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Papír-, fémgyűjtés
Tavaszi nagytakarítást tervez az
ünnepek előtt? Sok a felesleges
papír- és fémhulladéka? Április 8án a helyi fiatalok segíthetnek ebben önnek.
Részletek a 11. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Babatalálkozón ismerkedtek
a tavalyi évben született babák

Március 24-én az ISZEK nagytermében köszöntötte Tanács Gábor polgármester a
tavalyi évben született babákat, és szüleiket. Összesen huszonhat új bordányi polgárral bővült településünk lakosságszáma az előző évben. A kisbabáknak egy-egy
tízezer forint értékű vásárlási utalványt adott át településünk első embere, továbbá a gyerekekről készült babatablót is átvehettek a szülők a babatalálkozón.
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„Két úton nem lehet egyszerre járni. Mert ahhoz az egyiket a másikért el kell árulni.” - Müller Péter
Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények,
és a Bordányi Napló szerkesztősége
nevében mindenkinek

kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

IV. Homokhát Félmaraton
április 22. (szombat)
Újdonság, hogy az idei évben már
chipes időmérés lesz a verseny folyamán, hogy a versenyzők a komolyabb
viadalokhoz hasonlóan már akár a
célba érkezés után egyből megtudják
tekinteni a pontos időeredményeiket.

Rendkívüli testületi ülésen döntött a települési
önkormányzat pályázatok benyújtásáról
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete március 17-én 10 órakor rendkívüli testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. A képviselők többek között pályázatok benyújtásáról
döntöttek. Teljes támogatást kapott mind az “Esély Otthon” című, mind a "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Az “Esély Otthon” pályázat alapvető célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tegyék arra, hogy ezeken a településeken fellelhető
életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. A pályázat keretében meglévő
önkormányzati épületeket lehet bérlakásokká alakítani, illetve fiataloknak szóló programokat szervezni,
ösztönzőrendszereket (ösztöndíj, bértámogatás) kialakítani. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat keretében óvodások részére fedett futballpálya építése, és a hozzá kapcsolódó tárgyi eszközkészlet beszerzése valósulhat meg. A beruházáshoz
kapcsolódóan képzés illetve rendezvény szervezésére is lehetőség van. Ennél a pályázatnál a teljes bekerülési összeg 30%-át kell majd az önkormányzatnak biztosítania, a többit az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
biztosítja majd. A képviselő-testület legközelebb március 30-án csütörtökön ülésezik. Erről következő lapszámunkban tudósítunk majd.

Jól vizsgázott az új forgalmi rend a temetőben
Tavaly október végén, még a halottak napi nagyobb
temetői forgalom előtt került átadásra a bordányi temetőben egy új kamerarendszer, továbbá ugyanakkor új forgalmi rend bevezetésére is sor került, egyirányúsítva a temetői forgalmat. A fejlesztést az
önkormányzat saját erőből valósította meg. Az
új forgalmi rend jól vizsgázott, az autósok és
még a kerékpárral közlekedők is gyorsan megszokták az új rendet. Nagyon kevés az olyan közlekedő, aki a forgalommal szemben haladna.
Mind a hétköznapok,
mind a temetések alkalmával is sokkal gyorsabbá és biztonságosabbá vált a
közlekedés a temetői utakon. A kamerás megfigyelésnek köszönhetően teljesen lecsökkentek a viráglopások és a rongálások. Ha mégis ilyen eset történne a rendőrség sokkal könnyebben fel tudja göngyö-

líteni az ügyet, és fény derül a tolvaj vagy a garázda
személyére. Hasonló kamerák felszerelését tervezik
az önkormányzati intézmények környékén, illetve a
fontosabb köztereken is, amelyhez pályázati forrásokat is szeretne bevonni
az önkormányzat. Elsőként várhatóan a szociális központ és a faluház,
valamint annak parkja
kap majd hasonló megfigyelő rendszert. A többi intézmény a felújításokat, bővítéseket követően kerül sorra. A temetőben pedig kerékpártámaszok kihelyezésére
kerül sor a jó idővel egyidejűleg. A tervek szerint
összesen tizenhat kerékpártámaszt helyeznek majd
el a temetői bejáratoknál. Így a környezetbarát közlekedést választók várhatóan már a következő hónap
derekától ide tudják lezárni, letámasztani kétkerekűiket.

Észrevételeiket várják a
mezőőrök

ügyekben várja a lakosok észrevételeit, bejelentéseit
legyen szó az utak állapotáról, kóbor jószágokról,
vagy termény, esetleg eszközlopásokról. Kérjük a lakosságot akkor is értesítsék a mezei járőrszolgálatot,
ha a tanyás térségben rendszeresen látnak idegeneket, vagy gyanús autót. A fogadóórákon kívül továbbra is tehetnek telefonos bejelentést: Gyuris Ernő:
(30) 958-70-12; K. Tóth János: (30) 768-03-04.

