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Részletek hamarosan ;-)
Jegyvásárlás kezdete: 2017. október 17.
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igyázzanak értékeikre!
Fogadják meg településünk polgárőreinek jótanácsait, hogy megelőzhessenek
csalásokat, tűzifával történő átveréseket, kerékpár lopásokat.

#bordanysk #egycsapatvagyunk

Részletek a 3. oldalon!
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Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Október 23-i ünnepség
A megemlékezés zászlajaival tisztelegtek a diákok
Október 20-án az 56-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójára emlékeztünk. A Honvéd utcai szobornál összegyűlt ünneplőket Tanács Gábor polgármester köszöntötte, majd B. Nagy László mondott ünnepi beszédet. A verőfényes
napsütésben a Borostyán Dalkör és az iskola növendékei adtak műsort. Az emlékmű lábánál pedig koszorúkat és zászlókat helyeztek el. Bővebben a 2. oldalon!

Tartalom
Pályázat tanulói
támogatásra........................4
A 30 éves Apraja-falva
óvoda ünnepsége.............6
Országos Könyvtári
napok a Faluházban........7
A GYIFÖ év végi
programajánlója............11

„Nem azért nem merjük, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merjük.” - Lucius Annaeus Seneca

Az asszony körbejár
Bohózat két felvonásban

(Kézről kézre)

Adj vért

és ments meg
három életet!

December 18-19. 18 óra
remek karácsonyi program

Bordányi Faluház
Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

Faluház Bordány Park tér 1.
2017. 11. 03.
13:00 - 17:00

Önerőből alakít ki két új bérlakást az önkormányzat
Bordány Nagyközség Önkormányzata október 26án, csütörtökön délután tartotta soron következő
ülését. Ekkor született döntés többek között az önkormányzat tulajdonában álló Park téri ingatlan önerős bérlakásokként való kialakításáról is. Elsőként
beszámolót hallgathattak meg a képviselők a két
ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről, valamint tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A
képviselő-testület
módosította az önkormányzat 2017.
évi költségvetési
rendeletét, majd ezt
követően a Szervezeti és Működési
Szabályzatukról
szóló rendelet is módosításra került. A
szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról a negyedik napirendben döntöttek. Ezt követően Dr. Fodor Ákos, jegyző előterjesztését követően
Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló rendelet megalkotására került sor.
Az Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció megvalósítása érdekében szükséges
rendezési terv módosításáról a hatodik napirend-

ben tárgyaltak. Az előterjesztés itt is elfogadásra került. Tanács Gábor polgármester két beszámolót is
jegyzett, elsőként a település középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról, majd pedig a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről szóló előterjesztését
tárta a képviselők elé.
Döntés született a Bordány Park tér 4. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon
megvalósuló beruházásról. A képviselőtestület az önerőből megvalósuló beruházás keretében
két különálló bérlakást alakít ki az idén
megvásárolt ingatlanban. A képviselők
elfogadták azt az
előterjesztést, amely
szerint az önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Ignis
típusú személygépkocsit a Védőnői szolgálat részére
adják át üzembentartásra. Tárgyaltak még többek
között a Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójáról is.
A képviselő-testület következő ülésére november
utolsó csütörtökén kerül majd sor, ahol terítékre
kerül Bordány Nagyközség Önkormányzata adórendeleteinek felülvizsgálata is. A téma fontossága
miatt vegyenek részt Önök is a nyilvános ülésen,
ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Pesti srác szobránál emlékeztek a bordányiak
Bordány Nagyközség Önkormányzata és az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
közös ünnepséget szervezett településünk legújabb emlékhelyén, a
Honvéd utcai ötvenhatos szobornál. Az október 20-án megtartott
ünnepségen Tanács Gábor polgármester ünnepi köszöntőjét követően B. Nagy László országgyűlési
képviselő mondott beszédet. Az
ünneplők egy nagyon színvonalas
műsort láthattak az újonnan kialakított téren, a forradalom hangulatát a művészeti iskolába járó gyerekek és a bordányi Borostyán Dalkör idézték meg. A hősökre emlékezve Tanács Gábor és Kiss-Patik Péter, B. Nagy László és Magyar László, valamint Ocskó Zoltán és Kálmán
László koszorúztak. Az iskolás gyerekek az általuk készített zászlókkal emlékeztek.
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Vigyázzanak értékeikre, fogadják meg tanácsainkat
A tolvajok trükkösek
Ismerünk olyan elkövetési módszereket, amelyek a tanyai környezetben könnyebben alkalmazhatóak, mint a sűrűn lakott övezetben. Sok esetben történt már
meg, hogy tanyákba is bekiabáltak, becsöngettek idegenek azzal
az indokkal, hogy gyapjúpaplant,
takarót, edényt árulnak, vagy valamilyen állatot (juhot, disznót)
vennének. Fontos, ha a lakóépületből kijönnek, akkor annak ajtajait, ablakait csukják be, zárják be,
hiszen a beszélgetéssel lekötött
tulajdonos tudta nélkül az elkövetők társai azokon besurranva, bemászva eltulajdonítják a sértett
ékszereit, pénzét, mobiltelefonját, illetve egyéb értékeit. Fontos,
ha idegen személyek érkeznek
Önökhöz, akkor rövid beszélgetést követően menjenek vissza a
házba és azonnal nézzenek szét,
ellenőrizzék értékeik meglétét!
Kérjük Önöket, hogy kapujukban,
bejárójukban idegenekkel ne beszélgessenek hosszabb időn keresztül! Ha van kutyájuk, tartsák
szabadon, hiszen az ismeretlenek
jelenlétét ők jelzik leghamarabb.

