Díszpolgárunk

gondolatai

Illés Máriát, a Borostyán Dalkör
vezetőjét tüntették ki idén a díszpolgári címmel. Ünnepi gondolatait a 11. oldalon olvashatják!
XXVII. évfolyam 6. szám | 2017. június

400 milliós siker
Indulnak a beruházások

Nagyközségünk Önkormányzata számos pályázatot
készített az elmúlt időszakban többek között intézményeink felújítására és bővítésére. A sokéves munka eredménye most beérett. Részletek a 2. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Hajcsat is került az időszéfbe

Bangó Margit felajánlotta az ereklyét
A Magyar örökségdíjas, Kossuth díjas művésznő a pünkösdi fellépése után vette ki
a hajából csatját és fotójára csíptetve tette be a lemezszekrénybe. A fotó hátulján
üzent is a népszerű előadóművész az utókornak, hogy mit, azt majd csak 25 év
múlva tudhatjuk meg. Az emlékezetes falunapi pillanatot Janes Zoltán atya kapta
lencsevégre, aki éppen a helyszínen volt. Falunapi beszámolónk a 10. oldalon!
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„Nyár van, olvad a málna a számban, Égek egy könnyű lázban, Ha a váll a vállhoz ér! ” - Ruzsa Magdolna

ÖTLETELJ + PÁLYÁZZ = NYERJ!
Az ötlet benyújtható:

Faluház ügyfélpult, vagy homokhatsagszive@gmail.com

Dobj össze egy
kávét magadnak!

Mi legyen a márkánk neve?

A FALUHÁZ EMELETÉN

Több mint négyszáz millió forint pályázati forrás
érkezik a településre még a napokban
Az elmúlt évek sikeres pályázati munkájának köszönhetően több mint 400 millió forint értékben zajlanak
majd beruházások Bordányban az elkövetkező egy-két évben, tudtuk meg a jubileumi falunapok keretében
Tanács Gábor polgármester ünnepi köszöntőjéből. Most annak jártunk utána mire és mennyi pénzt költhetünk majd el, illetve hogyan állnak ezen a fejlesztések előkészületei.
Három, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázat eredményéről értesítették az önkormányzatot az elmúlt időszakban, mindhárom fejlesztési elképzelés megkapta a
maximálisan igényelt támogatási összeget, ami ráadásul 100%-os támogatási intenzitású, azaz nem kell
hozzá önerőt biztosítani a falunak. Településünk polgármestere a napokban írta alá mindhárom támogatási
szerződést, így várhatóan a Bordányi Napló megjelenésekor már a település számlájára érkezik a fejlesztési
forrás. Ezt követően azonnal megindulhatnak majd a közbeszerzési eljárások, és sikeres közbeszerzés esetén a kivitelezési munka is.
A legfontosabb és legnagyobb értékű beruházás az óvoda és bölcsőde bővítése lesz, két új csoportszoba építésére és a bölcsődei konyha bővítésére kerül majd sor. Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát növelő pályázatból legnagyobb mértékben az általános iskola és a polgármesteri hivatal fejlesztése
valósul meg, de például az óvodában és a szociális központban is napelemeket szerelnek fel, amellyel kiváltják majd az áramszámla nagy részét. Az iskolában és a hivatalban is a kazáncsere, a falak szigetelése, és ahol
szükséges nyílászáró- és fűtőtest csere is megvalósul, mindez annak érdekében, hogy csökkenjen a fűtésszámla is. A Bordány 2020 program része a turisztikai fejlesztés. Ehhez kapcsolódik az ősfalu kialakítása a
település szélén. A támogatásból egy falurekonstrukció, egy tanösvény és egy látogatóközpont épülhet majd
meg a Dudás utca végén található önkormányzati területen.
További pályázatok elbírálását is várja az önkormányzat. Közel hatvan millió forintos támogatás iránti igényt
nyújtott be a Faluház és Könyvtár. Mint ahogy erről korábban is beszámoltunk itt programokra és például a
nagyterem székeinek cseréjére is pályáztak. Ugyancsak nem hirdettek még eredményt a szabadtéri fitneszparkok kialakítására beadott pályázatok esetében. Bordányban két helyszínen, a Hunyadi téren és a Deák
téren szeretnének ilyen szabadidős fejlesztést megvalósítani. A Deák térre a tervek szerint egy rekortán borítású futópálya is kerül majd. Ismét benyújtásra került a sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat, amelyet a
tavalyi évben forráshiány miatt utasítottak el. A pályázati forrásból a vizesblokkok felújítására, az összes régi
nyílászáró cseréjére is sor kerülhetne. Sajnos még ez esetben sincs döntés.
Jelenleg folyamatban van a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet zöldség-gyümölcs feldolgozó kisüzemének kialakítása is. Az önkormányzati tulajdonnal rendelkező szövetkezet is pályázati forrásból fejleszt,
illetve közel három évig az itt foglalkoztatottak béréhez is jelentősen hozzájárul az OFA Nonprofit Kft.
Ugyancsak folyamatban van az ’56-os szobor kivitelezése. Mint arról már tudósítottunk, a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával megépülhet az emlékmű.

Sikeres fórum zajlott a település közeli jövőjéről
Bordány Nagyközség Önkormányzata a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal és az Új Nemzedék
Központtal együttműködve rendezett ifjúsági fórumot a
Bordányi Ifjúsági Információs Pontban június 15-én,
csütörtökön. Közös gondolkodásra, beszélgetésre hívták a
fiatalokat, ahol többek közt a település jövőben tervezett,
elsősorban a fiatal korosztályt érintő fejlesztéseiről oszthatták meg véleményüket a fiatalok, akik a lakhatásról,
helyben maradásról, elérhető szolgáltatásokról és programokról, helyi értékekről, vállalkozási ötletekről beszélgettek egymással, bordányi önkormányzati képviselőkkel
és Vajda Árpád ifjúságszakmai koordinátorral.
Korábban már döntés született a megfogalmazott ötletek
pályázati úton történő megvalósításának lehetőségéről . A
pályázati munka szinte azonnal meg is kezdődött és a
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dokumentáció kedden már feltöltésre is került
a pályázati felületre.
A tervek szerint összesen három új bérlakás kialakítására kerül majd sor, ezeket az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben alakítják ki azok teljes körű felújításával. A jelentős hőszigeteléssel, nyílászárócserékkel, fűtéskorszerűsítéssel rendbetett épületekbe összesen hatan, azaz 3 fiatal pár költözhet majd be. A
pályázati program része, hogy a 18-35 éves
korosztály számára például bordányi munkalehetőséggel összekapcsolt ösztöndíjat vagy életpálya tervezéshez nyújtott személyre szóló segítséget nyújtsanak. A pályázat eredményéről
mi is beszámolunk majd!

