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Az	álarckészítő	pályázat	nyerteseit	a	Faluházban	díjazzák
„BÁLINT	NAPI	PAJZÁN	TÖRTÉNETEK”	A	BASZK	ÉS	A	BOROSTYÁN	DALKÖR	KÖZÖS	ELŐADÁSÁBAN	

747	millió	forintos	költségvetéssel	indul	az	idei	év	
A	2020-AS	ÉV	ELSŐ	TESTÜLETI	ÜLÉSÉN	TÖBB	FONTOS	KÉRDÉSBEN	DÖNTÖTTEK	A	KÉPVISELŐK		

Február 13-án, csütörtökön délután tartotta Bordány Nagyközség O� nkormányzata az idei év első testületi ülését. 
Tizenöt pont megtárgyalása szerepelt a napirendek között, a kiemelt téma természetesen a település 2020. évi 
költségvetésének elfogadása volt. Elsőként a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgár-
mesteri döntésekről számolt be Tanács Gábor polgár-
mester, aki ismertette a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint az elmúlt 
időszak bizottsági döntéseit. A következőkben a pol-
gármester, alpolgármester szabadságának megállapı-́
tásáról és ennek ütemezéséről döntöttek a testület tag-
jai. Az önkormányzati ingatlanok optikai hálózattal tör-
ténő összekötéséhez szükséges beruházás megvalósı-́
tásának lehetőségét is áttekintették, döntés született a 
civil szervezetekkel, egyesületekkel kötött megállapo-
dások értékeléséről és a 2020. évi helyi kezdeménye-
zések támogatásáról. Jóváhagyták a településvezetők 
az idei közfoglalkoztatási tervet, melynek értelmében összesen hét fő foglalkoztatására kerülhet sor. A képviselő-
testület a 2020. évi költségvetését 747 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, a takarékos és át-
gondolt gazdálkodásnak köszönhetően ismételten hiánymentesen. Elfogadták a Bordányi Településfejlesztő 
Nonprofit Kft. üzleti tervét, jóváhagyták a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapo-
dását is. Beszámolt tevékenységéről az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár, ezzel párhuzamosan 
elfogadásra került az intézmény 2020. évi munka- és szolgáltatási terve is. Módosıt́ották a képviselők az Apraja-
falva O� voda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét is. A napirendi pontok között sze-
repelt a területi védőnői jelentés megtárgyalása, a mórahalmi járás egészségtervének megvitatása és az orvosi 
ügyelet feladat-ellátási szerződése kapcsán szükséges döntés meghozatala. Az ülés végén beszámolt tevékenysé-
géről a Települési E� rtéktár Bizottság, az egyebek napirendi pontban pedig a képviselők március végéig meghosz-
szabbıt́ották a takarék épületére kiıŕt ötletpályázatot.

A Faluház és Könyvtár már sokadik éve csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. Ebben az év-
ben mind a gyerekek, mind a felnőttek találhatnak érdekes programokat maguknak a repertoárból. Február 14-

én pénteken 19 órától a Bordányi Amatőr Szıńjátszó Kör örvendezteti 
meg nézőket a “Bálint napi pajzán történetek” cıḿű előadásával, ide a 
16 év feletti lelkes közönséget várják szeretettel. 15-én szombaton 14 
órától a Faluház dolgozói szerveznek farsangi délutánt, ahova szere-
tettel várják a gyerekeket jelmezbe bújva, belépő egy tányér édes vagy 
sós házisütemény. A délután folyamán kipróbálhatják többek közt a 
Kahoot, a QR kód, a Just Dance játékokat, de lesz lehetőség álarcokat 
készıt́eni és dıśzıt́eni, óriás puzzleket kirakni, valamint jelmezverseny-
re is sor kerül majd. A délután zárásaként átadásra kerülnek az álarc-
készıt́ő rajzpályázat, valamint a jelmezverseny dıj́ai is. A Készıt́s farsan-

gi álarcot! cıḿű rajzpályázat dıj́azottjai iskola alsós kategóriában első helyezett lett Bódis Nikolett, második he-
lyen Stadler Hanga Eszter végzett, mıǵ a harmadik helyezett Nógrádi Blanka műve lett. Iskola felsős kategóriában 
első helyen Mészáros Noémi végzett, második helyezett Farkas Alexandra lett, mıǵ a harmadik helyet Komjáti 
Tamara Melissza műve érte el. Különdıj́akat kerámia álarc kategóriában osztott ki a zsűri, itt első helyezést Fábián 
Hanna kapott, mıǵ második helyen Kubala Nóra és Szabó Izabella műve végzett, harmadik helyezett Gyuris Tamás 
lett. Köszönjük a sok szép művet! Az elkészült pályamunkákból kiállıt́ást rendeztünk a Faluház előterében.
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A Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság, valamint 
a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával meghirde-
tett „E� rtékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencé-
ben” cıḿű vetélkedő keretén belül a tavalyi győztes For-
ráskúti A� ltalános Iskola 3 tanulója (Borbás Lorina Mari-
on, Nagy Natália és Török Karolin) csoportvezetőjükkel, 
Kocsispéterné Hunyadvári E�vával Bordányba érkeztek, 
hogy megismerkedjenek településünk első számú termék-
családjával, a Legjavával. A már második fordulóban járó 
csapatnak a Faluházban tartottak egy rögtönzött kósto-
lóval egybekötött termékbemutatót az intézmény dolgo-
zói. A fiatalok nagy érdeklődést mutattak a helyben ké-
szült finomságok iránt. Megtudtuk tőlük, hogy szombat 
délelőtt felkeresik a szövetkezetünk irányıt́ása alatt lévő 
Helyi-Ség kézműves termékek boltját is. Sok sikert kıv́á-
nunk nekik a versenyben!

