, lehetőség nyílik a velük való közvetlen találkozásra. Azokat várjuk 
elsősorban, akik egy tartalmas, szórakoztató délutánt szeretnének eltölteni. A 
beszélgetés közben egy csésze teára és pogácsára is meghívunk mindenkit. 
2014. március 26-án a teadélután vendége volt Esztergályos Cecília színművész, 
akivel Kovacsics Marcsi beszélgetett. Terveztük még Egerszegi Krisztina 
meghívását, de őt hosszú egyeztetés után végül nem sikerült meghívnunk, így az 
őszi évadból végül kimaradt ez a rendezvény, 2015-ben folytatódik a sorozat. 

 

 Ménfőcsanaki Portrék 

2013. decemberében indítottuk a sorozatot, amelynek keretében Ménfőcsanakon 
élő, itt dolgozó, vagy egykor itt élt személyeket láttunk vendégül. A 
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beszélgetésen az életpálya bemutatása mellett sor került a meghívott 
könyvtárának rövid bemutatására is, ahol megismerkedhetnek azokkal a 
könyvekkel az érdeklődők, amelyek különösen fontosak a meghívottnak. A 
sorozat 2014-es előadásán áprilisban Csehy Józsefné nyugalmazott tanítóval 
beszélgetett Sulyok Attiláné könyvtáros. 
 
Költészet napi megemlékezés 

2014. április 14-én a Költészet napjára emlékezve filmvetítésre került sor. Jánosi 
Antal A fény vándora című filmjét mutattuk be, amely a ménfői születésű 
Sulyok Vince költő, író, műfordító életét mutatta be.  A vetítés után 
beszélgetésre is sor került, amelyen Sulyok Vince testvére is részt vett. 

 
 5. Ménfőcsanaki Szüreti Mulatság 

2014. szeptember 13. 
 
Szabó Jenő önkormányzati képviselő kezdeményezésére a Ménfőcsanaki 
Művelődési Ház ötödik alkalommal szervezte meg a hagyományos szüreti 
mulatságot a településen.  
Ménfőcsanakon a szőlőművelés, a borkészítés több évszázados hagyományra 
tekint vissza. Ahogy minden borvidéken, itt is vidámság és felvonulás kötődött 
régen a szürethez. Az öt éve felélesztett szokásnak nagyon kedvező fogadtatása 
van Ménfőcsanakon. Idén az előző éveknél is többen várták ezt az eseményt, 
ami igazi közösségformáló eseménnyé nőtte ki magát. 
Az egyre népszerűbb szüreti mulatság az idén is jó alkalom volt a hagyományos 
mesterségek felidézésére, a közösségi szórakozásra, a beszélgetésre, a 
poharazásra.  A szüreti felvonulás élén a lovas huszárok haladtak, a kocsin 
zenészek, népviseletbe öltözött táncosok ültek és integettek a járókelőknek. A 
településrész négy pontján álltak meg, itt gyülekeztek az érdeklődők. A 
táncosok, a zenészek fergeteges hangulatot teremtettek. A forgatag ezekről a 
helyszínekről a Bezerédj-kastély udvarába ment, ahol színes programok 
fogadták őket.  
A gyermekeket a Cserefa zenekar várta de, kipróbálhatták a népi fajátékokat, 
részt vehettek kézműves foglalkozásokon is. 
A hordókészítés eszközeit bemutató kiállítás megnyitóját követően szakmai 
fortélyait  Videmann János kádármester mutatta be az érdeklődő felnőtteknek és 
gyermekeknek. Felcsendültek a Nyúli Borbarát Dalkör és a Bezerédj kórus 
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bordalai, utána pedig a Téti Fúvószenekar szórakoztatta az egyre nagyobb 
számú közönséget. A kulturális műsorok sorában bemutatkozott a szanyi 
Bokréta és a Marcal Néptáncegyüttes. 
Foky mulatós számait Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nótaestje követte, 
akiket a szanyi Greznár Zoltán és cigányzenekara kísért.  
A vadásztársaságok felajánlásából az üstökben ízletes vadételek főttek, a szüreti 
mulatság elengedhetetlen italait, a mustot a helyszínen préselték,a Tar-Pécsinger 
Pincészet, Patasi János és Szabó Jenő képviselő saját készítésű borait kínálta. 
 
 
 
Helytörténeti előadások 

Történelmi, helytörténeti témák kerülnek ismertetésre a sorozat keretében, 
általában valamilyen aktualitás, vagy új kutatási eredmény tükrében. 
Ménfőcsanak, Győr, vagy tágabb környékünk témái is sorra kerülhetnek. 2014-
ben A Szent László herma titkai címmel Kiss Tamás az Egyházmegyei Kincstár 
és Könyvtár igazgatója avatta be a hallgatóságot a hermán elvégzett tudományos 
vizsgálattok legújabb eredményeibe. Bedécs Gyula az I. Világháború áldozataira 
emlékezett Kulcsár Bélával Közösen tartott előadásán, amelyen a Győri 
Ágyúgyár története is bemutatásra került. Ősszel Dr. Simányi Frigyes a 
Kisalföld népi építészete címmel tartott könyvbemutatóval egybekötött érdekes 
előadást.  
 
Pincészetek a Pannonhalmi Borvidéken 

Ismeretterjesztő előadások azok számára, akik érdeklődnek a szőlőművelés és 
borászat iránt. Ménfőcsanak része a Pannonhalmi Borvidéknek, ezért a sorozat 
azt a célt tűzte ki, hogy a borvidék családi pincészeteit ismertesse meg az 
érdeklődőkkel. Minden alkalommal más pincészet mutatkozik be, ahol a 
pincészet tulajdonosa előadás keretében mutatja be gazdaságát, tevékenységének 
fő jellemzőit, szőlőfajtáit, pincéjét, az általa előállított borokat és jövőbeli 
terveit. 2014-ben tavasszal a Pázmándfalui Huszár Pincészet mutatkozott be, 
majd ősszel a ménfőcsanaki Tar Attila tényői pincészetével ismerkedhettek meg 
a látogatók. Az előadás és kóstoló közben dalos műsor is szórakoztatta a 
résztvevőket. A rendezvény a Ménfőcsanaki Kertbarát Körrel egyeztetett 
időpontban történik, így a kör tagjai is rendszeresen részt vesznek a 
bemutatókon. 
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Klubok, szakkörök, foglalkozások 

 Baba - Mama klub 

Időpontja: hetente kedden 10-12 óráig 
Vezeti: Bokor Gyuláné Mariann nyugdíjas óvónő 
Szervezi: Nagyné Szabó Renáta  
A résztvevők száma már évek óta a január, februári időszakot leszámítva 
meglehetősen magas. Az év folyamán a babák és mamák száma együttesen 
többször elérte, sőt meg is haladta az 50 főt. Népszerűségünket jelzi az is, hogy 
többen jönnek hozzánk vidékről pl.: Koroncó, Győr, Győrszemere – 
Nagyszentpál településekről.  Folyamatosan érkeznek új tagok, akik ismerősök 
útján, a médiából, vagy az internetről értesültek erről a lehetőségről. Több 
anyuka már a második, harmadik gyermekével jár klubunkba.  
 A babák 6 hónapostól 3 éves korig járnak hozzánk anyukájukkal. 
2014-ben is főként a népi ünnepkörökhöz igazodott a klub tematikája.  
Az év végén a hagyományoknak megfelelően most is meglátogatta a gyerekeket 
a Mikulás. Erről az ünnepségről és több más foglalkozásról is készültek 
fényképek, amiket az érdeklődők megnézhetnek a Bezerédj-kastély honlapján és 
akár le is tölthetik onnan. 
 
 Baba-Zene-Szó 

Vezeti: Csányi Csilla logopédus 
időpontja: kedd 9.15-9.45 óra 
A Baba – Zene  – Szó klub már negyedik éve működik a Bezerédj-kastélyban. 
Időpontját úgy alakítottuk, hogy közvetlenül a Baba - Mama klub előtt legyen, 
így az anyukák egy napon jöhetnek el mindkét foglalkozásra.  
Mint a neve is mutatja, ezeken az alkalmakon a zenéé, a daloké a főszerep. 
Csányi Csilla több hangszert is megszólaltat a foglalkozásokon és dalokat, 
mondókákat tanít a babáknak és anyukáiknak.  
A babák életkora általában 3 hónapostól 3 éves korig terjed. 
Az átlag létszám 12-20 fő között mozog, melyben az anyukákat és a babákat 
külön számoltuk. 
Nagyon szeretik az anyukák ezt a foglalkozást, itt is jellemző, hogy aki egyszer 
járt gyermekével, az a következő gyermekkel is eljön. 
 
