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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

JÚNIUSBAN ÖTNAPOS SZÍNES PROGRAMMAL ÜNNEPELJÜK JUBILÁLÓ ESEMÉNYÜNKET

Pünkösd Feszt - 25 éves a Bordányi Falunapok
A ké szü lő dé s má r javá ban zajlik, tö bben szervezik a csalá di programokat jú nius első hé tvé gé jé re é s egyre
tö bben kıv́á ncsiak arra is, hogy milyen mű sor is vá rja a kilá togató kat a Park té ren az idei falunapok alkalmá val, melyet má r huszonö tö dik alkalommal rendeznek meg telepü lé sü nkö n. Nos, nem kell tová bb vá rni, hiszen a szervező k a hé t kö zepé n nyilvá nossá gra hoztá k az ismertebb sztá rfellé pő k né vsorá t. Az idei é vtő l
Pü nkö sd Feszt né ven is futó esemé nyen ö tnapos, jubileumi
programmal vá rjá k a bordá nyi é s kö rnyé kbeli csalá di-bará ti
tá rsasá gokat. Jú nius 1-jé n csü tö rtö kö n a ké ső dé lutá ni ó rá kban
a megnyitó val, a telepü lé si kitü nteté sek á tadá sá val é s templomi
koncerttel veszi kezdeté t a fesztivá l, pé nteken é s szombaton a
gyermek é s szabadidő s programoké lesz a fő szerep, mıǵ a vasá rnapi é s hé tfő i napon a szın
́ padi produkció k dominá lnak majd. Es
akkor az ismertebb fellé pő krő l rö viden: a vasá rnapi sort a standupos mű faj jeles ké pviselő je, a belső é gé sű motorok hangjá nak
utá nzó ja Lorán Barnabás, azaz Trabarna nyitja, akit a Showder
Klubbó l é s a Dumaszın
́ há zbó l is ré gó ta ismerhetü nk. Ugyanezen
a napon lá thatjuk a szın
́ padon a Rising Starbó l é s a Sztá rban
sztá rbó l megismert Peter Srámeket, aki tö bb korosztá ly nagy
kedvence. A napot egy igazi nagyszabá sú má sfé l ó rá s é lő koncert
zá rja, melyen a Fonogram dıj́as, az Ev felfedezettjé nek vá lasztott
Margaret Island lé p fel. Az együ ttes fü lbemá szó zené it folyamatosan já tszá k a rá dió k, á llandó , kö zkedvelt ré sztvevő i a legnagyobb magyarorszá gi fesztivá loknak, ıǵy pé ldá ul a Volton, a Szigeten é s SZIN-en is fellé ptek. Hé tfő n Wolf Kati é rkezik, aki é vek
ó ta a hazai popzene elismert alakja, ő t kö veti Takács Nikolas XFaktor győ ztes é nekes, kinek szá mos slá gere szerepelt má r a
toplistá kon. A hé tfő i napot é s egyú ttal az ö tnapos telepü lé si ü nnepet egy igazi nagyá gyú zá rja, hisz Bangó
Margit Kossuth-dıj́as elő adó mű vé sz lé p majd szın
́ padra é s ad kö zel egy ó rá s mulató s mű sort. A ré szletes
program is hamarosan ö sszeá ll, ıǵy kö vetkező szá mainkban má r errő l is beszá molunk Onö knek. Addig is
bö ngé sszé k telepü lé sü nk web- é s facebook kö zö ssé gi oldalá t. Vá runk mindenkit szerettel a programokra!
MÁJUS 22. HÉTFŐIG MÉG LEHETŐSÉG VAN PÁLYÁZNI