Minden héten hétfőn, 10 és 12 óra között tartanak fogadóórát mezőőreink a Védelmi Központban (Benke
Gedeon utca 33.). A településen foglalkoztatott két
mezőőr elsősorban a külterülettel kapcsolatos
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Huszadik éve működik polgárőrség Bordányban
A Bordányi Polgárőr Csoport március 4-én tartotta 20. évértékelő közgyűlését. A közgyűlésen megjelenteket
Gyuris Ernő elnök köszöntötte, majd beszámolt az előző évben végzett munkáról. A 2016. évben kitűzött
célt sikerült megvalósítani, így többek között a közterületi járőrözést Bordány közigazgatási határán belül és
a közbiztonságért meghatározott feladatokat is. 2016-ban végzett munkát kiemelkedően jónak értékelte a
megyei, a helyi vezetőség, az önkormányzat, illetve a rendőrség is. Minden bűncselekményforma az előző évhez képest csökkenést mutatott. Köszönhető ez az összehangolt együttműködéseknek. Jól példázza ezt a helyi diszkó körüli rendbontások problémája. A Mórahalmi őrssel közösen szervezett bűnmegelőző akciók e
téren teljes sikert hoztak. E célból lett létrehozva a kerékpáros járőr csoport, amelynek elsődleges célja a fiatalokkal való közvetlen
érintkezés, figyelmeztetés, illetve figyelemfelkeltés. Nagyrészt köszönhető ez az általunk
vásárolt és az OPSZ által használatra biztosított jó minőségű kerékpároknak, mely az egységes arculatot is kifejezi. Legfontosabb célunknak a szubjektív
biztonságérzés növelését sikerült elérni. Ennek is köszönhető a
SZJA 1 %-os felajánlása, mely 2015-ben 1,2
millió forintot tett ki,
2016-ban 33871 Ft-ot ajánlottak fel egyesületünknek. Pénzügyileg így is mérhető a lakosság viszonyulása,
bizalma a polgárőrséghez. Ezáltal több évre stabil pénzügyi alapokkal végezhetjük további munkánkat. Külön köszönet a községünkért tenni akaró adófizető polgároknak. Az 1 %-ból kapott összegből mellényeket,
pólókat, a kerékpárosoknak formaruhát, a járőrautóba távcsövet, éjjellátót, valamint az adminisztrációhoz
szükséges eszközöket vásároltunk / nyomtató, papír, festék stb./. A kapott összeg kb. fele részét tartalékba
helyeztük további működési költségre, valamint eszközvásárlásra. A szolgálat ellátás minőségének nagymértékű javulását hozta a sikeres pályázaton beszerzett új SUZUKI VITARA gépkocsi üzembe helyezése. Legközelebbi céloknak az eddigi pozitív folyamatok megtartását, illetve további javítását, a kerékpáros szolgálat
további megerősítését és újabb technikai eszközök beszerzését határoztuk el. Ezt követően oklevelek átadására került sor az 5 – 10 - 15 - 20 éves szolgálattal rendelkező polgárőrök részére. Az egyesületet alapító tagok közül 26 fő jelenleg is tagja a Polgárőr Csoportnak, ők kaptak 20 éves szolgálatért emléklapot. Az Év Polgárőre kitüntetést Szabó Gyula vehette át. Végül az elnök megköszönte a segítséget a polgárőr társainak és az
együttműködő szervezeteknek.

Hetedhét Cekkeres- a helyi termelők márkája
Hetedhét Cekkeres márkanéven megnyílt a lehetőség a ruzsai, bordányi, öttömösi, pusztamérgesi, üllési, zákányszéki gazdálkodók, tanyai termelők előtt, hogy közös márka alatt hozzák forgalomba megtermelt és előállított termékeiket, ezzel is erősítve piaci pozícióikat. A fejlesztés bemutatására szolgáló, március 9-én Ruzsán, 10-én pedig Bordányban zajlott gazdafórumok alatt már több gazda is jelezte csatlakozási szándékát. A
Hetedhét Cekkeres védjegyhez egy rövid formanyomtatvány kitöltésével díjmentesen lehet csatlakozni. Az
adatlapon mindössze a bejelentő alapvető adatait és az általa megtermelt, értékesített termékeket kell feltüntetni – ezek akár egy söralátéten is elférnek. A formanyomtatvány legkönnyebben a Ruzsai Teleházban
(Ruzsa, Tömörkény tér 1.) érhető el, de igényelhető Bordány, Öttömös, Pusztamérges, Üllés, Zákányszék települések polgármestereitől is. A fejlesztés a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett Tanyafejlesztési programban, a „Tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekben a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás, TP-1-9141/2016 kódszámú pályázatának keretében
valósul meg.
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Demográfia 2016. augusztusától 2017. februárjáig
Születés
„Szeretettel köszöntelek te
édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és
egészség!
Szüleidnek te légy a fény,
életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!”
Tari Lázár (Tari Csaba és Bezdán Hajnalka), Szabó
Ádám (Szabó László és Gyuris Bernadett), Peták Maja
(Peták Csaba és Németh Szilvia), Bogár Judit (Bogár
Bertold és Tari Éva), Berta Hanna (Berta Gábor Tibor
és László Szilvia), Szűcs Ramóna (Szűcs Gábor és
Schuszter Emese), Balázs Göncöl (Balázs Milán
József és Bagi Ágnes), Ménesi Léna Alexandra
(Ménesi Ramón Ferenc és Mák Alexandra), Vőneki
Evelin (Vőneki Balázs és Huszár Bettina), Juhász
Dorina (Juhász Dezső és Szabó Szilvia), Vedrédi Alexa
(Vedrédi Csaba és Mészáros Réka), Frank Emma
(Frank Norbert és Kádár-Német Anett), Gallai
Melitta (Gallai Gyula és Pásztor Gabriella), Tari
Letícia (Tari Attila és Vass Veronika), Fejes Aliz (Fejes
Georg és Vajdics Viktória), Ocskó Zalán (Ocskó László
és Berente Alexandra Orsolya)

