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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

KEZDŐ TÁNCTANFOLYAMOK INDULNAK, MÉG AZOKNAK IS, AKIK BOTLÁBÚNAK TARTJÁK MAGUKAT

Tegye még színesebbé az életét, tanuljon meg táncolni!

Ha á ltalá nos tá nctudá st szeretne, ké t ú jonnan induló egymá stó l kü lö ná lló tá nctanfolyamra is felhıv́ná nk a
figyelmé t, amelyek a Faluhá z szolgá ltatá sait szın
́ esıt́ik majd a 2020-as é vben.
A né ptá nc oktatá s 2020 januá rjá ban a tervek szerint tö bb korosztá ly szá má ra is elé rhető lesz. A tá ncokat Zá dori Zsuzsanna,
az Ullé si FONO Né ptá ncegyü ttes taná ra tanıt́ja. A csoportok kialakıt́á sá hoz elő zetes
jelentkezé ssel szeretné nk felmé rni a ré sztvevő k szá má t. Tervezett csoportok: alsó tagozatos gyerek csoport, felső tagozatos diá k csoport, felnő tt csoport. Az ó rá k hé tkö znap dé lutá n heti egy alkalommal kerü lnek megtartá sra a csoport igé nyeihez igazodva. Jelentkezni szemé lyesen a Faluhá z
é s Kö nyvtá r ü gyfé lpultjá ná l, vagy a +3630/
965-0771-es telefonszá mon lehet.
Emellett Lengyel Zoltá n é s Pá linkó Lujza
tá nctaná rok az ö nfejleszté s, mozgá s,
klubé let ré gi/ú j formá já t szeretné k kın
́ á lni a tá rsastá nc eszkö zé vel, mé g ha nem is tá ncoslá bú valaki.
Mindazokat vá rjá k, akik nyitottak a tá rsasá gi é let, a mozgá s, a mentá lis egé szsé gmegő rzé s, a tanulá s e formá ja irá nt. A tá rsastá nc tanfolyamok, foglalkozá sok, workshopok a vezeté sü kkel veszik kezdetü ket. Vá rnak
mindenkit szeretettel a januá r sorá n meghirdeté sre kerü lő indulá skor! Figyelje, keresse a Faluhá z hıŕeit!

HAGYOMÁNYŐRZŐ MESTERSÉGEK ÉS MODERN TECHNIKÁK TANFOLYAM INDUL A FALUHÁZBAN

Mesterségem címere – a használható hagyomány
A tanfolyam keretein belü l a ré sztvevő k egy „kihaló fé lben” lé vő szakma alapjait sajá tıt́hatjá k el. A fast fashion korá ban gyakran lecseré lő dő ruhatá r a jellemző . Egy szezon alatt az olcsó dö mping ruhá k vá laszté ká bó l vagy a
secondhand boltok zsú folá sig tö mö tt, ö mlesztett, alacsony minő sé gben kivitelezett, minő sé gen aluli alapanyagokbó l ké szü lt ruhadarabokbó l á llnak. A rohanó vilá gunkban egyszerű bb é s gyorsabb elmenni é s megvenni egy ké sz ruhá t, mint megvarrni. Feledé sbe
merü lt ez a szakma, illetve, hogy egy nő otthon kisebb javıt́á sokat el tudjon vé gezni. A tanfolyam sorá n fontos szempont az ú jrahasznosıt́á s. Nem kell
azonnal megvá lni egy ruhadarabtó l, mert egy pici
lyuk lett rajta, vagy tö nkrement a cipzá r, leesett egy
gomb. Tudatosabb gondolkodá sra, kö rnyezetkım
́ é lő megoldá sokra, alkotá sra ö sztö nzé s a fő irá ny.
Olyan problé má kra kapnak a ré sztvevő k segıt́sé get, irá nymutatá st, amely egy há ztartá sban elő fordulnak é s a kö nnyen megoldható . A tanfolyam sorá n a ré sztvevő k megismerkednek a kü lö nfé le varró gé p tıp
́ usokkal, a gé p kezelé sé vel, a varrá shoz szü ksé ges eszkö zö kkel.
A havonta egyszer megvaló suló foglalkozá sokat Ká lmá n Kamilla mester nő i szabó vezeti. Az első foglalkozá s
februá r 1-é n szombaton lesz 14 ó rá tó l a Faluhá zban. Jelentkezni szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l, illetve telefonon a +3662/588-516 vagy a +3630/965-0771-es telefonszá mon lehet.

LÉGY RÉSZESE TE IS A FERGETEGES HANGULATNAK FARSANGI RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET A FALUHÁZ

Rúzsa Magdi koncertjegy akció

Készíts álarcot és pályázz vele!

