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KÉT NAPON ÁT SZÁMOS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ÉS JÁTÉKOS PROGRAMMAL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Harmadik alkalommal szervez nyílt napot az ISZEK
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ szeretettel meghívja Önt 2018. november 14. és 15. között
megrendezésre kerülő nyílt napjára. A rendezvény helyszíne: Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
(Bordány, Kossuth utca 53.).
A program első napján (november 14.) a megnyitót követően délelőtt 9 és 11 óra között „Könnyed ételek a hétköznapokban” címmel dietetikus szakember tart előadást az időskornak megfelelő táplálkozási és étrendi ajánlásokkal kapcsolatosan, majd a résztvevőkkel közösen egyszerűen készíthető egészséges és tápláló ételek elkészítésére kerül sor
ételkóstolással egybekötve. 11 és 12 óra között a környezettudatos intézmény és otthon kialakításának lehetőségeiről
lesz hallható ismeretterjesztő előadás. 13 órától klub foglalkozás keretében „Játék lendületbe hoz” címmel idősek számára készségfejlesztő közösségi játékok kipróbálására nyílik lehetőség, valamint kézműves foglalkozás keretében újrahasznosított alapanyagok felhasználásával
készíthetőek különböző díszek.
A rendezvény november 15-én délután folytatódik. 13 és 14 óra között a védőnői szolgálat közreműködésével ingyenes látásvizsgálat-, hallásvizsgálat-, vérnyomásmérés-, vércukormérés-, testtömeg-index számítás-,
tanácsadás igénybevételére lesz lehetőség. 14 órától a támogató szolgálat feladatellátása kerül bemutatásra, majd 14:30-tól sorstársi tanácsadó tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességű-, fogyatékossággal élők számára igényelhető támogatásokról, jogosultsági feltételekről, aktuális jogszabályokról (pl.: gépjárműszerzési támogatás, parkolókártya igénylés, lakás akadálymentesítésének támogatása, fogyatékossági támogatás, gyógyászati eszközbeszerzés lehetőségei, stb.). Az előadás után lehetőség lesz egyéni konzultáció
igénybevételére is. 16 órától Terápiás kutyák szerepe a fejlesztő tevékenységben címmel a HANIMEC Kutyásterápia és Sport Egyesület képviselői kutyás bemutatóval, interaktív előadással, tanácsadással készülnek. A
részvétel ingyenes. Az intézmény munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt!
NOVEMBER 16-ÁN, PÉNTEKEN 16 ÓRÁTÓL SZERETETTEL VÁRJÁK NAGYKÖZSÉGÜNK LAKOSSÁGÁT

Sportprogramokkal adják át a felújított tornatermet
November első napjaiban az utolsó munkálatokkal is végeztek a kivitelező cég munkatársai a Bordányi Sportcsarnok felújításával. Bordány Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz benyújtott ezzel kapcsolatos pályázata 20 millió forintos támogatásban részesült. 2014. nyarán az épület felújítása, festése valósult meg. 2018. tavaszán másik nyertes forrásnak köszönhetően az épület nyílászárói is megújultak. A támogatásban részesített projektnek köszönhetően a küzdőtér félpályánál egy elválasztó PVC függöny került elhelyezésre, hogy egyszerre két testnevelés órát is meg lehessen tartani.
24 db új környezetbarát és energiatakarékos LED lámpa is elhelyezésre
került. A parketta csiszolása és lakkozása a küzdőtér újravonalazása is
megtörtént. Az öltözők állapota miatt fontos volt a fejlesztés, hiszen itt a
vizesblokkok teljes felújítása, csaptelepek cseréje valósult meg.
November 16-án, pénteken 16 órától egészen 20:30-ig az épület megtekintése mellett sportprogramokkal várják az érdeklődőket. Elsőként
16 órától a tollaslabdáé, 17:30-tól Gut Gabi vezette alakformáló tornáé lesz a terep. 18:30-tól foci mérkőzésre, míg 19:30-tól kézilabda mérkőzésre kerül sor. Természetesen a sportcsarnokba érkezőket egy kis szerény
megvendégeléssel és üdítővel is várják. Reméljük sokan választják majd péntek kora esti programnak a felújított épület megtekintését! Sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők!