Halálozás
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Könyvelés
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04.05.
04.25. SZ
H

Pirított
1 tésztaleves

2 Rizsleves
04.06.
04.25. CS
H

1

Szárnyashús
erőleves
cérnametélttel

2 Lencseleves
04.07.
04.25. P
H

1

Sárgaborsó
gulyás

Tyúkcombfilé
2 raguleves

A Tejfölös tökfőzelék rántott bordával
Pleskavica pirított burgonyával, majo-

B nézes lilahagymás káposzta salátával
Virsli pörkölt zöldborsóval, tojásos
C galuskával
Bácskai rizseshús csemege

A debrecenivel, káposzta saláta
Galleni csirkemáj (szalonnába gön-

B gyölt) vaj. petr. burg., csem. uborka
Csirkecombfilé Orly bundában párolt
C zöldséggel
A Tejberizs fahéjjal
B Parajos pennetészta sajttal
Sertéssült törtburgonyával,
C párolt
káposztával

- mert mindenki ezt olvassa!

Regisztrált
mérlegképes
Bernáthné Tóth
könyvelőként
Katalin
vállalom
őstermelők,
egyéni vállalkozók,
társaságok teljes körű
könyvelését,
bérszámfejtését,
Telefon:
illetve
06 30/395-7266
magánszemélyek SZJA
E-mail:
bevallásának
kata.b.toth@gmail.com
elkészítését.

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

Ördög Vince (1942.), Gallai István (1966.), Papdi
János Mihály (1954.), Kálmán Dezsőné Albert Margit
(1938.), Deák István (1938.), Vass Mátyásné Rácz
Irén (1938.), Tapodi Istvánné Veres Ilona (1947.),
Szabó László (1963.), Görbéné Mataisz Éva Márta
(1966.), Kappan-Tóth Sándor (1955.), Kiss István
(1956.), Nagymihály Istvánné Gábor Irén (1922.),
Zádori Nándor (1926.), Dudás Nándorné Zámbó
Etelka (1929.), Helyesbítés: Sziráki Sándor (1956.),
Masír Ferencné Fúrús Zsuzsanna (1964.), Ferencsik
Gyula (1989.), Tari Gézáné Pintér Erzsébet (1929.),
Dudás József (1935.), Baráti Lászlóné Balogh Irén
(1941.), Béres István (1933.), Kapitány Antalné Papp
Mária (1940.), Vanyó Antal Sándor (1936.),
Szabolczki Andrásné Csányi Rozália (1929.), Pakai
Imréné
Daka Rozália (1931.), Tajti Mihály (1954.),
Házasságkötés
„Akit párodul melléd Gyémánt János (1922.), Tóth Irma Gyöngyike
(1956.), Katona Dezső (1927.), Zádori Jánosné Szalai
rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd Julianna Terézia (1919.)
meg kezét,
És ha minden álmod Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
04.03.
04.25. H
A Milánói makaróni
valósággá válik,
Májgombóc
A
1
Mozzarellával gombával töltött csirkeleves
Akkor se feledd el,
B mell petrezselymes burgonyával, cékla
Légy hű mindhalálig”
2 Hamis
C Almás sertésapró rizzsel
gulyásleves
Hajdú Gergő és Kassai Anna, Szilágyi Zoltán és Nagy
Roston csirkemell filé
04.25. K
H
Írisz, Fábián Zoltán és Dudás Márta Teréz, Csordás 04.04.
A burgonyapürével, kompót
Zöldséges
Adaragaluska
Zoltán Csaba és Pajkó Cintia, Hegyközi Tivadar és Dr. 1
Rántott csirkeszárnyak barackos
leves
B rizzsel
Kalmár Zsuzsanna, Nagy-Medgyesi Attila és Rácz
Tejfölös
Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
2 kelkáposzta C vágott
Barbara
leves

