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Koronavírus miatti intézkedéseket rendelt el a kormány
Mint má r bizonyá ra minden kedves olvasó nk é rtesü lt ró la, a koronavıŕus (COVID-19) terjedé se miatt rendkıv́ü li
jogrendet hirdetett, illetve veszé lyhelyzet elrendelé sé rő l dö ntö tt szerdai ü lé sé n a kormá ny. A dö nté snek termé szetesen vannak bordá nyi vonatkozá sai is. A legfontosabb, hogy a 100 fő né l nagyobb belté ri, 500 fő né l nagyobb
kü lté ri rendezvé nyeket betiltottá k; ez gyá rakra, munkahelyekre, é ttermekre é s bevá sá rló kö zpontokra nem vonatkozik, de szó rakozó helyekre, mozikra é s szın
́ há zakra igen, fü ggetlenü l attó l há ny né ző van. Ennek fü ggvé nyé ben
tá ncos rendezvé nyek, diszkó k sem kerü lhetnek megrendezé sre. A sportesemé nyekrő l, meccsekrő l az MLSZ adott
ki tá jé koztatá st, mely szerint zá rtkapus meccsek lesznek pé ldá ul a helyi fociban is. A Faluhá zban biztosan elmarad az 1848-as megemlé kezé s, Uzsalyné Dr. Pé csi Rita hé tfő esti elő adá sa, illetve a má rcius 21-re tervezett Bordá nyi Kultú ra Napja rendezvé ny is, de a kü lö nbö ző klubfoglalkozá sokat, tanfolyamokat tová bbi inté zkedé sig
megtartjá k. Azt nem tudni egyelő re a templomi misé ket ez az inté zkedé s é rinti-e, errő l egyezteté sek vannak. Felfü ggeszté sre kerü lt a Hatá rtalanul program, megtiltottá k az iskolá knak a kü lfö ldi
kirá ndulá sokat. A diá kok nyá ri ké thetes kü lfö ldi nyelvtanfolyamá t is egy é vvel elhalasztotta a kormá ny. Kö nnyıt́é s az á llampolgá roknak, hogy a lejá ró okiratokat
(pé ldá ul szemé lyi igazolvá nyok, jogosıt́vá nyok) nem kell addig megú jıt́ani, amıǵ
fenná ll a vé szhelyzet, azok é rvé nyesek tová bbra is. Fontos, hogy beutazá si tilalom van Olaszorszá gbó l, Kın
́ á bó l, Dé l-Koreá bó l é s Irá nbó l, ezekbő l az orszá gokbó l senki nem lé phet be Magyarorszá gra, kivé ve, ha magyarokró l van szó . Nekik
otthoni karanté nt rendeltek el ké t hé tre, ıǵy sem boltba, sem gyó gyszertá rba
nem mehetnek el. Bezá rtá k az egyetemeket, az egyetemi oktatá s csak tá voktatá ské nt tö rté nhet. Az á ltalá nos iskolá k, kö zé piskolá k egyelő re tová bb mű kö dnek,
ahogyan a bö lcső dé k, ó vodá k bezá rá sá ró l sem szü letett dö nté s, egyelő re azok
nem indokoltak. A bevezetett inté zkedé sek mellett fontos, hogy kiemelten figyeljü nk a szemé lyi higié niá ra. Rendszeresen é s alaposan mossuk meg a kezü nket,
Elmaradnak a 100 fő feletti rendezvények
haszná ljunk ké zfertő tlenıt́ő t. Tü sszenté skor, kö hö gé skor tartsunk zsebkedő t az
arcunk elé , ne é rintkezzü nk fertő zö tt szemé lyekkel, kerü ljü k a szokvá nyos kö szö né si formá kat (ké zfogá s, puszi).
Ne fogyasszunk nyers vagy ismeretlen eredetű hú s- é s tejtermé keket, kerü ljü k az arcunk felesleges é rinté sé t a
kezü nkkel, kerü ljü k a zsú folt helyeket é s lehető leg ne utazzunk fertő zé ssel é rintett terü letre.
SZERETETTEL VÁRJÁK A SZÜLŐKET, NAGYSZÜLŐKET, GYERMEKEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREKET

