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A CÉL, HOGY MINÉL TÖBBEN TUDJÁK HASZNÁLNI A MAI MODERN TECHNIKA LEHETŐSÉGEIT, ELŐNYEIT

Okos eszközökkel bővül a Faluház és a biip
Bordányban két sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan különböző digitális eszközök beszerzésére
kerülhet sor, melynek egyikét a Faluház, míg a másikat a Kulturális és Szabadidős Egyesület nyújtotta be.
Többek között okostelefonokat, tableteket és projektorokat is vásárolhatnak a közösségi internet hozzáférést biztosító terek számára, amivel hozzájárulhatnak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, hiszen a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára biztosítottá válnak mind az informatikai eszközök, mind maga az internethez hozzáférés
is. Az idősebb generáció tagjai kiemelt kedvezményezettjei a programnak, a cél, hogy minél többen tudják használni az okos eszközöket akár egy unokákkal való beszélgetésről,
akár egy számlabefizetésről van is szó az interneten. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően A Faluház és Könyvtár valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pont több számítógépes tanfolyam megvalósítását tervezi 2018ban. A 65 év alattiaknak továbbra is lehetősége van részt venni a „Digitális szakadék csökkentése”
elnevezésű projektben, ugyanakkor
Sohasem késő megtanulni az okos eszközök használatát
a 65 évnél idősebbeknek hamarosan indul a
„Digitalizáció az aktív idősekért” program, de a Faluház is valósít meg digitális kompetenciát fejlesztő
képzést egész életen át tartó tanulást támogató programjai között. A településen meglévő igények felmérése
céljából kérjük, ha érdekelné a tanfolyam, vagy ismeretségében élnek olyan emberek, akiről tudja, hogy szívesen jelentkeznének számítógépes oktatásra jelezzék igényüket személyesen a Faluház információs pultjánál vagy a 62/588-516-os telefonszámon.

FONTOS INFORMÁCIÓ, HOGY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK CSAK FEBRUÁR 26-IG NYILATKOZHATNAK

Adója 1%-ával most segíthet kedvenc civil szervezetének
A Magyarországon adózó magánszemélyek és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk 1%-át egy nonprofit szervezetnek, újabb
1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési
előirányzatnak ajánlják. A törvényalkotónak az volt a
célja, hogy az adófizető a befizetett adójának legalább
egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. Tehát mint minden évben, így 2018-ban is felajánlhatja adójának 1+
1%-át. Az adóbevallás benyújtása mellett érdemes az
1%-ról is rendelkeznünk, hiszen ha ezt elmulasztjuk,
akkor ez a pénz az államkasszába kerül, és nem a településünkön hasznosul. 2018-ban személyi jövedelemadójának 1 %- át a következő bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja fel: Bordány Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18461637-1-06; Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány adószáma: 18465411-1-06; Bordány Sportjáért Alapítvány
adószáma: 18456406-1-06; Bordány Sportkör adó-

száma: 19079646-1-06; Bordányi Asztalitenisz
Sport Egyesület adószáma: 18286681-1-06; Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18464520-1-06; Bordányi Polgárőr Csoport adószáma: 18460863-1-06; Egérház Alapítvány adószáma: 18478190-2-06; Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18464551-2-06; Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége
Bordányi Klubja adószáma: 19082318-1-06.
Figyeljen a határidőkre is, mert míg az egyéni vállalkozók bevallásának benyújtási határideje február
26., addig az egyéni vállalkozói tevékenységet nem
végző magánszemélyeknek (a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezetteknek is) a
bevallást május 22-éig kell benyújtaniuk. A rendelkezési nyilatkozatát önállóan egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz. 1%-át előre is köszönik a szervezetek!