Átverések a tűzifával
Sajnos nem lehet elégszer felhívni
a figyelmet a tűzifa vásárlások során elkövetett csalásokra. Sajnos
több olyan eset volt, hogy ismeretlen elkövetők, akik a mórahalmi vásárban hasított akác tűzifarendeléseket vettek fel kb. 2400
Ft/mázsa értékben házhozszállítással, a megrendelőket becsapták, megkárosították. A már ismert elkövetési módszer szerint
az eladók a fa lepakolásánál, a méréshez magukkal vittek egy mázsát, valamint egy hordót is. Az első fával teli lemért hordót követően csak a hordóba pakolták a fát
és a hordók számát jegyezték fel.
A lerakodott fa súlyát is a kiborított hordók száma alapján határozták meg, amely természetesen

jóval kevesebb volt a megvásárolt
és kifizetett fa súlyától. Ezen esetből kiindulva kérjük Önöket, hogy
tüzifát ismert, megbízható helyről, személytől vásároljanak, és
annak súlyát a szállító járművel
együtt mérlegeljék le, majd az
üres járművet visszamérve csak a
valóban lepakolt fa súlyát, értékét
fizessék ki! Ha ebbe a módszerbe
az eladó nem egyezik bele, akkor
kérjük Önöket, hogy fontolják
meg a vásárlást, ugyanis ilyen,
vagy hasonló csalások áldozatai is
lehetnek! Fontos, hogy minden
egyes esetben jegyezzék fel a szállító teherautó rendszámát!

Telefonos csalások

Akinek telefonja van, az találkozhat ilyen bűncselekménnyel! A telefonon elkövetett csalások során
sok elkövetési módszer létezik, de
az egyik legtöbbször előforduló
az, amikor az elkövető felhívja a
tetszés szerint kiválasztott telefonszám tulajdonosát és egy telefonos társaság képviselőjeként
mutatkozik be. A csaló magas,
gyakran 100.000 Ft feletti nyereményösszeg átvételi lehetőségével kecsegteti a felhívott áldozatot, de a nyeremény feltételeként
szabja meg, hogy egy bankautomatánál, minél rövidebb időn belül meg kell jelennie az áldozatnak
és a tettes által közölt utasításokat
teljesíteni kell. A bankautomatánál a telefonos elkövető a sértettet
arra kéri fel, hogy az általa bediktált telefonszámra 5.000-10.000
Ft, összegű feltöltést végezzen. A
másik elkövetési forma, hogy egy
az elkövető által meghatározott
kódot kell beírni a sértettnek a saját telefonjába, amely szintén egy
rejtett telefonfeltöltés lesz, és en-

nek ellenértéke majd a sértett
számláján jelentkezik. Sajnos az
áldozatok nem gondolják át, hogy
a nyeremény lehetősége csak egy
ürügy arra, hogy a tettes rábírja az
áldozatokat arra, hogy az ő telefonszámára pénzt töltsenek fel,
hiszen nyereményről szó sincs!
Bármilyen kedvezőnek is tűnik a
felkínált nyeremény, ne dőljenek
be a csalóknak és azonnal bontsák
a vonalat, hiszen az ígéretben szereplő nyereményjáték nem valós.