Képviselő-testületi ülés
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete soron következő ülését június 29-én csütörtökön tartotta meg a Faluház dísztermében. A tizennégy napirend közül a legnagyobb figyelem a
rendőrség a településen végzett munkájáról szóló
beszámolót övezte. A képviselők két önkormányzati
rendelet módosításáról is döntöttek: elsőként az idei
költségvetési rendelet módosítására került sor, majd
a következő napirendben az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról tárgyaltak képviselőink.
Döntés született többek közt a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetésének támogatásáról, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program keretében létrejött víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátvételéről, továbbá a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításáról is.
A község előtt álló beruházások is indokolttá tették
az önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadását. Napirendre került több beszámoló is,
így az önkormányzat részvételével működő egyes
társulások tevékenységéről, valamint a Települési
Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolók. Képviselőink a menetrend szerint legközelebb augusztus végén üléseznek majd.

Mezőőrök fogadóórái hétfőként
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 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. Természetesen a
fogadóórákon kívül továbbra is tehetnek telefonos
bejelentést is. Gyuris Ernő: (30) 958-70-12; K. Tóth
János: (30) 768-03-04.

Családsegítő munkatársat keres
a szociális központ
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
családsegítő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős.
Bővebb információ Farkasné Lippai Ágota intézményvezetőtől kérhető. A részletes kiírás a kozigallas.gov.hu internetes oldalon vagy településünk honlapján olvasható!

Nagyon gyorsan eltelt a tavasz, benne
Félévzáró a nyugdíjas klubban nagyon
sok eseménnyel. Április 29-én
Ópusztaszeren voltunk, ahol nagyon jó
hangulatú dalos találkozó, majd táncos
buli volt. Megrendeztük az Anyák napját is, ahol a kisebb ajándékok átadása
mellett az általános iskola énekkara
meglepetésként köszöntötte a Mamákat! Köszönet ezért Sólyáné Sárközi
Ágnes és Mészárosné Olga tanárnőknek. Örömmel vesszük ezt a jó kapcsolatot az iskolával, hiszen az unokákat
láthatják nyugdíjasaink. Május 28-án
vasárnap meglátogattuk az Orgoványi
Nyugdíjasokat. Nagyon szép idő volt és
egy kis kitérőt tettünk Soltvadkertre,
hogy fagyizhassunk is. Jól sikerült dalos és táncos találkozó volt, majd hazafele jövet újra megálltunk fagyizni. Némi gondok voltak az úton, de túléltük. Június hónapban csak családi foglalkozások voltak, születésnapok és névnapok váltották egymást. Mindenki nagyon jól érezte magát. Félévzáró pikniket tartottunk a Faluház mögötti parkban június 27-én (kedden) délelőtt 10 órától, ahol a félévi dolgainkról, feladatainkról beszélgettünk egy kis evés-ivás mellett. Felköszöntöttük a júniusi névnaposainkat és szokásainknak megfelelően ezen alkalommal ajándékoztuk meg az önkormányzatunk dolgozóit is.
Záró programként július 1-én (szombaton) Gyopárosfürdőre tervezünk egész napos kirándulást, melyet a
nyugdíjas klubok megyei elnöksége szervez. Július és augusztus hónapokra nem tervezünk programot. Első
alkalom augusztus 25-én lesz valószínű a Mórahalmi Erzsébet fürdőbe tervezett nyugdíjas nap. Az első klubfoglalkozás szeptember 5-én kedden 14 órakor lesz. Mindenkinek jó nyaralást kívánok!
Szalai Antal
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Tagdíjbevallási időszak Június havi demográfia
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak július
15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Az előző
évhez hasonlóan idén sem kell bevallást tenniük
azoknak az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele
nem érte el a 600 ezer forintot. A tagdíjbevallási időszak június 1-től július 15-ig tart. Ezt követően július
31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése
mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. Azok
az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte
el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást
tenniük, szintén június 30-ig fizethetik meg a 2000
forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje július 31. A tagdíjbevallás a tag eIrodáján keresztül, vagy a falugazdász segítségével
tehető meg. Az ügyintézéshez a kártya alapú őstermelői igazolványt feltétlenül hozza magával! A falugazdász nyári nyitva tartása nyomon követhető a Faluház főbejárati ajtaján.

Újra Bordányi Lovasnap

Születés
„Nagyon friss az élmény, alighogy születtem. Apukám, anyukám, írjatok
helyettem! Nem sokat, csak annyit:
eggyel több a létszám!
Majd - ha szeretni kell számítsatok énrám!”
Vági Attila ( Vági Attila és Csipke Henriett )
Lengyel Gréta ( Lengyel Zsolt és Bíró Zsuzsa )
Csurgó Réka ( Csurgó Ferenc és Zsemberi Adrienn )
Hegyközi Luca Zsuzsanna ( Hegyközi Tivadar és
Dr. Kalmár Zsuzsanna )
Rácz Roland ( Rácz Tibor és Krisztin Mária )

Házasságkötés
„S ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifju házasok.”
Ördög Dániel és Tari Szilvia

Halálozás
„Talán maga az élet egésze sem más, mint
az elmúlásra való hosszas készülődés.”

