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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A 2020-AS ÉV ELSŐ TESTÜLETI ÜLÉSÉN TÖBB FONTOS KÉRDÉSBEN DÖNTÖTTEK A KÉPVISELŐK

747 millió forintos költségvetéssel indul az idei év

Februá r 13-á n, csü tö rtö kö n dé lutá n tartotta Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata az idei é v első testü leti ü lé sé t.
Tizenö t pont megtá rgyalá sa szerepelt a napirendek kö zö tt, a kiemelt té ma termé szetesen a telepü lé s 2020. é vi
kö ltsé gveté sé nek elfogadá sa volt. Első ké nt a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l szá molt be Taná cs Gá bor polgá rmester, aki ismertette a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok
vé grehajtá sá ró l szó ló tá jé koztató t, valamint az elmú lt
idő szak bizottsá gi dö nté seit. A kö vetkező kben a polgá rmester, alpolgá rmester szabadsá gá nak megá llapı-́
tá sá ró l é s ennek ü temezé sé rő l dö ntö ttek a testü let tagjai. Az ö nkormá nyzati ingatlanok optikai há ló zattal tö rté nő ö sszekö té sé hez szü ksé ges beruhá zá s megvaló sı-́
tá sá nak lehető sé gé t is á ttekintetté k, dö nté s szü letett a
civil szervezetekkel, egyesü letekkel kö tö tt megá llapodá sok é rté kelé sé rő l é s a 2020. é vi helyi kezdemé nyezé sek tá mogatá sá ró l. Jó vá hagytá k a telepü lé svezető k
az idei kö zfoglalkoztatá si tervet, melynek é rtelmé ben ö sszesen hé t fő foglalkoztatá sá ra kerü lhet sor. A ké pviselő testü let a 2020. é vi kö ltsé gveté sé t 747 millió forintos bevé teli é s kiadá si fő ö sszeggel fogadta el, a takaré kos é s á tgondolt gazdá lkodá snak kö szö nhető en ismé telten hiá nymentesen. Elfogadtá k a Bordá nyi Telepü lé sfejlesztő
Nonprofit Kft. ü zleti tervé t, jó vá hagytá k a Dé l-alfö ldi Té rsé gi Hulladé kgazdá lkodá si Tá rsulá s Tá rsulá si megá llapodá sá t is. Beszá molt tevé kenysé gé rő l az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r, ezzel pá rhuzamosan
elfogadá sra kerü lt az inté zmé ny 2020. é vi munka- é s szolgá ltatá si terve is. Mó dosıt́ottá k a ké pviselő k az Aprajafalva Ovoda é s Bö lcső de szervezeti é s mű kö dé si szabá lyzatá t, valamint há zirendjé t is. A napirendi pontok kö zö tt szerepelt a terü leti vé dő nő i jelenté s megtá rgyalá sa, a mó rahalmi já rá s egé szsé gtervé nek megvitatá sa é s az orvosi
ü gyelet feladat-ellá tá si szerző dé se kapcsá n szü ksé ges dö nté s meghozatala. Az ü lé s vé gé n beszá molt tevé kenysé gé rő l a Telepü lé si Erté ktá r Bizottsá g, az egyebek napirendi pontban pedig a ké pviselő k má rcius vé gé ig meghoszszabbıt́ottá k a takaré k é pü leté re kiıŕt ö tletpá lyá zatot.

„BÁLINT NAPI PAJZÁN TÖRTÉNETEK” A BASZK ÉS A BOROSTYÁN DALKÖR KÖZÖS ELŐADÁSÁBAN

Az álarckészítő pályázat nyerteseit a Faluházban díjazzák

A Faluhá z é s Kö nyvtá r má r sokadik é ve csatlakozik a Kultú rhá zak é jjel-nappal programsorozathoz. Ebben az é vben mind a gyerekek, mind a felnő ttek talá lhatnak é rdekes programokat maguknak a repertoá rbó l. Februá r 14é n pé nteken 19 ó rá tó l a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r ö rvendezteti
meg né ző ket a “Bá lint napi pajzá n tö rté netek” cım
́ ű elő adá sá val, ide a
16 é v feletti lelkes kö zö nsé get vá rjá k szeretettel. 15-é n szombaton 14
ó rá tó l a Faluhá z dolgozó i szerveznek farsangi dé lutá nt, ahova szeretettel vá rjá k a gyerekeket jelmezbe bú jva, belé pő egy tá nyé r é des vagy
só s há zisü temé ny. A dé lutá n folyamá n kipró bá lhatjá k tö bbek kö zt a
Kahoot, a QR kó d, a Just Dance já té kokat, de lesz lehető sé g á larcokat
ké szıt́eni é s dıśzıt́eni, ó riá s puzzleket kirakni, valamint jelmezversenyre is sor kerü l majd. A dé lutá n zá rá saké nt á tadá sra kerü lnek az á larcké szıt́ő rajzpá lyá zat, valamint a jelmezverseny dıj́ai is. A Ké szıt́s farsangi á larcot! cım
́ ű rajzpá lyá zat dıj́azottjai iskola alsó s kategó riá ban első helyezett lett Bó dis Nikolett, má sodik helyen Stadler Hanga Eszter vé gzett, mıǵ a harmadik helyezett Nó grá di Blanka mű ve lett. Iskola felső s kategó riá ban
első helyen Mé szá ros Noé mi vé gzett, má sodik helyezett Farkas Alexandra lett, mıǵ a harmadik helyet Komjá ti
Tamara Melissza mű ve é rte el. Kü lö ndıj́akat kerá mia á larc kategó riá ban osztott ki a zsű ri, itt első helyezé st Fá biá n
Hanna kapott, mıǵ má sodik helyen Kubala Nó ra é s Szabó Izabella mű ve vé gzett, harmadik helyezett Gyuris Tamá s
lett. Kö szö njü k a sok szé p mű vet! Az elké szü lt pá lyamunká kbó l kiá llıt́á st rendeztü nk a Faluhá z elő teré ben.

