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A Legjava is bemutatkozik a Budapesti OMÉK-on
Szeptember 26. és 29. között kerül megrendezésre a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
és Vásár Budapesten, a HUNGEXPO-n. Az idei évben a bordányi Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet is
bemutatkozik majd a szakmai kiállításon, standjukon a Bordányban gyártott gyümölcsleveket és a különféle
helyi termesztésű gyümölcsökből készült csatnikat, krémeket, szószokat mutatják be az érdeklődőknek.
Frankné Varga Katalin a szövetkezet elnöke elmondta, hogy nagyon várják már a bemutatkozást, a szakmai
stáb szeretne egy mind a településhez, mind a Legjava
márkanévhez méltó standot felállítani. A négy napos
rendezvény első napja szakmai nap lesz, azonban a következő három nap már nyitott a látogatók előtt. A Legjava termékek kerülnek a középpontba, a szövetkezet
dolgozói nyereményjátékokkal, kóstolókkal készülnek,
és mindenképpen szeretnék Bordányt is bemutatni a
kiállításra érkezőknek. A SPAR Magyarország az Agrármarketing Centrum szakmai támogatásával olyan hazai, innovatív élelmiszer termékeket keres, amelyek még
nem ismertek széles körben - de újszerűségükkel bizonyára érdeklik a szélesebb vásárlórétegeket. Erre a felhívásra a Legjava termékekkel pályázott a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet is. A meghirdetett verseny győzteseit a 79. Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) hirdetik majd ki.
Reméljük a bordányi termékcsalád is ott lesz a győztesek között.
Az OMÉK aktuális információiról sajtótájékoztatón számolt be nemrégiben a vásárt szervező Agrárminisztérium és Agrármarketing Centrum, ahol bejelentették, hogy az esemény partnerországa Marokkó lesz. Az
eseményre sok érdeklődőt várnak a szervezők. A felnőtt napijegy 1200 forintért, a diák és nyugdíjas jegy pedig 500 forintos áron vásárolható. Jó hír, hogy a 14 év alatti gyermekek számára ingyenes lesz a belépés. A
családokra is gondoltak a szervezők, a vásár zárónapján, szeptember 29-én mindössze 1000 forintért válthatnak majd családi jegyet. A korábbi évekhez hasonlóan az általános és középiskolás diákok kísérő tanáraikkal együtt egy előzetes regisztrációt követően ingyenes vehetnek részt az OMÉK-on, amennyiben csoportosan (minimum 10 fő részvételével) érkeznek az eseményre.
CSALÁDI PROGRAMOKKAL ÉS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL VÁRJÁK ÖNÖKET A FALUHÁZ DOLGOZÓI

Idén először „Botkóstoló” az autómentes napon
Bordány immár nyolcadik éve minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz és szervez
évről-évre különböző kerékpáros és autómentes programokat a településen. Idén szeptember 21-én, szombaton 9 órától várják az érdeklődőket a Bordányi Faluház és Könyvtár szervezésében megrendezendő autómentes napra. A Faluház előtt a Benke Gedeon utca felőli utat már 8 órától lezárják a szervezők, ugyanis itt lesznek megrendezve a délelőtt folyamán a programok. Minden kiérkezőt bringás reggelivel várnak. Az előző
évekhez hasonlóan most is bekerült a repertoárba a rendőrelőadás, az aszfaltrajzverseny, a kerékpáros akadályverseny, viszont újításokkal is előrukkoltak a szervezők. Az idei Autómentes Nap mottója: „Sétálj velünk”,
így a falukerülő biciklizés helyett idén séta lesz. A programok között szerepel még extrém kerékpáros bemutató, óriásbuborékozás, lufihajtogatás. A vállalkozó kedvűek megismerkedhetnek a Nordic Walking különleges gyalogló technikával 1 órás “Botkóstoló” keretében. Akik meg is szeretnék tanulni a technikát, azok 3
órás tanfolyamon vehetnek részt Kocsis Mária Nordic Walking instruktor vezetésével. Az ingyenes tanfolyamon való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött! Jelentkezni a 30/907-3654 telefonszámon lehet. A
szervezők rajzpályázatot is hirdetnek, melynek témája: „Sétálj velünk”. A műveket szeptember 19. csütörtök
14 óráig a Faluház ügyfélpultjánál lehet leadni. A rendezvény résztvevői között értékes nyeremények találnak
majd gazdára. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, tegyünk együtt környezetünk megóvásáért!

Anyatejes táplálás Világnapja
A Védőnői Szolgálat és a Család és KarrierPONT szeretettel hívja és várja a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket a 2019. szeptember 19-én 9 órától az Anyatejes
táplálás Világnapja alkalmából szervezett rendezvényére a Faluházba. A köszöntő után 9.30 órától dr. Dombi
Edina és Kovács-Berta Renáta pszichológusok tartanak előadást, melynek címe: Túlélő kalauz szülőknek…
Hogyan éljük túl a dackorszakot? 10.30-tól a Moccantó
együttes koncertjére várjuk a gyermekeket és szüleiket. A rendezvény nyitott, mindenkinek ingyenes. Bővebb információ Balláné Adorján Judit védőnőtől kérhető a +36 30 3381647-es telefonszámon.
KIALAKULT A SZAVAZÓLAPON SZEREPLŐK SORSZÁMA