Hétfő

A
1

Karfiolleves
rizzsel

Tejfölös
2 zöldbableves

A Bordányi Lóbarátok Köre ezúton meghívja Önt a
július 2-án megrendezésre kerülő Bordányi Lovasnapra. Nagyon nagy szeretettel várnak minden lószerető gyermeket és felnőttet a rendezvényre. A
programok a hátaslovasok gyülekezőjével veszi kezdetét 7:00 és 8:00 között. Ezt követi a hátaslovasok
ügyességi versenye 8:00-tól 9:30-ig és a fogatosok
gyülekezője 8:00-tól 9:00-ig. Nevezési lapok kitöltésére 8:30 és 9:15 között lesz lehetőség. A pályabejárás előre láthatólag 9:00-től 9:30-ig tart. Az akadályhajtás I. fordulója 9:30-tól 12:00-ig tart, amelyet
egy ebédszünet követ 12:00 és 13:00 között. Közvetlen ezután az akadályhajtás II. fordulója veszi kezdetét 13:00-tól 15:30-ig. A molnárhajtásra 16:00-tól,
míg az eredményhirdetésekre 17:00-tól kerül sor. A
tombolahúzás 18:00-kor kezdődik, amit érdemes
lesz megvárni, ugyanis a legszerencsésebb egy kiscsikóval térhet majd haza.
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Kedd
04.25. H

Falusi tejfölös
gombaleves

A
1

Csirkeaprólék
2 leves
Szerda
04.25. H

1

Pirított
tésztaleves

A

Fokhagymás joghurtos csirkemell filé
tésztával
Rizses tojásos lecsó csemege

B debrecenivel
Majonézzel,sajttal,füst.tarjával töltött
C sertéshús
rántva,pirított burgonya,cékla
Kukoricalisztes bundában sült s.borda

A petr. burgonya, káposztasaláta

Tejszínes parajos csirkemell penne

B tésztával
Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes
C vágott
A Töltött paprika tört burgonyával
Mozarellával, gombával töltött

B csirkemell rántva párolt zöldséggel
Csontleves
2 cérnametélttel C Csikós borda galuskával
Csütörtök
04.25. H

Vegyes
1 zöldségleves
Fejtett
2 bableves
Péntek
04.25. H

1

Pulykaraguleves

2

Kefires kapros
zöldbabos
gulyás

Csirkecomb filé pörkölt tésztával,

A uborkasaláta

Pleskavica majonézes

B burgonyasalátával
Fűszeres túróval töltött gombafejek
C rántva
rizibizivel, tartármártás
A Sajtos metélt
B Mákos nudli
Flecken törtburgonyával, kovászos
C uborka

- mert mindenki ezt olvassa!

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

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

Szűcs Ferencné Bakó Ilona Veronika (1938.), Lajkó
József (1929.), Katona Dezső (1955.)

Bordányi diákok Óbudán

felé, ahol sokat fényképeztünk, kipróbáltuk a látványcentrum liftjét, s még a vízlépcsőben is megmártózhattunk. Nagyon szép nap volt, jól éreztünk magunkat s külön öröm, hogy mindkét településről tudtunk jönni, s mindkét helynek jó hírrel, szép zenével
adhattunk. Köszönjük!
Kiss Csillag Anna

Tudásbajnokság döntője
Május 20-án szombaton egy lelkes kis csapat indult
útnak Óbudára az ott megrendezett Magyar Népzene oktatás Ünnepére, ahova népzenész csoportjaink
is meghívást kaptak a két településről. Bordányból az
Ádám Jenő Általános Iskola és AMI-ból, valamint
Forráskútról a Forráskúti Általános Iskola és AMIból 9 diák utazott fel s képviselte a két iskolát citera
és népiének produkcióval; tanárunkkal, valamint két
szülő s egy nagyszülővel. Szombat reggel 6-kor találkoztunk a forráskúti Önkormányzat előtt s indultunk el a forráskúti Önkormányzat kisbuszával és két
személyautóval. A kisbuszt köszönjük a forráskúti
Polgármester Úrnak, Fodor Imrének. Útközben jó
volt a hangulat, beszélgettünk, játszottunk, énekeltünk. Odaérkezve összevártuk egymást, megkerestük a nekünk kijelölt sátrat, ahol lepakolhattunk,
majd beregisztrált bennünket Tanárnő, így mindenki
kapott a karjára egy karszalagot, amire később az
ebédet kaptuk. Napközben kézműveskedhettünk, kirakodóvásárt nézegethettünk, majd próbáltunk
egyet, s hamarosan a színpadon zenéltünk. A fellépés
után megkaptuk az ebédet, majd a közeli cukrászdába kaptunk meghívást egy-egy fagyira, kávéra. Délután elköszöntünk a helytől s elindultunk a Parlament

Május 20-án rendezték meg Szegeden a Városi Sportcsarnokban a Tudásbajnokság országos döntőjét,
melyen iskolánkat Szilágyi Réka képviselte korábbi
szép eredményei alapján. A Tudásbajnokságon 1-8.
évfolyamig többféle tantárgyból vettek részt a versenyzők. A reggeli megnyitó után került sor a közeli
általános iskolákban a versenyfeladatok megírására,
amelyre 45 perc állt a gyerekek rendelkezésére. A
délután során - amíg a feladatokat javították - a gyerekeknek többek között koncerttel, táncbemutatóval, kézműves foglalkozással kedveskedtek a szervezők. Az ünnepélyes eredményhirdetés után mindenki fáradtan, de büszkén indulhatott haza, hiszen egy
rangos versenyen mérték össze tudásukat a megyei
legjobbak. A számunkra fontos eredmény, amire
büszkék vagyunk: irodalom tantárgyból Szilágyi
Réka 8.b osztályos tanuló 13. helyezett lett, megelőzve ezzel több nagyvárosi diáktársát. Az Országos
Mécs László Irodalmi Társaság által meghirdetett II.
ÍRÓ/DEÁK Országos irodalmi pályázat diákoknak
szóló felhívására Karácsonyi Maja Fanni 8.b osztályos tanuló írásait küldtük be, melyen Maja a novelláival II. helyezést ért el. Mindkét diákot Hődör Zoltánné pedagógus készítette fel.

