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A FALUHÁZ DOLGOZÓI REGGEL BRIÓSSAL ÉS TEÁVAL VENDÉGELTÉK MEG A BICIKLIVEL ÉRKEZŐKET

Sokan kerékpároztak az autómentes napon
Bordá ny immá r hatodik é ve minden é vben csatlakozik az Euró pai Mobilitá si Hé t programjaihoz é s szervez
é vrő l-é vre kü lö nbö ző keré kpá ros é s autó mentes programokat a telepü lé sen. Szeptember 22-é n a Faluhá z
elő tti parkoló ban reggel 7 ó rá tó l a lelkes keré kpá rral é rkező ket egy biciklis reggelivel
vendé geltü k meg, amely forró teá t é s egy cukros brió st tartalmazott. 14 ó rá ra vá rtuk az iskolá s gyerekeket, akik szé p szá mmal meg is jelentek a rendezvé nyü nkö n. A dé lutá ni programsorozat a biciklitú rá val vette kezdeté t,
amelyet a falutá blá tó l falutá blá ig tettü nk meg
mintegy 50 gyermekkel. A visszaé rkezé st kö vető en a gyerekeket frissıt́ő kkel é s egy kis elemó zsiá val, pogá csá val, brió ssal, almá val é s baná nnal vá rtuk, majd kezdeté t vette a pecsé tgyű jtő verseny. 7 kü lö nbö ző feladat vé gigjá rá sá
val lehetett beszerezniü k a pecsé teket, tö bBiciklis sereg gyülekezett a Faluház előtt
bek kö zö tt a biciklitú rá val, keré kpá ros ü gyessé gi versennyel, ó riá s puzzle kiraká sá val, KRESZ-totó val, aszfaltrajzversennyel, rendő rsé gi bemutató val é s
ré szeg szemü veggel. A rendő rsé gi bemutató ban segıt́sé gü nkre volt Palotá s Lá szló kö rzeti megbıźott rendő r,
aki megismertette a gyerekekkel a rendő rautó t, valamint felszerelé seit is tová bbá magá val hozott egy szemü veget, amely a való sá got torzıt́va megmutatja milyen az, ha valaki illuminá lt á llapotban ü l a volá n mö gé . A
pecsé tgyű jtő feladatokon kıv́ü l elő zetesen hirdettü nk rajzpá lyá zatot is, amelyet abszolú t győ zelemmel a 2/b
osztá ly nyert. A rajzok Faluhá zunkban megtekinthető k. Az ö sszes pecsé tet ö sszegyű jtő k kö zö tt sorsoltunk ki
megannyi biciklis kellé ket tö bbek kö zö tt kulacsokat, lá tható sá gi mellé nyeket, csengő ket, fé nyvisszaverő ket,
valamint biciklizá rakat is. Remé ljü k mindenki jó l é rezte magá t, talá lkozzunk jö vő re is!
Faluház dolgozói
A KINYOMTATOTT PÁLYÁZATOT NOVEMBER 7-IG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN ADHATJA LE

Kiírták a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot
Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű jelenlegi és leendő - felsőoktatási hallgatók számára. A
pályázat benyújtása elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében regisztráció szükséges, amely a bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon elérhető. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtania a pályázóknak. A pályázati kiírás és a mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a bordany.
hu weboldalról. A pályázat a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Töltsd ki és véglegesítsd online
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2017. november 7. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. Benyújtás módja: személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 8-16, P: 8-12.

Könyvfaló Könyv-faló verseny
A bordá nyi Kö zsé gi Kö nyvtá r Kö nyvfaló versenyt hirdet á ltalá nos iskolá s diá kok ré szé re. Vá rjuk az olvasni
szerető kisdiá kok jelentkezé sé t. Gyertek é s olvassatok miné l tö bb kö nyvet é s gyű jtsetek miné l tö bb csillagot. A legtö bb csillagot ö sszegyű jtő k jutalomban ré szesü lnek. A verseny októ berben veszi kezdeté t. A
tané v vé gé n pedig kiderü l, hogy kik gyű jtö tté k a legtö bb csillagot é s ő k jutalomban ré szesü lnek.
KERESIK A JÁRÁS LEGAKTÍVABB TIZENÉVESEIT