Meseolvasás és mozgás, mint „hamuba sült pogácsa”
Szü lő ké nt, szakemberké nt sokat gondolkodunk azon, milyen ú travaló t is pakolhatná nk gyermekeink tarisznyá já ba. Azt is tudjuk, hogy a gyermekek é leté ben a mese é s a mozgá s né lkü lö zhetetlen szerepet tö lt be, fontossá gukat
senki nem ké rdő jelezi meg. Olyan é rté keket kö zvetıt́enek, amelyek segıt́ik a gyermekek testi-lelki fejlő dé sé t.
Hogyan tudunk a helyes mozgá sfejleszté ssel valamint a tudatos mesevá lasztá ssal é s mesé lé ssel é rté ket á tadni a
gyermekeknek? - ezekre a ké rdé sekre kaphatnak vá laszt az é rdeklő dő k a má rcius 28-á n megrendezé sre kerü lő
programunkon. 10 ó rá tó l Szabó Barbara, a Zö ld Bé ka Fejlesztő Kö zpont munkatá rsa tart interaktıv́ elő adá st Tanulá si zavarok – a primitıv́ reflexek jelentő sé ge a mozgá sfejlő dé sben cım
́ mel. Megtudhatjuk milyen jelentő sé ge
van a primitıv́ reflexeknek, mi tö rté nik, ha nem gá tló dnak le, valamint milyen ö sszefü ggé sek vannak a primitıv́
reflexek é s a tanulá si problé má k kö zö tt. A program má sodik ré szé ben, 11.30-tó l Ná frá di Anikó alkotó -fejlesztő
meseterapeuta Mit mesé ljek, hogyan mesé ljek? - a né pmesé k fejlesztő hatá sairó l szü lő knek é s pedagó gusoknak
cım
́ ű elő adá sa hallgatható meg. Vá laszt kaphatunk a mesé kkel é s mesé lé ssel kapcsolatos gyakori ké rdé seinkre : Milyen a jó mese?, - Melyik é letkorban mit mesé ljü nk é s mit ne?, - Hogyan mesé ljü nk é s milyen hatá sai vannak a
né pmesé knek?, - Hogyan lehet megismerni egy gyermeket a mesé ken keresztü l?, - Melyek a mesé k fejlesztő hatá sai ó vodá skortó l a kö zé piskola vé gé ig. Sok szeretettel hıv́já k é s vá rjá k a szü lő ket, nagyszü lő ket, gyermekekkel
foglalkozó szakembereket a bordá nyi Faluhá z Csalá d- é s Karrierpontjá ba. A program ideje alatt ingyenes
gyermekfelü gyeletet biztosıt́anak. Informá ció : Ballá né Judit: +36 30/338 1647, Lajkó né Evi: +36 30/197 9135.

MOZOGJUNK IDŐSEBB KORBAN IS A SZABADBAN

Nordic walking foglalkozás indul

nem vesznek ré szt informatikai ké pzé sben. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az okoseszkö z (tablet) haszná latá t,
a ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt kapnak, illetve a
ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel
sajá t haszná latra megkapjá k. A kö vetkező ké pzé s 2*3
napos hé tvé gi tanfolyam lesz, amely 2020. á prilis 1719-ig, valamint 24-26-ig kerü l megtartá sra. Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt ké rjü k keresse bizalommal Farkas-Szé p Viktó ria GINOP 6.1.2 mentort
szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l vagy a
62/588-516-os ill. a 30/965-0771-es telefonszá mon.
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BEMUTATKOZIK AZ 1. KÖRZET TANYAGONDNOKA

