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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A DELEGÁCIÓ MEGKÓSTOLHATTA A HELYBEN KÉSZÜLT CUKOR- ÉS ADALÉKMENTES IVÓLEVEKET

Hét megyéből érkeztek vendégek Bordányba
November 8-á n, szerdá n Taná cs Gá bor polgá rmester fogadta az NMI Mű velő dé si Inté zet Heves, Fejé r, Somogy, Borsod–Abaú j-Zemplé n, Szabolcs-Szatmá r-Bereg é s Hajdú -Bihar megyé bő l é rkezett, polgá rmesterekbő l é s kö zmű velő dé si szakemberekbő l á lló delegá ció já t a Faluhá zban. Az NMI Mű velő dé si Inté zet tapasztalati tanulá si programjá nak cé lja, telepü lé sfejleszté si, telepü lé s megtartó ké pessé get javıt́ó , kö zö ssé gi kezdemé nyezé ssel lé trejö vő jó gyakorlatok megismeré se. Olyan
telepü lé seket vá lasztva, melyek az ö nellá tá s, ö nfenntartá s tekinteté ben, valamint az
aktıv́ civil kö zö ssé gi é let é s a telepü lé s é rté keinek megtartá sá ban, jö vő nek tö rté nő á tö rö kı́té sé ben é rté kes tapasztalatokat halmoztak fel, é s mely tapasztalatok, gyakorlatok jó pé ldaké nt szolgá lhatnak. A lá tó ú t kereté ben a ré sztvevő k Bordá nnyal ismerkedtek. Első ké nt polgá rmesterü nk kö szö ntö tte
a vendé geket, majd rö viden bemutatta a teVendégeink készen állnak az üzemlátogatásra
lepü lé st. Beszé lt arró l, hogy az ö nkormá nyzat mely inté zkedé sei mutatnak a telepü lé s
megtartó erejé nek nö velé se é s az otthonossá g irá nyá ba. Bemutatta a falu jö vő ké pé t, kiemelve sikeres helyi
programokat. Ezt kö vető en Masir Norbert az ö nkormá nyzat ifjú sá gi referense mutatta be a telepü lé s ifjú sá gi
helyzeté t, majd Bö rcsö k Roland faluhá zvezető kalauzolta el a vendé geket a Faluhá zban, bemutatva a programszervezé si folyamatokat, mit, mié rt é s hogyan való sıt́ottak meg az elmú lt é vek sorá n. A 22 fő s csoport ezt
kö vető en ellá togatott a helyi zö ldsé g-gyü mö lcs feldolgozó ü zemé be, majd pedig a Hermina tanyá ra.
SZÓKIRAKÓ ÉS BINGÓ TÁRSASJÁTÉKOKKAL VÁRJÁK KEDDEN KORA DÉLUTÁN A JÁTSZANI VÁGYÓKAT

Nyílt napokat rendez az ISZEK november 21. és 22. között
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
szeretettel meghívja Önt 2017. november 21. és
22. között megrendezésre kerülő nyílt napjára. A
rendezvény célja, hogy az érdeklődők közvetlenül megismerjék az intézmény mindennapi életét, valamint kedvük szerint aktív részesei is legyenek. A program keddi napjának kiemelt témája az idősgondozás-, betegápolás-, mely alkalomból igyekszünk olyan készségfejlesztő gyakorlatokat bemutatni, melyek alkalmazhatók
otthoni körülmények között is a mindennapokban. Helyszíne: Hóvirág Idősek Klubja Bordány,
Kossuth
utca 53/2. A program szerdai napján
Bingó játék az ISZEK-ben
szeretnénk felhívni a figyelmet a mentális egészség megőrzésének fontosságára. A klubfoglalkozással célunk, hogy a résztvevők megtapasztalják a közösséghez tartozás pozitív hatását, az alkotás örömét,
az új ismeretszerzés lehetőségét. Helyszín: Mentali Csoport Bordány, Szent István tér 1. A nyílt nap alkalmával intézményi épületeinket megtekinthetik! Szeretettel és szerény vendéglátással várunk mindenkit.

