
Bordányi				Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány                                                                               

15. szám | 2019.	május	24.	péntek                                                                        

NAGYKÖZSÉGÜNK	2019-ES	ÉVI	NYÁRI	TÁBORAIRA	MÁJUS	24-TŐL	VÁRJÁK	A	GYEREKEK	JELENTKEZÉSÉT								

Újabb	kalandok	várnak	rád	a	nyári	szünidőben

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!  

Exkluzív	fellépők	színesítik	idén	is	a	Pünkösd	Fesztet
OLYAN	NEVEKKEL	TALÁLKOZHATUNK	A	FALUNAPON,	AKIK	A	LEGNAGYOBB	FESZTIVÁLOKON	LÉPNEK	FEL

Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szeretne a nyári szünet 
idejére programlehetőséget biztosítani az általános- és középiskolás fiataloknak. Elsőként médiatáborra (jú-
nius 24-28.) kerül sor, majd az ezt követő héten (július 1-5.) zajlik a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor. Július 

8-12. között úszótábor várja a sportot szerető fiatalo-
kat, szintén ugyanekkor 15-18 év közötti fiatalok számá-
ra ingyenes önismereti táborok is lesznek Bordányban. 
Július 15-19., valamint 22-26. között több tábor is zajlik 
majd. Az előbbi héten Kuckoló, az utóbbi időpontban pe-
dig Kézműves táboron vehetnek rész a gyerekek. Ugyan-
akkor mind a két héten át tart majd a Ficánka úszótá-
bor. Ezt követően foci- és divattábor következik. Az előb-
bi július 29. és augusztus 4. között, míg az utóbbi július 
29. és augusztus 2. között kerül megrendezésre. Au-
gusztus 5-9. között kincskereső táborba (hittantábor) 
várják a gyerekeket, augusztus 12-16. között pedig az 
úszótábor második turnusa zajlik majd. Augusztus 26- 

Településünkön a Pünkösd Feszt mindig az év legjobban várt rendezvénysorozata,  ráadásul minden évben 
sztárfellépők színesítik a programot. Idén is olyan nevekkel találkozhatunk június 9-10-én a nagyszínpadon, 
mint például a Stolen Beat, aki a tavalyi X-Faktor 
második helyezettje lett. Az újjáalakult zenekar 
bekerült a neves Nagy-Szín-Pad tehetségkutató 
versenybe is. Ők talán az idei Nagy-Szín-Pad! me-
zőny legfiatalabb tehetségei, akik semmit sem 
akarnak jobban, mint zenélni és szórakoztatni. 
Pörgős bulira számíthatunk a Zaporozsec kon-
certjén is. A trió ma már ismert név nem csak a  
Vas megye könnyűzenei koncertjein, fesztiválja-
in, hanem országosan is. Többek között olyan 
zenekarok társaságában lépett már színpadra, 
mint a Kispál és a Borz, a PUF, a Quimby, Péterfy 
Bori vagy a 30Y. 90 perces élő koncerttel káp-
ráztatják majd el a helybélieket. Az USNK egy 
erdélyi magyar rap-duó, akik az X-Faktor nyol-
cadik évadának győztesei, ők lépnek majd fel a Pünkösd Feszt záróműsoraként. Több dalt is kiadtak, amelyek 
közül a leghíresebb a Posztolj című szám lett. A tehetségkutatóban szerzett győzelmet követően különdíjként 
megkapták a lehetőséget, hogy felléphetnek a 2019-es Sziget Fesztiválon. A fiúk bejutottak a Duna eurovíziós 
dalválasztó műsorába, A Dal 2019-be, a Posztolj! című dalukkal, melyet ByeAlex és Somogyvári Dániel szer-
zett nekik. A több, mint egy órás élő koncertjükkel a bordányiakat is elbűvölik majd.
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30. között a nyár második görkoris tábora kerül megrendezésre. A programok időpontjai már véglegesek, a 
részletes jelentkezési feltételek, részvételi díjak, bővebb információk elérhetőek a Faluházban, a településen 
elhelyezett plakátokon, illetve a www.bordany.hu weboldalon és a település facebook oldalán. A táborokra 
jelentkezni május 24. péntektől lehet. Tedd meg mihamarabb, le ne csússz róla!
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Fábián Janka írónő meghívása után folytatódik az iro-
dalmi rendezvénysorozat. 2019. június 3-án hétfőn 17 
órától Mohai Gáborral a legendás bemondóval találkoz-
hatnak az érdeklődők, akit a Magyar Rádióban, később 
pedig a Magyar Televízióban ismerhették meg az em-
berek. Ez alkalommal előadóművészként találkozha-
tunk vele, ahol „Mese	a	virágról” címmel tart irodalmi 
előadást. Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár a 
Bordányi Faluház és Könyvtár. A rendezvényen való 
részvétel teljesen ingyenes!

A Magyar Államkincstár 2019. május 30-án csütörtö-
kön 9.00 és 13.00 között a Bordányi Faluházban tájé-
koztatót tart az életkezdési támogatással, a Babaköt-
vénnyel és a Start számlával kapcsolatban, valamint le-
hetőséget biztosít az ügyintézésre, számlanyitásra. 
Minden érdeklődőt, érintettet szeretettel várnak.

Megyei I. osztályú együttesünk múlt héten Dorozsmán 
nyert 1-0-ra, így az már biztos, hogy jelenleg negyedik 
helyen álló felnőtt gárdánk az elmúlt közel húsz év leg-
jobb eredményét érheti el! Hétvégén szabadnapos a 
csapat, az utolsó fordulóban a HFC vendégei lesznek 
Fodor Balázsék. Pénteken 16.30 órától U9-es Megyei Li-
ga zárónapra kerül sor a Bordányi Focipályán. Női U18-
as lányaink szombaton 10 órától idegenben, Szentesen 
meccselnek, míg megyei III. osztályú csapatunk szin-
tén ugyanezen a napon 17 órától hazai pályán fogadja 
a Balota TFC-t.  Vasárnap is lesz két hazai mérkőzés, 10 
órától a felnőtt nők a Csanytelekkel, míg 15 órától U19-
eseink a L-IT SZEAC-ot fogadják. Keddre is marad mér-
kőzés, U14-eseink az utolsó fordulóban szintén a L-IT 
SZEAC együttesét látják vendégül, a tét nem kicsi, hi-
szen nyerni kell ahhoz, hogy bronzéremmel zárjanak 
előkészítőseink. Minden mérkőzésre sok szeretettel 
várjuk a szurkolókat! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrende-
zési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozá-
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VÁRJÁK	A	TERVVEL	KAPCSOLATOS	ÉSZREVÉTELEKET	
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si-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv 
készítése folyamatban van. Az eljárás a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let 38. § szerinti szakaszban van. Az eljárással egyi-
dejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, mely-
nek keretében partnereinknek 2018. december 12. 
és 2019. január 10. között már lehetősége volt a terv-
anyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, pos-
tán vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hi-
vatal illetékes irodájába. Az időközben beérkezett 
partnerségi és államigazgatási vélemények alapján 
átdolgozásra került a dokumentáció, melyet újra 
megtekinthetnek és véleményt alkothatnak, még az 
elfogadása előtt. Kérem, amennyiben észrevételük 
van a tervanyaggal kapcsolatosan, azt 2019. május 
28-ig tegyék meg. A partnerségi eljárás a település 
partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. 
(IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik. A 
tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http:// 
www.urbanimex.hu
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