
Bordányi    Hírek
Mint arról már beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzat HUNG-
2015/3563 azonosítószámú, „Határmenti határmente értékeink nyomában“ 
című projektje támogatásban részesült a Földművelésügyi Minisztérium és a 
Hungarikum Bizottság jóvoltából. A hat hónapig tartó program során három 
határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk, a bánsá-
gi Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasá-
gi Hódegyháza helyi közösséggel. Az értékgyűjtés módszertanának tapasz-
talatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben működtetésében, valamint 
a feltárt értékek népszerűsítésében dolgoznak majd együtt a szakemberek.
A projekt következő találkozójára április 5-én, kedden került sor Csókán. Az 
ottani értékgyűjtésbe bekapcsolódók megismerkedhettek a hungarikumok és 
helyi értékek törvényi szabályozásával, a Bordányi Értéktár Bizottság mun-
kájával, településünk helyi értékeivel. A találkozón részt vett Balázs Ferenc 
Csóka község elnöke, valamint Tanács Gábor nagyközségünk polgármestere is. A program májusban Bordányban folytatódik 
majd, ahol a négy település szakemberei együtt dolgoznak és mutatkoznak majd be többek közt a falunapok keretében.

TELEPÜLÉSÜNK A HÁROM HATÁRMENTI TESTVÉRTELEPÜLÉSSEL MŰKÖDIK EGYÜTT SIKERESEN 

„Határmenti határmente értékeink nyomában“ értékgyűjtés

A Biztos Kezdet Klub továbbra is várja a kisgyerekeket és 
szüleiket heti két alkalommal, hétfőn 16:00 és csütörtökön 
10:00 órától. Mindenkit szeretettel várnak!

FOLYAMATOSAN SZÁLLÍTOTTÁK EL A PAPÍRT

Sikeresen lezajlott a papírgyűjtés
2016. április 2-án, szombaton tartotta soron következő papír-
hulladék gyűjtő akcióját a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat. Reggel nyolc órától délig folyamatosan szál-
lították a fiatalok a papírt az Arany János utcai sportpálya 
melletti gyűjtőpontra. A mérésre és a papírhulladék leadására 

viszont a hulladéktörvény változásai miatt sajnos még várni 
kell, a közel egy kukásautónyi papír így jelenleg a Négyforrás 
Nonprofit Kft. telepén vár a jövő héten esedékes elszállításra.

IDŐPONT KÉRHETŐ A FALUHÁZ ÜGYFÉLPULTJÁNÁL

Területalapú támogatás ügyintézés
Tisztelt Termelők! 2016. évi területalapú támogatás elektro-
nikus ügyintézése április - május 15. között lesz. Azok a ter-
melők, akik még nem kértek időpontot támogatási kérelem 
kitöltéséhez 2016 április hóban tegyék meg a torlódások és 
sorban állások elkerülése érdekében. A területalapú támoga-
tásokkal kapcsolatos további információk megtekinthetőek 
Bordány honlapján a Gazda ügyek fül alatt.
Tisztelettel:                                     Tóth András, falugazdász

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 11. szám

A PLÉBÁNIA BELSŐ FELÚJÍTÁSÁRA GYŰJTÖTTEK

Jótékonysági Katolikus bált tartottak
Hagyományteremtő jelleggel rendezték meg az I. Jótékony-
sági Katolikus Bált a bordányi egyházközség tagjai 2016. áp-
rilis 2-án, szombaton a Faluházban. A rendezvény Dr. Janes 
Zoltán plébános úr beszédével vette kezdetét, majd nyitótán-
cot, angolkeringőt láthattunk a bordányi Szent István Király 
Plébánia Családcsoport tagjainak részvételével. Ezután Lip-
pai Fanni és Gábor Tamás műsora következett, végül a Csa-

ládcsoport meglepetéstáncát élvezhettük. A vacsora a Vad-
gesztenye Étterem jóvoltából került az asztalokra, mely után 
tombola árusítására került sor. A támogatójegyekből, belépő 
és a tombola árából befolyt összeget a plébánia belső felújítá-
sára fordítják, melynek kezdeteiről láthattunk egy kisfilmet 
az est folyamán. A hajnalig tartó mulatság zenéjéről és jó han-
gulatáról Busa Szaby gondoskodott.

ÁPRILIS 14-ÉN KERÜL ÁTADÁSRA A FALUHÁZBAN

Elkészült a település babatablója
Bordány Nagyközség Önkormányzata a védőnők segítségé-
vel a tavalyi évben készítette el a település első babatablóját a 
2014-ben született kisgyermekekről. Idén is összeállításra 
került a tabló, melynek átadására a 2016. április 14-én, csü-
törtökön 10:00 órakor kerül sor a Baba-mama klub keretein 
belül a Faluházban. Aki ekkor nem tud eljönni, az a későbbi-
ekben a védőnőknél veheti át a tablót.

Április 5-én Csókán tartottak értéknapot
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Törvényi változás miatt várni kell a papír lemérésére és leadására



AZ ARANY JÁNOS UTCAI FOCIPÁLYÁN JÁTSZUNK

Csengele ellen mérkőzünk szombaton
Hétvégén folytatódnak a megyei labdarúgó bajnokságok 
küzdelmei. A szombaton 16:30-kor kezdődő Csengele elleni 
mérkőzésre várnak minden szurkolót az Arany János utcai fo-
cipályán. A Bordány - Csengele ifi mérkőzés 14:30 órakor 
kezdődik. Hajrá Bordány!!! Hajrá BSK!!!

