
Bordányi    Hírek
Mint arról már korábban beszámoltunk, az idei évben települé-
sünk Alsómocsolád és Hajdúnánás mellett megkapta az UNICEF 
Magyarországtól a Gyerekbarát Település címet és az ezzel járó 2 
millió forintos pénzbeli támogatást. A szeptember végi díjátadó 
óta eltelt időszakban folyamatosan egyeztettek a program meg-
valósításáról az UNICEF munkatársai és a bordányi szak-
emberek, ennek hatására valósult meg az első közös szakmai nap 
Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. Elsőként Tanács Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki az mellett, hogy 
ismételten nagy örömét fejezte ki a cím elnyerése kapcsán, 
megköszönte a jelenlévő gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai-
nak az eddigi munkáját, hiszen az elismerés elnyerése csak a 
velük együtt közösen végzett munkának volt köszönhető. Dr. 
Tausz Katalin az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője 
elmondta, hogy a programot a tavalyi évben indították útjára, céljuk az, hogy minden évben felhívják a figyelmet azokra a jó pél-
dákra, projektekre, ahol kiemelten és gyakorlatban foglalkoznak a gyermekekkel, az ő jogaikkal, bevonásukkal, vagyis minden 
olyan dologgal melynek köszönhetően a gyerekek aktív szereplői lehetnek közösségüknek. „Bordány, egy ilyen település, ahol 
nagyon sok kreatív megoldást láttunk mindezekre. Egyik kedvencem a fiatalok munkáját elismerő Bordányi Korona és addig 
nem is indulunk haza, míg ezt itt ma meg nem nézhetem! Egyébként is határozott célunk az, hogy többször jelen legyünk majd a 
következő időszakban a településen, szeretnénk rajta tartani a szemünket az itt végzett munkán” – zárta mondandóját a gyermek-
jogi vezető. A vendégek a nap folyamán megismerkedtek a jelzőrendszer tagjaival (önkormányzat, faluház képviselői, óvoda és 
iskola pedagógusai, gyermekorvos, rendőrség képviselői, szociális központ munkatársai, védőnők), valamint tájékoztatót tar-
tottak azzal kapcsolatban is, hogy az UNICEF Magyarország a gyermekjogok érvényesülése kapcsán milyen területeken végez 
aktív szerepvállalást, külföldi példákkal is ismerkedhettek a helyi szakemberek, de ez mellett természetesen nagyon sok, a min-
dennapi életben felmerülő gyerekjogi problémát is megtudtak vitatni a délelőtt folyamán.

A GYEREKBARÁT TELEPÜLÉS JELZŐRENDSZERÉNEK TAGJAIVAL TARTOTTAK MEGBESZÉLÉST

Bordányban tanácskoztak az UNICEF hazai képviselői 

jutni, ezért nekik nem lesz lehetőségük a helyben már megszo-
kott kulturális eseményen részt venniük. Mivel azt szeretnénk, 
hogy mindenki pozitív élményekkel feltöltődve tudja megkez-
deni az ünnepeket, ezért egyből elkezdtünk nagy erővel dol-
gozni azon, hogy ezt a vígjátékot mégegyszer, mihamarabb 
láthassák a bordányi, homokháti vagy akár a településre a 
program miatt szívesen visszajáró szegedi családok is. Sze-
rencsére sikerült az eredetileg tervezett előadás másnapjára 
összehozni egy másik előadást, így azt gondoljuk, hogy így 
mindenkinek lesz lehetősége a programon részt venni, egy ne-
vetéssel teli két-két és félórát elölteni” – mondta el Kiss-Patik 
Péter alpolgármester, a rendezvény egyik szervezője. A Bu-
dapesti Bulvárszínház előadásában színre vitt Ray Cooney: 
Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép című darabban 
több olyan országosan is ismert és kedvelt színész (Nyertes 
Zsuzsa, Straub Dezső, Beleznay Endre, Sáfár Anikó és 
Harsányi Gábor) is feltűnik, akik már garanciát jelentenek 
arra, hogy remek szórakozás elé tekinthetnek az érdeklődők. 
Az előadásra jegyek válthatóak a Bordányi Faluházban. A 
jegyárak változatlanok erre az előadásra is, azaz 2.500 forint-
ért tekinthető meg a színdarab, Bordány Kártyával rendelke-
ző lakosok további 24% kedvezménnyel, 1.900 forintért jut-
hatnak hozzá a tikettekhez.Szintén friss hír, hogy a 2017. 
február 14-ei est programja is véglegessé vált, akkor szintén 
egy két felvonásos szerelmi vígjátékra, a Ki a hunyó? avagy 
Bubus című előadásra várják az érdeklődőket. A jegyek árusí-
tását erre a darabra november 27-én, vasárnap az Adventi 
Hétvégéken kezdik meg.