A helyi lőtér adott otthont a Zsombói vadászkupának
Május 20-án megrendezésre került a Zsombói vadászkupa, amit a bordányi lövészklub segítségével a bordányi lőtéren tartottak meg. A versenyre meghívást kapott a Bordányi vadásztársaság, a Bordányi lövészklub, a
Röszkei vadásztársaság, a Balástyai vadásztársaság és a Szatymazi vadásztársaság. A jó időnek köszönhetően szép számmal
összegyűltünk, sokan családtagjaik társaságában érkeztek. A
versenyt a reggeli elfogyasztása illetve egy rövid ismertető
után kezdtük meg. A lőállásokban egyszerre 8 versenyző feküdhetett be, ahol kispuskával először 5 próba, majd 10 értékelt lövést kellett teljesíteni. Amíg bent a versenyzők lőttek addig a többiek kint várakoztak a lőtér előtt felállított asztaloknál, ahol beszélgethettek a rég nem látott ismerősökkel, barátokkal. A verseny befejeztével mindenkit meginvitáltak egy finom ebédre a Zsombói vadásztársaság tagjai, nagy sikere volt
a húsos káposztának, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Az ebéd elfogyasztása után sor került a várva
várt eredményhirdetésre, ahol a közel 60 versenyző közül kiderült kik teljesítettek a legjobban. A versenyzők 3 kategóriában indulhattak: egyéni férfi, egyéni női illetve csapat. Minden kategóriában az első 6 legnagyobb köretséget elérő versenyzőt díjaztak oklevéllel. A Bordányiak remek eredményeket értek el mint
egyénileg, úgy csapatban is, amihez ezúton is szeretnénk nekik gratulálni. Köszönjük mindenkinek a
részvételt és további sok sikert kívánni a jövőben is.
Szabó Ildikó
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Programokkal teli heteket tud maga mögött az óvoda
Hahotázástól volt hangos a gyermeknap
Egy óvoda életében az egyik legjelentősebb ünnep a
gyermeknap és ez a mi óvodánkban sincs másképp.
Május 19-én reggel az óvoda dolgozói színes szalagokkal díszítették fel az udvart és készítették elő az
eszközöket, kellékeket a játékokhoz. Közben sült a
palacsinta és finomabbnál finomabb töltelékkel töltötték meg a szorgos segítők. Lázárné Borbola Márta
intézményvezető köszöntötte a gyerekeket és külön
öröm, hogy az első osztályosok is jelen voltak ezen a
játékos napon. Ági néni bemelegítő tornája után a
csoportok különböző állomásokon tehették próbára
ügyességüket és tudásukat. Leila és Dia óvó néni ötleteinek köszönhetően lehetett puzzlet kirakni, vizet
hordani, szelektíven kiválogatni a hulladékot, kötelet
húzni és zsákban ugrálni. A teraszon gyümölcs, csemege és szörp várta a gyerekeket és természetesen a
palacsinta is nagyon kapós volt. A délelőtt zárásaként a Gubanc társulat egy környezetvédelemmel
kapcsolatos meseelőadással szórakoztatta az érdeklődő közönséget. Délután a labdázásé és homokozásé volt a főszerep az udvaron, mivel Veres Gábornénak köszönhetően homokozó készletekkel és labdákkal gazdagodott óvodánk, amit nagy örömmel
vettek birtokukba az óvodások. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az ajándékot és a szülők által felajánlott gyümölcsöt, csemegét.
Tücsök csoport

gel állták ki a próbákat a gyerekek. Lehetőség volt
megtornáztatni az eszüket furfangos találós kérdésekkel, majd a gyermekek legnagyobb örömére ugrálóvárban lehetett óriás csúszdán lecsúszni. Ezután
mindenki kipróbálhatta az ugrálókötelezést a pusztamérgesi ugrókötél bajnokokkal. Bombázhatták
egymást szivacslabdákkal is a kis kalózok egy-egy
hajóról az ügyességüket bizonyítva. A végső állomáson átkeltünk egy nagy mocsáron is és megtaláltuk a
kalózok rég elveszett kincsét. Miután sikeresen teljesítettük a kihívást, várt ránk egy finom ebéd, ezután
pedig egy fergeteges koncert a Csiga-duóval. Fáradtan, élményekkel teli, sok barátot szerezve indultunk
haza egy kellemes nap után.
Tücsök csoport

Elballagott a tücsök csoport az óvodából

Május 27-én szeretettel búcsúztak óvodájuktól az
idei év nagycsoportosai. A Tücsök csoport izgatottan
várta az óvodai élet utolsó nagy állomását, a ballagást. Az eseménynek idén is a Faluház feldíszített
nagyterme adott helyet, ami 10 órára megtelt az ünneplő családokkal, rokonokkal és barátokkal. A gyermekek ekkor már izgatottan várták a színpadon,
hogy bemutathassák a sokat gyakorolt műsorukat.
Az ünnepséget Lázárné Borbola Márta intézményvezető beszéde nyitotta meg. Ezt követően a nagycsoportosok előadták a ballagási műsorukat, melyben
csokorba szedték az egész évben tanult verseket,
énekeket és dalos játékokat. A gyermekek zárásként
eljátszották a Kíváncsi királykisasszony című mesét,
Kistérségi gyermeknap Pusztamérgesen melyet a középső csoportosok tarisznyaátadása köIdén is megrendezésre került a kistérségi gyermek- vetett egy vers kíséretében. A műsort követően a
nap május 17-én, melyre Pusztamérgesen került sor
a 9 község nagycsoportosainak részvételével. Korán
reggel indultunk az üllési kispajtásokkal és óvónénijeikkel együtt. A gyerekek nagyon izgatottan várták
ezt a napot, indulót is tanultunk erre a napra, amit
már a buszon énekeltünk. Az érkezés után reggeliztünk, majd teli pocakkal elindultunk a kalózok
nyomába. Először lovaskocsis fogatokkal körbekocsikáztuk a pusztamérgesi mezőket, utána különböző állomásokon átjutva, nagy bátorsággal, ügyesség6| Bordányi Napló

gyermekek a szülőkkel együtt verssel és egy-egy szál Reméljük maradandó élményt sikerült szerezni a Tüvirág mellett megköszönték az óvónőknek és a dajka csök csoport lurkóinak.
Tücsök csoport dolgozói
néniknek a gyermekekért tett kitartó munkájukat.
Ezúton is kívánunk minden gyermeknek boldog és Vers- és mesemondó versenyeredmények
szép iskolai éveket!
Tücsök csoport