 Csecsemők klubja 

Vezetik:  Bánki Judit, Józsa Csabáné, Felker Veronika  helyi védőnők 
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2010-től működő klubunk havonta egyszer – szerda délelőttönként –  várja az 
érdeklődő kismamákat gyermekeikkel együtt.   
Ebbe a klubba általában a pici babákkal jönnek szülők, akik szívesen kérnek és 
fogadnak el tanácsot a védőnőktől és meghívott előadóktól. 
A tematikát a védőnők határozzák meg, természetesen a klubtagok igényeit is 
figyelembe véve.  
Ezen klub keretein belül került sor most már hagyományosan szeptemberben az 
anyatejes világnappal kapcsolatos rendezvényre, aminek célja, hogy a kismamák 
és anyukák figyelmét felhívja a szoptatás fontosságára. Játékos feladatok, jóízű 
beszélgetés jellemzi ezeket az alkalmakat. 
Az anyukák szeretik ezt a klubot, mert így kötetlenebb formában tudnak 
találkozni a védőnőkkel és problémáikat, kérdéseiket megbeszélni. 

 

 KREATÍV BÜTYKÖLDE  

Vezeti: Akkermann Katalin 
Szervezi: Nagyné Szabó Renáta műv.szervező 
2011-ben  indítottuk el a Kreatív bütykölde foglalkozásokat, a Kreatív Műhely 
klub „kistestvéreként”, az alkotni szerető, de nem minden esetben nagyon ügyes 
kezű gyermekek részére. Főként az 1-2. osztályos diákok körében népszerű, de 
3-4. évfolyamos gyerekek is szívesen jönnek a foglalkozásokra. Alkalmanként 
általában  20-40 fő között van a résztvevők száma. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy sok fiú is részt vesz ezeken a foglalkozásokon, amelyek az évszakok, 
ünnepkörök aktualitásához kapcsolódnak. Lehetőségeinkhez mérten próbálunk 
olyan alkotásokat készíteni, melyben mindenkinek van sikerélménye. Ebben 
nagy segítséget nyújt a Sizzix gép és késeinek használata, melyet használva 
mindenki elégedett a munkája eredményével. 
2014-ben 9 alkalommal szerveztünk kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek. 
Júniusban 1 hetes alkotó napokat tartottunk Kastély-Kaland-Vár címmel a 
gyerekeknek, ahol nagyon jó hangulatú munka folyt sok játékkal. A hét végén 
kiállítást rendeztünk az alkotásokból amiket természetesen hazavihettek a 
résztvevők. 
 
 KREATÍV MŰHELY 2014. 

A klub szakmai vezetője: Akkermann Katalin 
Időpontja: hetente csütörtök 17-19 óra 
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A klub 2003-ban alakult a Bezerédj-kastélyban. Tavaly ünnepelte 
fennállásának 10. évfordulóját egy kiállítás és alkotódélután keretében, melyet 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatott.  

A klub vezetője Akkermann Katalin, aki azon túl, hogy kreatív vénával 
született, varrónői, kosárfonói és virágkötői végzettséggel rendelkezik. 
Szabadidejében fáradhatatlanul kutatja az újabbnál-újabb technikákat és segít 
azokat alkalmazni a foglalkozáson részt vevők számára. A klub állandó létszáma 
6-12 fő közötti. A heti találkozásokat jellemzi, hogy a résztvevők otthonukat, 
környezetüket szeretnék szebbé varázsolni a saját készítésű dísztárgyakkal.  

A foglalkozások során többször kerül előtérbe a Sizzix vágógép és 
késeinek használata a különböző alkotások elkészítése során, mely sokszínűsége 
miatt nagyon népszerű. 

A Kreatív Műhely klub egy olyan hely, ahol a résztvevők aktívan, 
szabadon alkothatnak, iskolai végzettségre, foglalkozásra, korra és nemre való 
tekintet nélkül. Akinek a saját keze által való alkotás örömet nyújt az tudja 
igazán mit jelent a saját ízlését és munkáját tükröző alkotással haza térni. 

2012-ben a Kreatív Műhely részt vett a Gézengúz Alapítvány országos 
pályázatán, melyen alkotásaikat szakmai különdíjjal jutalmazták. 

Ebben az évben első alkalommal szerveztük meg a „KREATÍV 
MARATON” – 48 órás folyamatos, közös alkotást a klubtagoknak. Győr 
városától elnyert pályázati összegből olyan faliképet készítettünk az új emelettel 
bővülő helyi iskola számára, melyet a diákok és tanáraik hosszú évekig 
használhatnak faliújság/tabló céljából. Ezen alkotást az ősz folyamán adtuk át az 
iskolának. 
 

Az éves programot évszakoknak megfelelően és az ünnepekhez igazodva 
állítottuk össze. 
 
Kertbarát Kör 

A Ménfőcsanaki Kertbarát Kör a művelődési ház legrégebbi klubja, 1988-ben 
alakult. A helyi hobbi kertészek közösségét fogja össze, számukra szervez 
különböző szakmai programokat. A gyümölcstermesztés mellett kiemelt helyet 
kap a szőlőművelés, borkészítés. A kör tavaszi borversenyére más településekről 
is szép számmal érkeznek nevezések. Havonta tartják összejöveteleiket, melyen 
40-50 fő rendszeresen részt vesz. A kör szakmai vezetését Pintér András 
kertészmérnök végzi. 
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Bezerédj Kórus 

A Bezerédj Kórus férfikórusként 2011. óta működik a művelődési házban, majd 
2013-ban úgy döntöttek, hogy vegyes kórussá alakulnak. Az elhatározás sikeres 
volt, a létszám megduplázódott és egyre magasabb szinten tudnak megjelenni 
fellépéseiken. A kezdeti egyszólamú művek mellett kánonok és többszólamú 
kórusművek is bekerültek a repertoárjukba.  
 Műsorukon tájjellegű népdalok, egy- és többszólamú kórusművek, hazafias, 
egyházi darabok, gregorián énekek szerepelnek. A stabil létszám 25 fő körül 
van, próbáikat hetente egy alkalommal szerdánként 18 órától tartják, 
kórusvezető: Sasvári Gyula karnagy. 
 
 
 
 
Nyugdíjas Klub 

A Ménfőcsanaki Nyugdíjas klub a művelődési ház legnagyobb létszámú klubja, 
tavaly ünnepelte 25 éves fennállását. Kéthetente tartják összejöveteleiket, 
amelyet félévente összeállított tematika szerint végeznek. A közös ünneplések 
mellett évente sor kerül kirándulásra, egészségügyi előadások szervezésére, az 
időseket érintő témák megvitatására, és kötetlen beszélgetésekre. A klub 
létszáma 75 fő, amelyből 40-50 fő rendszeresen megjelenik a foglalkozásokon. 
Vezetőjük Nagy Emilné nyugdíjas pedagógus. 
 
Ménfőcsanaki Dalkör 

A dalkör tagjai a nyugdíjas klub tagjaiból alakultak, Nagy Emilné nyugdíjas 
énektanár vezetésével. A kör főképpen a magyar népdalok előadását és az 
ünnepekhez, alkalmakhoz köthető dalok megszólaltatását tekintik céljuknak. 
Rendszeresen fellépnek a művelődési ház különböző rendezvényein, klubok 
összejövetelein, ünnepeken, megemlékezéseken, kiállítás megnyitókon. 
Kéthetente tartják a próbákat, a létszám 10-15 fő körül alakul, de az idős tagok 
pótlása gondot okoz. 
 