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 28. szám

AZ ELŐADÁSRA MÉG JEGYEK  VÁLTHATÓAK

Decemberben újabb színházi előadást 
tűztek ki a nagy sikerre való tekintettel  

A nagy közönségsikerre és érdeklődésre való tekintettel a Bu-
dapesti Bulvárszínház plusz egy előadást hirdet a Délután a 
legjobb, avagy a miniszter félrelép című előadásból, amely a 
Bordányi Faluház színháztermében lesz látható. A december 
20-ai (kedd), 18 órakor kezdődő előadásra már kedden meg-
kezdték a jegyek értékesítését! Bordányban szinte még soha 
nem akadt példa arra, hogy egy színházi előadásra néhány 
nap alatt elfogyjon az összes belépőjegy, azonban most már 
elmondhatjuk, hogy ez is megtörtént annak ellenére, hogy az 
első színházi estre csak december 19-én, több mint egy hónap 
múlva kerül sor. „Természetesen több visszajelzést kaptunk 
azzal kapcsolatban, hogy már sokan nem tudtak belépőhöz 
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Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép



adó szentmisére várják a házasságkötésük jubileumát ünnep-
lő házaspárokat és családtagjaikat is, akik 5, 10, .., 40, 45, 50 
évvel ezelőtt fogadtak egymásnak örök hűséget. Azon házas-
párok jelentkezését is várják, akik nem a helyi templomban 
kötöttek szentségi házasságot, de közösséggel szeretnének 
ünnepelni. A hálaadás, köszönet Isten felé, hogy együtt meg-
érhették ezt a napot, mely megpecsételi a hosszú évek hűsé-
gét, szeretetét és kitartását. November 22-én, kedden egész 
napos szentségimádást tartanak a sekrestyében; reggel 8 óra-
kor szentségkitétel, 16 órától pedig közös szentségimádás 
lesz. A híveket a nap folyamán tetszőlegesen megválasztott 
időben a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében eltöltött 
imádságra, elmélkedésre és hódolatra hívják, buzdítatják.

TÖBB HAZAI SPORTESEMÉNY IS LESZ A HÉTVÉGÉN

Szombaton hazai pályán játszák az 
Algyő elleni rangadót 
Ismét mozgalmas hétvége előtt állnak a BSK sportolói. 
Szombaton 11 órától idegenben Móravároson lép pályára 
U19-es focicsapatunk, míg Megyei I. osztályú felnőtt focis-
táink az ősz legnehezebb mérkőzésén, szombaton 13 órától 
fogadják az élmezőnyhöz tartozó, legutóbb az éllovas Csong-
rád veretlenségét elvevő Algyő együttesét. 
Aki csak teheti, az jöjjön ki a helyszínre 
szurkolni a fiúknak, hiszen csak közösen, a 
játékosokat segítve, biztatva van esélyünk 
jó eredményt elérni. A mérkőzések sora va-
sárnap sem ér véget, 10 órától női focisaink a 
Hódmezővásárhelyt, míg a Bordány II fel-
nőtt labdarúgói az Ásotthalom II gárdáját 
fogadják 13 órától várhatóan a Petőfi utcai 
sportpályán. Női kéziseink is hazai parket-
ten szerepelnek, lányaink 14 órától a HLKC 
II ellen meccselnek. Szurkoljunk együtt a 
hazaiaknak. Hajrá Bordány!Hajrá BSK!!!
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CSATLAKOZÁS A NULLA HULLADÉK KARTÁHOZ

