18. szá m | 2017. június 9. péntek
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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

2042-BEN AZ ÖTVENEDIK FALUNAPOKON NYITHATJÁK MAJD KI A LEMEZSZEKRÉNYT A HELYBÉLIEK

Huszonöt évre bezárult a pünkösdi időszéf

Pü nkö sdhé tfő n a 25. Bordá nyi Falunapok alkalmá val zá ró dott be az idő szé f a rendezvé ny nagyszın
́ padá n. A
lemezajtó t Tö rö k Istvá n a Falunapok egykori ö tletgazdá ja zá rta be, majd ezt kö vető en ü nnepé lyes keretek
kö zö tt adta á t a kulcsot megő rzé sre Taná cs Gá bornak, Bordá ny nagykö zsé g polgá rmesteré nek.
A kulcsot 2042-ig a mindenkori polgá rmesternek kell majd ő riznie, ami azt jelenti hogy a polgá rmester vá ltá sok alkalmá val a fontos iratok mellett ez a kulcs is a hivatalos á tadá s-á tvé tel ré szé vé vá lik. A tervek szerint
huszonö t é v mú lva az akkori bordá nyiak majd az 50. faluü nnep keretei kö zö tt né zhetik meg mit is kü ldtek az
utó kornak a most ü nneplő k.
A szekré nybe bá rki elhelyezhetett egy kis emlé ket. A
polgá rok mellett a helyben
mű kö dő civil szervezetek,
az inté zmé nyek dolgozó i, az
ó vodá sok é s iskolá sok is ké szü ltek valami meglepeté ssel. Talá n mindenki abban
remé nykedik, hogy a szekré ny nyitá sá ná l is együ tt lehetnek ezek a kö zö ssé gek,
é s majd együ tt ü nnepelhetik
a jubileumi 50. falunapot é s
a telepü lé s kö zö ssé gé t.
Az ö tnapos ü nnepsé gsorozat a hó nap első napjá n, jú nius elsejé n vette kezdeté t,
é s ö tö diké n, Pü nkö sdhé tfő n
Tanács Gábor polgármester és Török István egykori önkormányzati képviselő
ké ső este zá ró dott. Szá mos
elő adó , megannyi program csalogatta az embereket a kü lö nbö ző helyszın
́ ekre é s programokra. A cé l az volt,
hogy minden korosztá ly megtalá lja a magá nak való , nekik leginká bb tetsző mű sorszá mot, elfoglaltsá got. A
Pü nkö sdi Fesztivá lró l ré szletes beszá moló t a Bordá nyi Napló kö vetkező szá má ban olvashatnak majd!
A PARK TÉR AD HELYET AZ AUTÓK SZERELMESEINEK

Jubileumi Autó Tuning Fesztivál
Bordá ny parkja ismé t megtelik é lettel, ugyanis alig 2-3
hé ttel a Pü nkö sd Feszt utá n itt kerü l megrendezé sre az
5. Jubileumi Autó Tuning Feszt jú nius 24-é n, szombaton.
Rengeteg fantasztikus gé pjá rmű , csinos lá nyok, jó pasik,
a kivá ló DJ Daniel's legjobb zené i, hangnyomá s verseny
tö bb kategó riá ban, kipufogó mé ré s, veté lkedő k é s
rengeteg ajá ndé k. A hagyomá nyokat folytatva ismé t lesz
autó szé psé gverseny tö bb kategó riá ban! Nevezni a helyszın
́ en lehet 11 ó rá tó l, az eredmé nyhirdeté s kö rü lbelü l
18 ó rá ra vá rható . A kü lö nbö ző klubok autó i 9:30-tó l
folyamatosan é rkeznek a helyszın
́ re, ahol autó s limbo,
Air Ride bemutató , felni kitartó verseny, gumi fü stö lteté s egy Lada V8-sal é s egy Lada VR6-sal, Rc bemutató é s

a nap legmelegebb idő szaká ban, dé lben sö rivó
versenyre is sor kerü l. Meghıv́ott vendé gké nt a
szın
́ padon rappel Attlasz 16 ó rá tó l. Bő vebb informá ció é s a naphoz kapcsoló dó nyeremé nyjá té k
felhıv́á sa megtalá lható a Bordá nyi Tuning Talá lkozó Facebook oldalá n.