Ön tudja kik az induló jelöltek?

nének leadni, azt kérik, előzetesen jelezzék a + 36
30/383-6813 telefonszámon vagy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont hivatalos Facebook, illetve
Instagram oldalán keresztül. Ebben az esetben a
fiatalok felkeresik a bejelentőt, és a háztól viszik el a
papírt. A gyűjtésből befolyó összeget a GYIFÖ saját
programjai megvalósítására, valamint a BIIP közösségi tér fejlesztésére fordítja.
ESZKÖZÖKET BIZTOSÍTUNK AZ ÖNKÉNTESEKNEK

Tegyük tisztábbá településünket

Bordány az idei évben is csatlakozott a „Jobb, ha el se
dobod!” elnevezésű akcióhoz, amely célja, hogy a helyi emberek bevonásával közösen tisztítsuk meg környezetünket. A gyűjtéshez láthatósági mellényt, zsákot és kesztyűt biztosítunk, de saját eszköz is használható. Találkozási pont a Bordányi Faluház előtti
parkoló. Több időpontban is csatlakozhat a kezdeményezéshez 2019. szeptember 20-án, pénteken: 9:00,
15:00 és 16:30. A programmal kapcsolatban további információ kérhető a Faluház ügyfélpultjánál személyesen, illetve Joó Kálmánnétól a +3620/5521822es telefonszámon. Csatlakozzon a mozgalomhoz és
tisztítsuk meg az utak menti területet!

Bordány Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán jelöltként indulni szándékozó választópolgárokat a 2019. szeptember 6-án tartott ülésén jelöltként nyilvántartásba vette. A bizottság 2019.
szeptember 9-én tartott ülésén a polgármesterjelöltek
és egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorszámát az alábbiak szerint sorsolta ki: Polgármester-je- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
löltek: Bitó Mátyás; Tanács Gábor. Egyéni listás jelöl- Hé tfő
Mustáros zöldséges sertésragu
A tarhonyával
Magyaros
tek: Kiss-Patik Péter; Frankné Varga Katalin; Szilágyi- A
1 zöldborsó
Fokhagymás tarja rántva,
leves
B törtburgonyával, csemege uborka
né Tari Gyöngyi; Fodor Csaba; Szűcsné Kneip Márta;
Zöldségleves
Kapros joghurtos tejszínes
Kálmán Lénárd; Balogh Ferenc; Dr. Juhász Anikó.
2 rizzsel
C csirkemell
tésztával
Dr. Fodor Ákos HVI vezető Kedd
Paprikás tejfölös sertésszelet
04.25. H
A tésztával
Fejtett
MUNKÁITOKAT OKTÓBER 1-IG ADHATJÁTOK LE 1
Abableves
Rántott csirkecomb, rizi-bizivel,
B uborka saláta
Környezetvédelmi rajzpályázat
SajtKöményes sertéssült, majonézes
krémleves,
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából rajzpályáza- 2 kenyérkocka
C kukoricasaláta
tot hirdetünk 1-4. osztályosok, és 5-8. osztályosoknak Szerda
04.25. H
A Tökfőzelék, rántott bordával
„Mit tehetek a környezet védelméért” címmel. RajzoljáPirított
1
tésztaleves
tok le Ti mit tesztek/tehetnétek a környezetvédelemért.
B Hentes tokány rizzsel
Rajzaitokat 2019. október 1-ig adhatjátok le a Faluház
Tejfölös
Zúzapörkölt galuskával, káposzta
2 karfiolleves C saláta
ügyfélpultjánál, melykre írjátok rá a neveteket és az
Zöldséggel töltött csirkemell,
osztályt! Az eredményhirdetésre 2019. október 4-én, Csü tö rtö k
A sajtmártással, burgonyapüré
Brokkoli
16 órától a Faluházban kerül sor.
krémleves,
1 csipettésztával
B Lecsós borda, tészta
Zöldséges
A NAGYOBB MENNYISÉGŰ PAPÍRT ELŐRE JELEZZÉK
Roston csirkecomb filé, párolt
2 árpagyöngy- C zöldséggel

Papírgyűjtést szervez a GYIFÖ

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ősszel
ismét papírhulladékgyűjtő akciót szervez szeptember
21-én, szombaton 8 és 12 óra között. A fiatalok reggel
8 órától indulnak el összegyűjteni a felajánlott papírhulladékot az Arany János utcai focipálya melletti területről, amely az akció időtartama alatt a gyűjtőpont is,
így bárki beszállíthatja oda felajánlását, ezzel segítve
az akcióban résztvevő fiatalok munkáját. Kérik Önöket, hogy felajánlásaikat legkésőbb reggel 8-ig helyezzék ki a házak elé. Továbbá felhívják a lakosság figyelmét, hogy csak papírhulladékot tudnak gyűjteni, így az
esetlegesen kitett fémhulladékot nem szállítják el!
Amennyiben nagyobb mennyiségű hulladékot szeret-
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1 Sárgaborsó
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Tejszínes
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A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlésünket szeptember 18-án
15 órától tartjuk meg. Fogadóóra szeptember 24-én, kedden 14
órától lesz. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és számítunk a
megjelenésükre! Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség

SOK SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN CSALÁDOT
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