MÁRCIUS 3-ÁN CSALÁDI PROGRAM A FALUHÁZBAN SÖTÉTBEN IS PIACOZHATNAK A BORDÁNYIAK

Péter és farkas c. zenés mesejáték Ledes megvilágítás a piactéren

Futás közben védd a környezeted
Néha teljesen egyszerű dolgokból lehet fontos célokat
elérni és magvalósítani. Egy kicsit most ilyen a Bordányban is meghirdetett #bordány #plogging felhívás,
melyet svéd futók találtak ki nemrégiben. A program
lényege, hogy a futni szerető emberek az mellett, hogy
sportolnak, futás közben szemetet szednek és a napi
táv során szerzett zsákmánnyal fotózkodnak is, hogy
hírt adjanak erről itt a facebookon. Tulajdonképpen ez
a #plogging, amely a sport fontossága mellett a környezet védelmére is felhívja a figyelmet és pluszban
még a közösségi média erejét is felhasználva népszerűsíti is ezt a programot. A kocogós szemétszedés a legújabb őrület, ami éppen letarolni készül a világot. Futóközösségek alakulnak mindenfelé, cikkek sora jelenik meg róluk, és az Instagramon is egyre nő a #ploggingok száma. Bordányban most ennek szeretnénk
egyik első magyarországi településként teret adni és
arra biztatni mindenkit, hogy futás közben környezetére ügyelve szedje össze az útvonala során esetlegesen található szemetet és adjon róla hírt a facebookon
egy kép feltöltésével a #bordány #plogging megjelölést feltüntetve. Várjuk az első posztokat.
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Az Apraja-Falva pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör
betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2018. február 26. A
részletes pályázati felhívás a www.bordany.com oldalról érhető el.

Főleg a téli időszakban jelentett problémát, hogy a
Dózsa téri piactér csarnoka alatt nem tudtak értékesíteni a gazdák, hiszen a korai sötétedés miatt sokszor már fél négykor nem lehetett jól látni a félhomályban. A vevők nem látták jól az árut, így nem tudtak válogatni, az árusok pedig nem látták jól a pénzt,
így nehezen tudtak például visszaadni. Ennek megoldásaként készült el a csarnok világítása, amely a
Dózsa téri közvilágítással egy időben kapcsolódik
fel, majd a hajnali órákban le. A legmodernebb ledes
technikát alkalmazva minimális áramfogyasztás mellett tud működni a rendszer, amely az eddig beérkeHÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN EGYES SZAVAZATOT zett pozitív visszajelzések szerint nagyon megkönyNyert kultúrházunk fotópályázata nyíti a piacozók mindennapjait
A Retro buli idén is bekerült a Kultúrházak éjjel-nappal
elnevezésű országos akcióba. A Magyar Népművelők A Faluház és Könyvtár pályázatot hirdet határozott
Egyesület zsűrijének köszönhetően a rendezvényen idejű 2018.12.31. napjáig tartó teljes munkaidős
készült fotóink bekerültek az ország legjobb 12 „Kép- könyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat beben van a sokszínűség” fotópályázata közé. A hétvégén nyújtásának határideje február 27., elbírálása febnagyon sokan dolgoztak azon, hogy szavazataikkal be- ruár 28. A munkakör legkorábban március 1. napjuttassák képeinket a 100.000 forinttal díjazandó há- jától tölthető be. Részletek a bordany.com-on!
rom intézmény közé. Jó hírként közölhetjük, hogy sikerült. Mindenkinek köszönjük ezúton is a szavazatát, Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Óvodapedagógus álláslehetőség

A Szegedi Agórában működő GriMaszk Színjátszó Társulat valamint az Universitas Szimfonikus Zenekar színpadra alkalmazta Prokofjev: Péter és a farkas c. színművét modern, de nagyon érthető feldolgozásban. Az
előadást március 3-án, szombaton 17.00 órától láthatják és hallhatják a Bordányi Faluházban. A mesejáték
körülbelül 50 perces, melyet hangszersimogató követ.
Ez utóbbi célja a hangszerek hangjának megismertetése, az együtt zenélés és éneklés örömének átadása
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A belépés ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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