
Január 7-én, szombaton idén is fúvóskoncerttel köszöntötték az új évet Bordányban. Az eseményre  Tanács Gábor pol-
gármester a Bordányi Naplón és a település Facebook oldalán keresztül invitálta a bordányi családot, civil szervezetek 
tagjait, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan támogatót, aki sokat tesz a település fejlődé-
séért, szívén viseli Bordány sorsát. Az újévi hangversenyt a hagyományoknak megfelelően a Mórahalmi Alapfokú 
Művészeti Iskola Fúvószenekara adta a Faluház nagytermében. Az idén ötödik alkalommal megrendezett eseményen 
az “Ajándék” címet adta hangverse-
nyének a zenekar, csupa olyan mű-
vet játszottak, amelyet valamely 
baráti zenekartól kaptak az évek 
során. A nagyterem teljesen meg-
telt, a hat órakor kezdődő koncer-
tet a nagyzenekar kezdte. A szünet-
ben Tanács Gábor polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket.  A falu-
nak, és a faluházban lévőknek egy 
moldvai népdallal kívánt boldog új 
évet. “Adjon Isten minden jót, Jobb 
időt, mint tavaly volt, Sok örömet e 
házba,  Boldogságot hazánkba” - 
szólt a rövid idézet. A polgármester 
újévi jókívánságait követően egy pohár pezsgőre invitált mindenkit. A koccintás után kezdődött a koncert második ré-
sze, amelyet az utánpótlás zenekar kezdett. Ezt követően ismét a nagy zenekaré lett a színpad. A nagyzenekar kísérte 
Dobi István Lajos 12 éves fiatalember harsona szólóját, amellyel a művészeti iskola növendéke elkápráztatta a közön-
séget. Ugyancsak nagy sikere volt Ördög Mihálynak, aki klarinéton szólót játszott. A koncertet idén is vastapssal há-
lálta meg a közönség, amelyet a zenekar még ráadás zenéléssel köszönt meg. Mórahalmon a fúvószenekari hagyo-
mányok nagyon régre nyúlnak vissza. Már a negyvenes években működött zenekar és attól kezdve kisebb kihagyá-
sokkal folyamatosan van fúvószene a városban. A jelenleg működő Mórahalmi Fúvószenekar 1994 őszén alakult. Meg-
alakulását elsősorban a város polgárai szorgalmazták. Az első évben még csak 9–10 fős csapatként zenéltek. A kö-
vetkező években aztán fokozatosan szaporodott a létszám, így ma már közel 40–45 tagot számlál a zenekar. Reper-
toárjuk a létszámtól és a technikai felkészültségtől függően alakult az évek folyamán. Az egyszerű, három, négyszó-
lamú darabokat lassan felváltották az igényesebb, már szóló részeket is tartalmazó művek. Bordányban immár ötödik 
alkalommal léptek fel az újévi koncert keretében, de számos alkalommal élvezhették műsorukat a bordányiak .

program szerepel. A Falunapokat június 4-5. között ren-
dezik meg. A falugyűlés időpontja szeptember 15-re mó-
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mos évfordulóra, jubileumra is sor kerül 2017-ben. Az i-
dén lesz 15 éves a Borostyán Dalkör, illetve 25 éves a bor-
dányi Falunapok rendezvénysorozat. De évfordulót ün-
nepel az általános iskola művészetoktatása, amely 20 é-
ves, a 30 éve új épületbe költözött napközi otthonos óvo-
da és a 45 éve működő Faluház is. Az évfordulókhoz kap-
csolódva még számos programra, közös megemlékezés-
re is számíthatunk, színesítve a programkínálatot.

A JUBILEUMOK ÉVE LESZ BORDÁNYBAN AZ IDÉN

Évfordulót ünnepel a művészet-
oktatás, a falunapok és az óvoda 
A Képviselő-testület még december 15-ei ülésén fogadta 
el 2017. évi ülés-, munka és rendezvénytervét. A tervek 

szerint a képviselők az idei évben 
kilencszer üléseznek, amelyeket 
megelőzően az önkormányzat 
bizottságai is összeülnek össze-
sen húsz alkalommal. A testület 
döntött a 2017. év programjairól, 
eseményeiről is. A civil szerveze-
tekkel, önkormányzati intézmé-
nyekkel összeállított program-
naptárban összesen hetvenhárom 
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Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági kiállí-
tására! A szabad helyek függvényéig, de legkésőbb 
január 20-ig várja a jelentkezéseket Kiss-Patik Péter a 
0630/747-2068-as telefonszámon mindazoktól, akik 
szívesen részt vennének az eseményen! Kérjük, ameny-
nyiben van olyan környékbeli családtagja, ismerőse, aki-
vel szívesen részt venne a programon neki is jelezze, hi-
szen a bordányiak mellett a környező települések gaz-
dáinak jelentkezését is szívesen fogadják!

