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A BORDÁNY SPORTKÖR START 2017 KUPÁJÁVAL INDUL AZ ÉV A SPORTCSARNOKBAN

Összesen 32 csapat és több, mint 300 játékos mérkőzik meg
Immáron negyedik alkalommal kezdik az évet utánpótlás focitornákkal Bordányban. A Start 2017 Kupa
névre elkeresztelt eseményen összesen hat korosztályban mérik majd össze erejüket az ifjú labdarúgók a
Bordányi Sportcsarnokban. 2017. január 7-én az U9es, január 14-én az U11-es, február 4-én az U13-as,
február 11-én az U10-es, február 18-án az U19-es korosztály csapatai, míg február 25-én a felnőtt női csapatok versengenek a kupáért. A mérkőzések minden
nap reggel 9-kor, a megnyitót követően veszik kezdetüket, a mérkőzések 2×10 percig tartanak, a csoportmérkőzéseket követően jönnek majd a helyosztók. A
torna győztesét serleggel, míg a dobogósokat éremmel
díjazzák, természetesen minden csapat oklevelet is
átvehet a tornán való részvételéért. „Nagy öröm, hogy
évről-évre több korosztályban és bővülő létszámmal
Izgalmakkal teli hétvégék elé nézünk
tudjuk megrendezni a bordányi Start Kupát. Szerencsére az eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján
szívesen jönnek a csapatok az általunk szervezett tornára, az idei évben volt olyan meghirdetett korosztály, ahol egy nap alatt
meglett mind a nyolc nevező. Eddig négy korosztály névsora ismert, a mai napon még két kiírást teszünk közzé, így február közepén egy U19-es tornát, míg február 25-én egy női foci kupát is szervezünk. Az idei évben is mindent megteszünk azért, hogy egy
jó tornát sikerüljön lebonyolítani” – mondta el Kiss-Patik Péter, a Bordány Sportkör elnöke. Korosztályonként a következő
egyesületek neveztek a bordányi évindító teremtornára: U9: FK Vinogradar Hajdukovo (SRB), Szőregi RSE, UFC Kecskemét
„B”, Szeged 2011, Zsombó SE, Szilády RFC 2008, Szilády RFC 2009, Foliaplast-Bordány SK. U11: OMTK-ULE Orosháza,
Kiskőrös, Rendőr TE, Félegyházi Térségi Sportiskola, FK Vinogradar Hajdukovo (SRB), Szilády RFC, Foliaplast-Bordány SK
„Piros”, Foliaplast-Bordány SK „Fehér”. U13: Félegyházi Térségi Sportiskola, Móravárosi Kinizsi, FK Vinogradar Hajdukovo
(SRB), DAFC-RTE, Szegvár, AFK Ada (SRB), KSE Balástya, Foliaplast-Bordány SK. U10: Rendőr TE, AFK Ada (SRB), Hódmezővásárhelyi FC, Szőregi RSE, KSE Balástya, Kiskőrös, Szilády RFC, Foliaplast-Bordány SK. A szombatonként tartandó
focitornákra reggel 9-től sok szeretettel vár minden érdeklődőt, szurkolót a Bordány Sportkör!

ÚJRAHASZNOSÍTJÁK A KÍVÁGOTT FÁKAT IS

Örökbe fogadják a töves karácsonyfákat

Mulcsot készítenek a kidobott fenyőből
Lassan véget érnek az ünnepi pillanatok, elillan a mézeskalács illata otthonainkban. Ráadásul a karácsonyfáról is potyognak a tűlevelek. A hagyományok szerint a karácsonyi
időszak január 6-án, Vízkeresztkor ér véget, a legtöbb családban ekkor kerülnek le a fenyőről a díszek. Bordány Nagyközség Önkormányzata, mint a Nulla Hulladékos Chartához
csatlakozó település új kezdeményezésként elszállítja a belterületi háztartásoktól a díszektől teljesen megtisztított kará-

csonyfákat, hogy azokat már a tavaszi zöldterületi munkákhoz újrahasznosítsa. A megmaradt töves fenyőfákat pedig
örökbe fogadják és a településen, illetve egy csemetekertben
ültetik el. ”A település még tavaly novemberben csatlakozott
a Nulla Hulladékos Települések sorába, ahol azt vállaltuk,
hogy számos új ötletet valósítunk meg az újrahasznosítás, illetve a környezetvédelme kapcsán. Ez is egy ilyen kezdeményezés, hiszen sok háztartás nem tud mit kezdeni az ünnepek
után már feleslegessé vált fenyőfákkal. Ha valaki a megvásárolt töves karácsonyfát végül mégsem szeretné kiültetni a
kertbe, azt örökbefogadjuk és a településen elültetjük. A tő
nélküli fenyők összegyűjtését követően mulcsot készítünk a
fákból, amelyet akár virágültetéshez vagy talajtakaróként
már a tavaszi zöldterületi munkák során hasznosítani tudunk.
De ami talán a legfontosabb, hogy ezzel a programmal is a
bordányi lakosság környezettudatosságát tudjuk erősíteni” –
mondta el Kiss-Patik Péter, a nagyközség alpolgármestere. A
felajánlott töves fenyőket január 10-től, keddtől várják a Faluházban egészen január végéig, míg a fenyőfák összegyűjtésére január 10-én és 17-én kedden kerül sor. Kérik a lakosságot, hogy a karácsonyfákat mindkét nap reggel 7 óráig helyezzék ki a ház elé. Az önkormányzat településüzemeltetési
munkatársai csak a teljesen megtisztított szaloncukorpapír és
dekoráció mentes fákat szállítják el.

