ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2020. március
2020.03.11. Szerda
18 óra

2020. márciusi programajánlat

XXIII. évf. 3. szám

„Grenada” - diavetítéses útibeszámoló
Előadó: Alpár Pál
Ezúttal Grenadába látogatunk el, erre a
Közép-amerikai kis karibi szigetre, amely
kevésbé él a köztudatban, de annál inkább
rendelkezik természeti szépségekkel.
Lakói igen barátságosak, vendégszeretőek,
időjárása rendkívül kellemes, nincsenek
túl nagy melegek, és a ritkán, de akkor rövid ideig tartó heves esőzés üde, zöld tájat,
és növény takarót hagy maga után. Látogassunk el tehát erre a szép szigetre egy
fényképes beszámoló erejéig.

2020.03.12. Csütörtök „Középkori műemlékek és magyar emlékek Milánó környékén - 2. rész”
18 óra
- diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György
2020.03.14. Szombat
14 órától

TAVASZI RANDEVÚ…
Klubdélután a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel közös szervezésben melyre mindenkit szeretettel várunk.
MŰSOR:
- Közösségi vásár – 14 óra
Szervezők: Moravek Márta és Jándi Zsuzsa
Hasznos dolgok cseréje, adás-vétele. Fizetőeszközként a belső körben használt
cetqpon és a suska szerepel. Hozhatsz ruhát, süteményt, dísztárgyakat, használati
eszközöket, kreatív dolgokat stb. Ha mindenki hoz valamit, senki nem távozik üres
kézzel!
- Megemlékezés Szabó Katiról – 16 óra
Szabó Kati foglalkozását tekintve jógaoktató volt. 2002-ben elsők között lépett be
a ClubNetCet Egyesületbe, azóta lelkes és aktív tagként tevékenykedett a szervezetben. Hastáncosként már az év februárjában fellépett a Vénhajó Étterem színpadán az első Bálnabálon. Mindvégig önkéntesként dolgozott, részt vett a Civil
Börze Club - közösségi vásár elindításában, majd a ClubNetCet Színházban vállalt szerepeket. Később a CNC Színház utódaként alapította Genetheim Richárddal a jelenlegi Off-Broadway Színházat, amelynek jelmeztervezője volt. Rendszeresen fellépett a ClubNetCet rendezvényein Budapesten és vidéken egyaránt. A
Suska körnek is segítője, szervezője volt, de sokszor szerepelt az EME műsoraiban és részt vett székhelyünk rendben tartásában is. A sors fintora, hogy akkor
még egészségesen, tagja lett a daganatos nők rehabilitációs programjaként létrejött „Újjászületés”nevű tánccsoportnak. Mindig vidám, tettre kész egyéniség volt.
Már nagybetegen, az utolsó napokban is abban reménykedett, hogy kijöhet a kórházból és ott lehet a karácsonyi találkozón. Nyugodjék békében. Klubtársai, ismerősei emlékeznek, diák és videók elevenítik fel a közös élményeket.
- Elixír - mi jó a testnek léleknek, tanácsadás, kostoló – 17 óra
A rendezvény kötetlen és korlátlan beszélgetéssel, tánccal, svédasztalos-batyus
vendéglátással zárul. Támogatás: 200 Ft, melyért egy tombolajegy is jár, aki nem
hoz ételt, italt annak +500 Ft hozzájárulás.
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