Kerékpárlopások
Ha kerékpárral közlekednek, vigyázzanak vagyontárgyukra! Egy
jó zárral sok bosszúságtól óvhatják meg magukat! A Mórahalmi
Rendőrőrs körzetében, több településen, így Bordányban is történtek olyan lopások, amely során
szórakozó, illetve kereskedelmi
egységek elől lezáratlan kerékpárokat toltak el, tulajdonítottak el
ismeretlen tettesek. A szórakozó,
italozó helyekre, boltokba betérő
személyek nagy része nem törődik a több ezer, illetve több tízezer
forintot érő kétkerekűjének lezárásával és csak úgy, magára hagyja
közlekedési eszközét és a pár
perccel későbbi induláskor, már
csak a bicikli hűlt helyét találja. Az
esetek nagy százalékában ezek a
bűncselekmények egy kerékpárzárral megakadályozhatók! Kérjük Önöket, hogy kerékpárjaikat
közterületen hagyva minden
esetben zárják le, így az odafigyelésükkel sok gondtól, illetve bűncselekménytől óvhatják meg magukat! Amennyiben valamelyik,
az előbbiekben felsorolt elkövetési módszerrel vagy bűncselekménnyel találkoznak, vagy áldozattá váltak / válnak, akkor kérem, azonnal hívják a rendőrséget
a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot, kérjenek segítséget a
polgárőrségtől a 06 30/621 6220
-as vagy 06 30/995 1954-es telefonszámon. Bordányi Polgárőrség
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Településünk kézbesítőjét az ország második legjobb postás költőjévé választották meg
A miskolci Irodalmi Rádió pályázatot hirdetett különböző szakmacsoportok képviselői között tematikus megkötés nélkül. Ez úttal a
vasutasok és postások kerültek sorra. A pályázatokra jelentkezők
közül kiválasztották a sikeresen szerepelt és helyezett alkotásokat,
szerzőiket meghívták az eredményhirdetésre, így tölthettek együtt
egy kellemes délutánt október 14-én a Miskolci Egyetemi Könyvtárban. Zádori-Molnár Ágoston településünk postása három művével nevezett, közülük „Az út vége című vers”, amelyet olvasóink
már láthattak újságunk korábbi számában a közel 100 alkotásból
az előkelő második helyen végzett. Büszkék vagyunk településünk
kézbesítőjére, aki ezúttal nem csak leveleinket, hanem településünk hírnevét is továbbította. Ezúton is gratulálunk neki és a további munkájához pedig sok sikert kívánunk.

Pályázat tanulói támogatásra
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező,
jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok 2017. évi támogatására. Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákoknak, akik nehéz anyagi körülmények között
élnek. A támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét (28.500 Ft). Előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a
tanulmányi eredményátlaga elérje, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.
A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét,
és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó
elérhetőségét (telefon, e-mail)! A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás (rendszeres
munkabér, nyugdíj, segély, 2016. évi adóbevallás), tanulmányi
eredményről szóló igazolása, nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő, foglalkozás). A pályázat 2017. november 20ig nyújtható be. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u.
44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2017.”

„Bordány a legújabb Álláskeresők ügysegítőnk!”
félfogadása
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület
által szervezett XVI. Ruzsai Hagyományos Parasztlakodalmas
rendezvényen Tari Attila gazdálkodó ápolt fogatával vett részt.
Frank István gazdálkodó természetbeni adományával segítette
rendezvényünket. Köszönetünket
fejezzük ki az önzetlen segítségért
és jó együttműködésért.
Szanka János - szervező
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A hátrányos helyzetű munkakereső személyeknek a Foglalkoztatási paktum projekt
keretén belül Toppantó Gabriella mentor minden páros
hét kedden délután ügyfélfogadást tart a Faluházban.
Ügyfélfogadási időpontjai:
október 31., november 14.,
november 28., december 12.
Keresse fel ön is bizalommal!

Zádori-Molnár Ágoston:

Őszi szonett
Nesztelen forog az ősi rend,
puha köd-ágyon a csönd pihen.
Sárga kontyú fák közt az ősz szelelrőtt álmából a vézna holnap kel.
Édes vérét préseli október,
hordóanya öleli mustgyermekét;
benne zamatos vinkó lelke kél,
tüzes csókján hamvad a szomor el.
Bódultan száll aludni a nap
bágyadt, erőtlen karjával még
egy rézhasú felhő után kap.
Ezer álom libben és ezer vágy:
ringat-e pacsirtadalt a lég
azúr-boltján majd a napsugár.

