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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Jövő péntektől beszerezhető Bordány
2021-es asztali naptára

A napokban ké szü l el a Faluhá z é s Kö nyvtá r munkatá rsainak koordiná lá sá ban Bordá ny 2021-es asztali naptá ra.
A má r hagyomá nyosan tö bb é ve elké szü lő kalendá rium minden é vben sok-sok helyi rendezvé ny fotó já t, egy-egy
fontos pillanat emlé ké t elevenıt́i fel. A kiadvá ny szerkesztő i ebben az é vben kü lö nö sen nagy hangsú lyt fektettek
arra, hogy miné l tö bb olyan ké p kerü ljö n bele, amelyen
telepü lé sü nk szervezeteinek tagjai, lakó i szerepelnek, hasonló an egy nagy csalá di naptá rhoz. Tová bbá tartalmazza
a legfontosabb kö zé rdekű telefonszá mokat, de kö nnyen
nyomon kö vethető belő le pé ldá ul a kü lö nbö ző hulladé kgyű jté sek idő pontjai is. Nagyon fontos, hogy az inté zmé nyek é s civil szervezetek má r novemberre elké szıt́ik jö vő
é vi programtervü ket, ıǵy elő re lehet tervezni a telepü lé si
programokat. Nagy segıt́sé g lehet egy csalá di esemé ny
szervezé sé né l is, hiszen má r elő re lehet tudni, hogy a Homokhá tsá g Szıv́é ben van-e arra a napra program, esetleg
ü tkö zik-e valakinek a rendezvé nyé vel. A naptá r elké szıt́é sé ben fontos szerepet já tszanak a helyi vá llalkozá sok,
akik tá mogatá sukkal já rulnak hozzá a nagykö zsé g é leté ben fontos kiadvá ny elké szü lté hez.
A naptá r a Bordá nyKá rtyá val rendelkező k szá má ra ingyenesen á tvehető , mıǵ a ká rtyá val nem rendelkező k is jelké pes 300 forintos á ron az asztali, mıǵ 350 Forint ellené ben a falra is akasztható verzió t kaphatjá k meg. Akinek
mé g nincs helyi naptá ra, miné l elő bb szerezze be, hogy mé g a kará csonyfa alá is bekerü lhessen. A szın
́ es kiadvá nyt
a Faluhá z ajtajá ná l december 18-á n, pé nteken kezdik meg kiosztani, á rusıt́ani a kö vetkező idő pontokban: 18-á n
8-18 ó rá ig, 21-é n é s 22-é n 8-16 ó rá ig, mıǵ 23-á n 8-18 ó rá ig. Illetve az ö nkormá nyzati ablakná l is megvá sá rolható
lesz 18-á n 8-12 ó rá ig, majd 21-é n é s 22-é n 8-16 ó rá ig. Bordá nyKá rtyá val csak a Faluhá zban lehet á tvenni a naptá rat.

Játszótér felújítás és bővítés a Dózsa téren
-

A Dó zsa té ri já tszó té rre já ró gyerekek szü lei ajá nlottá k fel, hogy szıv́esen bekapcsoló dná nak a já tszó té ri fa eszkö zö k lefesté sé be. A já tszó té ren folyamatban van a já té kok é ves biztonsá gi felü lvizsgá lata é s minő sıt́é se, ennek
eredmé nyé t kö vető en, amennyiben az
idő já rá s má r engedi, a szü lő kkel együ ttmü kő dve jö vő é v kora tavaszá n megkezdő dhetnek a karbantartó munká latok.
Jó hıŕ viszont, hogy a meglé vő já té kok
megrongá lt, elhaszná ló dott ré szeinek
cseré je is folyamatosan zajlik, ıǵy a ké ttornyú vá rhoz má szó há ló t é s fü ggő hidat, valamint egy ú j csú szda elemet é s
kapaszkodó kat vá sá rolt az ö nkormá nyzat. A mé rleghinta is megú jult: ú j gerendá t kapott az eszkö z é s az egyik lapü lő ke is pó tlá sra kerü lt.
Uj elemké nt a rendszeresen megrongá lt
má szó gú la helyett egy já té knapforgó t szereztek be, mıǵ az eltö rt ré gi rugó s já té k helyett is egy ú j kerü lt felá llıt́á sra.
Kö zkıv́á natra a rugó s csirke mellé egy rugó s kutyá t is visszahelyeztek.

