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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

NEMZETI OVI-SPORT PROGRAM PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Multifunkciós sportpálya épülhet az óvodában
A kö zelmú ltban dö ntö tt a ké pviselő -testü let a Ovi Sport Kö zhasznú Alapıt́vá ny á ltal meghirdetett Nemzeti
Ovi-Sport Program pá lyá zat benyú jtá sá ró l. A projekt kereté ben egy 6×12 mé teres multifunkcioná lis mű fü ves pá lya kerü lhet kialakıt́á sra az Aprajafalva Ovoda é s Bö lcső de udvará n, ahol az
ó vodá sok szá mos labdajá té k (ké zilabda,
labdarú gá s, kosá rlabda, tenisz, lá btenisz,
rö plabda, tollaslabda) alapjait sajá tıt́hatjá k
majd el, ezzel is hozzá já rulva ahhoz, hogy
miné l tö bben kezdjenek el sportolni telepü lé sü nkö n. A pá lya a sportá gak kipró bá lá sá n tú l egyé birá nt olyan ü gyessé gi já té kok
gyakorlá sá ra is alkalmas, melyeket a hallá s- é s lá tá ssé rü lt gyermekeknek talá ltak
ki. A beruhá zá s ö sszkö ltsé ge megkö zelıt́i a
13 millió Ft-ot, amelyhez nyertes pá lyá zat
eseté n 30% ö nerő t kell biztosıt́ania az ö nA multifunkciós sportpálya látványterve
kormá nyzatnak. A pá lyá zatok elbıŕá lá sá ró l vá rható an 2017 ő szé ig dö ntenek, tá mogatott projekt eseté n a fejleszté s vá rható an 2018 tavaszá n való sulhat meg. A Magyar Ké zilabda Szö vetsé g
ó vodai orszá gos programjá nak az a cé lja, hogy má r a legkisebb korosztá lyt is az egé szsé ges é letre, a mozgá s
szereteté re nevelje, egyú ttal biztosıt́sa a sportolá shoz szü ksé ges optimá lis felté teleket. Buzá nszky Jenő , a legendá s Aranycsapat egykori tagja 2011 elejé n megalapıt́otta az Ovi-Foci Kö zhasznú Alapıt́vá nyt, melynek
cé lja, hogy orszá gszerte, illetve a hatá ron tú li magyar lakta terü leteken, a kö zszfé ra tá mogatá sá val, valamint
a magá ntő ke bevoná sá val, a lehető legtö bb ó vodá ban biztosıt́ott legyen az Ovi-Foci Program elindıt́á sa. A ké t
fő cé l, hogy az ó vodá sok sportá g-specifikus oktatá si programjá t az ó vó nő k egy ö ná lló ké pzé s kereté n belü l
elsajá tıt́sá k é s a gyermekeket ez alapjá n, ó vodai keretek kö zö tt oktassá k. Má sfelő l, hogy az ehhez szü ksé ges
sportinfrastrukturá lis beruhá zá sok sorá n speciá lis ovifoci sportpá lyá k lé tesü ljenek az orszá g minden ó vodá já ban, annak é rdeké ben, hogy a ké pzé s sportfunkcioná lis felté telei inté zmé nyi kereteken belü l adottak legyenek, ne kelljen a szü lő knek a gyermekeiket kü lö n, tö bbletkö ltsé get vá llalva sportoltatni.
ÁPRILIS 18-ÁN A KÖVETKEZŐ GYŰJTÉS VAN SORON SIKERESEN ZÁRULT A SZOMBATI GYIFŐS AKCIÓ

Kedden zöldhulladék szállítás! Gyorsjelentés az eredményekről
Április 18-án kedden kerül sor a következő zöldhulladék gyűjtésre Bordányban. A zsákba vágott füvet, virágot, falevelet, lágyszárú növényeket, kezeletlen kéreg darabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és
élelmiszer maradékot, fűrészport, fa forgácsot, száraz
szalmát lehet elhelyezni. Ugyancsak a zsákba kerülhetnek a zöldség- és gyümölcs maradványok, a kávézacc, tealevelek, tojáshéj és egyéb növényi származékok is. Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű
kötegekben, kévébe kötve kell kihelyezni a gallyakat,
faágakat fanyesedékeket, amelyből maximum 0,5 m3-t
szállítanak majd el. Akinek esetleg szüksége van a
gyűjtéshez kapcsolódóan plusz zsákra, az a Polgármesteri Hivatalban vagy a Faluházban tud igényelni!

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a
hétvégén szombaton bonyolította le az idei első,
tavaszi papír- és fémhulladék-gyűjtő akcióját. A hagyományos program gyorseredménye szerint két
hatalmas konténer fém és több utánfutónyi papír
gyűlt össze. A papírhulladékot még szombaton, a
fémhulladékot hétfőn délelőtt szállították el. Lajkó
Bálint ifjúsági polgármester elmondta, hogy a papír
súlya már ismert, 56 mázsát sikerült begyűjteni. Az
akcióról részletes beszámoló a Bordányi Naplóban
lesz majd olvasható! Az ifjúsági önkormányzat ezúton is köszöni a lakosság felajánlását, a segítőknek
pedig az önkéntes munkát, amivel hozzájárultak a
sikeres megvalósításhoz!