 Aranylók klubja 2014 

A klub 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a nyugdíjhoz közelálló és a 
fiatalabb nyugdíjas korosztályt megszólítsa. Ebben az évben is havi 
gyakorisággal tartották találkozóikat, tagjaiknak közös érdeklődési köre a 
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zenéhez és a tánchoz kötődő kulturált szórakozás. A klubot elsősorban 
ménfőcsanakiak és gyirmótiak alkotják, de egyediségénél fogva távolabbról 
érkező vendégek is jártak.  
A táncos találkozók batyus jelleggel történtek, melyen Szilasi Lajos 
ménfőcsanaki muzsikus szolgáltatta az élő zenét. A látogatói létszám változó 
volt, általában 50-100 fő vett részt az összejöveteleken. 
A klub szervezője és vezetője Nagy Emilné.  
 
 Modellező szakkör 

vezeti: Németh Antal 
 A  hajó- és vasútmodellező szakkör 1997 óta tevékenykedik a Bezerédj-
kastélyban minden pénteken 17 órától. Célja, hogy  a modellezés iránt 
érdeklődőknek lehetőséget biztosítson a találkozásra.  A gyerekek és felnőttek a  
szakkör keretein belül megismerhetik a modellezés mesterfogásait, és hasznos 
tanácsokat kaphatnak  tapasztalt szakemberektől. 2014-ban több alkalommal  
tartottak  nagysikerű és látogatottságú Modellező nyílt napot és csere-bere 
börzét. A szakkör minden alkalommal csatlakozott a művelődési ház 
nagyrendezvényeihez is /Egészség-piac, Falunap, Szüreti Mulatság. 
 
 Jaurinum Történelmi Klub 

Vezeti: Koncz Dániel régész technikus, kísérleti régész 
 A történelmi életmód rekonstrukcióval foglalkozó társaság 2014 
szeptembertől hetente várja a középkori harcművészet és kézművesség iránt 
érdeklődőket 16 éves kortól.                                   

 
 
KIRÁNDULÁSOK 
 
Szervező: Nagyné Szabó Renáta művelődésszervező 
 
Sajnos ebben az évben a magas költségek miatt nem volt lehetőségünk a 
gyerekeknek külön kirándulásokat szervezni, mivel az utazási kedvezményeket 
már csak tanítási napokon lehet igénybe venni, hétvégén nem. 
A kedvező árú családi különvonatos kirándulások mellett a helytörténeti 
napokon részt vevő gyereknek szerveztünk minden nap gyalogos, vagy 
kerékpáros túrákat településünkön, a környező falvakban és Komáromban. 
 Reméljük a következő évben találunk lehetőséget több kirándulás szervezésére. 
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A kirándulásokra minden esetben jellemző volt a generációk közös időtöltése, a 
látottak iránti érdeklődés és a jó hangulat. 
2014-ben az alábbi helyeken jártunk: 
Május  Különvonatos kirándulás Sárospatak  80 fő 
Október  Különvonatos kirándulás Eger 18 fő 

Ezeken felül a Kertbarát kör szervezett szakmai kirándulást Vanyolára. 
 
Nyári foglalkozások 2014. 

2014 nyarán is több, tartalmas, színvonalas szünidei programot kínáltunk a 
gyerekeknek és több éves hagyományra visszatekintő alkotó napokat 
felnőtteknek. Ezek a programok részben saját szervezésűek, részben külsős 
terembérletes rendezvények voltak. 
 
 
 
Rajz- és Festőnapok  június 16 – 20.  

Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akiket érdekel a rajz és a festőművészet 
világa. Itt megismerkedhettek különböző technikákkal. Az utolsó napon 
kiállítjuk az elkészült műveket. Ízelítő a programokból: a mindennapos rajzolás 
és festés mellett, kipróbálhatjátok a természetben való festés örömeit, egy napos 
kirándulás, közös népi-, társas- és labdajátékokat játszunk, íjászat, vetélkedők, 
vetítés, meleg ebéd, és még sok színes program várja az érdeklődőket.. Hécz-
Kállai Krisztina  
 
Kastély – Kaland – Vár bütykölő napok alsó tagozatosoknak június 23-27. 
(8-16 óráig) 

Akkermann Katalin vezetésével kreatív foglalkozások, szabadtéri játékok, 
kirándulás, csoportos alkotás, sok-sok móka, kacagás, kiállítás az alkotásokból 
 
Nyári angol napközi június 30 – július 4. (8-16 óráig) 

Eső Krisztina vezetésével napi két angol óra, kézműveskedés, rengeteg játék, 
vetélkedő 4-10 éves korig. Ezen a héten a gyerekek sok-sok játék keretében 
ismerkedhettek az angol nyelvvel. Főként óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
vettek részt a táborban. 
 
Helytörténeti napok június 30 – július 4.  
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Kalandozások településünk és tágabb környezetünk múltjában.  
Egy tartalmas hét érdekes történetekkel, kiváló előadókkal, izgalmas 
felfedezésekkel, kirándulásokkal, közös játékkal. 
 
22. Képzőművész Műhelygyakorlat július 11-18.  
Dubi Árpád és Patkós László művész-tanárok vezetésével. 
Ez a tábor nagy hagyományokra tekint vissza. A résztvevők középiskolások 
felsőfokú tanulmányaikat végző művészek, és nagyon sokan hosszú évek óta 
visszatérő alkotók. Ezen a héten általában egy téma köré csoportosulnak a 
különböző technikával készülő alkotások. A hét zárásaként kiállítást rendeztek a 
műhelygyakorlaton készült alkotásokból az érdeklődők számára. 
 
Foltvarró tábor kezdőknek és haladóknak augusztus 7-13.   
Tempfli Gabriella és Németh Janka vezetésével. 
Ez a hét alkalmat ad a foltvarrás iránt érdeklődőknek, hogy új technikákat 
sajátítsanak el neves szakemberek segítségével. Az alkotásokból a tábor végén 
egy napos kiállítás nyílt, ahol az érdeklődők megtekinthették az elkészült 
patchwork tárgyakat. 
 
 
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely  

Sulyok Vince költő, műfordító és művelődéstörténész emlékhelye, illetve a róla 
szóló állandó kiállítás 2011-től látogatható a Bezerédj-kastélyban. Az emlékhely 
közel ötezer darabból álló könyvgyűjteményt, a költő magyar és norvég 
nyelven kiadott munkáit, illetve az 1956 utáni emigráns magyar irodalom sok 
fontos alkotását is magában foglalja.  
Az irodalmi emlékhely működtetésével szülőföld is hozzájárul a kimagasló 
képességű  költő, tudós és kulturális hídember életművének és irodalmi 
munkásságának  hazai  megismertetéséhez.   
2014-ben az emlékhely kiegészült Sulyok Vince levelezésével. Sulyok Évával 
történt egyezetések után a család támogatásával megtörtént a levelezés 
Ménfőcsanakra szállítása. Az anyag pontos feldolgozásához a Petőfi Irodalmi 
Múzeum segítségét fogjuk kérni. 
 
Galgóczi Erzsébet Emlékszoba 

A több mint 20 éve megnyitott emlékszoba a ménfőcsanaki irónő, Galgóczi 
Erzsébet életetét, munkásságát mutatja be. A látogatók számára 30-60 perc 
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közötti tárlatvezetést ajánlunk, melyeket- ha igényelték- mindig kiegészítettünk 
Ménfőcsanak helytörténeti érdekességeinek bemutatásával. Ezért gyakori volt –a 
látogatók idejétől függően -   a hosszabb „idegenvezetés” is. Gyermek és felnőtt 
látogatók, kulturális turisták számára az évek alatt jól begyakorolt tematizált 
tárlatvezetést valósítottunk meg.  Igaz ugyan hogy a mai korszerűen berendezett, 
interaktív elemekkel rendelkező kiállítóhelyekkel nem vehetjük fel a versenyt, 
de a város kulturális térképén Ménfőcsanak így is jelentős helyet foglal el. 
 