KÖZÖS KOCCINTÁSRA VÁRJÁK A HELYIEKET

TÁMOGASSA A PLÉBÁNIA BELSŐ FELÚJÍTÁSÁT

Újévi koncertet rendeznek szombat este

II. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál
Sok szeretettel várnak mindenkit a sportcsarnokba 2017. január 21-én, a második alkalommal megrendezésre kerülő Jótékonysági Katolikus Bálra! Belépőjegyek a Faluházban és a
Vadgesztenye Étteremben 4000 Ft/fő áron vásárolhatóak
meg. A háromfogásos vacsorát a Vadgesztenye Étterem biztosítja, a zenét Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja.
Tombola felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogadják. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket árusító helyeken. A bálon összegyűlt és a támogató jegyek megvásárlásából származó adományokból a plébánia belső felújítását szeretnék folytatni. Bővebb információ Dr. Janes Zoltán plébánostól kérhető.

A Mórahalmi Fúvószenekar
A Bordányi Faluház több más környékbeli településhez hasonlóan az évkezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A 2017.
január 7-én, szombaton 18 órától megrendezendő eseményre
várnak minden bordányi családot, civil szervezetek tagjait,
képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden
olyan támogatót, aki sokat tesz a település fejlődéséért, szívén viseli Bordány sorsát. A műsort 2017-ben is, immár ötödik éve a Mórahalmi Fúvószenekar adja majd. Az idei évben
„Ajándék” hangversennyel készülnek, azaz olyan művekkel
amiket ajándékba kaptak az évek folyamán hazai és külföldi
zenekaroktól. A rendezvényen Bordány Nagyközség Önkormányzata újévi koccintásra is várja a település minden lakóját, a várhatóan remek hangulatú koncert kiválóan megalapozhatja az évkezdetet, így a szervezők reményei szerint ismét egy sikeres, program gazdag évet. Az újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!

KÖSZÖNETET MOND A MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Idén is örömmel fogadják adományaikat
A Magyar Vöröskereszt bordányi szervezete ezúton szeretné
megköszönni önkénteseink áldozatos, kitartó munkáját és
minden adományozónk, céges partnerének felajánlását a
2016-os évben! Az egyesület 2017-es évben is örömmel fogadja a lakossági felajánlásokat: ruhákat, játékokat,
könyveket, élelmiszert és bármi mást, amire
már nincs szüksége, de talán még más nagy
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KACAGÁSTÓL VOLT HANGOS A NAGYTEREM

Ajándékozzon nevetést Valentin napra

JÓ HANGULAT A KÖNYVEK BIRODALMÁBAN

Könyvtári felolvasóest a Faluházban
2017. január 11-én, szerdán 16:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet szerveznek. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat. Várnak szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is!
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A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

A Budapesti Bulvárszínház Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép című előadása volt megtekinthető a Faluházban 2016. december 19-én és 20-án. Bordányban szinte
még soha nem akadt példa arra, hogy egy színházi előadásra
néhány nap alatt elfogyjon az összes belépőjegy. Azonban
most már elmondható, hogy már az első színházi estre több
mint egy hónappal korábban elkelt minden jegy. A darabban
több olyan országosan is ismert és kedvelt színész is látható
volt, mint Nyertes Zsuzsa, Straub Dezső, Beleznay Endre,
Sáfár Anikó és Harsányi Gábor, akik már garanciát jelentettek arra, hogy remek szórakozás elé tekinthetnek az érdeklődők. A Budapesti Bulvárszínház társulata legközelebb február 14-én (kedden) este lesznek láthatóak Bordányban, akkor
egy két felvonásos, szerelmi vígjátékra a Ki a hunyó? avagy
bubus című előadásra várják az érdeklődőket. Az előadásra
18:00 órakor kerül sor a Bordányi Faluházban, amelyre jegyeket szintén itt lehet megvásárolni. A jegyárak az első 7
sorra 2.900 Ft-ért, illetve az utolsó 6 sorra 2.500 Ft-ért válthatóak meg. Bordány Kártyával rendelkező lakosok további
24% kedvezménnyel, azaz 2.500 Ft-ért és 1.900 Ft-ért juthatnak hozzá a tikettekhez.

A

leves
A
1 Húsgombóc
tésztával
B
Kelkáposzta
2 leves
C
01.10.
04.25. K
H

Tavaszi
zöldségleves

A
1

2 Szemes
bableves
01.11.
04.25. SZ
H

1 Tarhonyaleves
2 Árpagyöngy
leves
01.12.
04.25. CS
H

1
2

Szárnyas hús
erőleves epersz.
tésztval
Magyaros
csicseriborsó
leves

01.13.
04.25. P
H

1 Sertés gulyás
2 Csirke
raguleves

Szerda

Almamártás sertéssülttel, pirított
darával

0°C
-7°C

Bakonyi sertéscsülök galuskával
Bácskai rizseshús káposzta salátával
Sertés májkrémmel töltött szelet

A rántva, pet. burgonyával, cékla

B Tejszínes gombás csirkemell tésztával
C Rakott sárgarépa darált hússal

Ónos eső

Csütörtök
0°C
-5°C
Felhős

Péntek

A Lencsefőzelék fasírttal, nápolyi szelet

1°C
-6°C

Kapros sajtos csirkemell csőben sütve,

B gombás rizzsel
borda hagymás paprikás
C Ínyenc
burgonyával, csemege uborka

Roston csirkemell filé sajtmártással,

A zöldséges bulgurral

sertéssült, majonézes
B Köményes
kukorica salátával
C Disznótoros ,vegyes körettel

A Sajtos tészta
B Aranygaluska, vanília öntettel
krumpli virslivel, vegyes
C Paprikás
vágott

Ónos eső

Szombat
2°C
-3°C
Felhős

Vasárnap
2°C
-3°C
Elvétve havazás