Közösségi Járdaépítési Program
Mint arró l korá bban beszá moltunk a ké pviselő -testü let dö ntö tt a Kö zö ssé gi Já rdaé pıt́é si Program 2017-es
folytatá sá ró l é s a pá lyá zat meghirdeté sé rő l. Az ö nkormá nyzat az idei é vben is 1 millió forintot kü lö nıt́ett el a
programra, melyre mé g be lehet nyú jtani a pá lyá zatokat, ké relmeket. A tá mogatá s a já rda megé pıt́é sé hez
szü ksé ges é pıt́ő anyag biztosıt́á sá val tö rté nik. 1 m² já rda é pıt́é sé hez 25 kg cementet é s 0,15 m³ só dert biztosıt́
az ö nkormá nyzat. A já rdá t Bordá ny Nagykö zsé g kö zigazgatá si terü leté n lé vő ingatlannal hatá ros kö zterü leten kell megé pıt́eni. A já rdá t minimum 1,2 m szé lessé gű , „babakocsi bará t” já rdaké nt kell megé pıt́eni – szé lesebb já rda é pıt́hető , de az 1,2 m feletti já rdaré szhez té -

rıt́é s nem adható -, beton já rda eseté n legalá bb 8
cm beton, 10 cm homokos kavicsá gy szerkezeti kialakı́tá ssal. A program amellett, hogy já rdá k
é pü lnek fontos kö zö ssé gi szereppel is bıŕ, hiszen a
szomszé dok, kisebb lakó kö zö ssé gek ö sszefogá sá val megvaló suló fejleszté s sorá n tová bb erő sö dhet a bordá nyi lakossá g kö zö ssé gi szemlé lete is. A
benyú jtott ké relmekné l elő nyt jelent, ha az ú jonnan é pıt́endő já rda é pıt́é se a lakó k, szomszé dok
együ ttmű kö dé se kapcsá n miné l nagyobb ö sszefü ggő terü leten való sul meg. A ré szletes felhıv́á s
é s a pá lyá zati adatlap elé rhető a www.bordany.hu
weboldalon. A pá lyá zatok benyú jtá si hatá rideje
má jus 22. hé tfő . A beé rkezett ké relmekrő l vá rható an má jus 25-i ü lé sé n dö nt majd a testü let.

MIHAMARABB JELEZZÉK IGÉNYÜKET A SZÜLŐK

Még tart a bölcsődei beiratkozás
Kedves Szü lő k! Amennyiben szeretné k, hogy gyermekü k 2018. augusztus 31-ig ré szesü ljö n bö lcső dei
ellá tá sban é s mé g nem iratkoztak be inté zmé nyü nkbe, ké rem, hogy miné l hamarabb jelezzé k
szá ndé kukat bö lcső dé nkben.
Lázárné Borbola Márta, intézményvezető
TÜRELMÜKET KÉRI AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ CÉG

A Bordá ny II ugyanebben az idő pontban Pusztamé rgesen szerepel, ifistá ink pedig egy ké ső bbi
alkalommal, má jus 30-á n mé rkő znek meg a Baktó Szegvá rral. U14-es focistá ink ma dé lutá n 16 ó rakor
já tszanak hazai pá lyá n a Zá ká nyszé kkel, mıǵ nő i
gá rdá nk szombaton 17 ó rakor a Baktó val mé rkő zik
meg szinté n hazai kö rnyezetben. Nő i ké zilabdá saink tová bbra is veretlenek a rá já tszá sban, csapatunk má jus 14-é n, vasá rnap 15 ó rakor a Hó dmező vá sá rhely vendé ge lesz. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!