Álláslehetőség
HASZA GREENPOWER Kft.
Pusztamérges vezérlés teknikai cég keres
villanyszerelő és műszaki érzékkel
rendelkező betanított munkásokat
tartós munkavégzésre!
- „B”- kategóriás jogosítvány szükséges.
- Német nyelvtudás és elektromos
szerelésekben, vezérléstechnikában
illetve kapcsolószekrény készítésben
szerzett tapasztalat előny!
Fényképpel ellátott önéletrajzát és
motivációs levelét az

eszetti@t-online.hu e-mail
címre várjuk!
További részletekről személyesen
tájékoztatjuk az érdeklődőket!

A Homokhátság új szak- Szeptemberi és októberi
demográfia
képző iskolája
Tizenegy hónap múlva a 2018-2019-es tanévben új
szakképző iskola kezdi meg működését Mórahalmon. Többféle szakmát lehet majd tanulni nappali
és esti tagozaton. Lesz szakközépiskolai képzés 911. évfolyamon: cukrász, pincér, szakács. Ezen felül
a 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi képzés informatika szakon, amely képzés végén a 13. évfolyam
elvégzése után: OKJ-s szoftverfejlesztő végzettséget
kapnak a végzett technikusok. Valamint lesz még
pedagógiai ágazati szakképzés, mellyel a 13. évfolyam után OKJ-s gyógypedagógiai segítő munkatárs
végzettséget szereznek a diákok. Az iskola Szegedi
Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája nevet kapja. Október 31-ig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről, 2018 januárjában kell majd a középiskolai jelentkezési lapokat kitölteni. Bővebb információról az érdeklődő szülők és diákok november 10-én (péntek) 17:00 órai kezdettel tartott fórumon kaphatnak, melynek helyszíne Mórahalom Városháza I. emeleti tárgyaló terme (6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.).
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Tejfölös
2 zöldbableves

A Sertéspörkölt tésztával, káposztasaláta
Szezámos csirkemell burgonyapürével,
B befőtt
Parajfőzelék natúrszelettel,
C tükörtojással

Kedd
04.25. H
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A rizibizivel, kompót
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Magyaros
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gulyás

2 Tyúkleves
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Tejfölös burgonyafőzelék Stefánia
vagdalttal, müzli

B Milánói sertésborda
C Töltött csirkecomb barackos rizzsel
A Grízes tészta
Zöldséggel töltött palacsinta rántva,

B tartármártás
Csülökpörkölt tarhonyával, vegyes
C vágott

„Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntelek e földön,
pici idegen!”
Alexa (Jáger József és Szunyogh Szilvia Katalin);
Janka (Oláh Imre és Dr. Masír Erika); Maja Dorka
(Szabó Zoltán Miklós és Vincze Nóra Gréta);
Csongor (Katona Dezső és Titz Edina); Vince (Lajkó
Zsolt és Lovai Éva); Zoé (Csordás Zoltán Csaba és
Pajkó Cincita); Milán (Katona Zsolt és Acsai Judit);
Máté (Tari Róbert és Kádár-Németh Nikolett)

Házasságkötés
„Karodba hajtom szerető szívem,
Rád bízom most már az életem,
Mi leszünk már csak, Te meg én,
És boldogan haladunk egy biztos
cél felé.”
Tóth Anita és Hódi István; Nagyapáti Emese és
Kordás Jenő; Keszei Ilona és Kordás László; Czékus
Csilla és Kása Norbert; Péter Judit és Dicső György;
Hegedűs Anett és Laczi Balázs János; Dr. Szilágyi
Veronika és Kothencz Ferenc

Halálozás
- 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!

Mindenszentekre
csokros krizantém kapható.
Hé tfő
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

Születés

„Sebünk be nem gyógyul
Könnyünk el nem apad
Zokogunk fájdalmunk
Nehéz súlya alatt”
Mészáros Károly László (1959.); Ujvári Illés (1941.);
Masír Venczel (1942.); Tari Nándorné Illés Matild
(1936.); Hajdú Gézáné Fodor Mária (1938.); Hegedűs Imre (1965.); Kómár Imréné Tari Margit (1937.)