Gondozót keres az ISZEK
Az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont a Kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. é vi XXXIII. tö rvé ny 20/A. § alapjá n pá lyá zatot hirdet gondozó munkakö r betö lté sé re. A jogviszony hatá rozott idejű , helyettesıt́é s cé ljá bó l 2021.01.01-tő l 2021.08.31-ig tartó kö zalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatá s jellege teljes
munkaidő . A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje december 18. A munkakö r legkorá bban 2021. januá r 1.
napjá tó l tö lthető be. Ré szletek a bordany.com-on.

Munkatársakat keres az óvoda
Az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de a Kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. é vi XXXIII. tö rvé ny 20/A §
alapjá n pá lyá zatot hirdet ó vodapedagó gus, valamint
pedagó giai asszisztens munkakö rö k betö lté sé re. A kö zalkalmazotti jogviszony idő tartama hatá rozott idejű ,
2021.01.01-tő l 2021.07.31-ig tartó kö zalkalmazotti
jogviszony, a foglalkoztatá s jellege teljes munkaidő . A
pá lyá zatok benyú jtá sá nak hatá rideje december 18. A
munkakö rö k legkorá bban 2021. januá r 1. napjá tó l tö lthető k be. Ré szletek a bordany.com-on.
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Má sik ilyen kezdemé nyezé s egy fotó pá lyá zat volt. A
szervező k há zilag barká csolt adventi koszorú kró l, ajtó dıśzekrő l vá rtak fotó kat. A bekü ldö tt ké pekre az inté zmé ny hivatalos facebook oldalá n lehetett szavazni. A
nyertesek a kö vetkező k lettek: 1. helyezett: Berta Szilvia, 2. helyezett: Valká r Anna, 3. helyezett: Sá ndorné
Vass Bettina. A szavazó k kö zti sorsolá s nyertese Dudá s
Gizella. A nyeremé nyek elő re egyeztetett idő pontban
á tvehető k a Faluhá zban. Ezú ton is gratulá lunk a nyerteseknek é s mindenkinek, aki bekü ldte a koszorú já t.

Szünetel a hulladékgazdálkodási
szerv személyes ügyfélfogadása
Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft.,
mint hulladé kgazdá lkodá si kö zszolgá ltatá si tevé kenysé get ellá tó szervé nek 2020. december 21. (hé tfő ) napjá tó l – 2021. januá r 04. (hé tfő ) napjá ig szemé lyes ü gyfé lfogadá sa szü netel. Hulladé kgazdá lkodá ssal kapcsolatos ü gyek inté zé sé vel ez idő alatt az alá bbi elé rhető sé geken kereshetik Tá rsasá gukat. Konté ner megrendelé st ıŕá sban tudjá k elfogadni, amely e-mail formá já ban
a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu cım
́ en igé nyelhető . Az e-mail az alá bbi adatokat kell, hogy tartalmazza: igé nylő neve, felhaszná lá si hely cım
́ e, igé nyelt konté ner ű rmé rté ke, tervezett ki é s beszá llıt́á s dá tuma, kapcsolattartá si adatok. A há zhoz menő lomtalanıt́á s a 0679/524-821 telefonszá mon igé nyelhető . A lomtalanıt́á si igé ny leadá sá hoz vá lassza a 4-es menü pontot (Lomtalanıt́á s), azt kö vető en tá rcsá zza a felhaszná lá si hely
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BBQ csirkeszárny rizzsel

Borsostokány rizzsel, vegyes vágott

- mert mindenki ezt olvassa!

Az advent kö zeledté vel tö bb izgalmas kezdemé nyezé s
is akadt telepü lé sü nkö n, amelyek kö zü l tö bbet a vıŕushelyzet ellené re is meg lehetett való sıt́ani. Az egyik ilyen
volt a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r rajzpá lyá zata, amit
ó vodá soknak é s iskolá soknak hirdettek ki. A pá lyá zat
té má ja "Mikulá sra vá rva" volt. Rengeteg szé p rajz é s
festmé ny é rkezett be, amelynek eredmé nyeit itt kö zö ljü k. Ovodá sok: 1. helyezett: Mé nesi Olivé r, 2. helyezett:
Lajkó Lé na, 3. helyezett: Ková cs Petra. Alsó tagozatosok: 1. helyezett: Avramucz Kincső , 2. helyezett: Tari
Borka, 3. helyezett: Katona Janka. Felső tagozat: 1. helyezett: Gyuris Dorina, 2. helyezett: Komjá ti Tamara, 3.
helyezett: Szabó Edua. A nyeremé nyeiket az ó vodá ban
é s az iskolá ban kapjá k meg a helyezettek.

irá nyıt́ó szá má t. Bő vebb informá ció t a bordany.comon talá lhat.

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