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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

JEGYEK ELŐVÉTELBEN TIZENKETTEDIKÉTŐL MÁR MEGVÁSÁROLHATÓAK A FALUHÁZBAN

Vidám kikapcsolódás vár a színházba járókra
Az elmú lt é vek sikereire alapozva az idei té len
is megszervezé sre kerü l a Bordá nyi Szın
́ há zi
Esté k rendezvé nysorozat, amely az eddigiekben telthá zas elő adá sokat, rengeteg neveté st
é s vidá m, ö nfeledt ó rá kat hozott a programokon ré sztvevő knek. A szervező k má r hetek
ó ta azon dolgoznak, hogy ö sszeá lljon a 2017/
18-as é vad programja, egy elő adá s dá tumá t
é s az elő adá s cım
́ é t a mai napon nyilvá nossá gra is hoztá k a szervező k. December 18-á n é s
19-é n, egy hé tfő i é s keddi napon 18:00-á s
kezdé ssel dupla elő adá ssal indul az é vad, ekkor a nagyé rdemű a Pesti Mű vé sz Szın
́ há z elő Velük a felhőtlen kikapcsolódás garantált
adá sá ban Az asszony kö rbejá r avagy ké zrő l
ké zre cım
́ ű elő adá st lá thatja a Faluhá zban. A
ké tfelvoná sos, szü netekkel együ tt kö zel há romó rá s bohó zat ismé t bő velkedni fog a humoros é lethelyzetekben, a darabot idé n nyá ron mutattá k be első ké nt Pé csen. A szın
́ é szek né vsora is igazá n veretes, hiszen a bordá nyi deszká kon lé p fel Csengeri Attila, Tunyogi Bernadett, Szabó Sipos Barnabá s, Fogarassy Bernadett,
Bodrogi Attila vagy a né pszerű té vé sorozatokbó l má r jó l ismert Vá rkonyi Andrá s, Cseke Katinka é s Borbá th
Ottıĺia. Belé pő k szeptember 12-tő l kapható ak a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l 3000 Ft-os é s 2500 Ft-os jegyá rakon.
Az é rvé nyes Bordá nyká rtyá val rendelkező lakosoknak tová bbi 10% kedvezmé ny já r, ıǵy ő k a drá gá bb tikettekhez 2700 Ft-os á ron, mıǵ az olcsó bb belé pő khö z 2250 Ft-é rt juthatnak hozzá . Ujdonsá g, hogy egy ká rtyá val az idei é vadban má r maximum ö t belé pő vá sá rolható kedvezmé nyesen! Nincs má s há tra, mint é rtesıt́eni a
csalá dtagokat, rokonokat, ismerő sö ket é s ké szü lő dni az első szın
́ há zi programra. Az é vad tová bbi elő adá sait
vá rható an mé g szeptember hó napban nyilvá nossá gra hozzá k a szın
́ há zi program szervező i.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KARITASZ KÖZÖSEN DOLGOZOTT A SZEGÉNYEBB GYEREKEKÉRT

A nyári szünetben is támogatták a rászorulókat
A gyermekétkeztetési programnak köszönhetően 34
gyermek részesült az iskolai szünetben, munkanapokon napi egyszeri ingyenes étkezésben. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok
mellett az önkormányzat tovább bővítette a jogosultak körét, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére is
biztosított volt az egyszeri meleg ebéd, amennyiben
a szüleik igényelték. Az ingyenes étkezés költségeit
központi költségvetés és önkormányzati forrás biztosította. Az étkezés lebonyolítását az Integrált
Egészségügyi és Szociális Központ látta el. A tanyán
élő gyermekek részére az ebéd a tanyagondnokok
közreműködésével jutott el. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolás
diákok, valamint az óvodás és bölcsődés gyermekek
is élhettek a lehetőséggel, ha szüleik kérték azt. Az

étkezés mellett a rászoruló családok igényeihez igazodva nyári gyermekfelügyeletet is szervezett az
ISZEK, melynek keretében a gyermekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő szabadidős és prevenciós
programokat valósítottak meg, biztosítva a gyermekek részére a tartalmas szünidei kikapcsolódást. A
településen megvalósuló változatos gyermekprogramok sikeréhez hozzájárult a bordányi Karitász
csoport egyhetes gyermektábora, valamint az augusztus 14-18-a között megrendezett Faluház „Napközis Erzsébet-tábora”. A programok része volt egy
külső buszos kirándulás is, aminek köszönhetően a
gyermekek eljuthattak lakóhelyüktől távolabbi helyszínekre is (pl. kalandparkba). A táborokban összesen 35 hátrányos helyzetű gyermek vehetett ingyenesen részt, mely maradandó élményt jelentett
számukra és segítséget a rászoruló családoknak.