Nőgyógyászati rákszűrés
ultrahang vizsgálattal
November 13-án és november 27-én nőgyógyászati
rákszűrés lesz ultrahang vizsgálattal a Védőnői Szolgálatnál 15:00-tól 18:00-ig. A vizsgálatot Dr. Kajtár
István végzi. Költsége 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszer íratást is végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberekhez. Ha még nem telt le az egy év az előző vizsgálattól
számítva és panasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen a Védőnői Szolgálatnál, vagy a 62/288-678 és a 30/19-79-135-ös
telefonszámokon tehetik meg az érdeklődők.
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Az Apraja-falva óvoda 30. jubileumi ünnepsége
A bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 30 éves fennállását ünnepeltük szeptember 30-án. Meghívtuk településünk vezetőit, képviselőket, intézményvezetőket, a polgármesteri hivatal dolgozóit, nyugdíjas
kollégáinkat, kismamáinkat, a kedves szülőket, a hozzánk járó gyermekeket, intézményünk minden dolgozóját. Óvodás csoportjaink versekkel, dalokkal, táncos műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek.

1952-ben már működött Bordányban óvoda. Kezdetben kevés óvodapedagógus látta el a gyermekeket, dajka nénik segítségével. Az iskolával szoros együttműködésben kezdte meg működését az óvoda Ádám
Jenő igazgató védnöksége alatt. Intézményvezetőként emlékeztünk
Szabó Mihályné Ica nénire és Csukonyi Márta óvodavezetőre. Az egyre
növekvő gyermeklétszám és a megnőtt igények miatt szükséges volt
végig gondolni egy új óvoda építését. Balogh Ferenc akkori polgármester úr döntött az új épület felépítéséről, melynek az 1987-ben történt
átadásakor Illés Istvánné Marika lett a vezetője.
Az óvónők, dajkák, konyhások feladatai mellett sok olyan dolog is adódott, amit többnyire csak egy férfi- ember tudott elvégezni. Óvodánk
abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mindig volt egy Misi bácsija,

akit a múltban Gyuris Józsefnek,
majd Krisztin Károlynak és végül
Lovai Mihálynak hívnak. Ezek a
„Misibácsis” feladatok elég sokrétűek, leginkább a fűtéssel, a karbantartással hozhatók összefüggésbe, de érint rengeteg egyéb
dolgot is. Pl. csöpögő csapok javítása, amiben sok segítséget kaptunk Nagy Mihálytól is.
1987-ben került sor az új 100 férőhelyes óvoda átadására, amit
Varga Mihály és Fehér Csaba tervezett, Samu Sándor vezetésével
az Előre Mg. Szakszövetkezet
munkatársai építettek fel.
Hatalmas óvodaudvarunk tervezését Németh József vállalta magára, a füvesítés, parkosítás Zádori Imre bácsi nevéhez fűződik.
Erre az időszakra már jól emlékszik Kádár Németh Gyuláné Zsuzsa óvónéni, aki az utolsó óvónőnk abból az időből. Az ő emlékei
segítettek felidézni az akkori eseményeket. Mi akik, most itt dolgozunk, nagy tisztelettel tekintünk a
múltba és örülünk, hogy az akkori
vezetők, dolgozók erőfeszítéseket
tettek egy szép, komfortos óvoda
létrehozására.
Lázárné Borbola Márta

Étkezésbefizetési
értesítő

Mustot préseltek az apróságok
A hagyományokhoz híven idén is
megrendeztük a szüreti mulatságot óvodánkban. Az ovisok már
napokkal az esemény előtt készülődtek, szüreti dalokat tanultak, szüreti
játékokat játszottak
és verselgettek. A nap
nyitásaként a Napsugár és a Katica csoportosok Kovács Gellért vezetésével mulatságba hívták a többi csoportot, majd az udvaron mindenki elmondhatta
kedvenc szüreti versét. Ezt követően elkezdődött a munka. A sző-
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lőszedés után, használatba vettük
a darálót és a szőlőprést, amiket
Márti néni vásárolt az óvoda részére. A darálás és préselés mindig nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, nem is
beszélve annak ízletes végtermékéről, a
mustról. A must mellé
pedig elfogyasztottuk
a finom pogácsát, melyet a dajka
nénik sütöttek. Élményekben gazdag, tartalmas napot hagytunk
magunk mögött.
Mészárosné
Gyuris Zsuzsanna óvónő