ÚJ BEADÁSI HATÁRIDŐVEL A BURSA HUNGARICA

Meghosszabbították a pályázatot
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje 2018. november 13. A települési
önkormányzati döntés módosított határideje 2018.
december 13. A döntési listák beküldési határideje az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2018. december 14. A módosított pályázati dokumentumok elérhetőek a www.emet.gov.hu weboldalon.

JELENTKEZÉSÉT NOVEMBER 21-IG TEHETI MEG
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű 2019.05.31. napjáig
tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 21., elbírálásának határideje no- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé tfő
vember 28. A munkakör legkorábban 2018. december
A Milánói makaróni
Marhahús
A
Fokhagymás sült tarja
1. napjától tölthető be. Részletekért látogasson el tele- 1 erőleves
B törtburgonyával, almapaprika
pülésünk hivatalos honlapjára a bordany.com-ra.
Szemes
Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
2 bableves
C vágott
ERZSÉBET-KENYEREK MEGÁLDÁSA A TEMPLOMBAN Kedd
Tepsis töltött sertésszelet
04.25. H
A burgonyapürével, kompót
Magyaros
Egyházközségünk közelgő ünnepei 1Azöldborsóleves, Pulykacomb filé pörkölt tésztával,
csipettészta B csemege uborka
November 17-én, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor Szent Erzsébet ünnepéhez 2 Tejfölös
gombaleves C Rakott kelkáposzta, nápolyi szelet
kapcsolódva az Erzsébet-kenyerek megáldására.
Szerda
Zöldbabfőzelék sertéspörkölttel,
Vasárnap, november 18-án a 9:30-kor kezdődő hála- 04.25. H
A rétes
adó szentmisére várjuk a házasságkötésük jubileumát 1 Lebbencsleves Velővel töltött borda zöldséges
B rizzsel, káposztasaláta
Zöldséges
ünneplő házaspárokat és családtagjaikat is!
Csirkemell filé brokkolival csőben
2 árpagyöngy C sütve
vajas petr. burgonyával
leves
HOT-DOGGAL VÁRJÁK A KIÉRKEZŐ SZURKOLÓKAT Csü tö rtö k
Csirkemell filé párizsi bundában
A zöldborsós bulgurral
Bordány-Dorozsma rangadó lesz 1 leves
Szárnyasaprólék
B Bakonyi csülök galuskával
Négy hazai mérkőzést is rendeznek a hétvégén a Bordányi Focipályán, egyedül női U18-as csapatunk utazik 2 Zellerleves C Darálthússal töltött dagadó vegyes
körettel
szombaton Nagymágocsra, ahol 10 órakor meccsel a
Pé ntek
vendéglátókkal. Szombaton 13:30-tól megyei III. oszA Grízes tészta
Palócgulyás
tályú gárdánk a Ruzsát fogadja. Vasárnap délelőtt 9 1 sertéshússal
B Tojásos galuska
órakor Bordány-SZVSE női felnőtt találkozóra kerül
sor. Ezt követően 11:30-tól az U19, míg 13:30-tól a me- 2 Tyúkleves C Rizses csirke, cékla
gyei I. osztályú felnőtt csapat fogadja a szomszédvár
Kedd
Hétfő
IDŐJÓS
Dorozsma együttesét. Mindig rangadó a párosítás, így
15°C
17°C
lesz ez most is, ezért a szervezők a szurkolóknak
3°C
4°C
ezúttal hot-doggal is kedveskednek. Kuponnal kedvezElvétve felhős Elvétve felhős
ményesen 250 Ft-ért vásárolhatják majd meg a virslis
Péntek
Szombat
Csütörtök
finomságot az érdeklődők, ennek hiányában pedig
12°C
11°C
400 Ft lesz egy ilyen menü. Az évszakhoz képest remek
12°C
0°C
2°C
2°C
időjárásra van kilátás, reméljük több találkozóra is kiElvétve felhős Elvétve felhős Elvétve felhős
látogatnak majd a szurkolók! Hajrá BSK!!!

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását?
Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük
és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

Könyvtárosi állást hirdet a Faluház

Szerda

13°C
1°C
Elvétve felhős

Vasárnap

10°C
1°C

Elvétve felhős
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