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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

VASÁRNAP A VÁLASZTÁSRA JOGOSULT BORDÁNYI LAKOSOK KÖZEL 65 %-A ÉLT SZAVAZATI JOGÁVAL

B. Nagy László nyerte el a helyi választók bizalmát
Az április 8-án megrendezett Országgyűlési Képviselők Választásán ismét B. Nagy László, a FIDESZ-KDNP
képviselője nyerte el a bordányi választók bizalmát. A képviselő a választókerületi átlag feletti támogatottságot tudhatja magáénak, hiszen településünkön 54,35%-os eredménnyel ő végzett az élen. Legnagyobb riválisának az MSZP-PÁRBESZÉD jelöltje
Joób Márton bizonyult, aki a bordányi szavazatok 23,7%-át tudhatja magáénak. Ásotthalom alpolgármestere,
a JOBBIK jelöltje Fackelmann István
végzett a harmadik helyen, 12,18%-os
szavazati aránnyal. A pártlistákra leadott szavazatokat is a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt nyerte. A bordányi választók több mint fele adott bizalmat a pártnak (53,45%). A második helyen a Jobbik Magyarországért
Mozgalom
listája a szavazatok összesB. Nagy László az október 23.-i ünnepségen
ségének 16,14%-át nyerte el. Harmadik helyen zárt a Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt listája 13,26%-kal, míg a negyedik
helyre a Lehet Más a Politika listája került 7,14%-kal. Ötödik lett a Momentum Mozgalom 2,52%-os eredménnyel, a hatodik helyet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerezte meg 2,28%-os végeredménnyel. A többi induló 2% alatti eredményt ért el. A részvételi arányokat tekintve Bordányban 1667 polgár élt szavazati jogával, ez a választásra jogosultak 64,34%-át jelenti. A legtöbben a kettes számú szavazókörben (71,77%), a legkevesebben pedig a hármas szavazókörben szavaztak (55,61%). Az egyes szavazókörben a választók
65,84%-a járult az urnák elé. Köszönjük minden polgárnak, hogy szavazatával kifejezte választói akaratát, a
listán és egyéniben bejutott képviselőknek pedig ezúton is gratulálunk!
AZ ORSZÁG TOP GYÜMÖLCSTERMELŐI NEVÉBEN LUKÁCS TIBOR HELYI GAZDA BESZÉLT MUNKÁSSÁGÁRÓL

A szakmai előadások középpontjában a szamóca

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a TÉSZ-ÉSZ
Nonprofit KFT. a Szamóca szakmai napját és bemutatóját a Faluház nagytermében április 11-én 9:30-tól.
Az előadók információkkal látták el az érdeklődőket a
hajtatott szamócatermesztésről, növényvédelemről, öntözésről. A korszerű szamócafajtákról Antonio Ferrarasi tartott előadást (Mazzoni cégképviselő) Szentpéteri Tamás (Fruttamas Kft.) tolmácsolásával. Az esemény egyik fő célja, hogy új termékeket, technológiákat és fajtákat mutassanak be a termelőknek. A résztvevők idén első kézből ismerkedhettek meg az Agrosol
liquid és Idogrena biostimuláns készítményekkel. Az
ország Top Gyümölcstermelői közül felkérték Lukács
Szamóca szakmai nap és bemutató
Tibor bordányi szamócatermelőt, hogy tartson előadást munkásságáról. A szakmai nap részeként a délu- ugyancsak helyi termelő birtokát. A szervezők retán folyamán gyakorlati bemutatóra is lehetőség nyílt, mélik, hogy mindenki élményekkel és hasznos informelynek keretén belül meglátogatták Fábián Zoltán mációkkal gazdagodva tért haza.

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS LESZNEK MECCSEK ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 16-17-ÉN

Három csapatunk is itthon játszik Bízza gyermekét Apraja-falvára
Több bajnoki mérkőzést is rendeznek hétvégén Bordányban. Pénteken 16:30-tól U14-es csapatunk a Kisteleki TE gárdáját fogadja a Bordányi Focipályán, míg
szombaton ifjúsági együttesünk 14:30-tól az Apátfalva
U19-es gárdájával csap össze. Vasárnapra is marad
bajnoki mérkőzés, 16:30-tól a Bordány II a Balotaszállást fogadja hazai pályán. Női együttesünk idegenben,
Csengelén lép pályára ugyanezen a napon megye I-es
csapatunk pedig szabadnapos ezen a hétvégén. Hajrá
Bordány! Hajrá BSK!!!

Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde felhívja a tisztelt
szülők figyelmét, hogy a 2018/2019-es nevelési évre a beiratkozás 2018. április 16-17-én 8-17 óráig
történik. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni a 2011. évi
CXC. törvény a nemzeti köznevelés alapján. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
lakcímkártyája és TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata, a szülő lakcímkártyája és személyi igazolLELKES, VIDÁM HANGULATBAN TELT EL A 24 ÓRA ványa. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodáHatodik alkalommal tollasmaraton si címét igazoló okirat, keresőtevékenység igazolása.
Lázárné Borbola Márta / intézményvezető

A FALUHÁZBA VÁRJÁK A KÖZÖSSÉG TAGJAIT

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés

Április 6-tól 7-ig rendezték meg a 24 órás VI. Tollasma- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé tfő H
ratont. Az általános iskolások a tanórák keretein belül 04.25.
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hatta a termet. A környék településeiről is sokan ér- 2 leves kenyér- C rizzsel,
kovászos uborka
kockával
keztek, viszont a résztvevők többsége bordányi volt. A Kedd
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B burgonyával, csemege uborka
ni a tavalyi év rekordját.
Zöldséges
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tö rtö k
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C makaróni
tészta
tív Médiás klubfoglalkozás. A lelkes kis csapat néhány
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vagy ugyanitt megírhatják kérdéseiket, észrevételeiket.

NE FELEJTSE EL, HOGY SZOMBATON
PAPÍR- ÉS FÉMHULLADÉK GYŰJTÉS!!

A legkitartóbbak csoportképe

Április 18-án szerdán 15 órától csoportgyűlést, mı́g
április 24-én kedden 14 órától fogadóórát tartunk a
Faluházban! Minden tagot szeretettel várunk!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség
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