Ezúton tájékoztatjuk a kedves
szülőket, hogy a november havi
iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére október
27-én (pénteken) 8-12 óráig, október 30-án (hétfőn) 8-16 óráig,
október 31-én (kedden) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van
lehetősége. A november havi
ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Programokkal teli hónapot tudnak maguk mögött
az iskola növendékei és tanárai
Szeptember 29-én rendeztük meg az iskolában az
Ádám Jenő emléknapot. A műsort a névadó domborműve előtt tartottuk meg. Az iskola névadójára emlékeztünk születésének 88. évfordulója alkalmából.
Ádám Jenő a tanyasi iskolák
egyesítése után 1970 és
1989 között: 19 évig volt az
iskola igazgatója. Ezer szállal kötődött Bordányhoz,
szerette az itt élőket. A felső
tagozatos diákok műsorát a
Művészeti Iskola növendékeinek előadásai színesítették az október 1-jei Zenei Világnaphoz kapcsolódva.
Szeptember 30-a az Európai Diáksport Napja. A
megemlékezés után 2017 méter futás következett az
osztályoknak az Üllés felé vezető kerékpárúton. A
gyerekek jóleső fáradtsággal értek be a célba, és rövid pihenő után a tanítás folytatódott. A rendezvény

Márton-napi
iskolabál

Sok szeretettel várjuk a szülőket
november 11-én (szombaton) a
Márton-napi Iskolabálunkra a
Tornaterembe! A bál bevételét az
iskola udvarának felújítására fordítjuk. A svéd-asztalos vacsoráról
a Vadgesztenye étterem gondoskodik. Zenél: az Új fiúk együttes.
Tombolafelajánlásokat szívesen
fogadunk. Jegyek az iskola titkárságán, a Faluházban, a Cifra Szobában és a Vadgesztenye étteremben vásárolhatók. Illetve november 14-én 17 órától a 8. osztályos
és érdeklődő tanulóink, valamint
szüleik részére pályaválasztási
nyílt nap lesz a Tornateremben. A
3. alkalommal megrendezendő alkalomra több szegedi középiskola
bejelentkezett már.

felelősei: Kiss Csillag Anna, Lippai Judit, Kiss Csaba
és Retek Flórián voltak. Október 17-én 14 órától rendezték meg az Idősek napi megemlékezést a Faluházban. A rendezvényen felléptek iskolánk növendékei. Október 20-án az önkormányzattal közösen
október 23-i megemlékezést tartottunk. Az ünnepség alkalmával felavattuk
Juha Richárd debreceni
szobrászművész A pesti
srác című 175 cm magas
bronzszobrát. A megemlékezésen 7. osztályos tanulóink mutatták be műsorkat, akiket Balogh Ferencné tanárnő készített fel. További fellépők a Borostyán Népdalkör és a Kiss
Csillag Anna tanárnő által vezetett Vadgesztenye
népi énekegyüttes volt látható! Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott eseményeink valamelyikére.

Országos könyvtári napok a Faluházban
Október 2-án hétfőn, délután az
Országos Könyvtári Napok keretében a Faluházunkba látogatott a
Szegedi Látványszínház. Az ”Erdő
kincseinek nyomában” című interaktív előadást mutatták be az
Apraja Falva Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportosainak, valamint az
Ádám Jenő Általános Iskola első
osztályosainak,
összesen 50 gyermeknek. A gyerekek kacajától zengett a Faluház, így
számunkra ez volt a
legjobb visszajelzés arról, hogy az
előadás nagyon tetszett nekik. Köszönjük a részvételt az óvodásoknak és az iskolásoknak. A rendezvény a Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár,
a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával valósult meg.
Folytatódtak a programok, október 5-én 10 órára érkezett hozzánk az Ádám Jenő Általános Isko-

la 4. osztálya könyvtári foglalkozásra. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a feladatokat,
amelyekkel nekik készültünk, rajzoltak, színeztek, kirakóztak,
majd arra is lehetőségük volt,
hogy beiratkozzanak és könyveket kölcsönözzenek könyvtárunkból. Sokan lelkesen vitték a
könyvfaló verseny csillagos
könyveit is,
amelynek a lényege, hogy ösztönözzük a gyerekeket a könyvtárba járásra, a
könyvtárhasználatra. Szó esett a környezetvédelemről, a tiszta víz fontosságáról, ennek tiszteletére együtt koccintottunk egy pohár tiszta vízzel.
Könyvtárunk 14 órától várta az
olvasni vágyókat október 8-án
(vasárnap). Ezen a napon ingyenesen beiratkozás is történt illetve ugrálóvárazhattak, mesét nézhettek és színezhettek a gyerekek.
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Sírok megszentelése
November 1-jén, Mindenszentek
ünnepén 14 órától temetői
ájtatosságot tartunk, majd a sírok
szentelése következik. Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, jelezze a sekrestyében. 16 órakor kezdődik a
szentmise, ezt követően megemlékezést tartunk a II. Világháborús emlékműnél, ahol koszorút és
mécseseket helyezünk el.