FÜLÖP-TANÁCS FANNI 38 CSILLAGOT GYŰJTÖTT BE

JEGYEK MÉG ÁPRILIS 20-IG VÁSÁROLHATÓK!

Könyv-faló eredményhirdetése

Iskolaest-jótékonyságból udvart

Apróhirdetés: Pusztamérgesi székhelyű építőipari
vállalkozás vállalja lakó- és nem lakóépületek építését
és felújítását. Érd.:06-30-981-7377
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TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSRÓL
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A bordányi falugadász friss hírei
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Mező gazdasá gi termelő ket é rintő tá jé koztató elő adá s lesz a Bordá nyi Faluhá zban á prilis 19-é n (szerdá n) dé lutá n 5 ó rá tó l. Szó esik a 2017. é vi terü letalapú tá mogatá sokró l, az ú j tá mogatá si jogcım
́ ekrő l,
illetve a vá ltozá sokró l. A terü letalapú tá mogatá s
elektronikus ü gyinté zé se á prilis - má jus 15. kö zö tt
lesz. A termelő k a tá mogatá si ké relem kitö lté sé hez
idő pontot ké rhetnek Bordá nyban a falugazdá szná l
vagy a Faluhá zban, az informá ció s pultná l.
SZOMBATON LESZ A MEGYE EGYES MÉRKŐZÉS

A Hódmezővásárhely II. érkezik
A hé tvé gi sportesemé nyek sorá t szombat 10 ó rakor
a nő i focicsapat L-IT SZEAC elleni talá lkozó ja nyitja,
majd ugyanezen a napon 16:30 ó rá tó l megye I-es focicsapatunk a HFC II gá rdá já t fogadja. Ifistá ink vasá rnap 15 ó rá tó l a Szé kkutast fogadjá k, mıǵ a Bordá ny II 16:30-tó l idegenben Algyő ellen já tszanak.
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Április 19-én, szerdán 15:00-tól csoportgyűlést
tartanak a Faluházban. Mindenkit szeretettel várnak!

Pacalpö rkö lt fő tt burgonyá val,
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Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
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Marhahú s erő leves eperszalag té sztá val
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Vágd ki és hozd magaddal a kupont! A jól ismert Frányó Péter által
készített vaníliás kürtöskalácsot most Bordányban is megvásárolhatod, a nagyméretű kürtöskalács 800 Ft helyett a kupon felhasználásával mindössze 500 Ft-ba kerül. Beváltható 2017. április 15-én,
szombaton 16.30-18.00 között a Bordányi Focipályán.

Má rcius 29-é n szerdá n kerü lt megrendezé sre a
Kö nyvfaló Kö nyv-faló pá lyá zat eredmé nyhirdeté se.
A program 2016 októ beré tő l 2017 má rciusá ig zajlott. Az olvasó pá lyá zat cé lja volt, hogy a gyerekeket
a csillagvadá szattal visszavará zsolja a kö nyvek é s
az olvasá s vilá gá ba. A versenyen alsó tagozatos diá kok vettek ré szt. Az 1. é vfolyamon 1. helyezett lett
Berná th Martin. A 2. é vfolyamon 1. helyezé st é rt el
Ajtai Virá g Regina 11 csillaggal, 2. helyezett lett Szabó Eszter, aki 9 csillagot gyű jtö tt ö ssze, 3. helyezé st
é rt el Frank Hanna 5 csillaggal. A 3. é vfolyamon Fü lö p-Taná cs Fannié lett az 1. hely, aki ö sszesen 38
csillagot gyű jtö tt ö ssze. A 4. é vfolyamon az 1. helyezett Csuka Marcell, 6 csillaggal, a 2. helyezett Berná th Amira lett 4 csillaggal. Minden versenyző jutalma 1-1 kö nyvcsomag volt. A verseny a Homokhá ti
Kö nyvtá ri Szö vetsé g é s a Nemzeti Együ ttmű kö dé si
Alap pá lyá zatá nak kö szö nhető en való sult meg. Ezú ton is gratulá lunk minden ré sztvevő nek!

KÜRTÖSKALÁCS KUPON 300 FT

A helyi kö nyvfaló k csapata

Szeretettel meghıv́já k Ont é s kedves Csalá djá t a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola á ltal szervezett
jó té konysá gi estre, amely 2017. á prilis 22-é n a
sportcsarnokban kerü l megrendezé sre. A belé pő jegy á ra 3500 Ft/fő , illetve gyerek- é s tá mogató jegy
pedig 1500 Ft. Vendé gek fogadá sa este hat é s hé t
ó ra kö zö tt, majd ezt kö vető en 19:00 é s 19:30 kö zö tt
egy kis meglepeté s mű sor vá rja a kedves vendé geket. A své dasztalos vacsorá ró l a Vadgesztenye Etterem gondoskodik, mıǵ a zené t a Casino együ ttes
szolgá ltatja. A rendezvé ny vé dnö ke Taná cs Gá bor
polgá rmester, aki az est folyamá n adja á t a korá bbi
bö rzé n befolyt pé nzt az iskolaalapıt́vá ny ré szé re. A
bá lon ö sszegyű lő é s a tá mogató jegyek megvá sá rlá sá bó l szá rmazó tová bbi adomá nyokbó l is az iskola
udvará nak felú jıt́á sá t tervezik a szervező k.
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