
Január havi programok
2012. január 06. (péntek) 
- Nyitva 10-től 18 óráig 

Az intézmény bemutatása az érdeklő -
dőknek. Egész nap internet kávézó.
Gyer mekeknek játék. felnőtteknek olva -
só  sarok.. Pályázatok, vállalkozási ötle -
tek, lehe tőségek - kötet len tájékoztató.

2012. január 07. (szombat).

- Nyitva 10-től 19 óráig 

Az új intézmény bemutatása. Egész nap
internet kávézó. 
10-12 óra. Vidékfejlesztési prog ramok
-  kötetlen fogadóóra.
10 órától Kézműves foglalkozás
gyermekeknek Ica néni vezetésével.
15 órakor Türelem-üveg-csodák kiál-
lításának meg nyitója. Beszélgetés az
üveg ről az alkotóval.

2012. január 08. (vasárnap) 

Nyitva: 10-től 15-ig.

Mesedélelőtt, játék, internet. Olvasó. 

2011. január 10. (kedd).
Nyitva 10 órától 12 óráig. 

Baba-mama klub - vezeti Horváthné
Bari Irén

2012. január 11. (szerda)

Nyitva 16 órától.  
Számítógépes ismeretek fiataloknak,
felnőttek nek. A tanfolyam indítása.

2012. január 14. (szombat) 

Nyitva 10 -től 19-ig

Egész nap internet, játék, vállakozói
tanácsadás. 

2012. január 15. (vasárnap). 
Nyitva 10-től 12-ig

Családi délelőtt játék, mese, film.

2011. január 17. (kedd)

Nyitva 10 órától 12 óráig. Zene-bölcsi
(az 1-3 éves korú gyermekeket és a
mamáikat várjuk).

2012. január 18. (szerda)

Nyitva 16 órától.  
Számítógépes ismeretek fiataloknak,
felnőttek nek. 
17 óra. Felnőtt kézműves klub első
találkozója.

2012. január 20. (péntek)

Nyitva 16 órától.  Táncház - kicsiknek

2012. január 21. (szombat)

Nyitva 10-től 18 óráig 

Az új intézmény bemutatása. Egész nap
internet. Klub. Tanácsadás. 
10 órától Kézműves foglalkozás gyer-
mekeknek
16 óra. Vendégünk: Tarnóczy László
újságíró. A beszélgetést vezeti: Tóth
And rás

2012. január 22, (vasárnap)
Nyitva 10-től 12 óráig

Családi délelőtt, játék, mese, film

2011. január 24. (kedd)
Nyitva 10 órától 12 óráig. 
Baba-mama klub. vezeti Horváthné
Bari Irén

2012. január 25. (szerda)
Nyitva 16 órától.  
Számítógépes ismeretek 

2012. január 27. (péntek)

Nyitva 16 órától.  
Táncház - közösen

2012. január 28. (szombat)

Nyitva 10-től 18 óráig 

Az új intézmény bemutatása. Egész nap
internet. Klub. Tanácsadás. 
10 órától Kézműves foglalkozás 
gyermekeknek
18 órától Koncert

2012. január 29.(vasárnap) - 
Nyitva 10-től 12-ig 

Családi délelőtt játék, mese, film

2011. január 31. (kedd)

Nyitva 10 órától 12 óráig. 
Zene-bölcsi.

Baba-mama klub: szülők-gyer-
mekek egymás közti zenés, játékos
találkozója.  Néhány téma a Baba-
mama klubból: a szülő-gyerek kap -
cso lat, egészséges táplálkozás, a
közös játék fontossága, járványok és
egyéb betegségek, óvodá ba, iskolába
megy a gyermek, munka lehetőség
kere s é se, felkészülés a mun kára.

Zenebölcsi: az 1-3 éves gyermekek
és szüleik játékos, zenés együttléte.
Óvodára való felkészülés, közösségi
érzés erősítése a gyermekekben. Min-
dez vidám játékos foglalkozásokon.
Az Angol zenebölcsi:mint a fentiek
csak angol nyelven. Célja hogy az
anyanyelv elsajátítása mellett má-
sodik nyelvként a gyermek már meg-
tanulja pici korban az angol nyelvet.
Igen fontos készség-fej lesztő.

Táncház. Népi táncok, cigánytáncok
tanulása kicsiknek, nagyoknak.

Felnőtt kézműves klub. Célja közös
együtt lét, szabás-varrás megtanulása,
kézműves ajándéktárgyak, ruhák
készí tése. Hosszú távon értékesíthető,
jöve delmet termelő tevékenység
meg   va ló sítása.

Felhívás

Kérjük a számítógéppel rendelkező
családokat, hogy írják meg elérhető e-
mail címeiket! Célunk ezzel az, hogy
időben meg tudjuk küldeni program -
ajánlatainkat, egyéb, fontos tájékoz-
tatóinkat. Email-címünk: 
regiomagyar@gmail.com

Üveg-művészeti kiállítás

Bartha István türelemüveg-készítő
művész csodálatos munkáiból nyílik
kiállítás a közösségi házban, január

07-én, szombaton du. 15 órakor!
Mindenkit szeretettel várunk! 


