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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Új ifjúsági önkormányzatot választottak
a helyi fiatalok
Januá r 29-é n, pé nteken reggel kilenc ó rakor elindult Bordá ny
tö rté neté nek hatodik ifjú sá gi ö nkormá nyzati vá lasztá sa. Az
első telepü lé si szintű gyermek- é s ifjú sá gi ö nkormá nyzatot
2000-ben vá lasztottá k meg a nagykö zsé gü nkben. Azó ta minden negyedik é vben ú j testü let á llt fel, ké pviselve a korosztá ly
é rdekeit. A telepü lé sen ez alkalommal 488 fiatal szavazhatott
a má r szoká sos mó don, azaz az interneten. A helyben é lő 1225 é v kö zö tti fiatalok polgá rmestert é s né gy ké pviselő t vá laszthattak. Este hé t ó rá ig ö sszesen 75 fiatal é lt vá lasztá si jogá val, ez 15,37 szá zalé kos ré szvé teli ará nyt jelent. Most januá rban a helyi ifjú sá gi vá lasztá sok tö rté neté ben a má sodik
legkevesebb aktivitá snak lehettü nk szemtanú i, enné l kevesebben csak 2004-ben szavaztak. A legnagyobb ará nyban pedig 2008-ban adtá k le voksukat, akkor a vá lasztó k 27,83%-a
szavazott.
A bordá nyi fiatalok ifjú sá gi polgá rmesternek Vida Patrıćiá t,
ifjú sá gi ké pviselő nek pedig Gá bor Zalá n Sá ndort, Lehel Má té t, Czé kus Pé tert é s Vas Sá ndor Nimró dot vá lasztottá k meg. A ké pviselő k szá mos vá lasztá si ıǵé retet megfogalmaztak, é s termé szetesen sok feladat is vá r az ú j
testü letre. A legfontosabb talá n a meglé vő programok folytatá sa lehet. A korá bbi ö t ciklus alatt rengeteg programö tlet való sult meg, a legjobbak hagyomá nyosan é vrő l é vre megismé tlő dnek. Nyá ri gyermektá borok, papıŕ é s fé mhulladé k gyű jté s, kará csonyi vá sá r, ifjú sá gi fesztivá l, illetve a helyi kö zö ssé gi té rben megszervezett gyerekprogram szın
́ esıt́i a telepü lé sen é lő k mindennapjait. Az ú j ifjú sá gi polgá rmester, Vida Patrıćia szeretné ezeket a
tová bbiakban is megszervezni. Igé retet tett a helyiek szá má ra ingyenesen elé rhető konditerem fejleszté sé re, é s a
korá bbi kapcsolati há ló erő sıt́é sé re, legyen szó ifjú sá gi talá lkozó kró l, té rsé gi együ ttmű kö dé sekrő l.
A ké pviselő k vá lasztá si programjait vé gig bö ngé szve nagy hangsú ly helyező dik a kö zö ssé gi programok szervezé sé re. Szerencsé re a jelö ltek fontosnak tartjá k korosztá lyuk ö sszefogá sá t, é rdekké pviseletü k megerő sıt́é sé t. A konditerem a ké pviselő i szé kekbe pá lyá zó fiatalokná l is prioritá s. Darts-versennyel, PlayStation veté lkedő kkel é s szá mos sport programmal bő vıt́ené k a helyi programlehető sé geket. Az egé szsé ges é letmó d kereté ben a sport gyerekekkel való megszeretteté se is prioritá s, ahogy jó ö tletnek tű nik a szomszé dos telepü lé seken é lő fiatalokkal való
kö zö s programok szervezé se is. A programtervek kö zö tt feltű nik a kö rnyezetvé delem fontossá ga. Van, aki nagyobbat á lmodik, é s egy gö rdeszka park kialakıt́á sá t tű zte zá szlajá ra. Egy má sik ké pviselő is a fiatalok kedvenc
idő tö lté sé re helyezne nagyobb hangsú lyt, minden bizonnyal ıǵy kerü lt be a programjá ba egy biciklis homokpá lya
megé pıt́é se, amely té len szá nkó zá sra is alkalmas lehet.