KÖSZÖNIK A BIZTATÁST A SZURKOLÓTÁBORNAK

Algyő ellen játszottak a kézis lányok
Április 3-án, vasárnap a bordányi női kézilabdacsapat a tabel-
la elején helyet foglaló, korábban magasabb osztályban sze-

replő játékosokkal kiegészült Algyőt fogad-
ta a Bordányi Sportcsarnokban. A lányok-
nak mindig nehéz feladat egy ilyen erősségű 
csapat ellen játszani, de mindezektől függet-
lenül a küzdeni akarás jellemezte a meccset 
bordányi részről. Az apró technikai hibák 
azonban még elő-előbukkannak, viszont a 
játékosokon látszik a kemény edzésmunka, 
és ezáltal a fejlődés! Hatalmas köszönet ille-
ti a kitartó és lelkes szurkolótáborunkat, 
akik a nehéz meccsek alkalmával is ugyan-
olyan lelkesedéssel biztatják a fiatal gárdát! 
Köszönjük! Hajrá Bordány! Csak a BSK!

JÁTÉKOS FELADATOK KATICABOGÁR TÉMÁBAN

Könyvtárlátogatáson az 1/b. osztály
2016. április 1-jén, pénteken délelőtt az Ádám Jenő Általános 
Iskola 1/b. osztályos kisdiákjai látogatást tettek a Községi 
Könyvtárban. A játékos feladatokkal egybekötött foglalkozá-
son a gyerekek egy tavaszi „kiránduláson” vettek részt. Ezen 

az utazáson a katicabogár vezette őket körbe, miközben ke-
resztrejtvényt fejtettek, találós kérdésekre válaszoltak, szí-
neztek és rajzoltak. Ezután lehetőségük nyílt böngészni a 
könyvtári könyvek között és kikölcsönözhették a számukra 
szimpatikus olvasnivalót. Köszönjük Dudás Dánielné Ildikó 
tanító néninek, hogy ellátogatott a gyerekekkel a könyvtárba.

„ÖTÓRAI“ TEA A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL

Felolvasóest a Községi Könyvtárban
2016. április 13-án, szerdán 16 órai kezdettel felolvasóestet 
szervezünk a bordányi könyvtárban a Költészet napja alkal-
mából. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy próza-
részletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szere-
tettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasó-
ként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthes-
sünk egy kellemes estét.

FANTASZTIKUS TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTTAK

Tollaslabda Diákolimpia eredmények
Április első hétvégéjén zajlott le az Országos Tollaslabda Di-
ákolimpia a Szegedi Városi Sportcsarnok és Sportuszodában. 

A végeredmény a következő:
Bakacsi Nikolett: 1. hely, Dudás 
Nelli: 2. hely, Boronkai Fruzsina: 2. 
hely, Kószó József: 2. hely, Nógrádi 
Gergő: 2. hely, Kovács Bernadett: 7. 
hely, Hődör Zoltán: 8. hely, Dávid-
házi Nikolett: 15. hely, Kovács Pé-
ter: 15. hely, Mark William Mitchell: 
15. hely, Czékus Renáta: 16. hely, 
Vér Fanni: 18. hely, Lázár Luca: 25. 
hely, Bálint Máté: 16 között esett ki 
(egyenes kieséses rendszerben).
Hatalmas gratuláció a gyerekeknek, 
akik fantasztikus teljesítményt nyúj-
tottak és kitartóan küzdöttek!
Várnak mindenkit április 15-16-án, 
pénteken 17:00 órától másnap reggel 
8:00-ig a 4. Bordányi Tollasmara-
tonra a sportcsarnokba. Bővebb in-

formáció men, vagy Bálint Lász-
lóné Kati: 30/425-91-22 és Bálint Rebeka: 30/613-90-62.

 a balirebek@citromail.hu cí
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A gyerekek nagyon élvezték a könyvtári foglalkozást

Bakacsi Nikolett 1. hely

AZ ARANY JÁNOS UTCAI FOCIPÁLYÁN JÁTSZUNK

Csengele ellen mérkőzünk szombaton
Hétvégén folytatódnak a megyei labdarúgó bajnokságok 
küzdelmei. A szombaton 16:30-kor kezdődő Csengele elleni 
mérkőzésre várnak minden szurkolót az Arany János utcai fo-
cipályán. A Bordány - Csengele ifi mérkőzés 14:30 órakor 
kezdődik. Hajrá Bordány!!! Hajrá BSK!!!

KÖSZÖNIK A BIZTATÁST A SZURKOLÓTÁBORNAK

Algyő ellen játszottak a kézis lányok
Április 3-án, vasárnap a bordányi női kézilabdacsapat a tabel-
la elején helyet foglaló, korábban magasabb osztályban sze-

replő játékosokkal kiegészült Algyőt fogad-
ta a Bordányi Sportcsarnokban. A lányok-
nak mindig nehéz feladat egy ilyen erősségű 
csapat ellen játszani, de mindezektől függet-
lenül a küzdeni akarás jellemezte a meccset 
bordányi részről. Az apró technikai hibák 
azonban még elő-előbukkannak, viszont a 
játékosokon látszik a kemény edzésmunka, 
és ezáltal a fejlődés! Hatalmas köszönet ille-
ti a kitartó és lelkes szurkolótáborunkat, 
akik a nehéz meccsek alkalmával is ugyan-
olyan lelkesedéssel biztatják a fiatal gárdát! 
Köszönjük! Hajrá Bordány! Csak a BSK!

A kemény edzésmunka és a fejlődés látszik a játékosokon
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