Még 2 alkalommal áram nélkül

A FALUHÁZBA VÁRJÁK A KÖZÖSSÉG TAGJAIT

Ezú ton is tá jé koztatjuk, hogy az EDF DEMASZ Há ló zati Elosztó Kft. az ö n felhaszná lá si helyé t ellá tó kö zcé lú villamos há ló zaton elő re tervezett munká latokat fog vé gezni, melyek idő tartamá ban a villamosenergia-szolgá ltatá s szü netelni fog. Berendezé seiket
az á ramszü net ideje alatt is feszü ltsé g alatt á lló nak
kell tekinteni! Aggregá tor haszná lata kizá ró lag Tá rsasá guktó l elő zetesen megké rt, ıŕá sbeli engedé ly
alapjá n tö rté nhet. Amennyiben sajá t vagy bé relt
aggregá tort kıv́á n alkalmazni szıv́eskedjen az á ramszü netet megelő ző en legalá bb 5 nappal elektronikus levé lben a „hozzaferesi.iroda@edf.hu” e-mail
cı́mre bejelenteni, melynek tá rgya "Aggregá tor
haszná lat" legyen! Levele tartalmazza az On nevé t,
telefonos elé rhető sé gé t, tová bbá azon felhaszná lá si
hely cım
́ é t é s 0400-al kezdő dő 10 jegyű azonosı-́
tó já t, ahol aggregá torozni kıv́á n! Az á ramszü net
má jus 16-á n kedden é s má jus 17-é n szerdá n reggel
8 ó rá tó l dé lutá n 4 ó rá ig vá rható . Az á ram lekapcsolá sa a szó ró lapokon é s az oszlopokon kihelyezett
plaká tokon megjelö lt helyszın
́ eken vá rható . Ezen
idő szak alatt az ü zletek nagy ré sze nyitva tart, inté zmé nyeink szolgá ltatá sai pedig korlá tozottan vehető ek igé nybe!

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés

A sá ndorfalvi nagyará nyú veresé get kö vető en ezú ttal hazai pá lyá n szerepel megyei I. osztá lyú focicsapatunk. Sajnos tová bbra is rengeteg a sé rü lt, de
most az ö nbecsü lé sü ké rt is kell kü zdeni labdarú gó inknak. A helyzetet rá adá sul tová bb nehezıt́i, hogy a
té len megerő sö dő é s egyre jobb formá ba lendü lő
Szegedi VSE é rkezik Bordá nyba vasá rnap 17 ó rá ra.
Szü ksé g lesz tehá t a szurkolá sra is, hogy a fiú k miné l
jobb eredmé nyt tudjanak elé rni, ezé rt a sportkö r erre az alkalomra is szá mos kiegé szıt́ő csalá di programmal ké szü l. Mivel piros-ké k együ ttes é rkezik,
ezé rt a szın
́ ekbő l kiindulva Valami Amerika Napot
tartanak a Bordá nyi Focipá lyá n. Ezú ttal amerikai
hot-dog é s kó la lesz a fő menü , a mé rkő zé st kö vető en pedig amerikai focilabdá val lehet 11-est rú gni,
de szá mos amerikai má niá t ki lehet majd pró bá lni.
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Zö ldsé ges
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cé kla

A
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Kijevi csirkemell burgonya pü ré vel,
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Vá gd ki é s hozd magaddal a kupont! Ezú ttal pirıt́ott hagymakariká val, csemegeuborká val felturbó zott amerikai hot-dogot vá sá rolhatsz kedvezmé nyes á ron csupá n 100 Ft-é rt! Bevá ltható 2017.
má jus 14-é n vasá rnap 17.00-18.30 kö zö tt a Bordá nyi Focipá lyá n.

A Szegedi VSE érkezik a hétvégén

Apróhirdetések:
Teljesen felú jıt́ott MF-70-es rotá tor fű kaszá val együ tt eladó .
Erdeklő dni Csonka Jó zsefné l lehet: 06-30/65-99-463
***
70 cm-es Orion tv ú jszerű á llapotban csere miatt eladó .
Erdeklő dni Gallai Evá ná l lehet: 06-30/92-43-293

AMERIKAI HOT-DOG KUPON 100 FT

VALAMI AMERIKA NAP VASÁRNAP A FOCIPÁLYÁN

Má jus 17-é n szerdá n 15 ó rá tó l csoportgyű lé st, mıǵ
má jus 23-á n kedden 14 ó rá tó l fogadó ó rá t tartunk a
Faluhá zban! Minden tagot szeretettel vá runk!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség
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