Mint arról korábban már beszámoltunk a Faluház ad he-
lyet annak a tanfolyamnak, ami az önfejlesztés, a mozgás, 
a klubélet régi/új formáját szeretné kıńálni a társastánc 
eszközével. A Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán tánctaná-
rok nevével fémjelzett tánciskola 2020. február 16-án va-
sárnap 14 órás kezdéssel várja mindazokat, akik nyitot-
tak a társasági élet, a mozgás, a mentális egészségmeg-
őrzés, a tanulás e formája iránt. A kezdő (bronz szintű) 
társastánc kurzuson az alapoktól kezdve 4-5 figurán ke-
resztül történik a táncok elsajátıt́ása. Az oktatók könnyű, 
gyorsan megtanulható, jól használható, mutatós figurá-
kat tanıt́anak a résztvevőknek. A 10 tanórás tanfolyam 
dıj́a 15.000 Ft résztvevőnként. Időpont: 2020. február 
16. (vasárnap) 14.00-15.00. Helyszıń: Bordányi Faluház. 
Várunk mindenkit szeretettel! Jelentkezni személyesen a 
Faluház információs pultjánál, illetve telefonon a 62/588-
516 vagy a 30/965-0771-es telefonszámon lehet.

Ingyenes élménydús tanulástechnika csoport indul kö-
zépiskolások számára Bordányban, a Faluházban. A részt-
vevő diákok elsajátıt́hatják hogyan növelhetik a tanulási 
motivációjukat, hogyan csökkenthetik a teljesıt́ményszo-
rongásukat, megismerhetnek figyelem- és memóriafej-
lesztő stratégiákat, valamint jegyzetkészıt́ési és lényegki-
emelési praktikákat, tantárgyak megtanulásához szüksé-
ges fortélyokat. A módszerek elsajátıt́ásával és alkalma-
zásával hozzájárulhatnak a diákok, hogy rövidebb idő 
alatt mélyebb és tartósabb tudásra tegyenek szert, ezál-
tal eredményesebbek lehessenek. A foglalkozások szom-
batonként zajlanak 9.00-12.30 óráig. Időpontok: 2020. 
március 7., 14., 21., 28. Bővebb információ és jelentkezés: 
Faluház - Bordány, Park tér 1., telefon: +36/30/907-
3654. Ha van olyan középiskolás ismerőse, akinek szük-
sége lehet erre a képzésre, hıv́ja fel a figyelmét rá! 

Forráskútiak	a	Legjava	nyomában
SZOMSZÉD	TELEPÜLÉS	DIÁKJAI	KUTATTAK	NÁLUNK

Társastánc	vasárnap	délutánonként
TANULJON	TÁNCOLNI	PÁLINKÓ	LUJZÁTÓL	ÉS	PÁRJÁTÓL	

A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkenté-
se” program keretein belül tablet tanfolyamot hirde-
tünk külsős felnőttképző cég közreműködésével. A 
normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a gyor-
sıt́ott, hétvégi tanfolyamok két egymást követő hétvé-
gén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 év 
közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak kö-
zépiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hall-
gatói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy időben 
hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informa-
tikai képzésben. A résztvevők elsajátıt́hatják az okos-
eszköz (tablet) használatát, a képzés elvégzéséről ta-
núsıt́ványt kapnak, illetve a képzés során használt tab-
letet a tanfolyam végeztével saját használatra megkap-
ják. A következő képzés 2*3 napos hétvégi tanfolyam 
lesz, amely 2020. április 17-19-ig, valamint 24-26-ig 
kerül megtartásra. Amennyiben érdeklődik a képzé-
sek iránt kérjük keresse bizalommal Farkas-Szép Vik-
tória GINOP 6.1.2 mentort személyesen a Faluház in-
formációs pultjánál vagy telefonon a 62/588-516-os 
vagy a 30/965-0771-es számon.

Tudd	meg	a	hatékony	tanulás	titkát!
INGYENES	TANULÁSTECHNIKAI	FOGLALKOZÁSOK

Ingyenes	oktatás	okos	eszközökre
AJÁNDÉK	TABLETET	KAP	MINDEN	RÉSZTVEVŐ
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Elvétve	felhős


	Page 1
	Page 2