TÁMOGASSA  A  PLÉBÁNIA BELSŐ FELÚJÍTÁSÁT 

Vegyen részt a Katolikus Bálon!
Január 21-én második alkalommal kerül megrende-
zésre a Jótékonysági Katolikus Bál a sportcsarnokban! 
Belépőjegyek a Faluházban és a Vadgesztenye Étterem-
ben 4000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg. A háromfogá-
sos vacsorát a Vadgesztenye Étterem biztosítja, a zenét 
Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja. Tombola 
felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogad-
ják. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van!

A START 2017 KUPA JANUÁR 14-ÉN FOLYTATÓDIK

A Szilády RFC csapata nyerte az 
U9-es START 2017 focitornát 

Január 7-én, szombaton vette kezdetét a Start 2017 Kupa 
Bordányban! A Bordány SK által szervezett utánpótlás 
teremlabdarúgó torna első hétvégéjén az U9-es korosz-
tály képviselői vették birtokba a termet, a résztvevőket 
Kiss-Patik Péter sportkör elnök köszöntötte. A közel két-
száz résztvevő hangjától hangos sportcsarnokban két 
négyes csoportban zajlottak a küzdelmek, ezt követően 
pedig a helyosztókra került sor. A 2008-ban és 2009-ben 
születettek tornáját végül a kiskunhalasi Szilády RFC 
csapata nyerte, amelyhez ezúton is gratulálunk! További 
helyezések: második az UFC Kecskemét “B”, harmadik a  
Szeged 2011, negyedik a Szőregi RSE, ötödik a Folia-

plast-Bordány SK, hatodik az FK Vinogradar Hajdukovo, 
hetedik a Szilády RFC 2009, nyolcadik a Zsombó SE.
Különdíjasok: Gólkirály: Domonkos Nimród (Szeged 
2011) 10 találattal. Legjobb kapus: Bodor Gergő (UFC 
Kecskemét “B”) Legjobb játékos: Tompa Dániel (Szilády 
RFC 2008) Legjobb hazai játékos:  Gábor Zsombor (Fo-
liaplast-Bordány SK). A Start 2017 Kupa január 14-én, 
szombaton az U11-es korosztály küzdelmeivel foly-
tatódik a Bordányi Sportcsarnokban. 

DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE PROJEKT

Ingyenes informatikai képzé-
sek az alapoktól tanulóknak
Az Európai Unió támogatásával indított „Digitális sza-
kadék csökkentése” című projekt alapvető célja a digi-
tális írástudatlanság csökkentése a digitális alapkompe-
tenciák fejlesztése által. A munkaképes korú (16-65 év 
közötti) felnőtt lakosság a projekt keretében térítés-
mentesen vehet részt informatikai képzéseken ország-
szerte. Két tudásszintnek megfelelő képzés választható, 
a képzések egymásra épülnek, egyenként 35-35 órásak. 
Jelenleg az igények felmérése zajlik, kérjük, a részletek-
ről érdeklődjön személyesen a Faluház információs pult-
jánál, vagy telefon a 62/588-516-os telefonszámon.

JANUÁR 20-IG JELENTKEZHETNEK A GAZDÁK

Utazzon  az AGROmashExpora!
Megfelelő létszámú jelentkező esetén, a gazdaelőadások 
sorozat keretében utazást szerveznek Bordányból ja-
nuár 25-én (szerdán) a budapesti AGROmashExpora, 

04.25. H01.17. K ATavaszi zöld-
borsó leves 
csipet tésztávalB

Sertés flekken törtburgonyával, 
káposzta saláta

Joghurtos pulykacomb filé sütve, 
barackos rizzsel

C

B

C
Tojás leves 
kenyér-
kockával

Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes 
vágott

04.25. H01.18. SZ
A

Lebbencs leves

B

Sárgarépa főzelék rántott 
csikrecombbal

Pleskavica pirítot burgonyával, 
majonézes hagymás káposzta salátával

C

B

CKarfiol leves Borsos sertés tokány rizzsel, csemege 
uborka

04.25. H01.19. CS A
Paradicsom 
leves B

Temesvári sertésborda, tésztával

Harcsafilé rántva, petrezselymes 
burgonyával, cékla

C

B

CZeller leves Csirkemell szeletkék Budapest módra, 
rizzsel

04.25. H01.20. P A
Sertés 
raguleves B

Tejberizs kakaóval

Krumplis tészta

C

B

CTyúk gulyás Töltött káposzta

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

04.25. H01.16. H A
Daragaluska 
leves B

Csirkemell filé kukoricalisztes 
bundában, rizibizivel, kompót

Roston sült tarja betyáros raguval, 
petrezselymes tört burgonyával

C

B

C
Tejfölös 
karalábleves

Rakott zöldbab darált hússal, 
gyümölcs

A
A1

2

Bordányi Hírek | 2           

A novemberi és decemberi nőgyógyászati szűrés 
eredményei megérkeztek, amelyek személyesen 
átvehetők a Védőnői Szolgálatnál munkanapokon 
8-9 óra között.                                Frank Eszter, védőnő
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