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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

FEBRUÁRBAN INGYENES TÁJÉKOZTATÓ A CÉGKAPU HASZNÁLATÁRÓL, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Család és KarrierPONT-tal bővült nagyközségünk
Január 25-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Család- és KarrierPONT Bordányban, melynek
fő célja a nők családi, társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetése, illetve annak segítése. Az
eseményen az ünnepélyes köszöntő beszédeket követően Dr. Bene Tamás a Duna-Kőrös-Maros-Tisza
Eurorégió Ifjúsági Szövetségének elnöke, Sánta János a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi
Kutatási Egyesület projektmenedzsere és Börcsök
Roland az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és
Községi Könyvtár vezetője ünnepélyesen átadták a
Faluházban kialakításra került központot, melyet
állófogadás követett. Amíg a gyerekek játszhattak,
a felnőttek tanácsadásokon vehettek részt. Délután
5 órától pedig a Csiga Duó szórakoztatta a résztvevőket. A Család és KarrierPONT egy olyan hely,
ahol
gyermekbarát környezetben, segítőkész taKicsik és nagyok együtt a megnyitón
nácsadók együttműködésével egyénre szabott megoldásokat keresnek azoknak, akik a gyermekvállalás vagy hosszas betegápolás után szeretnének újra bekapcsolódni a munka világába. A KarrierPONT célja a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés segítése is, amely egyaránt erősíti a keresleti és kínálati oldalt.
A jövőben tanácsadásokkal, előadásokkal, képzésekkel, workshopokkal várják majd a Mórahalmi járás
területéről érkező ügyfeleket településünkön. Február folyamán ingyenes életvezetési és jogi tanácsadás
indul. Február 18-án pedig a cégkapu használatáról és szabályairól, bevallás tervezetekről, adó 1 %-ról, és
elektronikus ügyintézésről szóló ingyenes előadásra várják az érdeklődőket.

KISISKOLÁSOKNAK ÉS CSALÁDJUKNAK OSZT KI INGYENES VETŐMAGCSOMAGOKAT AZ AGRYA

„Vesd bele magad!”-együtt kertészkedhet a család
Kilenc zöldség vetőmagját tartalmazza az az ingyenesen igényelhető csomag, amelyet a Vesd bele magad!
programban oszt szét a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Jelentkezni február 15-éig lehet a kertészkedést kedvelő kisiskolás korú gyerekeknek és családjuknak. A vetőmagokhoz készül egy elektronikusan letölthető termesztési segédlet és kiskertész napló. Ezen túl növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakértő
segít a gyerekeknek, a családoknak, hogy a növények esetleges betegségei
vagy károkozói ellen védekezni tudjanak. A szervezők azonban szeretnék
nyomon követni, hogy jól hasznosulnak a vetőmagok. Így azt kérik minden
résztvevő családtól, hogy április-augusztus között havonta egy alkalommal
legalább két fényképet küldjenek a kertről és a kertészkedő gyermekről. E
mellé kérnek még egy rövid, de legalább 250 karakterből álló beszámolót
arról, mi történt a kiskertben, milyen élményei voltak a gyermeknek. A jelentkezéshez töltsenek ki egy jelentkezési űrlapot a https://agrya.hu/
csongrad-megye-vesd-bele-magad-program-jelentkezesi-urlap címen.
Plusz a pályázó gyerekeknek kell készíteni egy rajzot vagy kézzel írt fogalmazást „A zöldségek a barátaink” címhez kapcsolódóan. Az elkészült rajzot
vagy fogalmazást be kell szkennelni vagy le kell fényképezni és el kell küldeni
e-mailben. A programba 6–12 éves korú gyerekek és családjuk jelentkezését várják! A nyertesek a vetőmagokat tartalmazó csomagokat postai kiszállítással kapják meg a pályázati űrlapon megadott levelezési címükre. További információkat munkanapokon 9-17 óra között a 06-30/230 48
10-as számon, a vbm@agrya.hu e-mailen és az agrya.hu weboldalon kaphatnak.

