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Megérkeztek	az	új	pályakarbantartó	gépek				
EZENTÚL	A	SPORTPÁLYÁK	KARBANTARTÁSÁRA	PROFESSZIONÁLIS	ESZKÖZÖK	ÁLLNAK	RENDELKEZÉSRE			

Szolgálatra	készen	állnak	az	új	eszközök

A	Bordány	Sportkör	még	2017	tavaszán	nyújtott	be	a	2017/18-as	bajnoki	idényre	szóló	sportfejlesztési	prog-
ramot,	amelyben	a	labdarúgó	utánpótlás-fejlesztési	feladatok	mellett	ismét	fontos	szereppel	bírt	az	eszköz	
állomány	bővítése,	amelynek	legfőbb	prioritása	a	pályakarbantartó	gépek	beszerzése	volt.	Az	önkormányzat	
és	az	egyesület	az	elmúlt	években	
jelentős	összegeket	fordított	arra,	
hogy	 mind	 a	 Bordányi	 Focipálya	
környékét,	mind	pedig	a	pálya	ta-
laját	megfelelő	minőségben	 szin-
ten	tudja	tartani,	hogy	mind	a	spor-
tolók,	mind	pedig	a	szurkolók	szá-
mára	ideális	körülmények	álljanak	
rendelkezésre	 a	 településen.	 Az	
MLSZ	által	pozitív	elbírálásban	ré-
szesített	több	mint	húsz	millió	fo-
rintos	 projekt	 keretében	 egy	 fül-
kés	kompakt	traktor,	mélylevegőz-
tető,	 homok-	 és	 sószóró,	 fűkefe,	
permetezőgép,	fűnyíró-	és	fűgyűj-
tő,	 gyepszellőztető	 és	 egy	 hótoló	
került	 beszerzésre.	 Február	 7-én	
megérkeztek	a	gépek,	így	a	tavaszi	
munkálatok	során	már	tervszerűen,	az	új	eszközök	segítségével	még	professzionálisabb	szinten	lehet	a	sport-
pálya	karbantartást	elvégezni	településünkön.	Az	eszközöket	idén	tavasszal,	egy	sportprogrammal	összekö-
tött	nyílt	nap	keretében	bárki	személyesen	is	kipróbálhatja	és	megtekintheti.	Kövessék	figyelemmel	az	ezzel	
kapcsolatosan	megjelenő	cikkeinket	a	Hírek	vagy	a	Napló	hasábjain.

Köztünk	a	helyed,	ha	érdekel	a	fotózás,	videózás,	kiad-
ványszerkesztés	vagy	akár	a	vlogolás.	A	klub	célja,	hogy	
a	résztvevők	a	technikai	tudáson	túl	új	nézőpontokkal	
gazdagodjanak,	melyek	megismerése	mellett	lehetőség	

Csatlakozz	Te	is	a	Bordányi	Kreatív	Média	csapatához
nyílik	számukra	felvenni	a	kapcsolatot	más	hasonló	
érdeklődésű	emberekkel.	A	klub	minden	hónapban	
kétórás	intervallumban	kerül	megrendezésre	külön-
böző	témakörökben,	érdeklődéstől	függően.	Alkal-
manként	lehetőség	nyílik	behozni	egy	konkrét	témá-
val	kapcsolatos	anyagot,	amelyet	közösen	kielem-
zünk.	Továbbá	állhat	még	kötetlen	beszélgetésből,	a	
témák	valamelyikével	kapcsolatos	kérdések	megvá-
laszolásából	és	ötletek	megosztásáról	is.	Mindezek	
mellett	természetesen	szívesen	fogadunk	javaslato-
kat	is,	hogy	a	klub	elérhesse	a	legfőbb	céljait.	Ha	ér-
dekel,	vedd	fel	a	kapcsolatot	Gyuris	Jánossal	a	(62)	
588-522-es	telefonszámon,	a	naplo@bordany.hu		e-
mail	címen,	illetve	a	Bordányi	Kreatív	Média	facebo-
okos	oldalán,	ahol	követheted	is	a	klubunk	esemé-
nyeit.	Csapatunknak	a	Bordány,	Park	tér	1-es	szám	
alatt	megtalálható	Faluház	és	Könyvtár	ad	otthont.