Tanyafórumra várják az érdeklődőket

Tisztelt bordá nyi lakosok! Szeretettel meghıv́ok minden
kedves é rdeklő dő t a 2020. má rcius 23-á n, hé tfő n 11 ó rakor kezdő dő Tanyafó rumra. Helyszın
́ e az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont ré gi ONO é pü lete lesz a
Szent Istvá n té r 1. szá m alatt. A fó rum té má ja az 1. kö rzet (Mező dű lő , Bé ke dű lő ) tanyagondnoká nak bemutatkozá sa, a tanyagondnoki szolgá lat bemutatá sa, kö zö s beszé lgeté s. Vendé geink: Taná cs Gá bor polgá rmester, Kiss
Gá bor ISZEK inté zmé nyvezető helyettes, K. Tó th Já nos
mező ő r, Ková csné Kacz Erika rö szkei tanyagondnok,
Falugondnokok Duna-Tisza Kö zi Egyesü lete. Tisztelettel
é s szeretettel vá rok minden kedves é rdeklő dő t!
Paplógó János tanyagondnok
AJÁNDÉK TABLETET KAP MINDEN RÉSZTVEVŐ

Ingyenes oktatás okos eszközökre

A 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se”
program keretein belü l tablet tanfolyamot hirdetü nk kü lső s felnő ttké pző cé g kö zremű kö dé sé vel. A normá l tanfolyamok ké t hé tig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hé tvé gi
tanfolyamok ké t egymá st kö vető hé tvé gé n 2*3 napig zajlanak. A ké pzé sen olyan 16-65 é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak kö zé piskolá val, felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s forrá sbó l

A

Hentestokány rizzsel

B
C

Tejfölös csirkemell galuskával

A

Szezámos csirkemell burgonyapürével,
kompót

Kedd
04.25. H

A
1

Szárnyashús
erőleves

2
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tojással

B Zöldborsós marhatokány rizzsel
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Ingyenes 18 órás gyakorlati képzések a
Család és KarrierPONTban

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

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).

A Nordic walking magyarul skandiná v gyaloglá s, vagy
botsport egy sportá g, amelynek lé nyege, hogy egy pá r
speciá lis bot é s kü lö nleges gyalogló technika segıt́sé gé vel
haté konyan, ugyanakkor kım
́ é lő mó don fejleszthető az
á lló ké pessé g, az izomerő , a mozgá skoordiná ció . Kü lö nö sen ajá nlott az ü lő munká t vé gző knek, az idő sebb korosztá lynak, akik egé szsé gü k megő rzé se é rdeké ben szeretné nek egy kım
́ é letes mozgá st vé gezni. Ha szeretne mé g
tö bbet megtudni a nordic walkingró l vá rjá k a má rcius
18-á n, szerdá n dé lutá n 4 ó rakor tartandó bemutató fogFIZETÉSI HATÁRIDŐ 2020. MÁRCIUS 16. HÉTFŐ
lalkozá sra. Helyszın
́ e az ISZEK Bordá ny, Kossuth u. 53. sz
Felhívás adófizetési kötelezettségre
alatti fő é pü lete. A bemutató foglalkozá sokat Csizmadiá Felhıv́juk az elektronikus ü gyinté zé sre kö telezett adó né Kati tartja. Ha van má r botja, ké rjü k hozza magá val!
zó k figyelmé t, hogy a gé pjá rmű hatá rozatokat é s adó fiMinden é rdeklő dő t szeretettel vá rnak!
zeté si kö telezettsé gü krő l szó ló é rtesıt́ő ket elektronikus ú ton kü ldi meg az ö nkormá nyzati adó ható sá g. Tová bbá tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a gé pjá rmű adó é s a
helyi adó k (magá nszemé lyek kommuná lis adó ja, helyi
iparű zé si adó , telekadó ) első fé lé vi ö sszegé nek fizeté si
hatá rideje 2020. má rcius 16. Ké rjü k a tisztelt adó zó kat adó fizeté si kö telezettsé gü knek hatá ridő ben szıv́eskedjenek eleget tenni!

Diós metélt
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