SZOMSZÉD TELEPÜLÉS DIÁKJAI KUTATTAK NÁLUNK AJÁNDÉK TABLETET KAP MINDEN RÉSZTVEVŐ

Forráskútiak a Legjava nyomában Ingyenes oktatás okos eszközökre
A Magyar Orszá ggyű lé s, a Hungarikum Bizottsá g, valamint
a Nemzeti Mű velő dé si Inté zet tá mogatá sá val meghirdetett „Erté kek, kincsek, hagyomá nyok a Ká rpá t-medencé ben” cım
́ ű veté lkedő kereté n belü l a tavalyi győ ztes Forrá skú ti Altalá nos Iskola 3 tanuló ja (Borbá s Lorina Marion, Nagy Natá lia é s Tö rö k Karolin) csoportvezető jü kkel,
Kocsispé terné Hunyadvá ri Evá val Bordá nyba é rkeztek,
hogy megismerkedjenek telepü lé sü nk első szá mú termé kcsalá djá val, a Legjavá val. A má r má sodik forduló ban já ró
csapatnak a Faluhá zban tartottak egy rö gtö nzö tt kó stoló val egybekö tö tt termé kbemutató t az inté zmé ny dolgozó i. A fiatalok nagy é rdeklő dé st mutattak a helyben ké szü lt finomsá gok irá nt. Megtudtuk tő lü k, hogy szombat
dé lelő tt felkeresik a szö vetkezetü nk irá nyıt́á sa alatt lé vő
Helyi-Sé g ké zmű ves termé kek boltjá t is. Sok sikert kıv́á nunk nekik a versenyben!

Ingyenes é lmé nydú s tanulá stechnika csoport indul kö zé piskolá sok szá má ra Bordá nyban, a Faluhá zban. A ré sztvevő diá kok elsajá tıt́hatjá k hogyan nö velhetik a tanulá si
motivá ció jukat, hogyan csö kkenthetik a teljesıt́mé nyszorongá sukat, megismerhetnek figyelem- é s memó riafejlesztő straté giá kat, valamint jegyzetké szıt́é si é s lé nyegkiemelé si praktiká kat, tantá rgyak megtanulá sá hoz szü ksé ges forté lyokat. A mó dszerek elsajá tıt́á sá val é s alkalmazá sá val hozzá já rulhatnak a diá kok, hogy rö videbb idő
alatt mé lyebb é s tartó sabb tudá sra tegyenek szert, ezá ltal eredmé nyesebbek lehessenek. A foglalkozá sok szombatonké nt zajlanak 9.00-12.30 ó rá ig. Idő pontok: 2020.
má rcius 7., 14., 21., 28. Bő vebb informá ció é s jelentkezé s:
Faluhá z - Bordá ny, Park té r 1., telefon: +36/30/9073654. Ha van olyan kö zé piskolá s ismerő se, akinek szü ksé ge lehet erre a ké pzé sre, hıv́ja fel a figyelmé t rá !
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Jegyek korlátozott számban megvásárolhatóak a Bordányi Faluház és Könyvtárban!

Tudd meg a hatékony tanulás titkát!

Csü tö rtö k

Bemutatja:

INGYENES TANULÁSTECHNIKAI FOGLALKOZÁSOK

Meseautó

- zenés vígjáték két felvonásban

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 tanfolyamon 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 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 17-19-ig, valamint 24-26-ig
TANULJON TÁNCOLNI PÁLINKÓ LUJZÁTÓL ÉS PÁRJÁTÓL kerü l megtartá sra. Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé nt ké rjü k keresse bizalommal Farkas-Szé p VikTársastánc vasárnap délutánonként tósekriairáGINOP
6.1.2 mentort szemé lyesen a Faluhá z inMint arró l korá bban má r beszá moltunk a Faluhá z ad he- formá ció s pultjá ná l vagy telefonon a 62/588-516-os
lyet annak a tanfolyamnak, ami az ö nfejleszté s, a mozgá s, vagy a 30/965-0771-es szá mon.
a klubé let ré gi/ú j formá já t szeretné kın
́ á lni a tá rsastá nc
eszkö zé vel. A Pá linkó Lujza é s Lengyel Zoltá n tá nctaná - Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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