Kapcsolatok 
 
 Kapcsolat a Ménfőcsanaki Dr. Torda István Óvodával 

A Ménfőcsanaki Művelődési ház a településrész óvodájával jó kapcsolatot ápol, 
ami visszavezethető a közös ÁMK-ban töltött évek pozitív tapasztalatainak. A 
15 óvodás csoport rendszeres látogatója / résztvevője a kiállításoknak, Baba-
Mama klubnak, Egészségpiac, Falunap, Karácsonyi koncert stb. 
rendezvényeknek. Az igényeknek megfelelően fellépésükkel is színesítik 
programjainkat. 
Hagyományosan ebben az évben is több előadást is szerveztünk az óvodások 
számára, mivel a kastély nagypincéjének adottságai megfelelnek a színpadi 
műsorok előadásához. A több, mint 400 fő óvodás rendszerint 3 turnusban  jött, 
tehát a művészek 3-szor adták elő ugyanazt a darabot. Ezek a programok nagyon 
sikeresek voltak, mivel a gyerekek egy rövid sétával külön útiköltség nélkül 
érkezhettek a helyszínre, ahol az előadások szereplőivé válhattak és kellemes 
élményekkel gazdagodtak.  
Több éve helyszínt és technikai hátteret biztosítunk májusban az Óvodai évzáró  
rendezvénynek, mely idén is nagyszerű hangulatban zajlott a Bezerédj-kastély 
adottságait kihasználva. Ősszel pedig egy óvodai sportdélutánnak adtunk helyet, 
melyet hagyományteremtő szándékkal rendeztek a szülők. 
Több esetben segítettük az óvodában tartott előadásokat, programokat technikai 
háttér biztosításával. 
 
 Kapcsolat a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolával 

A település iskolája, az itt tanító pedagógusok és a több mint 500 tanuló a helyi 
közművelődésnek is fontos bázisa. A művelődési ház lehetőségei szerint - a 
hosszú évekre visszanyúló hagyományok alapján - kiemelt feladatának tekinti az 
oktatási munka segítését, illetve közművelődési vonatkozásban kiegészítését. Az 
iskola oktatáson kívüli életének fontos bázisa a Bezerédj-kastély. A tanárok és a 
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diákok gyakori vendégei a művelődési háznak és az irodalmi emlékhelyeknek. 
A kastély ad helyet, segítséget, vagy mindkettőt a következő iskolai 
rendezvényekhez: 
Tanévnyitó, tanévzáró, ballagás 
Iskolai alsós és felsős farsangi műsorok és bálok 
Iskolai Ki mit tud? műsor 
Ünnepélyek, ünnepségek 
Rendhagyó órák 
Karácsonyi műsorok 
Megemlékezések 
Galgóczi Erzsébet Emlékszoba látogatása, tárlatvezetése 
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely látogatása, tárlatvezetése 
Tanítványaink tárlata - kiállítás lebonyolítása 
Petőfi Futás 
Petőfi Nap 
Iskolai Családi Nap ( a rendezvény technikai hátterében segítség) 
Igény esetén az iskolában lévő rendezvényekhez technikai háttérrel is 
hozzájárulunk. A Mesehét rendezvényt főként az iskola alsó tagozatos diákjai 
számára szervezzük. A Hegyalján innen, Sokorón túl vetélkedő fő bázisa is az 
iskola.  
Az iskola tehetséges diákjai, kórusai fellépési lehetőséget kapnak a kastély 
programjai keretében, kiállítás megnyitókon, Falunapon, Szüreti Mulatságon, 
Egészségpiacon, a kerületi ünnepségeken és időnként klubjaink rendezvényein. 
Az évente több alkalommal meghirdetett Kreatív Bütykölde főként az alsós 
diákok kedvelt programja, ahol a napköziből a gyermekek átkísérését is 
megoldjuk. 
 
 Kapcsolat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsanaki 

Fiókkönyvtárával 

A Ménfőcsanaki Könyvtár hosszú évekig a művelődési ház keretein belül 
működött. A több évtizedes közös munka, a közös épület jó alap az 
együttműködésre nézve. A könyvtár rendezvényei számára lehetőségeink szerint 
helyet biztosítunk, illetve közösen a „Hegyalján innen - Sokorón túl” népmese 
mondó versenyt és az őszi Mesehét rendezvény sorozatot. 
 
 Kapcsolat a Megyei Pedagógiai Intézettel 
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A Megyei Pedagógiai Intézet két versenyt hirdet évek óta a megye általános 
iskolás diákjai számára, amelynek helyszíne a Bezerédj-kastély. A Cziráki Lajos 
megyei képzőművészeti tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepsége és a díjazott 
munkákból készült kiállításának megnyitója március 20-án volt, a Timaffy 
László megyei néprajzverseny pedig április 9-én volt. 
Mindkét rendezvény esetében a helyszínen kívül a lebonyolítás feladataiban is 
komoly feladatot vállalt a művelődési ház. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. Statisztika 
Bezerédj-kastély 