LEGYÉL	AKÁR	AMATŐR,	AKÁR	PROFI,	MUTASD	BE	A	VILÁGOT	MÁSOKNAK	A	SAJÁT	SZEMSZÖGEDBŐL

Ahol	a	kreativitás	kezdődik
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Ha	úgy	érzed	kipróbálnál	valami	újat,	nem	riaszt,	sőt	
vonz	a	reflektorfény,	szeretnél	mondani	valamit	a	vi-
lágnak	vagy	szeretnél	megnevettetni	másokat,	szíve-
sen	lennél	egy	vidám,	kreatív	csapat	lelkes	tagja	és	sze-
rinted	is	színház	az	egész	világ,	akkor	a	Bordányi	Ama-
tőr	Színjátszó	Kör	Téged	keres!	Szeretettel	várunk	min-
den	színjátszáshoz	kedvet	érző,	játékos	kedvű	komédi-
ást	8-tól	88	éves	korig	(de	lehet	100	is).	A	csapatépítő	
foglalkozások	helyszíne	a	Faluház	kisterme,	időpontja	
február	19.	hétfő	17.00	óra,	február	26.	hétfő	17.00	óra	
és	március	5.	hétfő	18.00	óra.	A	csoport	munkáját	Gö-
möri	 Krisztián	 a	 Szegedi	 Nemzeti	 Színház	 színésze	
mentorálja.	Bővebb	információ	kérhető	Horváth	Domi-
nikától	a	cirmoda12@gmail.com	e-mail	címen,	a	0630	
587-4584-es	telefonszámon,	vagy	a	Bordányi	Amatőr	
Színjátszó	Kör	facebook	oldalán.

Felmérés	számítógépes	képzésre	
A	Faluház	és	Könyvtár	valamint	a	Bordányi	Ifjúsági	In-
formációs	Pont	több	számítógépes	tanfolyam	megva-
lósítását	tervezi	2018-ban.	A	65	év	alattiaknak	tovább-
ra	is	lehetősége	van	részt	venni	a	„Digitális	szakadék	
csökkentése”	elnevezésű	országos	projektben,	ugyan-
akkor	a	65	évnél	idősebbeknek	hamarosan	indul	a	„Di-
gitalizáció	az	aktív	idősekért”	program,	de	a	Faluház	is	
valósít	 meg	 digitális	 kompetenciát	 fejlesztő	 képzést	
egész	életen	át	tartó	tanulást	támogató	programjai	kö-
zött.	A	településen	meglévő	igények	felmérése	céljából	
kérjük,	ha	érdekelné	a	 tanfolyam,	vagy	 ismeretségé-
ben	élnek	olyan	emberek,	akiről	tudja,	hogy	szívesen	je-
lentkeznének	számítógépes	oktatásra	jelezzék	igényü-
ket	személyesen	a	Faluház	információs	pultjánál	vagy	
a	62/588-516-os	telefonszámon.

Jótékonysági	bál	az	óvodásokért
Szeretettel	meghívják	Önt	és	kedves	Családját	a	bordá-
nyi	Apraja-falva	Óvoda	és	Bölcsőde	által	szervezett	jó-
tékonysági	estre,	amely	2018.	február	17-én	(szomba-
ton)	a	Sportcsarnokban	kerül	megrendezésre.	Belépő-
jegy	ára:	3800	Ft/fő,	illetve	gyerekeknek	1500	Ft/fő.	

Két	U19-es	csapattal	a	pályán
Február	3-án	az	U19-es	tornával	folytatódott	a	Start	
2018	Kupa	teremlabdarúgó	torna	a	Sportcsarnok-
ban.	A	nyolccsapatos	nemzetközi	tornán	két	gárdát	
indított	a	Foliaplast-Bordány	SK	együttese	Piros	csa-
patunk	a	hetedik	helyet,	míg	a	Fehér	a	bronzérmet	
szerezte	meg	a	viadalon.	A	tornát	a	hajdújárási	Play-
becks	nyerte	meg,	miután	a	döntőben	a	SZEOL	SC-t	
múlták	felül.	A	harmadik	helyért	a	Zsombó	ellen	Pi-
ros	 csapatunk	 nyert	 nagy	 küzdelemben	 3-2-re.	
Február	24-én,	szombaton	az	U11-es	korosztály	mér-
kőzik	meg,	míg	február	25-én,	vasárnap	a	női	felnőtt	
mezőny	találkozóira	kerül	sor.

Képviselő	fogadóórája	kedden
Balogh	Ferenc	önkormányzati	képviselő	február	13-
án,	kedden	17:00	és	18:00	között	tartja	soron	követ-
kező	képviselői	fogadóóráját	a	Faluházban.

Jókívánság:	Simon	Józsefnek	95.	születésnapja	al-
kalmából	jó	egészséget	és	sok	boldogságot	kíván	sze-
rető	családjának	apraja-nagyja!	
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	Vár	a	színpad	csodálatos	világa

Siker	a	Budapesti	Nemzeti	Színház	porondján		

LEGYÉL	TAGJA	A	BORDÁNYI	SZÍNJÁTSZÓ	KÖRNEK

LEHETŐSÉG	NYÍLIK	MINDEN	KOROSZTÁLY	RÉSZÉRE

A	START	KUPÁN	LEGKÖZELEBB	AZ	U11	JÁTSZIK
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BALOGH	FERENC	VÁRJA	A	HELYBÉLI	LAKOSOKAT
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