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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY DÍJAT VEHETETT ÁT AZ ÓVODA ÉS A SZOCIÁLIS KÖZPONT BUDAPESTEN

Két intézményünk részesült kitüntetésben
Kedden dé lelő tt Budapesten a Pető fi Irodalmi Mú zeumban adtá k á t az Emberi Erő forrá sok Miniszté riuma
á ltal meghirdetett Csalá dbará t munkahely pá lyá zat dıj́ait. Kiemelten tá mogattá k az olyan gyakorlatokat,
amelyek a gyermeket vá ró vagy kisgyermeket
nevelő nő k mellett az apá kra vagy az idő s, beteg hozzá tartozó kat á poló munkavá llaló kra is
gondoltak. Az elismeré st idé n 45 szervezet, inté zmé ny, illetve cé g ké pviselő je vehette á t. A
nyertesek kö zö tt egyedü li ó vodaké nt volt jelen
az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de, de a szociá lis szfé rá bó l a szinté n bordá nyi Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpontot is dıj́aztá k. Ké t
inté zmé nyü nk ıǵy jogosulttá vá lt a Csalá dbará t
Munkahely cım
́ haszná latá ra, de emellett pé nzbeli tá mogatá st is elnyertek. Az ó vodá ban ebbő l a nevelő i szoba korszerű sıt́é sé t, eszkö zö kkel való bő vıt́é sé t tervezik, de csapaté pıt́ő ké pKözös fotózás a díjátadást követően
zé s, a dolgozó kra é s csalá dtagjaikra hangsú lyt
helyező , tö bb generá ció t felö lelő kö zö s csalá di program megvaló sıt́á sá t is tervezik. A szociá lis kö zpont szü nidei gyermekfelü gyelet megszervezé sé t tervezi, de szerepel a tervek kö zö tt apa-fia program, csalá di nap,
szakmai tré ningek, munkahelyi egé szsé gmegő rző programok megvaló sıt́á sa, valamint az inté zmé ny helyisé gé ben já tszó sarok kialakıt́á sa is. Az elismeré st é s a dıj́akat Nová k Katalin csalá d-, ifjú sá g- é s nemzetkö zi
ü gyeké rt felelő s á llamtitká r é s dr. Beneda Attila á llamtitká r helyettes adtá k á t. Gratulá lunk a nyerteseknek!
MINDEN SZÉPKORÚT SZERETETTEL VÁRNAK

Idősek napja október 17-én

alkalomból, melyre szeretettel várják a település
minden nyugdíjas korú lakosát 2017. október 17én, kedden 14 órakor a Faluházba. Az ünnepségre
színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda
és Bölcsőde növendékei, valamint az Ádám Jenő
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A program végén az Integrált Szociális és
Egészségügyi Központ dolgozói kis vendéglátással
és apró meglepetés ajándékkal kedveskednek a
programon résztvevő időseknek.
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1956-OS HŐSÖKRE

Október 23-i ünnepi műsor
Meglepetés fánk a tavalyi idősek napján
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1jét az Idősek világnapjává, egyúttal októbert az idősek
hónapjává. Bordány Nagyközség Önkormányzata idén
másodszor szervez települési szintű rendezvényt ezen

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Ádám Jenő Általános Iskolával együtt megemlékezést tart
október 20-án, pénteken délelőtt 11 órától az
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából. Az ünnepi műsort az iskola bejárata
melletti Pesti srác szobor előtt tartják. Ezt követően kerül sor az emlékezés virágainak, mécseseinek
elhelyezésére. Mindenkit szeretettel várnak. Emlékezzünk együtt a 1956-os forradalom hőseire!

A NYEREMÉNYEK A FALUHÁZBAN VEHETŐEK ÁT

Rajzpályázat eredményhirdetése
A mú lt heti Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein belü l
rajzpá lyá zatot hirdetett a Kö zsé gi Kö nyvtá r a „boldogsá g forrá sa” cım
́ mel az iskolá sok kö ré ben. Szé p
szá mmal é rkeztek mű vek a gyerekektő l, amelyek
szıv́melengető en mutattá k be mit is jelent szá mukra
a boldogsá g. Volt, aki az apuká já val való pecá zá s ö rö mé t, má s a kará csonyt, de mé g ezeken kıv́ü l sok szé p
pillanatot lá thattunk a rajzokon a boldogsá g forrá saké nt. Dıj́aztuk is a rajzokat, amelyek a kö vetkező k
szerint alakultak: első helyezett lett Pesti Zoé 2/b
osztá lyos tanuló , má sodikké nt Rá cz Dá vid 2/b osztá lyos tanuló vé gzett, a harmadik helyezé st Szabó Izabella 2/b osztá lyos tanuló é rte el. Egy kü lö ndıj́ is szü letett, amelyet Czombos Anett 1. osztá lyos tanuló
nyert el. A rajzok a Faluhá z elő teré ben kerü ltek kiá llı-́
tá sra. A nyertesek dı́jaikat a Faluhá z informá ció s
pultjá ná l vehetik á t nyitvatartá si idő ben. Ezú ton szeretné nk megkö szö ni mindenkinek a ré szvé telé t.