 
   Program megnevezése alkalom létszám 

Zenés rendezvények     
Sportolók összejövetele 1 280 
Rábaközi találkozó 1 130 
Vadász találkozó 1 120 
Harmónia zárókoncert 1 130 
Karácsonyváró koncert 1 245 
Zenés rendezvények összesen 5 905 
Kiállítások 0 0 
Kiállítás megnyitó Greguss László G. 1 75 
Greguss László G. kiállítása 12 438 
Virágkötészeti kiállítás 6 79 
Kiállítás megnyitó Mátyás Lajos: A lélek tisztasága 1 110 
Mátyás Lajos: A lélek tisztasága kiállítása 18 597 
Cziráki Lajos Megyei Rajzverseny Kiállítás megnyitó 1 350 
Foltvarró napok kiállítása 1 72 
Festő napok zárónap 1 49 
Bütykölő napok 1 58 
Timaffy László Megyei Néprajzverseny 1 180 
Egészségpiac rajzpályázat 6 518 
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Cziráki Lajos Megyei Rajzverseny Kiállítás  28 601 
Sátory Ágostonné kiállítás megnyitó 1 47 
Sátory Ágostonné kiállítás 5 98 
Tanítványaink tárlata kiállítás megnyitó 1 250 
Tanítványaink tárlata kiállítás 16 1173 
Magyar népmesék kiállítás megnyitó 1 75 
Magyar népmesék kiállítás 18 646 
Barna Borbála kiállítás megnyitó 1 58 
Barna Borbála kiállítás  18 341 
Vértes Kornél kiállítás megnyitó 1 63 
Vértes Kornél kiállítás  17 376 
Képzőművész alkotó napok 1 98 
Galgóczi Erzsébet Emlékszoba (állandó kiállítás) 240 4415 
Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely (állandó kiállítás) 240 4812 
Kiállítások összesen 637 15579 
Előadássorozatok 0 0 
Helytörténeti 0 0 
Szent László arcai: Kiss Tamás 1 54 
Kisalföld népi építészete: Simányi Frigyes 1 35 
Miénk a Világ! 0 0 
Indonézia: Greguss László G. 1 58 
Kina: Nánay Mihály előadása 1 52 
Isztambultól az Ararátig: Salamon Mariann 1 43 
Bamako: Tempfli László 1 45 
Alámerült Atlantiszom: Móser Zoltán 1 52 
történelmi 0 0 
Íjfeszítő Harcászat: Horváth Gábor előadása 1 50 
Hollywood és a Valóság: Horváth Gábor előadása 1 55 
Rákóczi a titokzatos fejedelem: Varga Tibor előadása 1 54 
I. világháború: Bedécs Gyula előadása 1 80 
A nagy háború: Horváth Gábor előadása 1 72 
Horthy Miklós: Horváth Gábor előadása 1 118 
Nomád harcászat: Horváth Gábor előadása 1 89 
Családi pincészetek… 0 0 
Pincészetek a Pannonhalmi borvidéken: Tar Attila 1 108 
Előadássorozatok összesen 15 965 
Kirándulások 0 0 
Különvonat Sárospatakra 1 80 
Kertbarátkör Vanyolán 1 56 
Különvonat Eger 1 18 
Kirándulások összesen 3 154 
Kézműves foglalkozás 0 0 
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Kreatív bütykölde 9 397 
Egészség piac 1 122 
Ménfőcsanaki Falunap 1 134 
Szüret 1 82 
Kézműves foglalkozás összesen 12 735 
Nyári alkotó napok 0 0 
Kreatív Maraton 3 21 
Festő napok 5 90 
Bütykölő napok 5 102 
Angol nyelvi tábor 5 163 
Képzőművész alkotó napok 8 120 
Helytörténeti napok 5 108 
Foltvarró napok 7 105 
  0 0 
Nyári alkotó napok összesen 38 709 
Társadalmi rendezvények / ünnepek 0 0 
Ovis hagyományörző napok 1 384 
Kerületi ünnepség 2 330 
Társadalmi rendezvények / ünnepek összesen 3 714 
Vásárok, külső szervezetek rendezvénye 0 0 
Tupperware 2 187 
Termékbemutató 19 959 
Vásár 16 3221 
Falugazdász 34 375 
Véradás 4 628 
Arrabona Tesz közgyűlés 3 146 
Baba-mama Börze 2 588 
Szemvizsgálat 1 28 
Eü-i állapotfelmérés 3 123 
Születésnapi összejövetel 2 81 
Jótékonysági koncert 1 92 
Osztálytalálkozó 1 42 
Vásárok, külső szervezetek rendezvénye összesen 88 6470 
Esküvők, lakodalmak 0 0 
Lakodalom 2 178 
Esküvő 7 562 
Esküvők, lakodalmak összesen 9 740 
Értekezletek 0 0 
Szakmai értekezlet 42 224 
Cziráki zsűrizés 1 6 
Szülői munkaközösségi értekezlet 1 80 
  0 0 
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Értekezletek összesen 44 310 
Rendhagyó órák 0 0 
Magyar 7 322 
Galgóczi Erzsébet, Sulyok Vince 3 120 
Egyéb 3 74 
Rendhagyó órák összesen 13 516 
Előadások, könyvbemutatók, filmvetítések 0 0 
Mit tegyünk a kiégés…- Licskai Erika előadása 1 110 
Ménfőcsanaki Portrék-Csehy Józsefné 1 67 
Sulyok Vince riportfilm vetítése 1 12 
Galgóczi Erzsébet emlékműsor 1 56 
Sulyok Vince emlékműsor 1 50 
Galgóczi E. filmvetítés a kunszigeti nyugdíjasklubnak 1 32 
Galgóczi E. filmvetítés a szentiváni irodalmi klubnak 1 21 
Sulyok Vincéről előadás a szentiváni irodalmi klubnak 1 23 
Vad Szigetköz filmvetítés 1 50 
  0 0 
Előadások, könyvbemutatók, filmvetítések összesen 9 421 
Szórakoztató műsorok 0 0 
Bezerédj-teadélután: Esztergályos Cecília 1 120 
  0 0 
Szórakoztató műsorok összesen 1 120 
Nagyrendezvények 0 0 
Bornapok 3 167 
Egészség piac 1 389 
Falunap 1 1350 
Szüreti mulatság 1 560 
Idősek napja 1 400 
Nyugdíjas találkozó (térségi) 1 128 
Nagyrendezvények összesen 8 2994 
Tanfolyamok 0 0 
Harmónia Zeneiskola 324 3703 
Foltvarró 6 51 
Angol 45 379 
Hip-hop 12 275 
Tanfolyamok összesen 387 4408 
Szakkörök 0 0 
Modellező szakkör 45 502 
Modellező szakkör nyílt napja 5 1184 
Szakkörök összesen 50 1686 
Klubok 0 0 
Dalkör 25 400 
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Nyugdíjas klub 18 960 
Aranylók klubja 12 1063 
Kertbarát kör 10 704 
Baba-Mama klub 37 1251 
Csecsemők klubja 10 331 
Kreatív műhely 38 357 
Bezerédj Kórus 40 892 
Baba-Zene-Szó klub 35 746 
Történelmi klub 15 131 
Nyugdíjas pedagógusok összejövetele 1 9 
Identity klub 2 11 
Klubok összesen 243 6855 
Gyerekprogramok 0 0 
Farsang 3 1133 
Iskolai próba  25 856 
Iskolai Ünnepély 4 1520 
Kresz szakkör projektnap 1 40 
Hegyalján innen Sokorón túl népmesemondó verseny 1 80 
Cziráki díjkiosztó 1 350 
Ovisok versmondása 2 405 
Ovis próba  8 557 
Ovis évzáró 1 1200 
Ballagás 1 210 
Mesemondó verseny 1 68 
Ovis sportnap 1 80 
Harmónia  koncert ovisoknak 1 400 
Radnóti műsor 1 217 
Marcal néptánc karácsonyváró 2 154 
Harmónia téli koncert ovisoknak 1 400 
Sportolók mikulása 1 136 
Iskolai karácsonyi műsor 1 568 
3 D filmvetítés óvodásoknak 5 312 
Petőfi és kora vetélkedő 1 93 
Gyerekprogramok összesen 62 8779 
Előadások gyerekeknek 0 0 
Budai Bábszínház 1 400 
Baba-mama mikulás 1 95 
Előadások gyerekeknek összesen 2 495 
Sport 0 0 
Kangoo 50 1102 
Jóga 78 953 
Petőfi futás 1 950 



 67 

Futópálya átadás 1 260 
Sport összesen 130 3265 
Könyvtár 0 0 
Látogatók 176 11671 
Könyvtár látogatók összesen 176 11671 
Összesen: 1759 56820 
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Ménfőcsanaki Művelődési Házának  
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   Nagy Vilmos       Nagyné Szabó Renáta 
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2015. MUNKATERV 
 

A Bezerédj-kastély, mint a városrész művelődési háza elsődlegesen Győr-
Ménfőcsanak alapfokú közművelődési feladatellátását végzi.  
A ház munkáját a hagyományos lakóhelyi közművelődés, illetve a helyi óvoda 
és iskola munkájához, oktatási és nevelési tevékenységhez kapcsolódó kulturális 
és közművelődési feladatok határozzák meg.  
A művelődési ház jelentős művészi értékkel bíró események, színvonalas 
szórakoztató rendezvények szervezését tekinti fő feladatának amelyre nem csak 
a településrész, hanem a város és a környék lakossága is felfigyel, illetve 
kilátogat. Ez körültekintő gondos előkészítést és jól átgondolt hatékony 
marketing munkát, valamint újabb kapcsolatok kiépítését, illetve az anyagi 
lehetőségek felkutatását igényli.  
A városrész települési közművelődési és kulturális feladatait a Bezerédj-kastély 
hivatott ellátni, ami egy sor teendőt meghatároz a művelődési ház számára. A 
helyi társadalom önszerveződését jelzi, hogy nagyszámú klub, egyesület, kör 
működik Ménfőcsanakon, illetve a Bezerédj-kastélyban. Ezek szakmai segítését, 
programjaik koordinálását a ház kiemelt feladatának tekinti. Cserében szakmai 
tevékenységükre és tagjaikra építve stabil látogatói rétegre számít a művelődési 
ház. 
A civil szerveződések esetében főként a koordinációs tevékenységben van 
szerepe az egységnek, illetve szervezői tapasztalatunk, szaktudásunk, tanácsaink 
hasznosak számukra. 
A klubok többnyire önszerveződők, de a dolgozók, a klubvezetők szakmai 
múltjához, érdeklődéséhez és az igényekhez is alakulnak. 
A tervezés során fontos szempont, hogy a művelődési ház megfelelő bázisa 
legyen a közösségi életnek, beleértve a hagyományok ápolását, a közös 
ünneplést, a kulturális és helyi értékek közvetítését, a hagyományőrzést, az 
egészséges életmódra nevelést, az ismeretterjesztést. 
Programjaink kiválasztásánál meghatározó a produkciók magas művészi és 
szakmai színvonala, valamint az egyetemes értékek közvetítése. 
A látogatói igényekről folyamatosan tájékozódunk, főként személyes 
kapcsolattartással, illetve más hasonló körülmények között dolgozó házak 
munkáját is folyamatosan figyeljük, az ő tapasztalataikból is merítünk. . 
Gondos és átgondolt marketing munkával új látogatói rétegeket próbálunk 
megszólítani. Havonta megjelenő programajánlónkat célzottan juttatjuk el a 
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közönséghez. Nagyobb szabású rendezvényeinkről plakátokat, szórólapokat 
készítünk, melyeket elsősorban a településrészen terjesztünk. Az írott és 
elektronikus médiával napi kapcsolatban állunk és programjainkat a számukra 
megfelelő formátumban és terjedelemben juttatjuk el hozzájuk. Az internet adta 
lehetőségeket kihasználva e-mail címlisták alapján célzottan is megszólítjuk 
potenciális látogatóinkat. Honlapunkat naponta frissítjük új információkkal, 
aktualitásokkal. A web-lap formai és tartalmi megújítása folyamatos, de ezen a 
téren 2015-ben jelentős újításokat tervezünk, amelyhez külső szakemberek 
segítsége is szükséges. 
A művelődési házba gyakrabban látogatókat, az iskola és óvoda dolgozóit, a 
diákságot, klubtagjainkat személyesen is megszólítjuk. 
Pénzügyi lehetőségeinkhez igazodva új eszközök beszerzésével, a meglévők 
bővítésével próbáljuk színvonalasabbá tenni rendezvényeinket és helyszíneinket. 
Amennyiben lehetőségünk lesz rá, 2015-ben tervezzük a nagypince vakolatának 
legalább részbeni felújítását, a felső szint elavult vizes helyiségeinek 
átalakítását, az elektromos hálózat korszerűsítését, hordozható világítástechnika 
beszerzését. A kastély környezetének rendben tartására kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk, a park gondozása mellett a timpanon előtti kert átalakítása is a 
terveink között szerepel. 
Az épület állaga folyamatosan romlik, ezért a jövőben esedékessé válik a 
Bezerédj-kastély nagyobb lélegzetű felújítása. A külső és belső vakolat egyre 
romló állapota mellett a rongálások is gondot jelentenek, amit térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésével részben sikerült megoldani.  