Ötödik alkalommal rendezték meg az ovis bált
A jótékonysági bál megrendezésére 02. 18-án került sor. Az eseményt most is sok szervezés, készülődés előzte meg, melyben az intézmény dolgozói, a szülői munkaközösség tagjai és valamennyi szülő részt vett. Az
esemény a 60-as, 70-es évek disco őrületét idézte fel. A rendezvényről és az előkészületekről Vass Karolina
óvodatitkár osztotta meg velünk néhány gondolatát: „Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig
egy jótékonysági bál ilyen esemény. Ekkora összefogásnak voltunk részesei az óvodai jótékonysági est szervezésekor. Az SZMK tagjai és az intézmény dolgozói együtt keresték a szponzorokat a helyi vállalkozók személyében. Január közepe óta a Tantestület
„legújabb” tagjaként lelkesen és izgatottan készültem a hagyománynak
számító műsorra. Aztán február közepén beindult a belépőjegy vásárlás és
közel kétszáz fővel került megrendezésre az est. Pénteken a nevelés nélküli
munkanap keretében a Faluház nagytermét díszítettük, mely családias
hangulatban zajlott. Végül elérkezett
a szombat este, ahol a nagyközönség
előtt előadhattuk műsorunkat. Az ízletes vacsora után kezdődött az igazi
mulatozás és tartott hajnalig, melyről
a Rácz Band zenekar gondoskodott.
Köszönjük a sok tombola felajánlást és a bálon való részvételt, a munkát, a segítséget, amelyet a bordányi óvodásokért és bölcsődésekért együtt tettünk/teszünk.” Mint minden évben a sós süteményt Rácz Gyula Péksége
sütötte, a svédasztalos vacsoráról Rácz György Bali 23 étterme gondoskodott, a tortát, melyen az intézmény
volt látható Maróti Sándor cukrász készítette és kedvezményes áron a rendelkezésükre bocsátotta. A bálba
látogatók száma évről évre növekedik, így kezdik kinőni a Faluházat, ami évek óta otthont adott a rendezvényüknek, Börcsök Roland pedig rengeteg segítséget nyújtott báljaik sikeres megvalósításához, így történt ez
most is. Ismét egy hangulatos hajnalig tartó mulatság során gyarapították a Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítványunkon őrzött pénzüket. A hangulatról a Rácz Band zenekar gondoskodott. A zenekarra
szánt összeg felét az idei évben is a Bordányért Barátok Köre ajánlotta fel, akik más intézményi rendezvényeket is rendszeresen támogatják. Egy sikeres bál elengedhetetlen feltétele az összefogás, a közös cél, amit
együtt igyekeznek megvalósítani. A bálon részt vettek a
település vezetői, képviselők, SZMK tagok, szülők, Óvodai és bölcsődei beiratkozás
nagyszülők, keresztszülők, intézményi dolgozók, hoz- Az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézményzátartozók, akik a belépőjegyek megvásárlásával, tom- be való beiratkozás a 2017/2018- as tanévre:
bolatárgyak felajánlásával járultak hozzá az est sikeré- 2017. április 19-én és 20-án, 6:30-tól 17 óráig
hez. Ezen kívül a helyi vállalkozók, és más települések történik. Kérjük, hozza magával szükséges doüzletei is ajánlottak fel tombolatárgyakat. Helyi szerve- kumentumait: a szülő és a gyermek személyi
zetek is adakoztak a jó cél érdekében. Lázárné Borbola azonosítója (ha a gyermeknek van) és lakcímet
Márta intézményvezető itt szeretné kiemelni a bordá- igazoló hatósági igazolvány; a gyermek TAJ-kárnyi Kistemplomtanya Vadásztársaságot, akik 20.000 fo- tyája; a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
rintot adományoztak az intézményüknek és megkez- nem magyar állampolgárság esetén, az ország
dődtek az előkészületek, hogy hogyan tudnák az óvodá- területén való tartózkodás jogcímét igazoló okisokat jobban megismertetni a vadászmesterséggel és rat; a gyermek egészségi állapotát, sajátos neveannak rejtelmeivel. Szeptembertől számítva az övék lési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumár a település 5. bálja volt, de mind érdeklődésben, mentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény,
mind az alapítványra utalt összeg tekintetében nagyon gyermekvédelmi kedvezményről szóló határoeredményes volt. Köszönik mindenki támogatását, hi- zat, stb.). A gyermek abban az évben, amelynek
szen ilyen összefogás nélkül lehetetlen lenne ilyen augusztus 31. napjáig a harmadik életévét benagyszabású rendezvényeket megszervezni települé- töltötte, a nevelési év kezdő napjától legalább
sünkön. Továbbá az óvoda dolgozói ezúton szeretnék napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
felhívni a figyelmet az április 22-én megrendezendő is- venni, a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) a
kolabálra.
nemzeti köznevelésről alapján.
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Hirdetmény a panaszok és közérdekű házban az információs pultnál. A területalapú támobejelentések lehetőségéről és rendjéről gatásokkal kapcsolatos további információk megteA Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Panasztörvény alapján panasznak, közérdekű bejelentésnek minősülő beadványaikat/bejelentéseiket,
melyek tartalmuk szerint a kormányhivatallal/járási
hivatallal kapcsolatban szakmai, működési, illetve
dolgozó elleni bejelentések az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: Szóban: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel.:62/681-350; 6782 Mórahalom,
István király út 1/a. Tel.: 62/681-390; 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. Tel.: 62/681-356; Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Pusztamérges, Üllés, Zákányszék, Zsombó községek Polgármesteri Hivatalaiban működő ügysegédeknél. Írásban: 6782 Mórahalom, Pf. 4. Elektronikus úton:
vezeto.morahalom@csongrad.gov.hu e-mail címen.

