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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

INFORMATIKAI ÉS IDEGENNYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATJÁK

Szinte ingyen tanulhat idegennyelveket decembertől
Tudásod a jövőd! Százezer felnőtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem látott mértékű képzési
támogatásának köszönhetően. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkező bő
két évben. Az informatikai- és a nyelvképzésnek köszönhetően sokan visszatérhetnek a munkaerőpiacra. A Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által megvalósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" című kiemelt
projekt olyan támogatást nyújt, amely elősegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös céljának; a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos
összértékű felnőttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakói felé.
A képzések 2012. december elején indulnak, az ország egész területén.
Két évig folyamatosan - minimálisan 100 ezer főt - fognak képezni. A fejlődés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak segítséget azzal is,
hogy a programba a hátrányos- és leghátrányosabb helyzetű kistérségek
lakóit nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesítik (ők 98%os támogatásra jogosultak). Az informatikai és idegen nyelvi tudással
nemcsak az információk köre bővül, hanem komfortosabbá válik a mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési esély
is a munkaerőpiacon. A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülőket, a legszegényebb környezetből jövő jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, nincs nappali
tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya, és nem vesz igénybe más, azonos témájú
európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek,
maximum bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg elhasználására válik jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képző bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész.
A programról részletesen tájékozódhat a www.tudasodajovod.hu oldalon, további információ kérhető a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban vagy Kiss-Patik Pétertől (30) 747-2068-as mobil telefonszámon.
AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATJA A SZŰRŐHETET

COPD vizsgálat tüdőbetegeknek
Ajánlott krónikus köhögés, köpetürítés, 40 évnél idősebb dohányzó, terhelésre fulladó (öltözködés, lépcsőnjárás, fizikai
munka, éjszakai fulladás esetén) és panaszmentes érdeklődők számára. Olyan kezelt betegek is jelentkezzenek akiknek
a Berodual és a Ventolin spray igénye heti 2 alkalomnál több.
Ez a légzésfunkciós vizsgálat abból áll, hogy a páciens vesz
egy mély lélegzetet, és egy másodpercen keresztül gyorsan
fújja ki a levegőt. Eközben egy számítógépes műszer segítségével mérhető, hogy az illető a megadott időintervallumban hány százalékát engedi ki a bent lévő
levegőnek. Az egészséges
tüdő egy másodperc alatt
képes a beszívott levegőLégzésfunkciós vizsgálatot is végeznek
nek a 80%-át kifújni, a beteg tüdő nem. A vizsgálati eredményből kiderül, hogy a páciensnek van-e krónikus légúti
megbetegedése.
Vizsgálat időpontja: 2012. november 21. (Szerda) 13:30,
vizsgálat helye: I. sz. Háziorvosi rendelő, vizsgáló orvos: Dr.
Treer Mária. Előzetes időpont egyeztetés szükséges !
A Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány összesen
340.000 Ft-al támogatja az egészségügyi szűrőhét megrendezését, amelyből 50.000 Ft a 2 év alatti gyermekek vérmér-

gezés és agyhártyagyulladás megelőzését szolgáló védőoltásra fordítható, 290.000 Ft pedig a felnőtt lakosság részére
szervezett egyhetes szűrőhét további programjaira fordítódik, így a lakosság ingyenesen vagy kedvezményesen vehet
részt ezeken a vizsgálatokon. A Közalapítvány ezúton köszöni meg a lakosságnak a szűrőhétre elmúlt évben felajánlott
összegeket, remélik az idei évben is sokan hozzájárulnak a
program további megrendezéséhez és lebonyolításához.
ÖNKÉNTESEN TAKARÍTOTTÁK KI AZ ÁRKOKAT

Lakossági összefogás
Elkészült a Kocsispéter Zoltán és Mészáros Károlyné Sárika
vezetésével és
több, mint 20
gazda támogatásával működő önkéntes csatornatársulás a 2012.
évi munkálatokkal. Az árkok takarítására és profilozására is sor
került. Ismét egy
szép lakossági
összefogásnak leAz elkészült, kitakarított árok a Bordány dűlőben
hetünk szemtanúi! Köszönjük a résztevők munkáját!

