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Hírek
2016. 17. szám

A NEVEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ, VAGY A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KÉRHETŐ 2016. JÚLIUS 4-IG

Virágosítási és környezetszépítési verseny Bordányban
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016-ban meghirdeti a települési virágosítási és környezetszépítési versenyt. A verseny
célja a település idegenforgalmi vonzerejének, a nagyközség virágfelületek 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 munkahely és vállalkozás is
elismerésben részesül.
A verseny nevezési határideje július 4-e, hétfő. A nevezési lap letölthető a www.bordany.hu weboldalról,
vagy közvetlenül kérhető és leadható a Polgármesteri
Hivatal ügyfélpultjánál is. A verseny okleveleit, díjait
2016. szeptember 10-én, szombaton a IV. Kecskeverse- Három kategóriában kerül meghirdetésre a verseny
nyen és Helyi Ízek Fesztiválján adják át a Park téren!
VENDÉGÜNK LESZ MEDJUGORJE PLÉBÁNOSA IS

KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUSAN NYÚJTHATÓ BE

Medjugorjei Lelki Nap június 4-én

Agrárkamarai tagdíjbevallás júniusban
Az agrárkamarai tagdíjbevallási időszak 2016. június 1-től
június 30-ig tart. Kizárólag elektronikusan a NAK e-Irodáján
keresztül tehető meg. A falugazdász segítségét a falugazdász
irodában tudja igénybe venni. Személyes okmányokat és a
2015. évi bevétel összegét hozza magával a bevallás elkészítéséhez. Bővebben Bordány honlapján „Gazda ügyek“ linknél olvashatnak. Információért keressék ügyfélfogadási időben Tóth András falugazdászt, elérhetősége: 30/327-3077.
FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ TÉRKÉP KÉSZÜLT

Eladó bordányi ingatlanok adatbázisa
Bordány Nagyközség Önkormányzata január elején kezdett
adatbázis építésbe a településen található eladó ingatlanokról, hogy segítse mind az eladók, mind pedig a nagyközségben telket, vagy házat vásárolni szándékozókat. Már elérhető
az a folyamatosan frissülő térkép, amivel nyomon lehet követni ezeket az ingatlanokat interneten keresztül is. A település honlapján, a www.bordany.hu weboldalon található linken megtekintheti a jelenleg eladásra váró bordányi telkeket,
ingatlanokat. Amennyiben eladni kíván építési telket, vagy
házat, kérjük regisztráljon a honlapon található linken, hogy
segíteni tudjunk az eladásban. Ha időközben elkelt a regisztrált ingatlan, akkor jelezzék ezt a 62/588-510-es telefonszámon. Ha kérdésük van, vagy információra lenne szükségük
keressék fel a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultját, ahol szívesen segítenek Önöknek!
Tekintse meg Ön is legújabb videós híreinket
a „Hírek Bordányból“
elnevezésű youtube
csatornánkon!

SZABAD JÁNOS PROFESSZOR ÚR TART ELŐADÁST

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub meghívója
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Faluházzal közösen 2016. június 7-én, kedden 15:00 órakor előadást szervez „belső óra, napi ritmus“ címmel a Faluházban. Nagyon érdekes, a tudomány számára is nagy kihívást jelentő témáról Dr. Szabad János professzor úr - genetikus, biológus, egyetemi tanár, az
MTA doktora tart előadást. A professzor úrról azt is tudni kell
még, hogy a zsombói Népfőiskola előadója 34 éve, sok bordányi személyes ismerőse. Nagyapakét már végigszurkolta
unokái szereplését a bordányi kecskefuttatáson is. Nagyon
örülünk, hogy elfogadta a meghívást!
Kedves bordányi lakosok! Nagy szeretettel várunk minél
több érdeklődőt erre az előadásra, hiszen a tudományos élet
különlegességeiről hallhatunk előadást.
Szalai Antal és Börcsök Roland