Április 8-ától megkezdődik a területalapú támogatások igénylése
2017. évi területalapú támogatás elektronikus
ügyintézése 2017. április - május 15. között lesz.
Azok a termelők, akik még nem kértek időpontot támogatási kérelem kitöltéséhez 2017. április 8-tól
megteheti Bordányban a falugazdásznál vagy a Falu-
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kinthetőek a www.bordany.com honlapon.

Költészet napját tartanak a könyvtárban
Április 12-én, szerdán 16 órai kezdettel a Költészet
Napja alkalmából felolvasóestet rendeznek a bordányi Községi Könyvtárban. A rendezvényen bemutatkoznak bordányi és üllési írók, többek között Zádori
Ágoston, Juhász Sándor és Seres Lajos. Hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várnak szeretettel minden
irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként
és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Április 1-jén elindul a rókák veszettség
elleni vakcinázása a környéken is
2017. április 1.-15. között zajlik hazánkban a rókák
tavaszi veszettség elleni orális vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított
huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a lakott területeket és a belterületeket nem
érinti. Hazánkban a betegség a vakcinázási programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő.

Az idősek is tudják, hogyan mulassák el az idejüket
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub rengeteg programmal zárta az elmúlt
évet. A decemberi Családi Nap élménye sokaknak hozott örömet
és boldogságot, hiszen egy igazi
családként ünnepeltek. Igen, ünnepelték a Névnaposokat, de a karácsony öröméről is sok szó esett.
Támogatóiknak köszönhetően
sok finomságot ettek és ittak.
Nagy meglepetésre, de annál nagyobb örömmel kaptak az Ádám
Jenő Általános Iskolától egy nagyon kedves karácsonyi műsort.
Ezúton szeretnék megköszönni
az Igazgató Úr figyelmességét.
Nagyszerű volt a gyerekek szereplése, a felkészítő tanárok
támogatása, és a
műsor előadásmódja. Az idei
évet kis pihenő
után, tervekkel
és feladatokkal
indították. Továbbra is hívnak
és várnak mindazon személyeket a közösségükbe, akinek sok szabadideje van,
vagy nincs hová, kihez mennie. Ez
a mottójuk továbbra is fennáll, hiszen a legfontosabb, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. A programjaik összeállítása
során továbbra is odafigyelnek arra, hogy mi az, amit maguktól is
megoldhatnak és amihez segítségre van szükségük. Tagjaik közül sokan más civil szervezetben
is tevékenykednek. Ez nagyon jó,
bár néha fárasztó is. A Kultúra
Napja alkalmából az Ádám Jenő
Általános Iskola újabb ajándék
előadást tartott. Az egyesület tagjai annak örültek a legjobban,
hogy a gyerekek lelkesen és odaadóan szerepeltek. Író-olvasó találkozójuk is volt, ahol az üllési
költők, írók csoportjából köszönthették Juhász Sándort, a Borostyán Dalkör lelkes tagját, és Seres
Lajost, akik saját tevékenységükről is beszéltek írásaik mellett. Ké-

szültek a februári Farsangi Bálra,
ahol most három társklub volt a
vendégük a rendezvényen. Igazi
nagy család ünnepelt és szórakozott. Minden a helyén volt, a zene,
tánc, jó hangulat és a tombola sok
nyereménnyel. Meglepetésre az
általános iskola kis énekkara váratlanul, mindenkit meglepve érkezett és kedves, vicces dalokkal
emelte az amúgy is jó hangulatot.
Az estebédet a Vadgesztenye étterem szolgáltatta, melyekhez kellemes ízű italokat fogyasztottak.
Kovács Gábor, aki a zenét szolgáltatta, állta a "sarat". Mindenki
jól érezte magát. A nagy család
egymásra talált, közösen örültek,

kellemesen táncoltak és jól el is fáradtak. A klub ismételten köszöni
a támogatóiknak, hogy segítették
az est lebonyolítását. Ez a rendezvény után a március 7-i nőnapi
közös rendezvényre összpontosítottak a tagok, ahol vendégül látták az üllési nyugdíjas klub tagjait.
A résztvevők lelkesedése és hozzáállása az esemény fontosságát
jelezte. Nőnapi köszöntéssel indult a rendezvény, amelyen Szalai
Antal beszédében elmondta,
„hogy a Tavasz a családból felnövő
lányt, Nőt köszönti, a nyár az
Anyát teszi középpontba és az
Ősz, kissé bizonytalanul az időseket köszönti, ahol már sokszor
nincs meg a családi háttér! De meg
van ez a család a klubban, ahol figyelnek egymásra, örülnek egymásnak és köszöntik egymást a
tagok.” A köszöntő mellé egy-egy
szál szegfű és emléklap is járt. A
tombola, tánc, nóta nagyon gyorsan elrepítette az időt és már egy

