
II. András Közösségi ház
januári programok

Kedves Endrefalviak!

Mint valószínűleg Önök előtt is ismert,
egyéves felújítási munka után, hivatalosan
is átadásra került a II. András Közösségi
ház. Az intézmény, folyamatosan bővülő
programokkal meg kezdte tevékenysé gét.
Januárban még csak bizonyos időszakok-
ban lesz nyitva. Később, talán már febru -
ártól, hétfő kivé telével öt napon át teljes
nyitva tartással, vasárnap program-füg-
gően, részlegesen. Ki kell választanunk
még egy állandó alkalmazottat, illetve
meg keressük a prog ramok működéséhez
a közreműködőket is. Örömmel fogadunk
jó javaslatokat!

Minden korosztály számára nyitott a
ház. Az Integrált Közösségi és Szolgál-
tatói Térnek (IKSZT) elnevezett épület is
azt jelzi: nagyon sokféle programot, szol-
gáltatást kívánunk nyújtani. A hétköznapi
tanácsadáson, internet biztosításon, faxo -
lási, nyomtatási, másolási szolgáltatáson,
munkaerő közvetítésen át, vállalkozás in-
dításának segítésében, képzésben és át -
képzésben is nyújtunk segítséget. Emellett
persze kulturális és szabadidős prog -
ramokat is kínálunk, igyekezetünk szerint
bőségesen. Gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt, akár egy időben is.

Érdemes lesz tehát a havonta megje-
lenő tájékoztatóinkra figyelni. Szórakoz-
tató műsoraink egy része kivételével

szolgáltatásaink, programjaink ingyene-
sek. 

Minden érdeklődőt, programjainkba
bekapcsolódó családot szeretettel várunk!
A kívül-belül megszépült intézmény a
gyógyszertári oldal felöl közelíthető meg.
Kivéve nagyrendezvények alkalmával. A
január-februári időszakban a nyitva tartás
a plakátokon, a szórólapokon jelzett
időpontokban biztosított. Egy tábla is jelzi
majd mindig az épület előtt, hogy a
közösségi ház nyitott, látogatható.

Jöjjenek be elbeszélgetni egy kávé,
vagy tea mellett, olvassák el a friss újsá-
gokat, nézzék meg az új könyveket, az új
kiállításainkat, internetezzenek, hallgas-
sanak zenét, nézzenek meg jó filmeket a
házi mozi rendszeren, tájékozódjanak
munkalehetőségekről, pályázatokról, ha
kell másoljanak, vagy nyomtassanak, ját-
szanak a játéksarokban gyermekükkel,
unokájukkal, küldjék be gyermekeiket
nyelvoktatásra, számítógépes ismerke -
désre, kézműves foglalkozásokra, tánc -
ház ba, tanuljanak meg varrni varrógépen,
hallgassanak meg fontos vagy szórakoz-
tató előadásokat, de próbáljunk közösen
munkaalkalmakat is találni.

A számítógéppel rendelkező családokat
kérjük, a regiomagyar@gmail.com-ra
küld jenek bejelentkező levelet, hogy
rend szeresen tudjunk küldeni tájékoz-
tatókat programjainkról.

Ménes-patak Egyesület

Pályázati felhívás

A Ménes-patak Menti Települések
Tér ségfejlesztő Egyesület pályázatot hir -
det a II. András Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kulturális szervezője
beosztás betöltésére Endrefalván. 

Minimális elvárás: érettségi, számító -
gépes ismeretek, illetve jó kommuniká-
ciós, közösségszervező képesség. Előny:
szakirányú, vagy felsőfokú végzettség,
angol nyelv középfokú ismerete. 

A pályázat benyújtása írásban, szemé-
lyesen vagy postán, önéletrajz, illetve
min. 1 oldal terjedelmű szakmai elképze -
lés csatolásával 2012. január 30-ig. 

A pályázat benyújtható 
a regiomagyar@gmail.com címen is.

3165 Endrefalva, Besztercebánya út 2. 
Érdeklődés: 20-400-1795

Ménes-patak Egyesület

Nyitott műhely
A család-barát intézményben működik

majd egy Nyitott műhely elnevezésű,
nagy és jól felszerelt helyiség. Az egyik
sarokban pici gyermekek találnak ma -
guknak játékokat,  mesekönyveket. A na -
gyobbak, kik jól bánnak a szá  mí tó  géppel,
szabadon internetezhetnek. A szülők
nézhetnek kiállítást, filmeket a házimozi
rendszeren, olvashatnak újságokat, vagy
rendezhetnek baráti beszélgetéseket egy-
egy kávé mellett. Ebben a térben lehet
majd intézni fontos ügyeket: tájékozódni
állásajánlatokról, pályázati vagy kul-
turális programokról. Itt lehet szolgál-
tatásokat igénybe venni:  fény  má solást,
faxot, nyomtatást. Remélhetőleg ebben a
helyiségben szület hetnek meg a jó mun -
kahelyteremtő programok, készülnek el
kelendő kézműipari termékek.

Mindennapos, sok ol dalúan felhasznál-
ható helyiségnek szánjuk. Találjon magá-
nak itt mindenki kellemes szabadidős
elfoglaltságot, szerezzen hasznosí tható
információkat a szakmai előadásokon. 

Az első kézműves foglalkozás 