Hermina tanyára kirándult a Süni csoport
Idén május 20-án szombaton a Süni csoport családi
kirándulást tartott a Hermina tanyán. Az esemény
reggel 9 órakor kezdődött, ahova a szervezők az óvodás gyermekeket, szüleiket és testvéreiket is szeretettel várták. Szerencsére az időjárás nekünk kedvezett, így a szabadban élvezhettük az együtt töltött
időt. Volt kötélhúzás, csocsózás, tanya körül szaladgálás és a helyi kiállítás megtekintése. Az ebéd bográcsban főtt gulyásleves és házilag készült sütemények voltak, főszakács Balogh Mihály, az óvó nénik, a
dajka néni és a szülők jóvoltából. A Süni csoportos
gyermekek egy közös mondókával köszönték meg az
óvó nénik és dajka néni egész éves kitartó munkáját.
A családi kiránduláson mindenki nagyon jól érezte
magát.
Avramucz-Maróti Katinka Június 7-én került megrendezésre az Óvodák Kistérségi Egyesületének a „Kisművészek a kistérségben”
Pizsamában buliztak a ballagó óvodások című programja a mórahalmi óvodában. Reggel az
Mint minden évben, így idén is megrendezésre került érkezőket finom csemegével és meleg teával kínála nagycsoportosoknak a pizsama parti, amit már na- ták, majd ezt követően köszöntötték a jelenlévőket,
gyon vártak az ovisok. Az óvodai ballagást követő és a gyermekeket három korcsoportra bontva (kis-,
pénteken este 7 órára érkeztek a gyerekek. Lovasko- középső-, és nagycsoport), három helyszínre kísércsizással kezdődött az izgalmas este, melynek meg- ték, ahol kezdetét vette a verseny. A következő egy
szervezésében Tari-Vass Veronika volt segítségünk- órában a résztvevőké volt a főszerep. A termekben jó
re. Négy lovaskocsival indultunk el körbejárni kis fa- hangulatú verseny zajlott, mivel a szervezők odafilunkat. Mire visszaérkeztünk az oviba, már várt ránk gyeltek a barátságos légkör kialakítására. A verseny
a vacsora- finom pizza, amit a Vadgesztenye Étterem- után míg a zsűrik konzultáltak, a gyermekeknek leben készítettek el nekünk. Elfogyasztottuk a tortát is, hetősége volt felfedezni az udvari játékok sokaságát,
ami szintén hagyomány ezen az estén. Amikor min- és csillapítani szomjúságukat, éhségüket. Minden
denki jóllakott és már jól besötétedett magunkhoz korcsoportban három helyezettet választottak a
vettük a zseblámpákat és nagy izgalommal vágtunk zsűrik. Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde által indíneki a kalózok rég elveszettnek hitt kincsét felkutat- tott gyermekek közül Fodor Nóri és Szécsényi Hunor
ni. Először egy térképet találtunk, ami mutatta az ért el helyezést, de a többi résztvevő sem ment haza
utat. Persze nem volt egyszerű dolgunk, mert renge- üres kézzel, mindenki kapott jutalmat és mellé emteg próbát kellett kiállnunk és sok akadályt kellett léklapot is. Ezt követően a rajzverseny eredményhirlegyőznünk. Labirintuson kellett átvergődnünk, detése következett, ahol sajnos nem értünk el helyemérges pókok hálóján kellett átmennünk, krokodi- zést, de a gyermekek mégis nagyon élvezték, hogy
lokkal teli mocsáron átjutnunk, találkoztunk a Lápi részt vehettek rajta.
Süli Diána
Lidérccel és egy toronyba zárt kalózzal is, akit megmentettünk. Kerestünk aranyrögöket, dobtunk célba, majd miután nagy nehezen kiraktuk a kalózhajó
képét, csak akkor indulhattunk tovább. A kincses lá- Július 12-én szerdán 17 órai kezdettel a Faluház Közdát az iskola udvarán felállított kalózhajón találtuk ségi könyvtárában felolvasóestet szerveznek. A renmeg mindannyiunk nagy örömére. Jól elfáradva ér- dezők kérik, hogy hozza magával kedvenc versét,
keztünk vissza az oviba, ahol a gyerekek fogat mos- művét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy
tak, átöltöztek pizsamába, lefeküdtek és egy kalózos elmondhat másoknak. Minden irodalmat kedvelő
mesefilm vetítésére került sor. Szombaton reggeli kedves bordányit várnak szeretettel felolvasóként és
után 7 órára jöttek a szülők a gyerekekért, akik nagy hallgatóként egyaránt, hogy egy csésze tea mellett
izgalommal mesélték az elmúlt éjszaka eseményeit. eltölthessenek egy kellemes délutánt.

