2019. január havi
programjaink
2019. január 3. (csütörtök) 18-20 óra

Kész vagy-e a változásra? - dr. Őrlős Gábor
előadása az Ébredő Fények Alapítvány
szervezésében
Bővebb infó: Turi Tímea - 70/628-3699
www.ebredofenyek.hu
2019. január 4. (péntek) 17 óra

Győri Ipartestület művészi-kézműves
szakosztály és Paál László Festőkör - kiállítás
megnyitó
Kiállítók a Győri Ipartestület Művészi Szakosztályának
tagjai
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2019. január 22-ig,
8-16 óráig.
2019. január 4. (kéthetente péntek) 18-19.30 óra

CSILLAGÁSZ KLUB (a Magyar Csillagászati
Egyesület győri csoportja)
A programot felső tagozatos általános iskolásoknak,
középiskolásoknak és felnőtt érdeklődőknek egyaránt
ajánljuk.
Vezeti: Pércsy Kornél, a Magyar Csillagászati Egyesület
Győri Helyi Csoportjának tagja
A részvétel díjtalan.
2019. január 5. (szombatonként) 9.30-12 óra

FELNŐTT HALADÓ GYÖNGYFŰZŐ KLUB
Népi ékszerek fűzésének folytatása, egyedi
foglalkozásokkal, igény szerint új ékszerek készítésével,
szakmai tanácsadással.

A tanfolyamhoz szükséges alapanyagok a helyszínen
megvásárolhatók.
Vezeti: Kiss Ágota népi ékszerkészítő
Részvételi díj: 3.000 Ft/hó
2019. január 7. (hetente hétfőnként) 16.30-18 óráig

KERÁMIA SZAKKÖR GYEREKEKNEK
A szakkörbe azokat a gyerekeket (9 éves kortól) várjuk,
akik szeretnének megismerkedni az agyaggal, annak
különféle megmunkálási technikáival, az agyagtárgyak
sokféle díszítési módjával és a korongozással.
Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánljuk ezt a
szakkört.
Vezeti: Gyarmathi Zsuzsa keramikus, tanár
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő/alkalom
2019. január 8. (hetente keddenként) 17.15-18 óra

OKOS OVIS - fejlesztő torna
Vezeti: Rigó Mónika 70/774-8500
2019. január 9. (hetente szerdánként) 16.30-18.30 óra

KORONGOZÁS középiskolásoknak és
felnőtteknek
A szakkörbe azokat a fiatalokat (16 éves kortól) és
felnőtteket várjuk, akik szeretnének megismerkedni az
agyaggal, annak különféle megmunkálási technikáival.
Készítünk hagyományos és modern fazekas termékeket.
Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánljuk!
Vezeti: Káldi Károly fazekas mester
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő/alkalom
2019. január 10. (csütörtök) 9-12 óra
NYUGDÍJAS BESZÉLGETŐHÁLÓZAT
A hálózathoz való csatlakozás feltétele egy 4x4 órás
képzésen való részvétel.
Vezeti: Miklóssyné B. Mária, Bognár Tamás (96/500-555)
A részvétel díjtalan.

2019. január 11. (péntek) 16-18 óra

ORIGAMI KLUB középiskolásoknak és felnőtteknek
Lehetőséget biztosítunk új modellek tanulására, ötletek,
kiadványok, könyvek cseréjére, ünnepek előtti
készülődésre, papírból készíthető hasznos tárgyak és
dekorációk készítésére.
Vezeti: Radics Andrea
Részvételi díj: 500 Ft/fő
2018. január 11. (péntek) 16-20 óra
FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY - Fagolyó gyöngyözése
Foglalkozásvezető:
Kiss Ágota kézműves
oktató
Részvételi díj: 1.500
Ft/alkalom
Szükséges
alapanyagok:
- 20mm-es fa golyó
- 10/0 egyforma
szemű kásagyöngy
Alapanyagok egyénileg vagy a helyszínen
megvásárolhatók.
Előzetes jelentkezés szükséges!