A rendezvé nyt a Bordá nyKá rtyá val rendelkező lakosok A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r rajzpá lyá zatot hirkedvezmé nyes á ron lá togathatjá k. A kedvezmé nyes je- det, melynek té má ja: Ké szıt́s farsangi á larcot! A pá lyá gyek megvá sá rlá sá ra kizá ró lag a Faluhá zban van lehető sé g, é rvé nyes BK bemutatá sá val. Egy szemé ly, egy ká rtyá val maximum 4 db belé pő t vá sá rolhat kedvezmé nyes,
3499 Ft-os egysé gá ron. Az akció januá r 21-tő l a ké szlet
erejé ig, illetve legké ső bb 2020. februá r 29-ig é rvé nyes.

FONTOS TUDNIVALÓKRA HÍVJUK FEL A FIGYELMET

Információk a Falugazdásztól

Göncöljünk az iskolaudvarért!

Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola Szü lő i Munkakö zö ssé ge szervezé sé ben kerü l megrendezé sre a ruhagyű jté si nap, 2020. januá r 29-é n, szerdá n. A megtö ltö tt zsá kokat, a gyű jté si nap elő tt az iskolá ba lehet eljuttatni. A gyű jté sbő l befolyt ö sszeget a Bordá nyi Ifjú sá gé rt Alapıt́vá ny szá mlá já ra, a Sulizsá k Kft. egy
ö sszegben utalja, amely ö sszeg az iskolaudvar felú jıt́á sá hoz já rul hozzá . A gyű jté shez szü ksé ges zsá kok az Iskola
Titká rsá gá n á tvehető k. A gyű jté ssel kapcsolatban tová bbi informá ció Ká lmá n Kamilla SZMK elnö ktő l a 30/2571864-es telefonszá mon kapható . Gö ncö ljü nk a Fö ldé rt é s
az Iskolaudvaré rt!
KÉNYELMES ÜGYINTÉZÉS SORBANÁLLÁS NÉLKÜL

Foglaljon időpontot a K&H-nál

Má r foglalhat idő pontot a K&H bankná l 2020. januá r 24re (pé ntek) az 588-510-es telefonszá mon, hogy ké nyelmesen, sorban á llá s né lkü l Bordá nyban inté zhesse
banki ü gyeit. Magá nszemé lyek é s cé gek szá má ra is
lehető sé g van ú j szá mla nyitá sá ra is! Jelezze mihamarabb igé nyé t ezzel kapcsolatosan, hogy a pé nzinté zet az
igé nyeihez leginká bb megfelelő munkatá rsat tudja biztosıt́ani erre a napra.
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Asszertív kommunikációs képzés és Alternatív konfliktuskezelés a
gyakorlatban képzés indul Bordányban. Jelentkezés: A Faluház ügyfélpultjánál, a 30/907-3654-es telefonszámon, a csakpont@bordany.hu e-mail címen,
vagy facebook messenger üzenetben (@csakpontbordany).

ISKOLAI RUHAGYŰJTÉS KERÜL MEGRENDEZÉSRE

zatokat ó vodá s, 1-4. osztá lyos é s 5-8. osztá lyos kategó riá kban vá rjuk tő letek. A pá lyá zat felté telei: az á larcok bá rmilyen mé retű ek é s bá rmilyen techniká val ké szıt́hető k, az á larcok há tuljá n fel kell tü ntetni a teljes
nevet é s az osztá lyt. A pá lyamunká k leadá si helye é s
hatá rideje: Faluhá z informá ció s pultja (Bordá ny, Park
té r 1.), 2020. februá r 11. (kedd) 15:00. Az eredmé nyhirdeté sre 2020. februá r 14-é n (pé nteken) kerü l sor a
farsangi dé lutá non.

Ingyenes 18 órás gyakorlati képzések a
Család és KarrierPONTban

Januá r vé gé ig tart a webGN benyú jtá si idő szaka. A gazdá lkodá si napló egyes adatainak benyú jtá sá ra a 2020.
januá r 1. é s 31. kö zö tti idő szakban van lehető sé g. A jogvesztő hatá rnap januá r 31-é n já r le!
Az anyatehé ntartá s-tá mogatá shoz kapcsoló dó szaporıt́á si esemé nyek bejelenté se ajá nlott. A 2019. é vi egysé geské relem-felü leten benyú jtott termelé shez kö tö tt
anyatehé ntartá s-tá mogatá s (unió s), valamint az á tmeneti nemzeti anyatehé ntartá s-tá mogatá s eseté ben a tá mogatá si é vet kö vető é v januá r 30. napjá ig be kell jelenteni minden é rintett szaporıt́á si esemé nyt.
A nitrá t-adatszolgá ltatá s má r megtehető . A gazdá lkodá si napló ban szereplő adatok alapjá n kell az elő ző
é vi, azaz a 2019-es naptá ri é vre vonatkozó an adatot
szolgá ltatni 2020. januá r 1.-2020. má rcius 31. kö zö tt.
Az adatszolgá ltatá s benyú jtá sá val kapcsolatosan a falugazdá szok é s a szaktaná csadó k is segıt́sé get nyú jtanak. A fent emlıt́ett té má kró l bő vebb informá ció t a nak.
hu-n é s a bordany.com-on é rhetnek el.
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