Iránymutatás az újrahasznosításhoz   
Bordány Nagyközség Önkormányzata is csatlakozik ahhoz a 
26 magyarországi önkormányzathoz, akik már tagjaik a Nul-
la Hulladékos Települések Hálózatának. A Humusz Szövet-
ség által koordinált program egyszerre jövőkép és gyakorlati 
útmutatás is egy olyan életmód kialakításához, ahol nem ke-
letkezik végleges hulladék, mert minden folyamatokból kilé-
pő anyag egy másik helyen felhasználható erőforrásként tud 
jelentkezni. Az önkormányzat az mellett, hogy a program 
megvalósításával költségmegtakarítás érhet el a helyi hulla-
dékgazdálkodásban, jó gyakorlatok és már működő tapasz-
talatok folyamatos kommunikációjával a bordányi családok 
szemléletformálásával is fokozhatja a lakossági aktivitást a 
témában. Már a téli időszakban több lakossági tájékoztatóra 
kerül sor, hogy az elsődlegesen célként kitűzött  helyes kö-
zösségi komposztálás mihamarabb megtudjon valósulni, mi-
nél több háznál kerüljön kialakításra komposzt, melyet aztán 
a ház körüli kerti munkák során hasznosítani is tudnak, így a 
zöldhulladék helyben hasznosulni tud. A program megvalósí-
tásához a helyi intézmények és civil szervezetek együttmű-
ködése is szükséges, ezért a témáról hamarosan részletesen is 
tájékoztatják a lehetséges résztvevőket és segítőket

SZAKTANÁCSADÁS A GAZDÁLKODÓKNAK

Falugazdász tájékoztató és 
fűszerpaprika termesztési előadás 

VASÁRNAP ÉS JÖVŐHÉTEN VÁRJÁK A HÍVEKET

Elkövetkezendő egyházi események
November 19-én, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmise 
keretében kerül sor Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva 
az Erzsébet-kenyerek megáldására. A szentmisén imádkoz-
nak a Karitász csoport tagjaiért, az általuk segítettekért, vala-
mint azok családtagjaiért, és mindenkiért, aki a karitászt, 
vagyis a szeretetből fakadó cselekedet kötelességének érzi. 
2016. november 20-án, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő hála-

A Faluház és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezé-
sében elkezdődnek a gazdáknak és termelőknek szervezett 
előadások. Az idei év első programjára november 23-án, szer-
dán 16.00 órától kerül sor a Faluházban. Ezen a napon két elő-
adás is várja az érdeklődőket:16.00 órától Tóth András a 
NAK falugazdásza tart tájékoztatót az év végén lejáró, barna 
őstermelői igazolványok megújításáról. Egyebekben beszél a 
gazdálkodási napló kitöltéséről, a permetezők vizsgáztatá-
sáról, valamint az étkezési burgonya támogatott kultúrák 
közé való bevezetéséről. 17.00 órától a fűszerpaprika termel-
tetés, felvásárlás és értékesítés témakörében Vasas Róbert 
zsombói fűszerpaprika felvásárló tart tájékoztatót. Minden-
kit sok szeretettel várnak a szervezők.

FÖLDTANI KALANDOZÁSOK A HOMOKHÁTSÁGON

„Tanári módon” ismeretterjesztő klub  
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la tanárainak közreműködésével, a Faluház és Könyvtár szer-
vezésében elindul a „Tanári módon” ismeretterjesztő klub. 
Az első foglalkozás 2016. november 21-én, hétfőn, délután öt 
órakor kezdődik a Faluház rendezvénytermében. Témája a 
Földtani kalandozások a Homokhátságon. Előadó: Szilágyi 
Gergely, földrajz-történelem szakos tanár. A belépés díjtalan.
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Tejfölös 
karfiolleves
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Hentes tokány, rizzsel
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