IDÉN IS KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL BORDÁNYBAN illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását vég2019. február 15-én ző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti
pénteken 15 órától szerv felé az e törvény végrehajtására kiadott jogvárnak minden ked- szabály szerinti éves jelentési kötelezettséget elekves érdeklődőt a tronikus úton köteles teljesíteni.” E rendelkezés érbordányi Faluház és telmében a nem emberi fogyasztásra szánt állati ereKönyvtárban meg- detű melléktermékekre vonatkozó állategészségürendezendő Farsan- gyi szabályok megállapításáról rendelkező
gi délutánra. A prog- 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17. § (2),(3) bekezdés
rammal immáron hetedik alkalommal csatlakozunk a által előírt éves állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már senkinek nem lehet megtenKulturházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz.
Börcsök Roland intézményvezető elmondta: „Nagyon ni.
fontosnak tartom, hogy a gyerekek a magyar kulturális Az Agrárminisztérium élelmiszer-felügyeletért feértékekkel, hagyományokkal gazdagodjanak, hiszen egy- lelős államtitkár rendelkezése alapján a tárgyi jere kevésbé szánnak ezekre időt a mai rohanó világban. lentés felületének hivatkozása az alábbi: https://
Ezért is támogatom minden évben, hogy Faluházunk allatimellektermek.nebih.gov.hu
részt vegyen a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatán.” A délutánra való belépő egy tányér sós vagy BALOGH FERENC VÁRJA A HELYBÉLI LAKOSOKAT
édes sütemény. A program az Apróláb című 96 perces Képviselői fogadóóra szerdán
mese vetítésével kezdődik, majd kézműves foglalkozá- Balogh Ferenc önkormányzati képviselő február 13son vehetnek részt a gyerekek, ahol különféle álarco- án, szerdán 16:00 és 17:00 között tartja soron követkat készíthetnek maguknak. Részt vehetnek QR kód já- kező képviselői fogadóóráját a Faluházban.
tékon, Kahoot kvíz játékon valamint Just Dance partyn
is. A nap végén az „Itt a Farsang, áll a bál” rajzverseny Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
eredményhirdetésére is sor kerül, melyet előzetesen a Hé tfő
A Palócos aprópecsenye tésztával
Daragaluska
A
Faluház és Könyvtár Facebook oldalán teszünk közzé. 1 leves
Almával borított borda
B törtburgonyával, befőtt
Töltsünk el együtt egy játékos délutánt a bordányi
Hamis
2 gulyásleves
C Spenót natúr szelettel, tükörtojás
Faluház és Könyvtárban!

Értesítés tervezett áramszünetről

Oszlopcserék és hálózatbővítések miatt számítani kell
időszakos áramszünetre az év első hónapjaiban. Az
NKM áramszolgáltatójának munkatársai minden esetben igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető
legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy a
fogyasztók a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról az ügyfelek a www.nkmaram.hu oldalon
az Online ügyfélszolgálat/Tervezett áramszünetek menüpont alatt, illetve a bordany.com weboldalon tájékozódhatnak.
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A

2

Tejfölös
burgonyaleves

Sertésszelet sajtos tejszínes
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Csibemájjal tojással töltött dagadó
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Csülökpörkölt körömmel sós

Állattartóknak szóló jogszabály
Tájékoztatjuk a tisztelt állattartókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről rendelkező
2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosult: „Az állati eredetű melléktermék így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról,
ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa,

A

Babgulyás

1 csemege
2

debrecenivel
Tejszínes
pulykaraguleves

Tésztás sajtos csirkemell

B burgonyával, vegyes vágott
csirkecomb párolt
C Rántott
zöldséggel

Pé ntek

ELEKTRONIKUS ÚTON TEHETŐ MEG A BEVALLÁS

Almamártás főtt hússal, pirított
dara, sajtos croissant

B törtburgonyával, cékla
C Bácskai rizseshús, csemegeuborka

Csü tö rtö k

Fokhagymakrémleves
csipettésztával

Párizsi csirkemell bulgurral, almás
káposztasaláta

B tésztával
C Csirkepaprikás galuskával
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1 Sertéshúsleves

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

FEBRUÁR 13-14-ÉN KEZDŐDNEK A MUNKÁLATOK

Túrós tészta

B Aranygaluska vaníliaöntettel
C Frankfurti tokány rizzsel

IDŐJÓS

Csütörtök

Az ISZEK Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A
foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás. A benyújtásának határideje 2019. február 18., elbírálásának határideje 2019 február 19. Részletek a bordany.com weboldalon.

Farsangi délután a Faluházban
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