 
Rendezvények, rendezvénysorozatok 

 
 Egészségpiac 

Az elmúlt évekhez hasonlóan tervezzük megszervezni a rendezvényt, 
amelybe az óvodásokat és az iskolásokat is bevonjuk. A tavalyi évben először 
pénteki napra hirdetett egészségpiac találkozott a lakosság igényeivel, így 
idén is péntekre hirdetjük a programot. Az egészségügyi szűrések mellett 
egészséges ételek bemutató.jára és az egészséges életmód népszerűsítésére is 
sor kerül. A diákok számára szervezett játszóházzal, ismeretterjesztő 
előadással és kutyás agiliti bemutatóval próbáljuk a szülőket is minél nagyobb 
számban bevonni a rendezvénybe 
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 Bezerédj Teadélután 

A rendezvényen országosan ismert személyiségeket látunk vendégül, a 
beszélgetős sorozatból 2015-ben három alkalmat tervezünk. Tavasszal 
Kovács Koko István meghívása szerepel, az őszi két alkalomra Oszvald 
Marika és Koncz Gábor meghívását tervezzük.  

 
 Ménfőcsanaki Szüreti Mulatság 

A művelődési ház legnagyobb szabású szabadtéri rendezvénye, amely a 
városrész egész lakosságát megszólítja. Idei évben a tervezett időpont 
szeptember 5. a rendezvény a korábbi évek Falunap című programjával 
összevonva kerül megrendezésre. A főszerep ezúttal is a népi kultúráé lesz, 
amely hagyományosan kiegészül vadból készült ételek bemutatójával és a helyi 
borok kínálásával.  
 
 2015. ”Miénk a Világ!”  

földrajzi-kulturális, tudományos-ismeretterjesztő előadássorozat 
Előadássorozatunk majdnem 10 éve évről évre egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a lakosság körében. Leginkább azok az előadások, melyek egyéni utazó 
számára elérhetetlenebb tájakra kalauzolják el az érdeklődőket, vagy érdekes 
tudományos felfedezésekről számolnak be.  Igyekszünk felkutatni olyan 
előadókat, akik nem a hagyományos turista utakat mutatják be, hanem az adott 
tájat kicsit más szemmel, talán érdekesebben mutatják be. 
Tervezet: 
Január 30.   Ami a bulvárhírekből kimaradt…ETIÓPIA geográfus 
szemmel 
Előadó: dr. Szilassi Péter egyetemi docens, geográfus 
Február 17.  Motorral az országhatár mentén         Előadó: Takács Ernő  
Április 22.  A Himalája női szemmel Előadó: Sterczer Hilda 
Május   A Mars kutatás legújabb eredményei  Előadó: Sík András 
Október     Selyemút    Előadó: Gőgös Norbert 
November     Tengerek mélyén    
 
 Történelmi előadások 2015. 
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Előadó: Horváth Gábor könyvtáros, hadtörténész-technikus 
Sorozatunkban minden évben olyan történelmi előadásokkal foglalkozunk, 
amelyek valamiképpen aktuálisak. Hol egy éppen futó slágerfilmről rántjuk le a 
leplet, hol egy történelmi eseményre emlékezünk. A főleg hadtörténelemre 
összpontosító előadások megtalálták a maguk közönségét, átlagosan 40-60 főre 
mindig számíthatunk.  
2015-ben tervezett előadások: 
Február 3.  Hollywood és a valóság 
Április 15. 100 nap és Waterloo 
Május 12. I. Isonzói csata 
Szeptember Gorlice 
Október II. bécsi döntés – Keleti front 
 
 Táncházak 

A zenés szórakozásnak ezt a formáját főképpen a fiatalabb korosztály számára 
kínáljuk, egyelőre kísérleti jelleggel, hisz a korábbi években ennek a műfajnak 
nem volt Ménfőcsanakon hagyománya. Tavaszra és őszre egy-egy alkalmat 
tervezünk. A helyi néptánccsoport bevonása a szervezésbe mindenképpen 
szükséges, hogy könnyebben elérjük a néptánc iránt érdeklődő gyerekeket, 
fiatalokat és felnőtteket. 

 

Klubok, szakkörök, foglalkozások 
 
 

Aranylók klubja 2015. 
A klub 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a nyugdíjhoz közelálló és a 
fiatalabb nyugdíjas korosztályt megszólítsa. Az előző évekhez hasonlóan az idén 
is havi gyakorisággal tartják találkozóikat, tagjaiknak közös érdeklődési köre a 
zenéhez és a tánchoz kötődő kulturált szórakozás. A klubot elsősorban 
ménfőcsanakiak és gyirmótiak alkotják, de egyediségénél fogva távolabbról 
érkező vendégek is megfordulnak a zenés-táncos klubban.  

A táncos találkozók batyus jelleggel történnek, melyen Szilasi Lajos 
ménfőcsanaki muzsikus szolgáltatja az élő zenét 
A klub szervezője és vezetője Nagy Emilné.  
 
Kertbarát Kör 
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A kör szakmai összejövetelei változatlanul havi rendszerességgel történnek. A 
tervezett előadások nyilvánosan meghirdetésre kerülnek, azok szabadon 
látogathatók. A művelődési házzal közösen meghirdetésre kerülő éves 
borversenyre is várják a jelentkezőket, akik szeretnék szakmai zsűri által 
megméretni boraikat. A Szüreti Mulatság mustkóstoló programját is a kör tagjai 
segítik jelenlétükkel. 
Az első félév tervezett tematikája: 
 
január 9. 
Termés mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők a kertészeti 
növényeknél. 
Ea.: Pintér András Kertész Mérnök 
Tájékoztató a Kertbarát Kör 2014. évi gazdálkodásáról 
Ea.: Szabady János  a Kör titkára 
 
február 6. 
Így csináljuk mi sorozat folytatása. 
Amíg a szőlőből bor lesz. Borpalackozás. 
Ea.: Baranyai Béla borász 
 
március 6. 
Ménfőcsanaki Bornapok (27. borverseny) - Borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése 
március  4. 16-18 óra (szerda) Borminták gyűjtése 
március  5. (csütörtök) 17 órától borminták minősítése szakértő zsűri által. 
 
március 27. 
Metszési bemutató Patasi János kertészetében.  
Utána Pintér Andrásnál szőlő, gyümölcsös, bodzás megtekintése, majd a 
program befejezése a Kastélyban. 
Indulás 15 órakor autóbusszal. Gyülekező indulás a Kastélyból. 
 
május 8. 
Öntözés jelentősége, időpontjának helyes megválasztása. 
 Öntözési módszerek és technikai alkalmazásuk szabadföldi és hajtatott 
kertészeti növényinknél. Ea.: Fülöp Imre kertészmérnök 
 



 74 

június 5. 
Évzáró rendezvény. 
 
