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Virágosítási, parkosítási és környezetszépítő verseny
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2019-ben újra meghirdeti a települési virágosítási és környezetszépítési versenyt. A verseny célja a település idegenforgalmi vonzerejének, a nagyközség virágfelületeinek növelése,
a környezet gondozottságának, ápoltságának harmonikus, településképbe illő, természeti adottságokhoz alkalmazkodó kialakítása. Kiemelt cél továbbá nyilvánosságot és elismerést adni azon bordányi polgároknak, civil közösségeknek és vállalkozásoknak,
akik közérdekű munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket. A virágosítás és környezetszépítési verseny három kategóriában kerül meghirdetésre. Utcánként díjazzák a legvirágosabb házakat a szervezők, de a település legvirágosabb intézménye, valamint a legvirágosabb munkahelye és vállalkozása is elismerésben részesül.
„Szerencsére már az elmúlt felhívások alkalmával
is nehéz helyzetben voltunk, hiszen nagyon sok ingatlantulajdonos munkáját tudtuk volna korábban
is elismerni. Nagyon sok szép rendezett és virágos
ház van Bordányban, ezért reméljük, hogy idei kezdeményezésünkre is sokan jelentkeznek, így újra
sok szép virágos ház közül válogathat majd a zsűri” – mondta el Kiss-Patik Péter, a felhívás egyik ötletgazdája.
A verseny nevezési határideje május 19-e, vasárnap. A nevezési lap letölthető a www.bordany.hu weboldalról, vagy közvetlenül kérhető és leadható a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál is. A verseny okleveleit, díjait június 9-én, vasárnap a Pünkösd Feszten adják át a Park téren!
INGYENES SZÍN- ÉS STÍLUSTANÁCSADÁS A BORDÁNYI CSALÁD ÉS KARRIERPONT SZERVEZÉSÉBEN

Tippek és trükkök hölgyeknek a tavaszi megújuláshoz
2019 tavaszán egy megújulás lehetőségét magában
hordozó programra hívja és várja az érdeklődőket a
bordányi Család és KarrierPONT. A vállalkozó kedvűek személyre szabott szín- és stílustanácsadáson
vehetnek részt 4 szakember vezetésével. A program
elsődleges célja az, hogy a résztvevők megtudhassák
hogyan hozhatják ki külsőjükből a legtöbbet, egy újfajta nézőpontból ismerjék meg önmagukat. Megtanulhassák azt, hogy milyen fazonok, formák, színek,
anyagok, kiegészítők a legelőnyösebbek számukra,
hogyan öltözködjenek csinosan, az alkatuknak megfelelően. A műhelymunka része lesz az is, hogy a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy milyen frizura és
smink illik arcformájukhoz, bőr- és hajtípusukhoz,
hogyan készítsenek maguknak üde és természetes
hatású sminket nap mint nap.
Szakembereink, akikkel együtt dolgozhatnak a jelentkezők: Radics Edit és Bánfiné Barna Mária szín- és
stílustanácsadók, stíluskommunikátorok, Gyuris Eri-

ka kozmetikus és Major Alina fodrász.
A csoportos szín és stílustanácsadás helyszíne és időpontja: Bordányi Ifjúsági Információs Pont (Faluház
emelete); 2019. május 13. (hétfő), 9-16 óráig. 16 fő
jelentkezését várjuk. Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk. A programon való részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött, melynek határideje:
2019. május 9. (csütörtök) 16 óra. Jelentkezés módja: csakpont@bordany.hu e-mail címen vagy a +3630/
383- 6813-as telefonszámon.

FELOLVASÓEST A SZOKÁSOS SZERDAI IDŐPONTBAN telefonszámon, a faluhaz@bordany.hu e-mail cíFábián Janka író-olvasó találkozó men, vagy személyesen a Faluházban Börcsök Roland intézményvezető nyújt tájékoztatást.
TAPASZTALATSZERZÉS FIATALOS KÖRNYEZETBEN

Álláslehetőség az ifjúsági ponton

KÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Könyvtári nyilvántartó munkakör
A Faluház és Könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtár Kulturális Közfoglalkoztatási Programja keretében
keres bordányi munkatársat könyvtári nyilvántartó
munkakörbe. A munka 8 órás, teljes munkaidős, szakképzettséget nem igénylő közfoglalkoztatás, mely 2019.
december 31-ig szól. Részletekről a 30/629-9371-es
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Bordány az idei évben is csatlakozott „A TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű akcióhoz, ennek keretében március 22-23-án összesen 97
zsáknyi szemét gyűlt össze. Köszönjük minden résztvevőnek az aktív közreműködést: a földtulajdonosi közös képviselőnek Joó Kálmánné Valinak, a Kistemplom-Tanya Vadásztársaság tagjainak, Pintér Zoltánnénak, Kovácsné Szekeres Zsuzsannának, Kovács Katának,
Kovács Kristófnak, Turoczki Zitának, Börcsök Rolandnak, Juhász Lászlónak, Volford Zsoltnak, Valkárné Lukács Andreának, Kálmánné Kasza Beátának, Dobó Istvánné Marikának, Zádori Lajosnak, Zádori Lajosné
Marikának, Juhászné Pintér Andreának, Kasperné Babarczi Magdolnának, Babarczi Antalnak, Kasper Máténak, Liebhaber Gábornak, Bitó Mátyásnak, Bitó Jánosnak, Király Richárdnak, Csóti Lászlónak.
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Stolen Beat

Munkatársat keresnek a felújított Bordányi Ifjúsági
Információs Pontba. Főbb feladatok: Ifjúsági tér rendben- és nyitvatartása; programok szervezése; emailek megválaszolása; adatok rögzítése; postai-,
irodai feladatok ellátása; ügyfelekkel való kapcsolattartás. Az álláshoz tartozó elvárások: angol társalgási nyelvtudás; felhasználói szintű számítógépes ismeretek; kiváló kommunikációs és fogalmazó
A könyvek, versek szerelmesei ne feledjék, hogy 2019. képesség; precíz, rugalmas munkavégzés. Amit kímájus 8-án, szerdán 16 órai kezdettel a Faluház Köz- nálnak: stabil munkalehetőség fiatalos környezetségi Könyvtára felolvasóestet szervez. Hozza magával ben; támogató szakmai környezet; tapasztalatszerkedvenc versét, vagy prózarészletét, melyet felolvas- zés pályakezdőknek. Önéletrajzát leadhatja nyitvahat, vagy elmondhat. Várnak szeretettel minden irodal- tartási időben a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál
mat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallga- vagy elküldheti a biip@bordanynet.hu e-mail címre.
tóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessenek
egy kellemes estét.
Apróhirdetés: 2,6 ha szántó Bordánytól 2 km-re
2019. május 17-én pénteken 17 órától Fábián Jankával Üllés felé, főúttól 500 méterre, könnyen megközelíttalálkozhatnak olvasói. A történész végzettségű írónő hető helyen eladó. Vidéki Csaba, 30/9-255-203
nosztalgikus történelmi regényei a magyar romantiÉtterem MENÜAJÁNLAT
kus regényirodalom legszebb hagyományait idézik. Az Vadgesztenye
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gatják. A rendezvényen való részvétel ingyenes!
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