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FOLYAMATOSAN INDULÓ INFORMATIKAI KÉPZÉSEK A FALUHÁZBAN MÁR TIZENHAT ÉVES KORTÓL

Digitális írástudás fejlesztése nagyközségünkben
A Faluház és Könyvtár valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pont több digitális eszközhasználatot
fejlesztő tanfolyam megvalósítását tervezi 2019-ben is.
A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” program keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk a
gödöllői Vezetőképző Akadémia Kft.
közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a
gyorsított, hétvégi tanfolyamok két
egymást követő hétvégén 2*3 napig
zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65
év közötti személyek vehetnek részt,
akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai
képzésben. A résztvevők elsajátíthatják az okoseszköz (tablet vagy okosA képzések folyamatosan zajlanak
telefon) használatát, a képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak, illetve a képzés során használt tabletet vagy okostelefont a tanfolyam végeztével saját használatra megkapják.
A 65 évnél idősebbeknek 2018 decemberében indult el a „Digitalizáció az aktív idősekért” program. A képzés
célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők elsajátítsák az alapvető digitális eszközök magabiztos használatát.
A foglalkozások végére a résztvevők képesek lesznek interneten információkat keresni, alapvető ügyeket
intézni online, közösségi médiát és videótelefonálásra alkalmas eszközöket használni. A foglalkozásokra való jelentkezésnek semmilyen előfeltétele nincs. Ez a képzési program azoknak az otthonukat elhagyni képes
65. életévüket betöltött aktív időseknek szól, akik még egyáltalán nem használtak ilyen eszközöket, de olyanok jelentkezését is várjuk, akik ugyan használják már, de mégsem biztosak tudásukban.
Amennyiben érdeklődik a képzések iránt, kérjük keresse kollégáinkat személyesen a Faluház információs
pultjánál, telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es telefonszámon.
TÖKÉLETES ELLENSZERE A FIZIKAI ÉS SZELLEMI FÁRADTSÁGNAK, NÖVELI AZ ÁLLÓKÉPESSÉGET

Jóga oktatás indul gyerekeknek és felnőtteknek

Február 4-től, hétfői napokon jóga oktatás indul az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde épületében. Az ovis gyerekeknek sikeres pályázati program keretében ingyenes lesz ez a lehetőség, a foglalkozások a hét első napján
16 órakor fognak kezdődni és egy-egy alkalom 45 perces lesz. A játékos formában zajló, a testi-lelki egyensúlyt megalapozó, az önbizalom növeléséhez is hozzájáruló programra Vass Karolinánál lehet jelentkezni az
óvoda titkárságán, de az első, február 4-ei bemutató
órára sok szeretettel várnak mindenkit. A gyerekek
mellett a felnőtteknek is elérhető lesz a jógázás lehetősége! Ezek az alkalmak szintén hétfőnként kerülnek
megrendezésre 17 órás kezdéssel. Itt egy alkalom 60
perc lesz. A foglalkozásokat Gyuris Lilla vezeti, a relaxációhoz saját párna és takaró szükséges. A foglalkozások
díja felnőttek esetében 800 Ft/alkalom. Jelentkezés és
bővebb információ a +3620/255-2441-es számon kérhető. Sok szeretettel várnak mindenkit!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei
Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság
tisztelettel meghívja Önt a 2019. február 6-án szerdán
17 órakor a bordányi Faluházban tartandó tájékoztató
rendezvényére. Elsőként Szél István a NAK Csongrád
Megyei Szervezetének elnöke tart előadást a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara felépítése, stratégiája és fejlesztési programja címmel. Az Uniós és hazai pályázati, agrártámogatási, agrárfinanszírozási lehetőségekről Mavracic Beáta főfalugazdász tart tájékoztatót, a
2020 utáni Közös Agrárpolitika tekintetében. A módosult földforgalmi szabályozásról Gósz Zoltán földügyi
referens beszél majd. Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal, 17:15 -ös
kezdettel lesz megtartva az ülés. Megjelenésére feltétlenül számítanak a szervezők, egyúttal tisztelettel kérik, hogy a regisztrációhoz szíveskedjen kamarai kártyáját vagy őstermelői igazolványát magával hozni.
Továbbá fontos információ, hogy a NAK megküldte az
új ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatóját. Ezek
alapján a hatékonyabb működés érdekében egyes települések ügyfélfogadását módosították a magasabb szintű kiszolgálás érdekében. Bordány esetében szerencsére pozitív változással jár mindez, gazdáink így még
könnyebben tudják elérni a NAK szolgáltatását. Így
február 4-től, hétfőtől szerdáig 08:00-16:30-ig, csütörtökön 12:00-16:00-ig, pénteken 8:00-12:00-ig várja az
ügyfeleket a falugazdász a Bordányi Faluházban.
FEBRUÁR 9-ÉN FOLYTATÓDIK A TORNASOROZAT