Halottak napi mise
November 2-án, csütörtökön 17
órakor lesz szentmise az összes
elhunytért.

Jubiláló házaspárok
hálaadó szentmiséje
November 12-én, a 9:30-kor kezdődő hálaadó szentmisére várjuk
a házasságkötésük jubileumát ün-

neplő házaspárokat és családtagjaikat is, akik 5, 10, .., 40, 45, 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak
hűséget. A hálaadás, köszönet Isten felé, hogy együtt megérhették
ezt a napot, mely megpecsételi a
hosszú évek hűségét, szeretetét és
kitartását. Szeretettel hívjuk és
várjuk a családokat, az ünneplő
házaspárokat!

Bíró László püspök
atya előadása
Sok szeretettel hívunk és várunk
mindenkit „A házasság öröme az
egyház öröme” című előadásra Bíró László püspök atyával.

Szt. Erzsébet kenyere
és Karitász mise
November 18-án, szombaton a 17
órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor Szt. Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az Erzsébet
-kenyerek megáldására. A szentmisén imádkozunk a Karitász csoport tagjaiért, az általuk segítettekért, valamint azok családtagjaiért, és mindenkiért, aki a karitászt, vagyis a szeretetből fakadó
cselekedet kötelességének érzi.

A bordányi kamara tagok számára Szatymaz a szavazókörzet!
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Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT

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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TELJESKÖRŰ BIZTOSÍTÁSKÖTÉS ÉS
ÜGYINTÉZÉS AKÁR AZ ÖN
OTTHONÁBAN IS,
IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL.
- Vagyon és gépjárműbiztosítások
- Nyugdíjbiztosítások 20% adójóváírással
- Fundamenta 30% állami támogatással
- Életbiztosítások, megtakarítások,
befektetések
- Céges-és egyéni egészségbiztosítások stb.
A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK
megfelelően KÖTELEZŐ
felelősségbiztosítások kötése.
- építési vállalkozóknak, kivitelezőknek,
tervezőknek
- villany,-víz,-gázszerelőknek
- iskolai kirándulások szervezőinek
INGYENES AJÁNLAT KÉSZÍTÉS ÉS
TANÁCSADÁS minden elkötelezettség
nélkül. KÁRBEJELENTÉS,
ZÖLDKÁRTYA, IGAZOLÁSOK készítése.

FONTOS DÁTUM A KÖTELEZŐ
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
felmondásának beérkezési határideje
NOVEMBER 30.

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
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Színes programokkal készül a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat az elkövetkezendő időszakokban is
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a közelmúltban összeállította a 2018-as rendezvénynaptárát, amely
bekerül a falu jövő évi asztali naptárába is. Az előző éveket vették alapul. Nem szeretnének kevesebb rendezvényt, mint eddig, sőt, új elemeket is tettek bele. Ezek leginkább a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban
(Biip) lesznek, főleg kézműves programok a gyerekeknek valamilyen
ünnephez vagy eseményhez igazítRémes
´´
Just Dance va. A legkomolyabb terv a Morajlás
Ifjúsági Fesztivál újbóli megszerveverseny
zése. Az első idén volt szeptember-ben
ben, itt volt Benk Dénes, Essemm és
a Hősök. Úgy látták, hogy van rá érdeklődés és egyetértettek abban,
hogy folytatni fogják az elkövetkezendő években is. Az idei események közül a következő a napokban
várható, amikor is megrendezésre
kerül a Biip Halloween Party, amelyre ezúton is szeretettel meghívják
Bordány apraját-nagyját, hogy
Belépo:´´ egy tányér sütemény
együtt kapcsolódhassan ki október
31-én 15:00 és 19:30 között. Lesz
„Halloween Just Dance” és jelmezverseny, amelynek győzteseit megjutalmazzák. A legmerészebbek kipróbálhatják bátorságukat az elvarázsolt szobában és végig borzonghatnak egy izgalmas rajzfilmet is. A belépő
egy tányér sütemény. Az év hátralévő részében a legnagyobb rendezvényeiknek a már évek óta megrendezésre kerülő Szent István téri Adventi hétvégék és a jótékonysági vásár tekinthető. A programokra az általános iskola osztályai, helyi civil szervezetek, a Karitas készül vásárral, melynek bevételét saját programjaikra fordíthatják. A négy hétvége alatt megáldják
az adventi koszorút, lesz Mikulás-várás, valamint a bordányi diákok és a népdalkör is műsorral készül. Az esték hátralevő részében pedig
kötetlen beszélgetés, tea és forralt bor várja a
kilátogatókat idén már kilencedik alkalommal.
A biip fejlesztésével kapcsolatban említésre
méltó az új modern nagyképernyős televízió vásárlása és tervezik az új kanapé beszerzését is,
amellyel még komfortosabbá tehetik annak nézését. Ezek az idei év két hulladékgyűjtési akciójának köszönhetően valósulhatott meg. A KUSZA pályázatot nyújtottak be új számítógépekre is, de ennek eredményei még nem kerültek nyilvánosságra. Lajkó Bálint ifjúsági polgármester és képviselői remélik, hogy minél többen látogatnak el
az általuk szervezett rendezvényeikre és kapcsolódnak ki közösségi terükben az év hátralevő részében.
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2017., 10. 31.