Új sportpadlót kap a konditerem
Mivel a Faluhá z mé g elő relá tható lag má rcius elejé ig zá rva tart, kihaszná lva a ké nyszerleá llá st, az ö nkormá nyzat a
konditerem padló já nak felú jıt́á sá ba fogott. A Bordá nyi Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzat á ltal megá lmodott hely az egyik legné pszerű bb
az itt é lő fiatalok kö ré ben. Sokan já rnak ide erő sıt́eni, hiszen a gé pek
haszná lata ingyenes, csak elő zetes regisztrá ció hoz kö tö tt. Talá n a né pszerű sé g, é s rendszeres haszná lat miatt az eredetileg lerakott sző nyeg
má r nagyon elhaszná ló dott, tö bb helyen kikopott. A dö nté s é rtelmé ben
sportpadló val borıt́já k be a helyet, amely jobban megfelel majd a jelenlegi funkció nak, é s kö nnyebbé vá lik a takarıt́á sa is. Folytatás a köv. oldalon

A munká latok a napokban megkezdő dtek, a ré gi sző nyeg felszedé sé t kö vető en az aljzatkiegyenlıt́é s tö rté nt
meg. Vá rható an februá r kö zepé ig leraká sra kerü l majd
az ú j padló is. Az ifjú sá gi ö nkormá nyzat ú jonnan megvá lasztott ké pviselő i programjukban tová bbi fejleszté seket irá nyoztak elő . Mindenké ppen szü ksé ges lehet
pé ldá ul a nyıĺá szá ró k festé se, szú nyoghá ló k beszerzé se, de né melyik erő sıt́ő gé p karbantartá sa, javıt́á sa is
esedé kes. Ezekrő l az ú j testü let első ü lé seinek valamelyiké n dö nthetnek majd.

A Faluház és Könyvtár
szolgáltatásai
A já rvá nyü gyi veszé lyhelyzet ideje alatt sem á ll meg
az é let a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban. A fő bejá ratot zá rva kell, hogy tartsá k, de a munkatá rsak á ltalá ban munkanapokon 8.00 é s 16.30 kö zö tt elé rhető ek.

Őstermelőket érintő változások

A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r farsangi á larc ké szıt́ő
pá lyá zatot hirdet ó vodá soknak é s á ltalá nos iskolá soknak. A munká kat 3 kategó riá ban dıj́azzuk: ó vodá sok,
alsó tagozatosok é s felső tagozatosok.
Mit kell tenned? Ké szıt́sd el Te is sajá t farsangi á larcodat é s hozd be nekü nk! Az á larcod lehet vicces, szertelen vagy aká r mű vé szien komoly, ü nnepi, vagy mesé sen karnevá li, de megidé zhető a hagyomá nyos té lű ző felvonulá sok hangulatá t is - ahogy szeretné d. Az
elké szü lt á larcokat 2021. februá r 23-ig lehet leadni a
Faluhá zban. Eredmé nyhirdeté s februá r 25-é n lesz.

Mozgáskorlátozott tagdíj befizetés
Tisztelt mozgá skorlá tozott csoporttagok! Megkezdtü k
az é ves tagdıj́ beszedé sé t. Ké rjü k, hogy elő zetesen telefonon egyeztessenek a 30/208-5746-os (Zsuzsa), vagy
a 30/959-5534-es (Marika) telefonszá mon.
Tisztelettel, Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

A könyvtár Valentin napi akciója
A bordá nyi kö nyvtá r Valentin napi akció t hirdet. Aki februá r 14-é n, vasá rnap e-mailben (konyvtar@bordany.hu),
vagy a Faluhá z é s Kö nyvtá r Messenger felü leté n jelentkezik pá rjá val ingyen beiratkozhatnak a kö nyvtá rba a
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Csütörtök

2021-es é vre. A tagsá g mellett minden jelentkező ajá ndé kot kap, majd a jelentkező k kö zö tt é rté kes nyeremé ny
kerü l kisorsolá sra.

- mert mindenki ezt olvassa!

Farsangi álarc pályázat

Ké rjü k csengessen a belső ajtó n elhelyezett csengő vel!
Kö nyv-, folyó iratkö lcsö nzé s, nyomtatá s, fé nymá solá s
idő pontegyezteté se e-mailen a konyvtar@bordany.hu
é s a faluhaz.bordany@gmail.com cım
́ en, telefonon a
+36 30/965-0771 vagy a +36 62 588 516-es szá mon,
illetve a Faluhá z é s Kö nyvtá r Facebook é s Messenger
felü leté n (fb.com/faluhazeskonyvtar) zajlik. Az ü gyinté zé sné l a maszk viselé se kö telező ! Megé rté sü ket é s
tü relmü ket kö szö njü k!

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

2021. januá r 1-tő l hatá lyos ő stermelő ket é rintő vá ltozá sok, adó vá ltozá sok ré szletes tá jé koztató k elé rhető k a
bordany.com weboldalon a Gazda ü gyek fü l alatt.
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