Októ ber 22-é n vasá rnap talá lkozó ra vá rjá k a Bordá nyi Rá kó czi Iskolá ba já rt taná rokat é s diá kokat a
Bordá nyi Faluhá zba. Ré szvé teli szá ndé kukat Czé kus Erzsé betnek jelezzé k a 06-30/663-0041-es telefonszá mon. A gyü lekező dé lelő tt 9:00 é s10:00 kö zö tt vá rható , amit az Emlé ktá bla avatá sa é s egy kis
rö vid mű sor kö vet. 11:00-tó l kiá llıt́á s megnyitá sa,
mıǵ dé ltő l egy jó kis babgulyá sra szá mıt́hatnak a
ré sztvevő k. Szé p emlé keikkel é s egy-egy tá l sü temé nnyel szeretettel vá rjá k a szervező k. A rendezvé ny alatt bü fé is ü zemel. A kö ltsé gek fedezé sé re
adomá nydoboz lesz kihelyezve.
PÓTLÉKMENTESEN RENDEZHETI ADÓSZÁMLÁIT

Felhívás fizetési kötelezettségre
Felhıv́juk a tisztelt adó zó k figyelmé t, hogy a gé pjá rmű adó é s a helyi adó k (magá nszemé lyek kommuná lis adó ja, helyi iparű zé si adó , telekadó ) má sodik
fé lé vi ö sszegé nek fizeté si hatá rideje szeptember
15. Ké rjü k a tisztelt adó zó kat, adó fizeté si kö telezettsé gü knek idő ben szıv́eskedjenek eleget tenni!

BORDÁNYI ÉLETEKET IS MENTHET AZ ESZKÖZ

Defibrillátor készülék átadása
A Bordá ny Sportkö r tisztelettel meghıv́ja Ont a Zoll AED
PLUS defibrillá tor ké szü lé k
ü nnepé lyes á tadá sá ra szeptember 9-é n (szombaton),
11:00 ó rá ra a Faluhá zba. A tá voli- é s kö zelmú lt sportesemé nyein é s civil rendezvé nyein tö rté nt tragikus esemé nyeinek hatá sá ra a Bordá ny Sportkö r vezető sé ge egy
é letmentő defibrillá tor ké szü lé k beszerzé sé rő l
Hé tfő
gondoskodott. A nemes kezdemé nyezé st a Defibrillá tor Plusz Kft. egy jelentő s kedvezmé nnyel tá mogatta. Az á tadá s idő pontjá tó l nem csak a csapat tagjai, hanem a kö rnyezetü kben é lő k is nagyobb biztonsá gban é rezhetik magukat.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé
tfő H
04.25.

MIHAMARABB JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT

Tájékozatatót tart a Falugazdász
A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara megbıźá sá bó l a
helyi falugazdá sz tisztelettel meghıv́ja Ont az Egysé ges ké relemhez kö tő dő tá mogatá sokra vonatkozó
kö telezettsé gek, aktualitá sok szabá lyozá si há tté r é s
hatá ridő k tá rgyá ban tartott csoportos tá jé koztatá sra. A rendezvé ny szeptember 13-á n 18:00 é s 19:00
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 tá mogatá sokat é rintő kö telezettsé gek - egyé b aktuá lisan felmerü lő teendő krő l. Ké rjü k, ré szvé teli
szá ndé ká t legké ső bb szeptember 12-ig jelezze a
www.nak.hu portá lon az e-Irodá ba való bejelentkezé st kö vető en, vagy a(z) toth.andras2@nak.hu cı-́
men vagy a +36303273077 telefonszá mon!
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Tojá sleves
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Focistáink vezetik a bajnokságot

Sá rgaborsó
1 gulyá
s

A Foliaplast-Bordá ny SK megyei I. osztá lyú focicsapata bravú ros, 3-0-s algyő i győ zelmé vel a tabella
é lé re ugrott, ıǵy há rom forduló t kö vető en Hó di Mihá ly együ ttese vezeti a bajnoksá got. Termé szetesen
ez a győ zelem, akkor é r igazá n valamit, ha szombaton 16:30-kor, a Sá ndorfalva ellen ismé t sikerü l
eredmé nyesen zá rni a 90 percet, ehhez azonban ismé t szü ksé g lesz a szurkoló k tá mogatá sá ra, sok szeretettel vá rnak mindenkit a derbire! U14-es csapatunk szombaton 10:00-kor Sző regen já tszik, vasá rnap nő i csapatunk szinté n dé lelő tt 10:00-kor hazai
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Vágd ki és hozd magaddal
Ft/adag áron vásárolhatod meg a kecskegulyást, melyet a
Vadgesztenye Étterem szakácsai készítenek majd el. Beváltható
2017. szeptember 9-én, szombaton 12:00 és 14:30 óra között a
Faluház parkjában.

Találkoznak a Rákóczi Iskolások

pá lyá n fogadja a Kisteleket, mıǵ U19-es gá rdá nk
14:30-tó l az é llovas Tö mö rké nyt fogadja. A Bordá ny
II Ruzsá n vendé gszerepel vasá rnap 16:30-tó l.

KECSKEGULYÁS
KUPON 450 FT
a kupont! 600 FT helyett most 450

HOZZA MAGÁVAL ÉS OSSZA MEG SZÉP EMLÉKEIT
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