A környező településekről is várják az érdeklődőket

Időpont: 2016. június 4. szombat, 10:00 óra! További információ kérhető a bordanysportkor@gmail.com e-mail címen
vagy a 30/747-2068-as mobilszámon.
III. HÍD-KÖR FÉLMARATON ÉS ÖRÖMFUTÁS

ELMARAD A JÚNIUS 3-RA HIRDETETT PROGRAM

Bordányi futókör tagjainak sikerei

Gyógy- és fűszernövény ismereti előadás

A Platán Sport Egyesület idén is megrendezte már hagyományosnak mondható, május végi sporteseményét, a Híd-kör
félmaratont és örömfutást. A harmadik alkalommal már több
mint százötvenen vettek részt a versenyen, a négy különböző
hosszúságú távon külön díjazták a nőket és a
férfiakat. 2024 méteres kategóriában a BorIDŐJÓS
dányi Futókör két ifjú tagja, Révész Bálint
Hétfő
és Révész Márton is dobogóra állhatott.
Gratulálunk nekik!
27°C

A Család-, Ifjúság- és Népességpolitikai Intézet CSP-CSBO15-C számú „Családbarát Ország 2015” című pályázata keretében a Kulturális és Szabadidős Egyesület közösségi programokat szervez, melynek célja a generációk közötti együttműködés erősítése. 4 hétvégén amatőr gyógynövény és fűszernövény ismereti tanfolyam kerül megrendezésre. A program

17°C
Zápor, zivatar

Kedd
27°C
14°C
A 2024 méteres táv nyertesei

Szerda

A kurzus keretében tapasztalt szakemberek osztják meg tudásukat
06.06.
04.25. H

HOZZA MAGÁVAL KEDVENC PRÓZARÉSZLETÉT

Felolvasóest a községi könyvtárban
2016. június 8-án, szerdán 16 órai kezdettel felolvasóestet
szervezünk a bordányi könyvtárban. Kérjük, hozza magával
kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy
elmondhat. Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő
kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is.
VÁRJÁK A FOCI IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ LÁNYOKAT

Női labdarúgó toborzó Bordányban!
A Bordány Sportkör labdarúgó toborzót hirdet felnőtt női és
az 1999. január 1. után született lányok részére korosztályos
csapataiba! Szeretettel várjuk Szegedről és a Homokhátság
településeiről minden labdarúgás után érdeklődő lányt a Bordány SK női labdarúgó szakágának toborzójára!

A
1 Daragaluska
leves
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

keretében többéves tapasztalattal rendelkező szakemberek
osztják meg velünk tudásukat egy gyakorlati segítséget nyújtó kurzus keretében. A következő előadásra június 17-én,
pénteken kerül sor a Faluház rendezvénytermében 17:00 órától, az előadó Tóth-Kelemen Erzsébet lesz. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!
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Rizses csirkés
karfiolleves

2 Jókai bableves

Zápor, zivatar

Csütörtök

A Párizsi szelet rizi-bizivel, uborkasaláta
B Ananászos csirkemell burgonyapürével
C Spenótfőzelék natúr szelettel, tükörtojás
A Tökfőzelék, rántott csirkecomb filével
B
körömmel,
C Csülökpörkölt
sósburgonyával, vegyes vágott

Bácskai rizses hús, káposztasalátával

Kapros csirkemell joghurttal,

A tejszínnel, tésztával

Parasztos sertésborda, törtburgonyával,

B csemege uborka
rántva, zöldséges rizzsel,
Gyümölcsleves
2
C Csirkemáj
tartármártás
06.10.
04.25. P
H

28°C
14°C

Tepsis karaj lilahagymás krémsajtban,

B pirított burgonyával
C Cukkínis tészta

06.07.
04.25. K
H
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Sertéspörkölt tarhonyával,
káposztasaláta

A Túrós bukta
B Káposztás tészta
tarhonya, csemege
C Krumplis
debrecenivel, cékla

26°C
16°C
Zápor

Péntek
27°C
16°C
Zápor, zivatar

Szombat
28°C
15°C
Zápor, zivatar

Vasárnap
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16°C
Zápor, zivatar