KÖTELEZŐ REGISZTRÁLNI NOVEMBER 30-IG

KÖZÉPISKOLÁSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK

Agrárkamarai regisztráció

Külföldi ösztöndíjprogram

Gazdálkodók, élelmiszer-előállítók figyelem: KÖTELEZŐ
AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az augusztus 1-től
hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 121. között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új
NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági tárEddig már közel 100 ezren
teljesítették kötelezettségüket
saságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, verseny-képességének
növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. Határidő:
2012. november 30. A törvény előírja, hogy a leendő tagok
2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül:
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ftos nyilvántartásba vételi díjat.
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon,
mert a november 30-i határidő a kamarai választásokon való
részvételre nézve jogvesztő!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80/911-078 (zöld
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara
ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

Az UWC Magyarország idén is 10. és 11. évfolyamos középiskolás diákok jelentkezését várja kétéves nemzetközi ösztöndíjprogramjára. A nemzetközi oktatáson, élményeken és a
közösségért végzett szolgálaton keresztül a United World
Colleges iskolák arra nevelik a fiatalokat, hogy felelős, környezettudatos, a politika terén tájékozott állampolgárok legyenek, akik a béke és igazságosság, a megértés és az együttműködés eszméinek elkötelezettjei, és tetteikkel, személyes
példamutatásukkal ezen eszmék gyakorlati megvalósítására
törekednek. Az iskolák arra buzdítják végzőseiket, hogy tanulmányaik befejeztével térjenek vissza hazájukba, és a nemzetközi közösségben szerzett tapasztalatok otthoni kamatoztatásával járuljanak hozzá országuk fejlesztéséhez, modernizálásához, versenyképessé tételéhez. Az iskolák által felajánlott ösztöndíjak fedezik a külföldi tartózkodás, így a szállás,
étkezés és a tanulmányok teljes költségét, a két évre körülbelül 50.000-90.000 USD értékben. További információkat az
ösztöndíjkiírással kapcsolatban honlapunkon találhatja
meg:http://uwc.hu/hu/application.html

NOVEMBER 28., SZERDA 17 ÓRA, FALUHÁZ

Folytatódnak a gazdaelőadások
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében tovább
folytatódik a gazdáknak és termelőknek szervezett előadássorozat. Az idei év következő előadására november 28-án,
szerdán 17 órakor kerül sor a Faluház nagytermében, ahová
várják a helyi és környékbeli gazdákat egyaránt.
CSONKA JÓZSEFNÉ FELAJÁNLÁSA A SOK VIRÁG

Árvácskát ültettek
Lakossági felajánlásból ültettek árvácskát a bordányi Polgármesteri Hivatalhoz és a
Szent István térhez. Csonka Józsefné támogatásának
köszönhetően szépült meg
mindkét terület.
Ezúton is köszönjük a támogatást!
Az árvácskák a Polgármesteri Hivatal előtt

Teremfoci sorsolás
2. forduló 2012. november 21. (szerda):
Park Söröző - Club1001 17:30; Kiss Team FC Bebőrözlek 18:15; Unicum FC - Bordány II. 19:00; Häfen - Hattrick BSK 19:45;
Pályakezdők – Vakok 20:30.

IDŐJÓS
Hétfő
6°C
2°C
Borult

Felajánlásokat várnak
1 db 4,2 VB gerenda, 500 db bontott tömör
tégla, 3 db 1,8 m áthidaló, 4 q mész, 1,5 m3
folyami homok és bánya homok, 5 q cement. Bővebb tájékoztatás a hivatal infor- Borult
mációs pultjánál kapható.
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Marhahús
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Borult

Csütörtök
5°C
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Zöldborsóleves
Sertéssült vegyes körettel
Magyaros
karfiolleves
csipet tésztával
11.21.
04.25. SZ
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Zúzapörkölt galuskával

Borult

Péntek

Zöldbabfőzelék fasírttal, sütemény

Burgonyaleves

6°C
2°C

Hentesborda törtburgonyával
Francia hagymakrémleves
kenyérkockával
11.22.
04.25. CS
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Burgonygombóc
leves
Almaleves

11.23.
04.25. P
H

Tejfölös
sertésgulyás
Jércemell-filé
raguleves

Csibemájjal töltött gombafejek rántva
petrezselymes rizzsel, tartár
Tejfölös sertés hústekercs hasábburgonyával, fejes saláta

Borult

Szombat

Tyúkcomb-pörkölt tésztával, csemege
uborka
Rakott brokkoli
Tejberizs kakaós cukorral

9°C
4°C
Zápor

Vasárnap
10°C
3°C

Káposztás tészta
Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
vágott

2°C

5°C
2°C

Mustáros tokány makarónival

Tésztás-sajtos csirkemell-filé

6°C

Szerda

Paradicsomos húsgombóc
törtburgonyával

Csirkemell-filé kukoricalisztes
bundában rizibizivel, uborka saláta

Kedd

Zápor