Nyolc csapattal kezdődtek meg a
küzdelmek a tornateremben
November 15-é n (szerdá n) megkezdő dtek a Bordá nyi Teremlabdarú gó Bajnoksá g kü zdelmei. Osszesen
nyolc csapat nevezett az idei rangadó kra. A mé rkő zé seket szerdai napokon rendezik meg a Sportcsarnokban. A november 22-i, 2. forduló ban, 18:30-tó l a
Szeszpanyol a Szabadnaposokkal, 19:20-tó l a Vakok a
Club 1001-el, 20:10-kor a Plastic Master a Kapufa FCvel é s 21:00-tó l Ruzsa Ullé s ellen mé ri ö ssze erejé t.
NŐI KÉZISEINK SZOMBATON ITTHON JÁTSZANAK

Csongrádon a megye I-es csapat
Nő i ké zilabdá zó ink ismé t hazai pá lyá n szerepelnek,
szombaton 17 ó rá tó l a Hó demző vá sá rhelyi KE csapatá t fogadjá k a Sportcsarnokban. A mé rkő zé s megtekinté se ingyenes, sok szeretettel vá rjá k a szurkoló kat! U14-es focistá ink pé nteken 13 ó rá tó l Zsombó n
zá rjá k az ő szt, elő ké szıt́ő seink győ zelmü kkel bebiztosıt́hatjá k az első helyezé sü ket. A Bordá ny II é s az ifi

felmerü lő teendő k. Ké rjü k ré szvé teli szá ndé ká t legké ső bb november 24-ig (pé ntekig) jelezze a www.
nak.hu portá lon az e-Irodá ba való bejelentkezé st
kö vető en, vagy a toth.andras2@ nak.hu cım
́ en vagy
a +36303273077 telefonszá mon!
A LEGSZEBB RAJZOK JUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK

„Tökéletes karácsonyom” rajzpályázat
A Faluhá z é s Kö nyvtá r Mikulá sa é s manó i immá ron
má sodik alkalommal rajzpá lyá zatot hirdetnek
„Tö ké letes kará csonyom“ cım
́ mel. Az elké szü lt mű vek kiá llı-́
tá sra kerü lnek, majd
azokat a Mikulá s é rté keli. A legszebb
munká kat Advent 2.
vasá rnapjá n, az adventi vá sá ron dıj́azzuk. A rajzok
há rom kategó riá ban kerü lnek é rté kelé sre: ó vodá s,
alsó s é s felső s kategó riá kban. A mű veket 2017. december 6-ig ké rjü k leadni a Faluhá z pultjá ná l. A papıŕ há tuljá ra ké rjü k feltü ntetni a nevet é s az osztá lyt.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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33-as mezben Nagy Torma R.
má r lejá tszotta utolsó bajnokijá t, mıǵ a nő i focisok
vasá rnap 13 ó rá tó l a Pető fi utcai Sportpá lyá n a
Csanytelek ellen zá rnak. Megye I-es focicsapatunk é rté kes pontot szerzett az elmú lt hé ten a SZVSE otthoná ban, szombaton 13 ó rá tó l pedig az eddigi legnehezebb erő pró ba vá r a tá rsasá gra Csongrá don.
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Zö ldsé ges
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Tájékoztatót tart a Falugazdász
A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara megbıźá sá bó l a
helyi falugazdá sz tisztelettel meghıv́ja Ont a Elektronikus adatszolgá ltatá sok teljesıt́é sé vel é s hatá ridejé vel kapcsolatos tá jé koztatá s tá rgyá ban tartott csoportos tá jé koztatá sra. A rendezvé ny november 27-é n
(hé tfő n) 17:00 é s 18:00 kö zö tt tartjá k a Faluhá zban.
Az elő adá st Tó th Andrá s fogja tartani. A tá jé koztató
té má i kö zö tt szerepel a gazdá lkodá si napló val, a nitrá t adatszolgá ltatá ssal é s a má sodveté s bejelenté sekkel kapcsolatos tudnivaló k é s egyé b aktuá lisan
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tfő H
04.25.

A
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November 25-én 17:45-től a Sportcsarnokban.
Jegyek még elővételben megvásárolhatóak a
Faluházban és a Vadgesztenye Étteremben.

SZERDÁNKÉNT TEREMFOCI A SPORTCSARNOKBAN
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