Képzés-sorozatot indít a KUSZA
A Morajlá s program kereté ben szervez ké pzé s-sorozatot a bordá nyi Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let a
Mó rahalmi já rá sban é lő fiatalok szá má ra. Az ingyenes programon a já rá sbó l harminc fiatal vehet ré szt ,
amelynek cé lja, hogy egyré szt megtalá ljá k azokat a fiatalokat, akik az adott telepü lé seken a legaktıv́abbak,
legnagyobb hatá ssal vannak a helyben é lő tá rsaikra,
má sré szt olyan fejleszté si folyamatban vehetnek
ré szt, amely kimondottan a telepü lé si ifjú sá gi munká t erő sıt́i. A ké pzé si alkalmak sorá n szakemberek
segıt́sé gé vel fiataloknak szó ló programokat tervezhetnek meg a ré sztvevő k, amelyekhez mé g forrá st is
biztosıt́ a projekt. Minden telepü lé srő l legalá bb egy
18 é v feletti é s kettő 15-18 é v kö zö tti aktıv́ fiatal jelentkezé sé re szá mıt́anak, tudtuk meg Masir Norbert
ifjú sá gi referenstő l, aki a projekt egyik mozgató rugó ja. Elmondta, hogy a ré szvé tel a fiatalok szá má ra teljesen ingyenes, az ellá tá s, szá llá s, ké pzé s dıj́á t a Szé chenyi 2020 pá lyá zatnak kö szö nhető en biztosı́tani
tudjá k a szervező k (EFOP-1.2.2-15-2016-00256). A
ké pzé sek a tervek szerint októ ber 1. é s má rcius 31.
kö zö tt való sulnak meg, a hat alkalombó l né gyet idé n,
kettő t jö vő é v elejé n szerveznek majd meg. A program helyszın
́ e a Bordá nyi Ifjú sá gi Informá ció s Pont
kö zö ssé gi tere, a szá llá st a Vadgesztenye Ifjú sá gi Kö zö ssé gi Szá llá shelyen biztosıt́já k. A jelentkezé si hatá ridő : 2017.10.15. Jelentkezni a greenoffice@
bordany.hu e-mail cım
́ en lehet. A ré szletekrő l é s a jelentkezé s elfogadá sá ró l a jelentkező ket a jelentkezé skor megadott elé rhető sé geiken é rtesıt́ik majd.

zuk. A program ré sze lesz mé g a dé lutá ni mesemaraton, valamint a babaruha bö rze keretein belü l 16
ó rá tó l az ugrá ló vá rat is birtokba vehetik a gyerekek.
VERESÉG DESZKEN, SZABADNAPOSAK LESZÜNK

Két bajnoki meccs a hétvégén
Vá ratlan, fá jdalmas é s megmagyará zhatatlan 3-2-es
veresé get szenvedett hé tvé gé n megyei I. osztá lyú
labdarú gó csapatunk az ú jonc Deszk otthoná ban.
Együ ttesü nk ıǵy tö bb hé t utá n visszacsú szott a má sodik helyre, rá adá sul a hé tvé gé n szabadnapos lesz
felnő tt csapatunk. Megye III-as gá rdá nk é s nő i focistá ink is pihennek, viszont U14-es focistá ink pé ntek
dé lutá n 15 ó rá tó l Kisteleken lé pnek pá lyá ra. A hé tvé ge egyetlen hazai mé rkő zé sé t U19-es korosztá lyú
vá logatottunk já tsza. Ifjú sá gi csapatunk vasá rnap
13 ó rá tó l a MUFC-Kiszomborral kü zd meg a bajnoki
pontoké rt. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!
Mindenszentekre
csokros krizantém kapható.
Hé tfő
Érdeklődni: Takács Gyuláné
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Könyves vasárnap a Faluházban
Októ ber 8-á n vasá rnap 14 ó rá tó l 17 ó rá ig a Faluhá z
é s Kö nyvtá r Kö nyves Vasá rnapot szervez az Orszá gos
Kö nyvtá ri Napok keretein belü l, amelyre nagy szeretettel vá runk kicsiket é s nagyokat egyará nt. Ezen a
napon ingyenes lesz kö nyvtá runkba a beiratkozá s,
valamint kedvező á ron lehet kö nyveket vá sá rolni. A
gyerekeknek lehető sé gü k lesz kö nyvjelző ket ké szıt́eni é s szın
́ ezhetnek is, majd a legü gyesebbeket dıj́az-
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Pé
ntekH
04.25.

leves

PROGRAMOK A CSALÁD APRAJA-NAGYJA RÉSZÉRE
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Rá ntott borda sü tő ben fokhagymá s
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Bordány Nagyközség Önkormányzata szeretettel
várja a település minden nyugdíjas korú lakosát
az Idősek Napi rendezvényére 2017. október
17-én, kedden 14:00 órakor a Faluházba.

GYÜJTSD A CSILLAGOKAT ÉS SZEREZZ JUTALMAT
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