Könyvtári felolvasóest
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A hitoktatás eredményei 2016-17-es tanévben
Véget ért a tanév, két és fél hónapig nincsenek hittanórák, itt a várva várt vakáció! Mint a szép emberi kapcsolatainkban – barátság, szerelem, házasság – úgy az Istenkapcsolatunkban sem tarthatunk nyári szünetet.
Mégis a tanév végén érdemes visszatekinteni mivel gazdagodtunk, mi mindent sikerült elérnünk, s mi az, ami
még várat magára. S ha így le tudjuk zárni a mögöttünk álló időszakot, akkor a megérdemelt pihenésünk után
újult erővel kezdhetünk neki az előttünk álló feladatoknak. Oly sok szép élménnyel ajándékozhattuk meg
egymást akár a hittanos foglalkozásokon, akár az egyházi ünnepeken vagy az egyházközség programjain.
Bízom abban, hogy ezek az események erősítették emberi kapcsolatainkat és a hitünket. Hálát és örömet
érzek, ha arra gondolok, hogy 130 gyermek hitre nevelésének, vallásoktatásának részese lehetek; láthatom a
fejlődésüket, meghallgathatom örömüket és bánatukat, és segíthetem őket közelebb kerülni ahhoz a Jézushoz, aki bennünket a legjobban szeret, s aki az életünk minden területén társunk szeretne lenni. Szeptemberben részt vettünk a Szent Gellért-napi Ifjúsági Találkozón, majd tavasszal az Egyházmegyei Hittanos Találkozón. Egy népes csapattal készültünk a karácsony misztériumának megünneplésére, s pár hónappal később Jézus szenvedéstörténetének megjelenítésébe is bekapcsolódhattunk. Sok-sok szorgos gyermek és felnőtt részvételével pedig rendbetettük a plébániaépület környékét és elvégeztük a húsvéti nagytakarítást a
Tesz Vesz Tavasz keretében. Májusban pedig az édesanyák köszöntésében is szép számmal vettek részt a
gyermekek és szülők. Május 21-én 11 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Június 4-én Pünkösdvasárnap pedig 11 gyermek járulhatott először a szentáldozáshoz, s előtte való nap végezhette el az első szentgyónását. Remélem, hogy az ő őszinte lelkesedésük és ragyogásuk nem csak engem, hanem másokat is magával
ragadott, s hitében megerősített. A ministránsok gárdája egy fővel gyarapodott. Hálás vagyok nekik és büszke vagyok rájuk, hogy szinte minden vasárnapi szentmisén jelen vannak, s felelősségteljes szolgálatukkal teljessé teszik a liturgikus ünneplést. A templomunk scholájához öt új tag csatlakozott a tanév során. Közülük
hárman szorgalmas munkájukkal és elkötelezettségükkel már kiérdemelték az egyenruhát. Ezen kívül „vendégszereplésünkkel” segítettünk elindítani egy újabb énekes csapatot Csengelén, énekeltünk a szegedi Alsóvárosi Templomban, s bekapcsolódtunk a Szentlélekváró kilencedbe a szegedi Jezsuita Templomban. Néhány alkalommal a szentmisén kívül is sikerült örömet szereznünk énekünkkel: a község adventi gyertyagyújtásán, a hittanosok karácsonyi műsorában, a Magyar Kultúra Napján, a Katolikus Bálon és az Anyák napi műsorban. A gyermekek egész éves munkáját egy
hatnapos táborral jutalmazzuk, melynek keretében a
szatymazi és a zsombói énekes társainkkal együtt
részt veszünk a VII. Nemzetközi Gregorián Fesztiválon Vácott. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik támogattak bennünket e szép és tartalmas program létrejöttében. Augusztus 7-11-ig pedig
ismét Kincskereső tábort tartunk napközis jelleggel a
A CSONGRÁD MEGYEI
hittanosok részére. Idei programjainkkal a szent kiráKEGYELETI KFT
lyok nyomába indulunk, az ő életüket, emlékezetüket
megismerve igyekszünk lelki kincsekkel gazdagodni. TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
Idén is köszönettel fogadunk a tízóraihoz és az uzsonnához való élelmiszer-felajánlásokat, adományokat
A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT
és a tábor sikeréért mondott imádságokat. Ha ezek a
programok, események, ünnepi pillanatok egy kicsit
VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
is közelebb vittek valakit a Teremtő Istenhez, megerősítették hitében, küldetésében, ha csak egy kicsit is
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
jobb emberré vált, akkor azt hiszem, nem volt hiábavaló. Hálásan köszönöm a plébános úrtól kapott megTEL.:62/288-569; +3630/376-0335
bízásomat és minden támogatását, a gyermekek lelkesedését és kíváncsiságát, a szülők megtisztelő bizalmát és mindazt a segítséget, amit az elmúlt tanév soÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
rán a hitoktatás területén sok-sok embertől megta+3630/565-8381; +3630/565-8378
pasztalhattam. Bízom benne, hogy a nyári szünet élményei is segítenek majd a hit útján megmaradni és
fejlődni.
Gábor Tamás

Temetkezés
Bordányban

8| Bordányi Napló

Bordányi Napló | 9

Beszámoló a Pünkösd Feszt – 25 éves a Bordányi
tett állampolgársági esküt Rácz
Falunapok eseményeiről
János. A Park téren motoros találIdén immár huszonötödik alkalommal került megrendezésre
Bordányban a pünkösdi faluünnep. A szervezők a jubileum alkalmából Pünkösd Feszt névre keresztelték és ötnaposra bővítették a programot, melybe számos
helyi kezdeményezés, esemény
került beépítésre. Június 1-jén
csütörtökön délután a Szent István téren Tanács Gábor polgármester köszöntőjével eś B. Nagy
László országgyűlési képviselő
ünnepi beszédével vette kezdetét
az ünnepségsorozat. Itt került átadásra a díszpolgári cím valamint
a Bordány községért
emlékérmek. A képviselő-testület 2017
-ben Illés Máriának
az idén 15 éves Borostyán Dalkör vezetőjének adományozta a díszpolgári címet a nyugdíjas évek
melletti sok-sok éves
önkéntes munkájának elismeréseként.
A civil szférából Szabó Gyula polgárőr, a
vállalkozói szférából Bálint László
őstermelő, a Gazdakör vezetője,
míg a közszférából Masírné Tanács Erika köztisztviselő vehettek
́
át az emlékérmeket példamutató
és egyben a községért végzett
ugyancsak több évtizedes munkájukért. Az ünnepség a Szent István
Király Templomban a Mórahalmi
Fúvószenekar ünnepi koncertjével folytatódott, majd mazsorettes felvonulást követően a Faluházban kiállítások nyíltak meg.
A Pünkösd Feszt második napján
a Születés Hete program keretében egy-egy virágot ültettek el a
Baba-Mama klubba járó szülők és
gyerekek a Faluház parkjában.
Délután a Bordányi Ifjúsági Információs Pont 17. évfordulójának
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megünneplésére is sor került (bővebben a 12. oldalon). Az Ádám
Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szintén ekkor
rendezte a nevelés délutánját a
Bordányi Faluház és Könyvtár
színháztermében. A műsort az
óvoda középső csoportosai, az iskola első és második osztályos
kisdiákjai, az angol, német és
olasz szakkörön tanuló gyerekek,
valamint a 20 éves művészeti iskola modern tánc és zeneművészet tanszakjainak tanulói adták.
Szó volt a nevelést támogató fejlesztésekről Tanács Gábor polgár-