újabb közös vacsorára készülődött a csapat, amelyet természetesen a Vadgesztenye étterem szolgáltatott. Mindenki nagyon jól
érezte magát. Vendégeik voltak
Tanács Gábor Polgármester Úr,
Zádori Imre bácsi nyugalmazott
alpolgármester, Börcsök Roland, a
Faluház vezetője. A háziorvosokat
is meghívták, akik sajnos nem
tudtak ott lenni. A nagyobb rendezvényeik sora kicsit később
folytatódott, március 21-én (kedden), prof. Szabad János tartott
előadást, melynek A háromszülős
gyermek volt a címe. Az egyesület
nagyon sokat dolgozott azon,
hogy jól sikerüljenek programjaik. Köszönetet
mondanak tám o ga tó i k n a k ,
akik most is kérés nélkül segítettek, mint például Tanács Gábor Polgármester Úr tombolatárgyak adományozásával, Nagyapáti Károlyné Klárika a vacsorákkal, valamint dolgozói a figyelmes
kiszolgálással. A Bordányért Baráti Kör, Masír Jánossal az élen
minden rendezvényüket meglepte valami kedves tárggyal. Köszönik Zádori Imre bácsi, Gallai
Andrásné, Börcsök Antalné anyagi támogatását. Köszönik a zsombói Kádár-Német Lajosnak a bort,
dr. Kádár Péter Úrnak a nyugdíjasok iránti támogatását, a Faluház
vezetőjének és valamennyi dolgozójának, akiknek minden adandó
alkalommal viszonozni próbálják
azt. Végül köszönik az Önkormányzat Testületének, akik helyet
biztosítanak számunkra, és anyagi lehetőségeiknek megfelelően
működésüket is támogatják. Vannak újabb feladatok, hasonlóak az
eddigiekhez, ezeket ajánlják olvasóinknak, nyugdíjasoknak és a leendő nyugdíjasoknak a figyelmébe.
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PIETAS

Egyházközségünk áprilisi eseményei

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallainé Éva
Telefon: 06-30-924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24
óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Április 2-án 9:30-tól elsőáldozásra és bérmálkozásra
készülők bemutatása. Április 9-én (Virágvasárnap)
9:30-tól szentmise, Passió előadása gyerekek közreműködésével és Barkaszentelés. Április 13-án (Nagycsütörtökön) 16:00-tól szentmise az utolsó vacsora
emlékére, hálából az Oltáriszentség alapításáért.
Április 14-én (Nagypénteken, ami szigorú böjti nap)
15:00-tól Keresztút az Egyházközségi Képviselőtestület vezetésével és 16:00-tól szertartásvégzés. Április 15-én (Nagyszombaton Húsvét vigiliája) 18:00tól feltámadási szentmise és körmenet. Április 16-án
(Húsvétvasárnap) 9:30-tól szentmise. Április 14-én
(Húsvéthétfőn) 9:30-tól szentmise. Április 23-án
(Isteni Irgalmasság vasárnapján) 9:30-tól szentmise.

Egyházközségi zarándoklat
Április 29-én szombaton egyházközségi zarándoklat
lesz Gödöllő - Máriabesnyőre. További részletek a
templomi hirdetőtáblán olvashatóak.

1% segítség 100% szeretet
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a
Karitászt Támogató Alapítvány javára! Az Alapítvány
kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó, betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja.
Az 1% felajánlásával Ön a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy
az pénzébe vagy fáradságába kerülne. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a válság miatt nehéz
helyzetbe sodródott családok megsegítésére: az 1%okból a rászoruló családoknak élelmiszert adunk,
tanszerekkel segítjük az őszi iskolakezdést és áthidaló segítséget nyújtunk közműhátralékuk rendezéséhez. Köszönjük bizalmát! Karitászt Támogató Alapítvány Adószám: 19666275-1-43

Látványos és ötletes jelme- Tájékoztató az iskolai
zek az Iskolai karneválon beiratkozáshoz
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idei karneválja február 24-én került megrendezésre.
A farsang Dr. Kádár Péter igazgató úr köszöntő szavaival
vette kezdetét, majd az énekkar előadása következett. Az
esemény a jelmezesek felvonulásával folytatódott. A kavalkádban találkozhattunk fáraóval, léggömbbel, ősmagyarral, cicával, indiánnal. Itt volt: Elza hercegnő, Könyv tündér, pillangó, és egy bohóc is. Eljöttek Bordányba a Star
Wars szereplői, Kínából érkezett egy egész osztály hoszszúságnyi sárkány. A felvonulást a Cheap thrills produkciója zárta. A felvonulás után Roszkos Annamária táncosainak bemutatója következett, majd Pető András bűvészmutatvánnyal szórakoztatta a gyerekeket. Az eredményhirdetésen kiderültek a 2017-es iskolai farsang díjazott
jelmezei. Alsós egyéni jelmezek: 1. helyezett a 17-es sorszámú Időfelhő; 2. helyezett a 7-es sorszámú Kerekes kút;
3. helyezett az 1-es sorszámú SpongyaBob. Különdíjasok:
4-es sorszámú Balesetet szenvedett autóversenyző; 15-ös
sorszámú Könyvtündér; 36-os sorszámú Rubik kocka; 6os sorszámú Hőlégballon; 2-es sorszámú Busó. Alsós cso-