 
Pincészetek a Pannonhalmi Borvidéken 
A borvidék pincészeteinek bemutatását idén is folytatjuk, tavasszal a Kertbarát 
Kör tagja Baranyai Béla mutatja be gazdaságát, ősszel pedig a Cseri Pincészet 
bemutatkozását tervezzük. A meghirdetett programon a Kertbarát Kör tagjai is 
részt vesznek. 
 
Nyugdjas klub 
Az idősebb korosztályt kéthetente várjuk a művelődési házba, ahol a találkozás, 
beszélgetés mellett az idősebbeket érintő egészségügyi előadásokkal, kulturális 
programok, közösségi rendezvények, közös ünneplések is lesznek.  
 
Baba-Mama klub 
Vezeti: Bokor Gyuláné Mariann nyugdíjas óvónő 
 
A klubba 3 éves kor alatti gyermekekkel járnak az anyukák. Ezek az 
összejövetelek nem csak az anyukák közötti beszélgetésekről és a gyerekek 
közösséghez szoktatásáról szólnak, mivel a klubvezető óvónő volt, próbálunk 
fejlesztő programot is összeállítani az alábbi tervezet szerint. 
 
PROGRAMTERVEZET 
 
Január 6. BUÉK  Három királyok… Korona, aranypénz 

Mi van a ládikóban? 
Január 13. Január, január mindig hócsizmába jár;  Hideg, hó, jég- 

megtapintása, fehér szín 
Január 20. Jaj de nagyon hideg van… Aki fázik… 

Fel- le fogalma mutogatásokkal; csengő, lódobogás utánzása 
Január 27. Mozgatja a fejecskéjét; testrészek megnevezése 

Babaöltöztető segítségével ruha megnevezése: sapka, sál, 
csizma, kabát stb. 

Február 3. Emlékezünk Szt. Balázsra (gyirmóti gyűjtés) Gyógyteát 
készítünk 
Hideg-meleg ismétlése 
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Február 10. Dirmeg dörmög a medve…    Mackó-mackó ugorjak… 
Be-ki fogalma; ugrás- lépés karikába. 

Február 17. Itt a farsang áll a bál…    Három lábú görbe szék…      
táncolunk zenére… jelmezbe öltözünk… 

Február 24. Ugráljunk mint a verebek… Járás mondókára 
Egyensúlyérzék fejlesztése járás vonal mellett lépegetés 
lapokra ”jégtábla” 

Március 3. Méz, méz méz… Méhekről mondókázunk, éneklünk. 
Utánozzuk a repülést, mézet kóstolunk. 

Március 10. Nincs szebb a virágnál… 
Játék karddal (papírból), csákóval; lovagoltató mondókák;  
zászlót kapnak 

Március 17. Sándor, József, Benedek…  várjuk a meleget, a tavaszt;ének 
a virágokról 
Mély erdőn…    Kék virág, kék virág… 

Március 24. Tavaszi szél vizet áraszt…   Várjuk a gólyákat, fecskéket 
Szinek gyakorlása; rajzolunk csomagoló papírra; lépkedünk, 
mint a gólyák 

Március 31. Bolyhos a barka…  várjuk a nyuszit; nyuszi ugrás utánzása 
Locsoló versek, színezők 

Április 7. Komatálat hoztam…  barát választás illetve megnevezés 
Gurítás labdával 

Április 14. Katalinka szállj el… 
Itt van a kezemen egy katicabogár; képek nézegetése 
bogarakról 

Április 21. A juhásznak jól van dolga…    Állatok kihajtása, Szent 
György nap 
Képek nézegetése, hangjuk, mozgásuk utánzása. 

Április 28. Édesanyám virágosat álmodtam… 
Köszöntjük az édesanyákat; feladat anyának: ismerd meg a 
hangomat 

Május 5. Én kis kertet kerteltem… 
Virágokról beszélgetünk, megfogjuk, megszagoljuk, színeiket 
megnevezzük 

Május 12. Gyertek lányok játszani;  próbáljuk a köralakítást, vonatozást, 
párválasztást 
Felelgetős játékok;   Hol jártál báránykán 
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Május 19. Elhozta az Isten piros pünkösd napját…      Pünkösdi 
királynét választunk 
Ácintos, pácintos…   virágszirmok;   Pünkösd 

Május 26. Madarak, fák napja. Madarak hangját hallgatjuk magnóról. 
Madarak hangjának az utánzása, dalok madarakról: fecske, 
gólya, rigó 
képek nézegetése, fészek rajza 

Június 2. Záró foglalkozás; kürtőskalács sütés 
 
Baba-Zene-Szó 
Vezeti: Csányi Csilla logopédus 
Ez a foglalkozás kicsit bensőségesebb hangulatú, mint a  Baba-mama klub, 
létszáma ennek megfelelően alacsonyabb. Nagyon szeretik a babák és anyukák a 
hangszeres éneklő-mondókázó  fél órás foglalkozásokat. 
 
Csecsemők klubja 
Ez a klub havonta egyszer – szerda délelőttönként – várja az érdeklődő 
kismamákat gyermekeikkel együtt. Itt a csecsemő korú gyermekek szülei 
kaphatnak információkat, segítséget szakemberektől kötetlenebb formában. 
Vezetik:   Bánki Judit, Józsa Csabáné, Felker Veronika  helyi védőnők 
 
Program tervezet: 
 

Január: 

– Boldizsár Szilvia előadása csecsemőtáplálással kapcsolatban, Hipp 
kóstoló 

Február: 

– Kötelező és választható védőoltásokról. Tervezett előadó: Bánki Judit 

Március: 

– A fejlődés menete 0-1 éves korig; A korai fejlesztés szerepe, fontossága   
Előadó: dr. Stényerné Vasas Tünde 

– Húsvéti készülődés. 

Április: 

– Csecsemőkori bőrproblémák felismerése, kezelése 
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Május: 

– Házipatika. Nyári nyaralásra való felkészülés. Napvédelem, bőrvédelem. 

Szeptember: 

– Anyatejes Világnapi  rendezvény. Anyatej jelentőségéről, anyatejes 
táplálás fontosságáról 
 
További alkalmak szervezés alatt. 
 
 
KREATÍV MŰHELY 2015 
 

E klubunk már több mint 10 éve működik a Bezerédj-kastélyban. A klub 
nyitott, bármikor lehet csatlakozni a tagokhoz, akár egy-egy alkalomra is. 

Az éves programot évszakoknak megfelelően és az ünnepekhez igazodva 
állítjuk össze. Mivel a társaság zömében fiatal és kisgyermekes szülő, a 
foglalkozásokon igény van a gyermekszoba dekorálásra is a különböző új 
technikák megismerése / elsajátítása mellett.  
Ahhoz, hogy még színvonalasabb foglalkozásokat tudjunk tartani minőségi 
alapanyagokra, és eszközökre van szükség, melyek ára magas, ezért bízunk 
abban, hogy a beszerzésekhez az előző évekhez hasonlóan pályázaton 
támogatást tudunk szerezni. 
A klub szakmai vezetője:   Akkermann Katalin 
Időpontja: hetente csütörtök 17-19 óra 
 

Gyermekprogramok 2015 
 

Szeretnénk ebben az évben megőrizni az előző években népszerűségnek 
örvendő gyermekprogramjainkat. 
A helyi óvodásoknak a továbbiakban is bábszínház és gyermekszínház 
előadásokat tervezünk előre láthatóan 4 alkalommal, valamint 1 koncertet az 
óvodai batyus évzáróra.  
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Játszóházat, Kreatív bütykölde foglalkozásokat szervezünk általános iskoláskorú 
gyerekeknek a tanév tartalma alatt havonta, igény szerint a tavaszi- és az őszi 
szünetben egész napos foglalkozást, valamint nyári napközit is tervezünk. 
 
Kirándulásokat is szeretnénk szervezni, melyeken érdekes kiállításokat, 
múzeumokat látogatnánk meg és természetesen erdei túrára is szeretnénk elvinni 
az érdeklődőket. 