A DAFC nyert az U17-es Start Kupán

Tovább pattogott a labda a Bordányi Sportcsarnokban,
hiszen január 27-én, vasárnap már az U17-esek számára kiírt Start 2019 Kupát rendezték meg. Hat csapat
részvételével, két hármas csoportban kezdődött meg
az esemény. A résztvevő egyesületek között volt a vajdasági FK Horgos gárdája, a környékbeli csapatok közül pedig a Ruzsa, Móraváros, DAFC Szeged, Bordány
pedig két sorral, egy „Piros” és egy „Fehér” alakulattal
képviseltette magát. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, ahol keresztjáték után dőlt el
ki is játszhat a legfényesebb éremért. Nos a Ruzsa majdnem megtréfálta a DAFC-ot, hiszen csak két perccel a
vége előtt tudtak egyenlíteni a szegediek, és csak a büntetőrúgásoknak köszönhetően jutottak a fináléba. A
másik ágon „Piros” együttesünk remekül kezdett a jó
erőkből álló FK Horgos ellen, vezettünk is a félidőben,
de a második tíz percben fordított a vajdasági ellenfél.
A bronzmeccset „Piros” alakulatunk megnyerte a Ruzsa ellen, míg a döntőben a DAFC talán némi meglepetésre is magabiztosan 3-1-re diadalmaskodott a Horgos felett. Gratulálunk a csapatoknak! Folytatás február 9-10-én, előbb az U10-esek küzdelmével, majd másnap a női felnőttek mérkőzésével.

A CIB Bank 2019. február 6-án 17 órától tájékoztatót
tart a Faluházban. A CIB Bank szegedi fiókjának kollégái kedvező, akár díjmentes lakossági és vállalkozói
számlavezetési ajánlattal ismertetik meg a helyszínre
látogató érdeklődőket, majd a felmerülő kérdésekre is
válaszolnak. A résztvevők megtudhatják, hogy milyen
esetben lehet 0 forint a számlavezetési díj és az ATMből való készpénzfelvétel díja. A CIB Banknál lehetőség
van külső helyszíni vagy a bank honlapján keresztül
történő teljesen online számlanyitásra is. A jelenlévők
megismerkedhetnek a CIB Bank elektronikus szolgáltatásaival, mellyel banki ügyeiket egyszerűbben, szabadabban és gyorsabban tudják intézni.
Szó esik majd arról is, hogy a kisvállalkozóknak, egyéni
vállalkozóknak, őstermelőknek kínált számlák esetében milyen feltételek mellett van arra lehetőség, hogy
akár 15 hónapig ingyenes legyen a számlavezetés.
A jelenlévők választ kaphatnak arra is, hogy hogyan lehet bankot váltani, melyek ennek a feltételei.
Tisztelt Termelő! Vasas Róbert (Organic Zsombó
Kft.) megkezdi a 2019-es évre szóló nyers fűszerpaprika termék értékesítési szerződések kötését. Felvásárlás helye: Üllési paprikatelep- szárító. Felvásárlási árak:
- őstermelőknek, 165 Ft/kg + kompenzáció = 185 Ft/kg
- áfás termelőknek, 165 Ft/kg + áfa = 210 Ft/kg
Fizetés azonnal, ha a piaci helyzet úgy kívánja a felvásárlási árat megemeljük! Bővebb információ a 30/2620979 -es vagy a 30/446-8025 -ös telefonszámokon!
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Pályázat bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Agrárforumot rendez a kamara

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes
munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 8. Részletes pályázati
kiírás a www.bordany.hu és a www.kozigallas.gov.hu oldalakon olvaható.

HOSSZABB ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A NAK-NÁL
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