portos jelmezek: 1. helyezett a 16-os sorszámú Kínai sárkány; 2. helyezett a 47-es sorszámú Futárszolgálat; 3. helyezett a 4-es sorszámú Robottesók. Különdíjasok: 9-es
sorszámú Pom-Pom és Picur. Felsős egyéni jelmezek: 1.
helyezés: 4-es sorszámú Minion. Felsős csoportos jelmezek: 1. helyezett a 7-es sorszámú Fekete-fehér tánccsoport. 2. helyezett a 44-es sorszámú Kleopátra és kísérete;
3. helyezett az 1-es sorszámú Star Wars. A legötletesebb
jelmez kategória különdíjasa: a 14-es sorszámú Hangya
morzsával. Az énekkarosok különdíját a 6-os sorszámú
Ősmagyar, a 35-ös sorszámú Katica és a 39-es sorszámú
Popcorn nyerte el. A sikeres jelmezeket a Maróti Sándor
által felajánlott tortákkal jutalmazták. A rendezvény tombolasorsolással folytatódott. A büfét a hetedik osztályos
szülők és gyerekek biztosították. A tartalmas rendezvény
iskolai bulival zárult az intézmény folyosóján. Az iskola
köszöni a felajánlott ajándéktárgyakat, anyagi és egyéb támogatást, továbbá a rendezésben közreműködő pedagógusok és segítők munkáját!

A kormányhivatal közlése szerint a tanköteles
tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja: április 20-án és 21-én (csütörtökön és pénteken) 8 órától 17 óráig. A szülő
(gondviselő) az adott évben tanköteles korba
lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola
első évfolyamára történő beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást. Az általános iskola köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található. A felvételi körzetekről az
általános iskolákban, illetve a www.oktatas.hu
oldalon található részletes információ. Tanköteles kor: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, (legkésőbb az azt követő évben)
tankötelessé válik. A 2017/2018-as tanévben
a 2011. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. Az iskolai
felvételről szóló döntés: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi
körzetekről az általános iskolákban, illetve a
www.oktatas.hu oldalon található részletes információ. A tanuló felvételéről (átvételről) az
iskola igazgatója-harminc napon belül-tanulói
jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító
döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles
írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatást. A felvételi, átvételi
döntéssel szembeni jogorvoslat: Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a
gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban az intézmény vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója
jár el és harminc napon belül másodfokú
döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott
döntés a közléssel válik jogerőssé.
Bordányi Napló | 9
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Áprilisi papír- és fémhulladék gyűjtést szervez a GYIFÖ
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hulladékgyűjtő akciót rendez április 8-án, szombaton. A fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipálya melletti területről indulnak összegyűjteni a felajánlott papír- és fémhulladékot. Ez a terület több
éve a gyűjtőpont is, ahová az akció ideje
alatt a lakosok is beszállíthatják felajánlásaikat. A korábbi szokásnak megfelelően
kérik a fiatalok a lakosságot, hogy a papírhulladékot helyezzék ki a ház elé legkésőbb reggel 8-ig. Amennyiben nagyobb
mennyiségű papírt szeretnének leadni
azt előzetesen jelezzék a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (biip) személyesen, vagy a következő mobiltelefonszámon: + 36 30/383-6813. Ebben az esetben a fiatalok felkeresik a bejelentőt, és a
megjelölt helyről viszik el a papírt.
Amennyiben fémhulladékot is szeretnének felajánlani, azt a fémtolvajok miatt
ugyancsak előre kellene jelezni a biip előbb felsorolt elérhetőségein. A bejelentések alapján a fémhulladékot
a fiatalok az udvarból, a kerítésen belülről fogják elszállítani annak érdekében, hogy idegenek ne férjenek
hozzá a felajánláshoz. A gyűjtés során mind a polgárőrség, mind a körzeti megbízottunk kiemelt támogatásról biztosította az ifjúsági önkormányzatot, tehát ha idegeneket látnak a településen, akik veszélyeztetik az
akció sikerét, kérjük, haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket. Palotás László, körzeti megbízott, elérhetősége: +36 70/364-0461.