15:00-tol 19:30-ig

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. november 14. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2017. november 24. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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Kedd

Szerda

14°C
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13°C
4°C
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Felhős

Csütörtök
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Elvétve zápor
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Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Vasárnap

11°C
0°C
Felhős
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Remek kezdés
Pályán a kézisek
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Győzelemmel kezdték a bajnokságot a női kézisek! Október 15-én
Szentesre utaztak lányaink, hogy
megtörténjen az első bajnoki
összecsapás. A kemény edzések és
az edzőmeccsek meg is hozták a
várt eredményt. Fölényes győzelmet arattak a bordányi lányok, 2638-as eredményt értek el. A második mérkőzés október 18-án a
szegedi Etelka sori Sportcsarnokban zajlott, ahol a KSZSE II. csapatával küzdöttek meg a lányok. Sajnos a hétköznapi játékokra nem
tud minden játékosunk mindig
ellátogatni, hisz sokaknak a munkahelyük nem engedélyezi ezt, de
egy kis csapaton belüli átszervezéssel mindig megoldják lányaink,
hogy le tudják játszani meccseiket. Erre a mérkőzésre egyik kapusunk sem tudott elmenni, de
egy mezőnyjátékos, Bakacsi Nikolett, elvállalta a kapus szerepét.
Szoros küzdelem után a félidőt a
bordányi csapat 1 gólos előnyével
zárták le (14-15), de sajnos a végére elfáradtak lányaink, így a
végeredmény 31-26 lett. A következő mérkőzésre szintén Szegeden került sor a Szegedi Rekreációs SC csapattal október 24-én a
Topolya sori Sportcsarnokban.
Hajrá lányok! Kékes-Szabó Anita

Felülvetés a
Focistáink veretelen hétvégéje focipályán
Értesítjük szurkolóinkat, hogy a

Kiütéssel nyert a Bordány „kettő“

Szép hétvégét zártak labdarúgóink az elmúlt héten, hiszen a legkisebb
korosztálytól egészen a felnőttekig sikerült veretlenül zárni a fordulót.
U14-es csapatunk Földeákon nyert 15-1-re, így vezetik a bajnokságot
az előkészítősök. Ifistáink nagy küzdelemben, a lefújás előtti percekben
szerezték meg a győzelmet Balástya ellen és nyertek 2-1-re. A Bordány
II nagy győzelmet aratott az eddig veretlen Csongrád II ellen, 5-0-ás kiütéses sikerrel zárta a kilencven percet megye III-as együttesünk. Női
focistáink is megszerezték az idei szezonban első pontjaikat, a Szegedi
VSE otthonában játszottak 1-1-es döntetlent. Megye I-es együttesünk
továbbra sincs jó szériában, azonban a csapat küzdőszellemét jól mutatja, hogy a 93. percben szerzett találattal 2-2-t játszott Szőregen.
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Bordányi Focipályán az elmúlt napokban megtörtént a pálya felülvetése, megkezdődött annak lyuggatása és homokszórása. A munkálatokra azért volt most szükség,
hogy a fű a tavaszi szezonra meg
tudjon erősödni, illetve a pálya egyenletessége is javulni tudjon. Az
őszi szezonból már egy hónap van
hátra, így talán most jár a legkisebb kellemetlenséggel ez a munka. Megértésüket köszönjük!

