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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Köszöntő az idősek világnapja alkalmából
Októ ber 1-je az idő sek vilá gnapja, é s októ ber az idő sek hó napja. A hagyomá ny ké t é vtizedre nyú lik vissza, az ENSZ
1991-ben rendezte meg elő szö r a programot, ezzel kıv́á nva megemlé kezni kö rü lbelü l 600 millió idő s emberrő l. Ez
alkalombó l az ö nkormá nyzat a szociá lis kö zponttal é s a faluhá zzal kö zö sen, az ó vodá sok é s az iskolá sok bevoná sá val minden é vben kis ü nnepsé g
kereté ben kö szö nti a szé pkorú akat. A
koronavıŕus okozta já rvá nyhelyzet
miatt idé n ez nem való sulhat meg, ıǵy
Taná cs Gá bor polgá rmester tö bbek kö zö tt a Bordá nyi Hıŕek hetilapjá n keresztü l kıv́á nja kö szö nteni ő ket.
“Ezúton is, minden bordányi polgár nevében szeretném kifejezni hálánkat és
megbecsülésünket a körülöttünk élő idős
embertársaink felé! Az idei évben úgy
alakult, hogy éppen az idősek biztonsága és egészsége érdekében nem tartunk
ünnepséget, nem tudunk személyesen találkozni. Bízom abban, hogy az év során elmaradt sok-sok programot, találkozót a jövő év folyamán be tudjuk pótolni. Az idősek világnapja alkalmából kívánok Önöknek mindannyiunk nevében jó egészséget, szép nyugdíjas éveket!” – ıŕta a polgá rmester telepü lé sü nk idő seinek szó ló ü zeneté ben.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „Miből élünk”
Bursa Hungarica Onkormá nyzati Osztö ndıj́pá lyá zatot hirdetnek rá szoruló
fiataloknak. A pá lyá zat a telepü lé sen á llandó lakó hellyel rendelkező , teljes KSH felmérés
idejű (nappali tagozatos) felső oktatá si hallgató k, illetve felső oktatá si tanulmá nyokat kezdeni kıv́á nó k (é rettsé giző , vagy má r é rettsé gizettek)
szá má ra, a 2020/2021. tané v má sodik é s a 2021/2022. tané v első fé lé vé re
vonatkozik. A pá lyá zat beadá sa a Bursa Hungarica Elektronikus Pá lyá zatkezelé si é s Együ ttmű kö dé si Rendszeren keresztü l tö rté nik (EPER), amelyhez egyszeri pá lyá zó i regisztrá ció szü ksé ges. A pá lyá zati ű rlapot feltö lté s
utá n kinyomtatva é s alá ıŕva – a pá lyá zati kiıŕá sban meghatá rozott csato-

landó mellé kletekkel együ tt – a telepü lé si ö nkormá nyzatná l kell benyú jtania a pá lyá zó nak. A pá lyá zat csak a pá lyá zati kiıŕá sban meghatá rozott mellé kletekkel együ tt é rvé nyes. A dokumentumokat a Polgá rmesteri Hivatalban (6795 Bordá ny, Benke Gedeon u. 44.) lehet benyú jtani 2020. november 5. napjá ig. Ugyinté ző : Gyé má nt Eva, telefonszá m: 62/588-514. A pá lyá zatró l bő vebb tá jé koztató a bordany.com honlapon olvasható .

Harmadik alkalommal vesz ré szt ö nké ntesen hazá nk abban a szeptember 15-é n elindult kutatá sban, amely
a há ztartá sok é letkö rü lmé nyeinek feltá rá sá ra irá nyul. A felmé ré st idé n is a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbı-́
zá sá bó l a Kö zponti Statisztikai Hivatal hajtja vé gre. A KSH szeptember
kö zepé ig postai felké rő levé lben é rtesıt́ette a vé letlenszerű en kivá lasztott
345 telepü lé s tö bb mint 15 ezer há ztartá sá ban é lő ket, akik ré szvé tele ö nké ntes é s anonim. A felmé ré s szeptember 15-tő l december 31-ig tart. A
ké rdő ıv́et interneten keresztü l szeptember 15. é s november 30. kö zö tt
lehet kitö lteni. Októ ber 2. é s december 31. kö zö tt pedig ké rdező biztosok
keresik fel – maszkban é s a kö zö ssé gi
tá volsá gtartá s szabá lyait betartva –
azokat a há ztartá sokat, amelyek nem
é lnek az online kitö lté s lehető sé gé vel. A ké rdő ıv́ ké rdé sei kö rü lbelü l 2040 perc alatt megvá laszolható ak.
Bő vebb infó a mibolelunk.ksh.hu-n.