2019. január 12. (szombat) 818 óra

KOSÁRFONÓ SZOMBAT középiskolásoknak,
felnőtteknek
Aki érezte már egyszer is az
ázó fűzfavessző illatát, abban
örökké él a vágy, hogy kosarat
kössön belőle.

Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás
rejtelmes világában.
14 éves kortól várjuk a jelentkezőket.
2019. január 14. (hétfő) 10-12 óra

Várandósság-szülővé válás:a rózsaszín álomkép
és ami mögötte van
Vajon a várandósság-szülővé válás ideje tényleg az a
rózsaszín álomvilág, amit a média, a "blogger'-mamák,
az online világ közvetít felénk, vagy van azért mögöttemellette más szín is a palettáról? Beszélgessünk a
fentiekről, sok szeretettel várlak!
Vezeti: Albert Nóra - szülésfelkészítő tréner, tanácsadó
Részvételi díj: 3.000 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges!
2019. január 17. (csütörtök) 19 óra

Gyurkovics Tamás: Mengele bőröndje - Josef M.
két halála
A SPIRIT SZÍNHÁZ előadása
Jegyek: tixa.hu
2019. január 18. (péntek) 16-20 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY
Februártól májusig minden pénteken többféle
kézművességgel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. Jobbnál jobb ajánlatok közül
válogathatnak a hozzánk látogatók: gyöngyékszerkészítés, tűzzománc és még számos más érdekes
foglalkozás szerepel a programban.
Előzetes jelentkezés szükséges!
2019. január 24. (csütörtök) 10-11.30 (érkezés 9.40-től)
ARANYALMA MESEMŰHELY - Anyamesék bababarát délelőtti foglalkozás

A meseműhely fő tematikája a női lélek fejlődése az
anyagság tükrében, valamint a különböző korszakok
hatása az anyaságra.
Bővebben: FB - @aranyalmamesemuhely
Vezeti: Mátai Enikő, meseterápiás szakember
Segítő: Köpeczi-Kertics Adrienn - meseelemző
Részvételi díj: 2.000 Ft/fő (készpénz a helyszínen)
A foglalkozáson való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött, jelentkezni emailben:
aranyalmamesemuhely@gmail.com Tel: 30/981-3612)

szülőföldem” című képzőművészeti alkotópályázatot
felső
tagozatos általános iskolások és középiskolások részére,
melynek témái:
- Kedvenc helyem a városomban, én pont így, és ezért
szeretem…
- A hely, amit ha átalakíthatnék, ilyennek látnám
szívesen…
(Beadási határidő: 2019. január 16. szerda)
A kiállítás ingyenesen megtekinthető az intézmény
nyitvatartásához igazodóan 2019. február 06-ig.

2019. január 21. (hétfő) 10-12 óra

Női önértékelés-önbizalom az anyává válás
útján - II. alkalom
Előző műhely témájának folytatása: A női önértékelés,
önbizalom témakörei - Avagy miért erősödhetnek fel
várandóság és szülés után az aggodalmaink, félelmeink
és bizonytalanságunk a nőiségünk, anyaságunk, felnőtt
énünk stabilitása kapcsán?
Vezeti: Albert Nóra - szülésfelkészítő tréner, tanácsadó
és Turi Tímea
Részvételi díj: 3.000 Ft/anya+baba 4.000 Ft/család (2
felnőtt+baba)
2019. január 24.
(csütörtök) 16 óra

"Szülőhelyem,
szülőföldem" kiállítás nyitó
A Generációk
Háza Művelődési
Központ a Magyar
Kultúra Napja
alkalmából ismét
meghirdette a
„Szülőhelyem,

2019. január 25. (péntek) 16-20 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY
Februártól májusig minden pénteken 16.00-20.00
óráig, többféle kézművességgel ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. Jobbnál jobb ajánlatok közül
válogathatnak a hozzánk látogatók: gyöngyékszerkészítés, tűzzománc és még számos más érdekes
foglalkozás szerepel a programban.
Előzetes jelentkezés szükséges!

GENERÁCIÓK HÁZA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Tel: 96/312-120, 518-032
www.generaciokhaza.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!