 

RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK 2015 
 

- Falugazdász ügyfélfogadás hetente hétfőn 9.30-11 óra; Dénes Vince 
falugazdász; infó: 06-30-841-5976 

- Zongora, gitár, hegedű és szolfézs oktatás           (Harmónia Művészeti 
Iskola)  

-  Modellező szakkör (hajó- és vasútmodellek) Németh Antal irányításával; 
pénteken 17 órától a kispincében. Info: 06/70-577-4858 

- Baba-mama klub hetente kedden 10 órától  Bokorné Mariann ny. óvónő 
vezetésével   

- Baba–Zene–Szó  hetente kedden 9.15 órától játékos zenés foglalkozás 
babáknak, mamáknak Csányi Csilla vezetésével info:06/20-374-9064  

- Kreatív műhely hetente  csütörtökön 17 órától Akkermann Katalin 
vezetésével   

- Dalkör hetente kedden 16.30 órától   Nagy Emilné vezetésével  
- Nyugdíjas klub kéthetente csütörtökön 16 órától  Nagy Emilné vezetésével  
- Kangoo hetente kedden 19 órától Hajdu Mónival, előzetes bejelentkezés 

szükséges.  Tel.: 06/20-9780074 
- Bezerédj  Kórus  hetente szerdán 18.30 órától   Sasvári Gyula vezetésével  
- Etka-Jóga hetente: hétfőn 18 és szerdán 9 órától Tóth Nóra vezetésével  infó: 

06/70/3659-829 
- Angol oktatás gyerekeknek  hetente kedden és csütörtökön info: Eső 

Krisztina  06/70-362-1073 
- Jaurinum Történelmi klub hetente hétfőn  Koncz Dániel vezetésével Info: 

06/70-5300-886 
- Hip-Hop tánctanfolyam hetente hétfőn 16-18 óráig   Winners Element’s 
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A Bezerédj-kastély 2015. évi tervezett programja 
 

hónap nap Program 
Január 
 8. Ménfőcsanaki Nyudíjas Klub 
 9. Kertbarát kör: Biotermesztés -  Ea.: Lencse Sándor 
 10. Sportbál 
 19. Rendhagyó magyaróra 
 22. Téli kreatív bütykölde 
 

22. 
Ménfőcsanaki Nyudíjas Klub 
Téma: Himnusz 
Előadó: Csécs Teréz 

 23. Aranylók klubja 
 23. Rendhagyó óra: Csécs Teréz 

Téma: Himnusz 
 27. Helytörténeti előadássorozat: Apor Vilmos 

Előadó: Kiss Tamás 
 28. Csecsemők klubja, Téma : Csecsemő és kisded táplálás  

Előadó: Boldizsár Szilvia 
 30. Miénk a világ! előadássorozat: Etiópia 

Előadó: dr. Szilassi Péter 
Február 

 3. Történelmi előadássorozat: Hollywood és a valóság: 
Horváth Gábor 

 5. Ménfőcsanaki Nyudíjas Klub 
 6. Kertbarát kör 

Előadó: Baranyai Béla borász 
 10. Tűgobelin hangulatok Kissné Thullner Mária kiállítása 
 13. Alsós farsang I. évf. 
 14. Vadászbál 
 

17. 
Miénk a Világ! előadássorozat 
Motorral az országhatár mentén 
Előadó: Takács Ernő 
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 20. Felsős Farsang 
 25. Csecsemők klubja – Téma: Választható védőoltások 
 26. Tavaszváró kreatív bütykölde 
 26. Koncert, Takács Szilvia fortepiano cselló 
 27. Aranylók klubja 
 27. Borverseny 
Március 
 5. Nőnapi bütykölde 
 5. Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub 

Vendég: Sebestyén Tamás nótaénekes 
 6. Kertbarát kör: Borverseny 
 10. Rendhagyó óra 

Wendler Attila  
 11. Fény és árnyék Birovecz József festménykiállítása 
 11. Általános Iskola projektnap 
 12. Iskolai ünnepség 
 13. Kerületi ünnepség 
 14. Baba-Mama-Gyermek Börze 
 14. Vasútmodellező terepasztalok és hajómodellek kiállítása 
 14. Modellező nyílt nap 
 19. Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub  

Ki-mi-tud? vidám vetélkedő 
 

19. 
„Feng Shui műhely” 
Vezeti: Réthey Prikkel Billa, építészmérnök okl. Feng 
Shui tanácsadó, oktató 

 19. Kreatív bütykölde 
 21. Dalmadarak – Lanczendorfer Zsuzsanna lemezbemutató 

koncertje 
 

25. 
Csecsemők klubja 
Téma: A fejlődés menete 0-1 éves korig 
Előadó: dr. Strényerné Vasas Tünde 

 26. Húsvéti kreatív bütykölde 
 

26. 
Bezerédj teadélután Kovács „Koko” Istvánnal, olimpiai 
és világbajnok ökölvívóval 
Beszélgetőtárs: Kovacsics Marcsi 

 27. Ménfőcsanaki Kertbarát kör: Metszési bemutató 
 27. Aranylók klubja 

Zenél: Szilasi Lajos 
 31. Petőfi futás 
Április 

 2. Feng Shui 
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 9. Hegyalján innen népmesemondó verseny 

 13. Szavaló verseny 

 15. Történelmi előadás: 100 nap és Waterloo; Ea.: Horváth 
Gábor 

 16. Dalkör 25 éves 
 17. Egészség-piac 
 17.  Véradás 
 21. Harmónia koncert ovisoknak 

 
22. 

Miénk a világ! előadássorozat: 

 A Himalája női szemmel: Sterczer Hilda 

 22. Erőss Zsolt emlékkiállítás 
  Kreatív bütykölde: Farsang 
 23. Előadás iskolaérettségről  

dr. Strényerné Vasas Tünde 
 23. Gyerekfoglalkoztató előadás 
 24. Aranylók 
 24-26. Foltvarró napok 
  Anyák napi Bütykölde 
 17. Véradás 
Május 
 6. „Miénk a világ!” előadássorozat: Mars kutatás 

Előadó: Sík András 
 7. Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub 
 8. Kertbarát kör 
 9. Családi nap (iskola) 
 12. Történelmi előadás az I. Isonzói csatáról 

Előadó: Horváth Gábor 
 20. Galgóczi Erzsébet – koszorúzás és ménfőcsanaki 

portrék: Galgóczi József 
 21. Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub 
 22. Aranylók klubja 
 23. Baba börze 
 29. Óvodás évzáró 
Június 
 4. Feng Shui 
 4. Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub 
 5. Tanítványaink tárlata megnyitó 
 5. Kertbarát kör évzáró 
 6. Kreatív műhely 
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 13. Marcal néptánc együttes évzáró 
  Nyugdíjas klub évadzáró rendezvénye 
 15. Általános iskolai ballagás 
 19. Tanévzáró ünnepély 
 22-26. Bütykölő kreatív napok  
 26. Aranylók klubja 
 jún.29-

júl.3 Festő és rajz tábor (Kállai Krisztina) 

 jún.29-
júl.3 Angol nyelvi tábor 

 jún.29-
júl.3 Helyismereti napok 

Július 
 6-10. Angol tábor 
 10-17. Képzőművész tábor 
 24. Aranylók klubja 
Augusztus 
 7-9. Foltvarró tábor 
 9. Kiállítás megnyitó: Hargitay Bea akvarelljei, tollrajzai és 

textilbe álmodott képei 
 19. Véradás 
 28. Aranylók klubja 
Szeptember 
 4. Kertbarát kör 
 5. Ménfőcsanaki Szüreti Mulatság 
 5. Baba-börze 
 24. Környezetvédelmi verseny 
 25. Aranylók klubja 
 szept.2

8-okt.2 Népmese hete 

Október 
 2. Kertbarát kör 
  Miénk a világ! előadássorozat 
 7-8. és 

15. Idősek napja 

 16. Aranylók klubja 
 22. Kerületi ünnepség 
  Halloween Bütykölde 
  Bezerédj Teadélután 
November 
  Történelmi előadás: 
 6. Kertbarát kör, Pincészet  
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 7. Baba-börze 
  Miénk a világ! előadássorozat 
 27. Aranylók klubja 
  Mikulásváró Bütykölde 
December   
 4. Kertbarát kör – újbor kóstolás 
  Karácsonyváró Bütykölde 
  Nyugdíjas klub karácsony 
 16. Véradás 
 16. Karácsonyi műsor 
 17. Karácsonyi koncert 
 18. Aranylók klubja 

 