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK!

szervezé se; e-mailek megvá laszolá sa; adatok rö gzıt́é se;
postai-, irodai feladatok ellá tá sa; ü gyfelekkel való kapcsolattartá s. Az á llá shoz tartozó elvá rá sok: felhaszná ló i
szintű szá mıt́ó gé pes ismeretek; kivá ló kommuniká ció s
é s fogalmazó ké pessé g; precıź, rugalmas munkavé gzé s.
Amit kın
́ á lnak: stabil munkalehető sé g; tá mogató szakmai kö rnyezet; tapasztalatszerzé s pá lyakezdő knek. Elké szıt́ett ö né letrajzá t leadhatja nyitvatartá si idő ben a Bordá nyi Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l vagy elkü ldheti a faluhaz@
bordany.hu e-mail cım
́ re.

A "Meg nem született gyermek
szobra” templomunkban
A Meg nem szü letett gyermek cım
́ ű vá ndorszobor jelenleg templomunkban lá tható . A megfogant, de meg nem
szü letett é let elveszté se mindig nagy trauma, aká r termé szetes, aká r mestersé ges ú ton kö vetkezik be. A vesztesé g utá ni fá jdalom né ma gyá sz. Ez a szobor is azé rt jö tt
lé tre, hogy a belső vıv́ó dá sokat felszın
́ re hozva, pá rbeszé dre ö sztö nö zzö n bennü nket. A szoborral való talá lkozá s
enyhü lé st nyú jt ezekre a sebekre, segıt́ feldolgozni az
abortusz(ok), illetve a veté lé sek emlé ké t. A gyá szt é s a
megbocsá tá st kifejező alkotá s 2020. októ ber 11-ig (vasá rnapig) tekinthető meg templomunkban.

Könyves szombat a Faluházban
2020. októ ber 10-é n, szombaton 9-13 ó rá ig a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá r Kö nyves Szombatot szervez az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein belü l, amelyre szeretettel vá rjuk a kicsiket é s nagyokat egyará nt! Programok:
kö nyvjelző ké szıt́é s, szın
́ ezé s, mesevetıt́é s, kö nyvvá sá r a
leselejtezett kö nyvekbő l, tá rsasjá té kozá s. 10 ó rá tó l lesz a
rajz- é s fotó pá lyá zat eredmé nyhirdeté se. Mindenkit szeretettel vá runk! A beiratkozá s ezen a napon is ingyenes!

Vasárnap Bordány II labdarúgó
csapata fogadja Zsombót
Szombaton reggel 9 ó rá tó l, az Algyő i Gyermekliga kü zdelmeivel kezdő dik meg a hé tvé gi labdarú gó esemé nyek sora, U9-es korosztá lyunk szerepel majd a torná n. Szinté n
ugyanezen a napon mé g ké t idegenbeli meccs vá r együ tte-

„Mindenki névnapját” ünneplik
A kö vetkező mozgá skorlá tozott csoportgyű lé st októ ber 21-é n 15 ó rá tó l tartjá k meg, ahol „Mindenki Né vnapja“ kerü l megü nneplé sre. Fogadó óra októ ber 27-é n,
kedden 14 ó rá tó l lesz megtartva. Tová bbá fontos informá ció , hogy a Faluhá zban a maszk haszná lata kö telező ! Mindenkit nagyon sok szeretettel vá runk é s szá mı-́
tunk a megjelené sü kre!
Tisztelettel, Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség
Mindenszentekre csokros krizantém
kapható! Érd.: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80.
Telefonszám: +36 30/357-6459
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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- mert mindenki ezt olvassa!

Munkatá rsat keresnek az alá bbi pozıćió k betö lté sé re:
kulturá lis munkatá rs, ü gyinté ző . Fő bb feladatok: a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r nyitvatartá sa; programok

seinkre, nő i csapatunk 13 ó rá tó l Csanyteleken, mıǵ a
megye I-es felnő tt gá rda Tiszaszigeten lé p pá lyá ra. Vasá rnap reggel 9 ó rá tó l U11-es é s U13-as Bozsik torná ra
kerü l sor a Szent Gellé rt Fó rumban, 10 ó rá tó l U19eseink hazai pá lyá n fogadjá k a Dorozsmá t. A DAFC
Bordá ny U15-ö s csapata ezú ttal idegenben Tö rö kszentmikló só n lé p pá lyá ra 12 ó rakor, a napot a Bordá ny II
15 ó rá tó l a Pető fi utcai sportpá lyá n rendezendő Zsombó elleni szomszé dvá ri rangadó ja zá rja. Sok szeretettel
vá rjá k a szurkoló kat a mé rkő zé sekre! Hajrá Bordá ny!

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!
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