mester úr tolmácsolásában, valamint bemutatásra kerültek a bordányi tehetségpontok.
Június 3-án szombaton a bordányi
focipályán került megrendezésre
a Foliaplast-Bordány SK - Szentes
mérkőzés, ahol focistáink 3-2-es
győzelmet aratva bebiztosították
a megyei I. osztályú bajnokság 6.
helyét. Este a Park téren a Cifra
Szoba segítségével hatalmas 4*9
méteres vászon lehetett megtekinteni a Real Madrid - Juventus
Bajnokok Ligája döntőt, melyre
több százan voltak kíváncsiak!
A vasárnapi program fél 10-kor a
templomban az elsőáldozással
kezdődött. A bordányi ünnepi
események keretében június 4-én
az összetartozás napján fél 11-kor

kozóval és felvonulással folytatódott a programsorozat, 10 és 14
óra között pedig a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével közösen véradásra várták a segíteni
akarókat a Faluházban. A véradáson 51 fő jelent meg, akik közül 40en adhattak vért, köztük 4 új véradó. Köszönet minden véradónak,
hiszen ezáltal 120 emberen segíthettek! A színpadi produkciók
15:30-kor kezdődtek, először az
Essende márkát megalapító Ecker
Szilvia tervező elragadó divatbemutatóját láthatták. Szilvia egy
éve nyitotta meg üzletét Bordányban, ruhái számos helyen megfordultak már. A bemutatót követően
a Borostyán Dalkör és a Csolnoki
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Vegyeskórusa lépett színpadra. Őket Lorán
Barnabás (Trabarna) stand-up humorista produkciója követte. Felléptek a Classicon
Kulturális Tánc és Sport Egyesület
mazsorett növendékei, valamint
az üllési Fonó Néptánccsoport,
akiket a Rozsdamaró Zenekar kísért. A bordányi RB-RoliBá underground rap produkciója után lépett a nagyérdemű elé Peter Srámek énekes, akit több tehetségkutatóban, zenés-táncos műsorban
láthatott már a közönség. A „Virágos Bordányért” díjátadó keretében több mint hatvan családi ház
részesült elismerésben. A vasárnap főműsora a Margaret Island
együttes élő koncertje volt, amit
utcabál zárt a rendezvénysátorban a Casino Együttessel.
A hétfői nap hagyományosan a
mezei futással indult, a verseny 9
óra után vette kezdetét, amelyen a

jó időnek köszönhetően 652 futó
állt rajthoz. A verseny után az
Iszkiri Gyermekzenekaré volt a
színpad, akik jobbnál jobb dalokkal készültek a kicsik nagy örömére. A koncertet követően a
Freestyle Foci Team SE két tagja
tartott freestyle foci bemutatót az
érdeklődőknek. A legügyesebb
kis focista egy Adidas labdával
lett gazdagabb. A délelőtt folytatása a tornateremben is a sport jegyében zajlott, itt a XIV. Szabó Ferenc férfi kézilabda emléktorna,
illetve a III. Börcsök József női kézilabda emléktorna várta a szurkolókat. Délután a Park téri színpadon a Bad Boots Lindance csoport country műsora nyitotta a
fellépések sorát, őket a bordányi
Pető Mihály, művésznevén Frenszis Alejandró követte egy izgalmas bűvészbemutatóval. Az ope-

rett és a magyar nóta szerelmeseit
Leblanc Győző és Tóth Éva műsora
várta. Őket követően ismét a sporté volt a főszerep. Bemutatót tartott a Buke Reikon Kyokushin Karate és Harcművészeti Sportegyesület, színpadra lépett azt SZTE
Cheerleader szurkolói csapata is,
illetve a sportversenyek díjátadására is itt került sor. A Bordány
Sportjáért Alapítvány kuratóriuma és a Bordány Sportkör elnöksége 2015-ben alapította a „Bordány Sportjáért“ díjat, melyet
idén Horváth László vehetett át a
település sportjáért végzett több
évtizedes munkája elismeréseként. A színpadra ezután két
újabb sztárvendég léphetett,
először Wolf Kati majd Takács
Nikolas kápráztatta el hangjával a
bordányi közönséget. Köszöntötték még a friss házasokat, de pün-

kösd hétfőn a 25. Bordányi Falunapok alkalmával záródott be az
időszéf is a rendezvény nagyszínpadán. A tervek szerint huszonöt
év múlva az akkori bordányiak
majd az 50. faluünnep keretei között nézhetik meg mit is küldtek
az utókornak a most ünneplők. Az
ötnapos Pünkösd Fesztet Bangó
Margit művésznő műsora zárta.
A rendezvény támogatói voltak:
Bauszer Kft., Berkenye Cukrászda,
Bordány Sportjáért Alapítvány,
Bordányi Crosspálya, Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Cifra Szoba, Club 1001, Coop
Szeged Zrt., Császár Béláné, Generali Biztosító, Csillagvirág Bt., Pillér Takarékszövetkezet, Rácz Gyula Péksége, Ráczné Tanács Aranka
CBA, Rádió 88, Vadgesztenye Étterem, Vadgesztenye Ifjúsági Szálláshely, Vitaricum Kft. Köszönjük!