Autócsodák várják majd a Park téren is

Az ablakon rakták be a kádat
A napokban é rkeztek meg a gyü mö lcslé elő á llıt́á sá hoz szü ksé ges kisgé pek a Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet telephelyé re. A dará ló , a pré sgé p,
valamint a pasztő rö ző é s tö ltő gé p má r a helyszın
́ en
van. Jó hıŕ, hogy a pasztő rká d is megé rkezett. A legnagyobb mé retű gé pet csak az é pü let ablaká n lehetett beemelni, ott is tová bbi bontá sra kerü lt sor,
azé rt, hogy befé rjen a nagymé retű eszkö z. Megtudtuk, hogy amıǵ a gyá rtó nem szá llıt́otta le a pasztő rká dat gyakorlatilag á llt a munka, hiszen nem lehetett folytatni az ablakcseré ket.
Most a belső villanyszerelé si munká k kezdő dtek
meg. Az é pü letben a ré gi lakó há z utca felö li ké t szobá ja kerü lt ö sszenyitá sra, ez lesz a gyá rtó ü zem terü lete, amelyet a nagy teljesıt́mé nyű gé pek miatt ipari
á rammal kell ellá tni. Folyamatban van mé g a kö zponti fű té s é s vıźszerelé s is. A tová bbi ö t ú j munkatá rs felvé telé re a tervek szerint jú lius elsejé tő l nyıĺik
lehető sé g. A dolgozó k ekkor má r a fennmaradó takarıt́á si feladatok mellett a pró baü zem beindıt́á sá val foglalatoskodnak, é s a kö vetkező hó naptó l megindulhat az ivó levek, zö ldsé g- é s gyü mö lcslekvá rok
gyá rtá sa is.

Az ü nnepé lyes eskü té telre pá rjá val é s ké t kislá nyá val é rkezett a Faluhá z dıśztermé be, ahol a polgá rmester elő tt tett eskü t. O má r a ké tszá zö tvenedik á llampolgá r, aki Bordá nyt vá lasztotta az eskü
helyszın
́ é ül. A nagykö zsé gben legtö bbszö r az itt,
vagy a testvé rtelepü lé seken é lő magyarok tesznek
eskü t, Csó ká ró l, Dettá ró l é s Hó degyhá zá ró l é rkeztek ıǵy hozzá nk a legtö bben az elmú lt é vekben.
Já nos az első , aki a Falunapok kereté ben, é s egyben
a nemzeti ö sszetartozá s napjá n vá lt á llampolgá rrá .

A család az eskütétel után
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Csak az ablakon fért be a hatalmas pasztőrkád

Ha mé g nem adta be ö né letrajzá t, de szeretne dolgozni az ü zemben, ne ké slekedjen, hiszen a munkatá rsak kivá lasztá sa is hamarosan kezdeté t veszi!
Akinek van jó ö tlete az ü zemben gyá rtott termé kek
kö zö s má rkanevé re, azt is szıv́esen veszik a szö vetkezetné l. A javaslatokat ugyancsak a homokhatsagszive kukac gmail pont com e-mail cım
́ re lehet
elkü ldeni. A legjobb né vö tleteket ajá ndé kcsomaggal jutalmazzá k majd!
EDDIG KÉTSZÁZÖTVENEN TETTEK NÁLUNK ESKÜT

Állampolgári eskü a nemzeti
összetartozás napján
A Bordá nyi ü nnepi esemé nyek kereté ben jú nius 4é n, az ö sszetartozá s napjá n tett á llampolgá rsá gi eskü t Rá cz Já nos. A Marosvá sá rhelyen szü letett fiatalember 26 é ves, há rom é ve é l Bordá nyban. Egy kis
tanyá t vá sá roltak ná lunk, azt ú jıt́gatjá k, szé pıt́getik.
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Sá rgaborsó
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Hú sos rakott té szta besamel má rtá ssal

IDŐJÓS

Papriká s krumpli nokedlivel,
debrecenivel, vegyes vá gott
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Kedd
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32°C
18°C

26°C
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Részben napos

Csütörtök

25°C
13°C

ÁLLÁSHIRDETÉS
B O R DÁ N Y B A N

A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal a kö zszolgá lati tisztviselő krő l szó ló
2011. é vi CXCIX. tö rvé ny 45. § (1) bekezdé se alapjá n pá lyá zatot hirdet
Adó ü gyi ü gyinté ző munkakö r betö lté sé re. A kö zszolgá lati jogviszony
idő tartama hatá rozatlan idejű , a foglalkoztatá s jellege teljes munkaidő s.
Ré szletek a kozigallas.gov.hu vagy a bordany. hu oldalakon!

A TERVEZETT ÜTEMBEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS
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