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Friss hıŕeink a www.bordany.com oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Változtassuk élő adventi kalendáriummá
nagyközségünket!
Felé rté kelő dö tt most a csalá ddal együ tt tö ltö tt idő . Sokan ö nké nt vagy szü ksé gbő l karanté nban tö ltik napjaik javá t. A gyerekek otthon, a nagyszü lő k tá vol, kusza egy helyzet ez, mé gis most vé gre igazá n együ tt lehet a szű k csalá d. Igy nagyobb hangsú ly kerü lt az otthon eltö ltö tt idő hogyanjá ra is. Most mi is egy kö zö s
kis otthoni programra hıv́juk fel a figyelmet.
Folytató dik a ké t é ve elindıt́ott kö zö ssé gi kezdemé nyezé s. Ismé telten az adventi idő szakban naponta a
telepü lé s egy-egy pontjá n egy a dá tum szá má val ellá tott, feldıśzıt́ett ablak fé nye villan fel, amely napró lnapra haladva egy nagy, kö zö s adventi kalendá riumot
alkot meg. Bá rki csatlakozhat (magá nszemé ly, inté zmé ny, bolt, ü zlet) 2020-ban is a já té khoz, aká r ú gy,
hogy ablakdıśzt ké szıt́, aká r ú gy, hogy a faluban sé tá lva megkeresi az aznapi ablakot, é s lefotó zza.
Hogy melyik nap hol talá lható a sorszá mmal ellá tott
dıśzıt́ett vilá gıt́ó ablak az meglepeté s, szenteste pedig ismé t szeretné nk, ha egyszerre vilá gıt́ana majd az
ö sszes ablak.
Jelentkezni a kiss-patik.peter@bordanynet.hu mail cım
́ re kü ldö tt, né vvel é s telefonos elé rhető sé ggel ellá tott ü zenettel lehet november 27-ig (pé ntekig)! Ha van olyan nap december 1. é s 24. kö zö tt, amikor szıv́esen dıśzıt́ené l
ablakot, akkor az ü zenetben ezt is jelö ld meg, pró bá ljuk figyelembe venni!

Az Alkotmány és a Hunyadi téren
szabadtéri kondieszközökön erősíthetünk

Szá zszá zalé kos pá lyá zati forrá sbó l, azaz telepü lé si ö nerő hozzá adá sa né lkü l való sulhatott meg ké t szabadté ri kondipark fejleszté s Bordá nyban az Alkotmá ny té ren,
valamint a Hunyadi té ren. 2017-ben civil szervezetek együ ttmű kö dé sé ben szeretett volna ilyen
parkokat lé trehozni az ö nkormá nyzat, azonban
az akkor beadott pá lyá zat tartalé klistá ra kerü lt.
Annak é rdeké ben, hogy a kö zö s cé l megvaló sulhasson Leader pá lyá zatot benyú jtá sá ró l dö ntö tt a
ké pviselő -testü let, amelynek eredmé nyeké ppen a
napokban most megvaló sulhatott a tervezett beruhá zá s. Jó hıŕ a kö rnyé ken é lő knek, hogy mindké t helyszın
́ en olyan já tszó té ri já té kok is kihelyezé sre kerü lnek majd, amelyek kimondottan a kisgyermekek szabadté ri foglalkozá sá t segıt́ik majd,
ezek beszerzé se má r folyamatban van, é s az idő já rá stó l fü ggő en lehet mé g az idé n ezek is kihelyezé sre kerü lnek. A Hunyadi té ren a meglé vő já tszó té r felú jıt́á sa is megkezdő dö tt, a tervek szerint a csú szda
elem cseré je is megvaló sulhat a gyermekek legnagyobb ö rö mé re.

Hírek őstermelőknek az aktuális
változásokról
Jö vő é vtő l kedvező bb mű kö dé si é s adó zá si kö rnyezetben folytathatjá k tevé kenysé gü ket az ő stermelő k, a csalá di gazdasá gok é s az agrá rvá llalkozá sok, miutá n a parlament 174 igen szavazattal, 6 tartó zkodá ssal, ellenszavazat né lkü l elfogadta a Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara
(NAK) á ltal kezdemé nyezett tö rvé nytervezetet.
Ugyancsak friss hıŕ, hogy mostantó l a „Mező gazdasá gi
kisü zemek tá mogatá sa” pá lyá zathoz a NAK leigazolja
kamarai tagsá gá t a 7-es szá mú mellé kleten.
Tová bbá a NAK Csongrá d-Csaná d megyei szervezete
meghıv́ja Ont Az ú j csalá di gazdasá gi, ő stermelő i rendszert bemutató online szakmai rendezvé nyé re, amelynek idő pontja 2020. november 24. (kedd) 17 é s 19 ó ra
kö zö t lesz. Bő vebb informá ció k é s a rendezvé ny linkje
elé rhető a bordany.com-on.