Díszpolgárunk, Illés Mária dalkörvezető gondolatai
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy községünk jubileumi évében a szintén jubiláló dalkörünk vezetőjeként én vehettem át ezt a rangos kitüntetést. Köszönöm mindazoknak, akik javasoltak bennünket, és
a kitüntetettek nevében is köszönetemet fejezem ki a
döntéshozóknak, hogy méltónak találtak a Díszpolgári Címre, illetve a jelölteket a „Bordány Községért”
Emlékéremre. Fontosnak tartom, hogy felnevelő családomról megemlékezzek, ahol testvéremmel olyan
légkörben nevelkedtünk, ahol természetes volt apám
kezéből a hegedűszó, anyám és testvérem szájából az
énekszó. Köszönet illeti családom tagjait, mert ők
nem gátoltak abban, hogy az ének, a zene szeretetét
gyakorolhassam a mórahalmi Parasztkórusban. Az
ott szerzett tapasztalatokat felhasználva kezdtem a
dalkör szervezését, személyes beszélgetésekkel, ismerősök, rokonok felkeresésével éppen 15 évvel
ezelőtt. A Bordányi Naplóban megjelent hirdetés
után 2002-ben megalakultunk. Most pedig ezt a
megtisztelő díjat szeretettel ajánlom a Bordányi Borostyán Dalkör tagjainak, akik jöttek a hívó szóra és
azóta is mellettem állnak. A közös sikereink a KÓTA
Aranypáva díj, a KÓTA Különdíjak és számos más
elismerés a dalkör tagjai és a község irányítóinak pozitív hozzáállása, támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. A régiós dalversenyen elért szóló
népdal kategória I. helyét Vass Nándor, II. helyét jómagam, és Lajkó Gizella nóta kategória III. helyezését
Juhász Dezső kísérte tekerőn. Örüljünk együtt ennek
a nagyon szép díjnak és mindnyájunknak azt kívá-

nom, hogy még sok sikeres szereplésben legyen részünk! A Dalkör tagjai a fent említetteken kívül a következők: Juhász Sándor klarinétos, Ferrovics Istvánné, Dudás Antalné, Veszelka Mihályné, Haska Istvánné, Dudás Istvánné, Bózsó Józsefné, Pintér Mihályné,
Seres Eszter, Kispéter Mária, Kissné Szekeres Etelka,
Lajkó Sándorné, Szűcs Ilona, Kósa Józsefné, Paplógó
Ferencné, Tanács Istvánné, Gallai Andrásné, Szalai
Dóra, Szalai Antal, Börcsök István, Vőneki József, Pintér Antal, Király Antal. Köszönetnyilvánításomat
egyik kedves Sri Chinmoy idézettel zárom: „Ne ítélj
meg semmit! Boldog leszel. Bocsáss meg mindent! Boldogabb leszel. Szeress mindent! A legboldogabb leszel.”
Illés Mária
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A biip új játékokat kapott születésnapjára a GYIFÖ-től
Idén ünnepli tizenhetedik születésnapját a Bordányi Ifjúsági Információs Pont. A Pünkösd Feszt második
napjára megszervezett eseményre a biip dolgozói és önkéntesei meglepetés programokkal készültek, és az
odaérkezőket koktélokkal és születésnapi tortával várták. A Bordányi Napló utolsó oldaláról kivágott kuponért
cserébe még a közösségi konyhában elkészített sült
krumpliból is jutott a biip-be érkezőknek. A különböző
állomásokon más-más módon tehették próbára ügyességüket kicsik és nagyok. A legnagyobb sikere a Just Dancenek és a Play Station Move játéknak volt, amelyet
ezentúl rendszeresen használhatnak majd a biip-be betérők a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak köszönhetően. Az állomásokon minden sikeres feladat teljesítésekor nyereményjegyet szerezhettek a résztvevők. Közöttük az ifjúsági önkormányzat sorsolt ki egy családi pizzát a Vadgesztenye Étterem felajánlásából. A szerencsés nyertes Takács Claudia, aki a GYIFÖ közösségi médiafelületén értesült nyereményéről.
A biip munkatársai úgy döntöttek, hogy az ünnepi dekoráció még egy ideig a helyén marad, hiszen rengeteg
munka és energia volt szükséges az elkészítéséhez, így még bárki megnézheti ha esetleg lemaradt volna róla.

A Morajlás kistérségi fesztiváljának Bordány ad otthont
A morajlás projektben résztvevő települések helyi vezetői tartottak megbeszélést Domaszéken a Sárkány
Közösségi Házban május 12-én pénteken. A találkozón döntöttek a Morajlás Összművészeti fesztivál időpontjáról és helyszínéről, valamint a látóút időpontjáról és résztvevőinek számáról. Az Összművészeti fesztivál első helyszíne a Bordányi Faluház parkja
lesz, ahol a térség fiataljainak lesz lehetősége bemutatni saját ifjúsági szervezeteiket és magukkal
hozott értékeiket. A fesztivál lényege, hogy mindenki megismerje a térségben zajló fiatalok közösségi munkáját és építsék a kapcsolatot egymás
között. Az Összművészeti fesztiválon kiállítások,
koncertek, előadók, helyi tehetségek fognak fellépni, illetve részt venni és közösen tölthetnek el
egy napot Bordányban. A fesztiválra a homokhátság összes településéről várják a fiatalokat és időseket egyaránt, akik szeretnék megismerni a fiatalok által végzett munkát a térségben. A látóút
során a morajlás vezetők és fiataljaik vehetnek részt egy egynapos túrán, ahol Börcs és Zalaszentgrót ifjúsági
tereivel és munkáival ismerkedhetnek meg a fiatalok. Az egynapos kirándulás jó lehetőséget teremt a további programokon való ötleteléshez és a már megvalósított programok értékeléséhez. A három éves projekt
során ezenkívül még kettő látóútra fog sor kerülni, amelyek helyszíneiről a jövőben döntenek a résztvevők. A
megbeszélés folyamán kiosztásra kerültek a morajlás vezetőknek szánt tabletek, amelyek a hatékonyabb
dokumentálást szolgálják a közösségi oldalakon. Ezután a domaszéki ifjúsági önkormányzat tartott egy
helyzetbeszámolót a helyi ifjúsági munkáról és mutatták be jövőbeli programjaikat. A találkozó végén a domaszéki fiatalok megvendégelték a résztvevőket hamburgerrel és kötetlen beszélgetés vette kezdetét.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail 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. Lapzárta: 2017. július 18. (kedd).
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IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

26°C
14°C

27°C
13°C

29°C
15°C

Elvétve felhős

Csütörtök

30°C
15°C
Napos

Péntek

30°C
17°C
Elvétve felhős

Napos

Szombat

30°C
17°C
Napos

Elvétve felhős

Vasárnap

30°C
18°C
Elvétve zápor