Húsvéti kikapcsolódás
a gyerekek részére
A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban húsvéti
programokkal várják a gyerekeket. Április 14-én
a Faluház parkjában tojásvadászatra indulnak a
kicsik, a nagyok ügyességi versenyeken vehetnek
részt. Lesznek csapatversenyek is, itt a csapatok
tojásgörgetésben, tojásegyensúlyozásban, répaevő versenyben mérhetik össze erejüket. Később
az előzetesen kifújt tojások festésére kerül sor,
emellett lesz egy kézműves asztal, ahol különféle
díszeket, húsvéti üdvözlőlapokat készíthetnek a
gyerekek. Jó idő esetén, szürkületben számháborúra kerülhet sor, ehhez kis elemlámpákat hozzanak a gyerekek. Az egyéni és a csapatversenyek helyezettjeinek díjazása a program végén kap helyet. A belépő most is egy kis sütemény, amit a gyerekek együtt fogyasztanak el. A szervezők nyuszi tortával és egyéb apróságokkal kedveskednek a gyerekeknek. Sok szeretettel várunk minden kicsit és nagyot a biipben!
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levélcím, szerkesztőség címe: 6795 Bordány, Park tér 1. Email cím: naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN
2062-4255 Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány
Telefon: 30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu
Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén
fenntartjuk a szerkesztés jogát! A megjelent meghívók és hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. További hírek, részletes információk,
tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, nyomdai előkészítés: Gyuris János
Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A Bordányi Napló belterületen
közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar Posta segítségével jut el
Önhöz! Csatlakozzon hozzánk! https://www.facebook.com/bordanycity/

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

21°C
5°C

20°C
4°C

18°C
4°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Napos

Csütörtök

Péntek

16°C
3°C

18°C
5°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Szombat

20°C
6°C
Napos

Vasárnap

21°C
6°C
Napos
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Meccsnaptár
2017. április
Megyei I. osztály - felnőtt

Beköszöntött a focitavasz!
Számos családi programmal várták a
kilátogató szurkolókat mindkétszer
Két rangadóval indult a megye I-ben szereplő Foliaplast-Bordány SK
tavaszi szezonja. Elsőként a Makó, míg múlt héten a Tiszasziget látogatott Bordányba. Mindkét alkalommal alaposan megnehezítette az
élbolyban szereplő ellenfelei dolgát Hódi Mihály együttese. Míg a hagymavárosiak ellen nem sikerült gólt szerezni, addig a szigetiek ellen már
három góllal is vezettek K. Tóthék, ám végül hihetetlen körülmények

2017. április 1. (szombat), 16.30
Csongrád - Foliaplast-Bordány
2017. április 15. (szombat), 16.30
Foliaplast-Bordány SK - HFC II
2017. április 22. (szombat), 17.00
UTC - Foliaplast-Bordány SK
2017. április 30. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány SK - Szőreg

Megye III. osztály - felnőtt
2017. április 1. (szombat), 16.30
Tanárképző -Foliap.-Bordány II
2017. április 9. (vasárnap), 16.30
Foliapl.-Bordány II - Balota TFC
2017. április 16. (vasárnap), 16.30
Algyő SK II - Foliapl.-Bordány II
2017. április 23. (vasárnap), 17.00
Foliapl.-Bordány II - Szatymaz
2017. április 30. (vasárnap), 17.00
Ruzsa - Foliaplast-Bordány II

Megye II. osztály - női felnőtt

Az első két meccsen összesen több,
mint ötszáz néző szurkolt a Bordányi Focipályán

között a vendégek az utolsó húsz percben fordítva 4-3-ra nyertek.
Nincs sok idő rágódni a történteken, hiszen szombaton már az éllovas
Csongrád otthonában van jelenése a BSK-nak. Az együttes helyzetét
nehezíti, hogy a továbbra is sérült Malatinszki mellett, nem lesz ott az
eltiltott Retek, Szűcs és Német, munkahelyi elfoglaltság miatt Nagy
Torma és a legutóbb sérülést szenvedő Fodor sem. Az újabb rangadó
után szabadnapos lesz első osztályú együttesünk, ami talán a legjobbkor jön, így lehet rendezni a sorokat, erőt lehet meríteni a további tavaszi küzdelmekre. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

Vásárolj bérletet!
Folyamatosan megvásárolhatóak
a megye I-es focicsapat tavaszi
mérkőzéseire érvényes bérletek a
Bordányi Ifjúsági Információs
Támogasd adód 1%-val
Pontban. Bérlet vásárlásoddal tá- a Bordány Sportkört! Köszönjük!
mogasd Te is a Bordány Sportkört!
Adószám: 19079646-1-06
#egycsapatvagyunk
facebook.com/bordanysk
bordanysk.hu
A Foliaplast-Bordány SK havonta megjelenő információs oldala.
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2017. április 1. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány - Szentes
2017. április 15. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - L-IT SZEAC
2017. április 23. (vasárnap), 11.00
MUFC - Foliaplast-Bordány SK
2017. április 29. (szombat), 17.00
Foliapl.-Bordány - Békéscsaba

Megye II. osztály - U19
2017. április 2. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - Zsombó SE
2017. április 9. (vasárnap), 14.30
Csanytelek - Foliapl.-Bordány
2017. április 16. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - Székkutas
2017. április 22. (szombat), 15.00
Tömörkény - Foliapl.-Bordány
2017. április 29. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány - Balástya

Megyei U14 - A csoport
2017. április 7. (péntek), 16.00
Foliapl.-Bordány - Ásotthalom
2017. április 21. (péntek), 16.00
Foliapl.-Bordány - L-IT SZEAC
2017. április 29. (szombat). 16.00
Szőreg - Foliaplast-Bordány