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Nyílt online beszélgetés a
szenvedélybetegségről
Hogyan ismerhetem fel a szenvedé lybetegsé get? Hol
kaphatunk segıt́sé get? Hozzá tartozó ké nt mit tehetek?
A szenvedé lybetegsé g gyó gyıt́ható ?... Onnek is van ké rdé se? Csatlakozzon é s tegye fel!
A fenti é s azokhoz hasonló ké rdé sekre keresi a vá laszt
Dr. Pipicz Má rton é s Jakabos Boglá rka pszicholó gus, a
Mó rahalmi Szenvedé lybetegek Nappali Inté zmé nyé nek
szakmai vezető je. A ré szvé tel ingyenes é s a Mó rahalmi já rá s bá rmely telepü lé sé rő l lehet jelentkezni.
A program felnő tteknek szó l. Idő pontja: 2020. november 27., 14.00-15.00. A ré szvé tel elő zetes regisztrá ció hoz kö tö tt! Tová bbi ré szletekrő l é s a jelentkezé s meneté rő l a bordany.com-on tá jé kozó dhat.
GYORSHIR GAZDAKNAK: A Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet Zö ldsé g-gyü mö lcs Feldolgozó Uzeme bordá nyi vagy Bordá ny kö rnyé ki termelő tő l padlizsá nt venne feldolgozá sra. Erdeklő dni a +3630/
204-0212-es telefonszá mon lehet.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a kulturá lis inté zmé nyekben foglalkoztatottak munkakö reirő l é s a foglalkoztatá si kö vetelmé nyeirő l, az inté zmé nyvezető i pá lyá zat lefolytatá sá nak rendjé rő l, valamint egyes kulturá lis tá rgyú rendeletek mó dosıt́á sá ró l szó ló 39/2020.
(X.30.) EMMI rendelet (Rendelet) alapjá n pá lyá zatot hirdet az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi
Kö nyvtá r inté zmé nyvezető munkakö r ellá tá sá ra.
Bő vebb informá ció a bordany.com-on
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Könyvcsomagok rendelésre

Babgulyás
2 sertéshússal

A já rvá nyü gyi veszé lyhelyzet ideje alatt sem á ll meg az
é let a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban. Rendelé sé t emailben, telefonon, vagy Messengeren keresztü l adhatja le, amit a kö nyvtá rosok elő re egyeztetett idő pontban
kiké szıt́enek Onnek. E-mail cım
́ en (konyvtar@ bordany.
hu), telefonon (+3630/965-0771), vagy a kö nyvtá r Facebook- é s Messenger-felü leté n keresztü l a kö nyveken
felü l ké pregé nyeket, magazinokat, DVD-ket é s CD-ket is
kikö lcsö nö zhet.
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- mert mindenki ezt olvassa!

A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r adventi fotó pá lyá zatot
é s rajzpá lyá zatot hirdet. A fotó pá lyá zat té má ja az adventi koszorú . Ké szıt́se el sajá t adventi koszorú já t, majd
fé nyké pezze le é s kü ldje el a faluhaz.bordany@gmail.com
cım
́ re 2020. november 28-ig. A fotó kat kö zzé tesszü k a
Faluhá z Facebook oldalá n é s ott szavazhat a bekü ldö tt
ké pekre december 2-4. kö zö tt. Az első há rom helyezett
é rté kes nyeremé nnyel gazdagodhat.
Az ó vodá s, iskolá s gyermekek ré szé re rajzpá lyá zat indul „Mikulá sra vá rva” cım
́ mel. Rajzold le Te hogyan vá rod a Mikulá st, é s az elké szü lt ké pet juttasd el a Faluhá zba 2020. december 4-ig. Eredmé nyek az inté zmé ny Facebook oldalá n lesznek kö zö lve december 7-é n.

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

Adventi fotó- és rajzpályázat
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Bordá nyi Hírek | 2