mertető vel együ tt októ ber 16-á n, hé tfő n kerü l adá sba a Kossuth Rá dió ban 11:56-kor. Az adá st októ ber
21-é n, szombaton megismé tlik, szinté n a Kossuth
Rá dió ban, 11:56-kor. Nagy megtisztelteté s szá munkra. Szó ljunk ismerő seinknek, kü lö nö sen az elszá rmazottaknak, hogy egy kis „hazai hang” fü lü kig,
szıv́ü kig é rhessen....
A SEKRESTYÉBEN VÁRJÁK AZ ADOMÁNYOKAT

Terménybetakarítási hálaadás
Templomunkban októ ber 15-é n a 9.30-kor kezdő dő
szentmisé ben lesz a termé nyá ldá s, melynek kereté ben há lá t adtunk Teremtő nknek a termé sé rt. Szeretettel ké rjü k a kedves Testvé reket, hogy hozzanak a
kü lö nbö ző termé nyeikbő l, melyet a sekrestyé ben
lehet leadni. Amennyiben nagyobb mennyisé gben,
tö bb adomá ny é rkezik, akkor azt a megá ldá s utá n a
szegedi Ferences Rendhá zba szá llıt́juk.

Steve Jobs Nap 14-én a BIIP-ben

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

A FOGADÓÓRÁRA OKTÓBER 24-ÉN KERÜL SOR

„Mindenki névnapját” ünneplik
A kö vetkező mozgá skorlá tozott csoportgyű lé sü nket
októ ber 18-á n 15 ó rá tó l tartjuk, ahol megü nnepeljü k
„Mindenki Né vnapjá t“. Fogadó ó ra októ ber 24-é n,
kedden 14 ó rá tó l lesz megtartva. Mindenkit nagyon
sok szeretettel vá runk, szá mıt́unk a megjelené sü kre!
Szeretettel és tisztelettel: Árva Zoltánné
A KOSSUTH RÁDIÓ BESZÁMOL HARANGJAINKRÓL

Rádióban a bordányi harangszó
A Kossuth Rá dió minden dé lben a magyarlakta terü letek templomaibó l kö zvetıt́i a Dé li Harangszó t. Elő tte a megkonduló harangot mutatja be a szö veg, amely
ezen kıv́ü l helytö rté neti, vallá si, valamint egyhá ztö rté neti leıŕá st is ad az adott telepü lé srő l é s annak
templomá ró l. A Bordá nyi Szent Istvá n Kirá ly ró mai
katolikus templom harangja a hozzá kapcsoló dó is-
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tö rtö
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Zö ldsé ges
á rpagyö ngy
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II. Jótékonysági Iskolabál

A Bordá nyi Ifjú sá gi Informá ció s Pont (biip) á ltal szervezett program cé lja az, hogy ezen a vilá gnapon Bordá nyban is megemlé kezzenek az Apple cé g korá bbi
vezé rigazgató já ró l. Steve Jobs 2011-ben hunyt el, de
a rajongó k alig né há ny ó rá val halá la utá n elkezdté k
szervezni a Facebookon é s az esemé ny kö ré ö sszerakott weboldalon a Steve Jobs-emlé knapot. Jobs rendszeresen fehé r teniszcipő ben, kopott ké k farmerben
é s fekete garbó ban jelent meg nyilvá nos fellé pé sein.
A biip szombaton 16 ó rá tó l vá r mindenkit. Aki a fenti
ö ltö zetben jelenik meg, az egy „harapott“ almá t kap.

November 11-én 18 órától a Sportcsarnokban.
Jegyek már elővételben megvásárolhatóak az
iskolában, a Faluházban és a Vadgesztenye
Étteremben 3500 Ft-ért.

„HARAPOTT“ ALMA JÁR AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK

Mindenszentekre
csokros krizantém kapható.
Hé tfő
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459
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