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MÁRCIUS	13-ÁN	A	FALUHÁZ	SZÍNHÁZTERMÉBEN

1848/49-es	 megemlékezés

Március	15-e	a	magyar	szívekben	mindig	magában	hor-
dozott	egy	sajátos	szimbolikus	jelentéstartalmat,	a	sza-
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AZ	OVISOK	KEDVENC	JELMEZEIKBE	BÚJVA	ÉNEKELTEK,	TÁNCOLTAK	ÉS	FÁNKOT	MAJSZOLTAK	24-ÉN	

A	tavasztündérek	elűzték	a	télbanyát	az	óvodából
Mint	minden	évben,	az	idén	is	nagy	várakozással	készülődtek	az	óvodások	a	farsangi	ünnepségre.	Hétfőn	a	Léghajó	
színház	műsorával	kezdetét	vette	az	ünneplés.	A	csoportok	álarcokat	készítettek	különféle	technikákkal,	díszítették	a	
csoportszobákat	és	az	egész	intézmény	színes	köntösbe	öltözött	a	nagy	napra.	A	gyerekek	izgatottan	mesélték,	ki	mi-
nek	fog	beöltözni,	az	anyukák	pedig	ott-
hon	esténként	a	jelmezeket	készítették.	
Február	utolsó	hetén	már	minden	a	far-
sang	 körül	 forgott.	 A	 versek,	mesék,	 a	
dalok	 is	 az	ünnephez	kapcsolódtak,	 és	
nagy	hangsúlyt	kapott	a	farsangi	hagyo-
mányok	őrzése.	A	nagycsoportosok	so-
kat	 beszélgettek	 a	 régebben	 gyakorolt	
szokásokról,	 az	 ünnep	 jelentőségéről.	
Az	 intézmény	 gyermekeinek	 a	 farsang	
legjelentősebb	momentuma	a	tél	elűzé-
se,	amit	a	nevelőnők	minden	évben	igye-
keznek	vidámmá	és	emlékezetessé	va-
rázsolni.	Február	24-én	végre	elérkezett	
a	 várva	 várt	 nap,	 amikor	 a	 gyermekek	
legkedvesebb	jelmezükbe	bújhattak,	és	
kezdődhetett	a	mulatozás.	A	lurkók,	az	
óvó	 nénik,	 dajka	 nénik	 énekeltek,	 ját-
szottak,	táncoltak.	A	szülők	jóvoltából	a	csoportokba	sok	finom	csemege	került.	Nem	maradhatott	el	a	finom	farsangi	
fánk	sem,	amelyet	Joó	Kálmánné	Valika	és	Godóné	Fehér	Éva	készített	el.	Az	intézmény	dolgozói	ezúton	szeretnék	ne-
kik	mégegyszer	megköszönni.	A	szervező	Süni	csoport	a	fánkok	elfogyasztása	után	meghívta	a	télűzésre	az	összes	óvo-
dai	csoportot,	még	a	bölcsődébe	is	bekukkantottak,	amit	a	legkisebbek	némelyike	némi	fenntartással	és	sírással	foga-
dott.	Az	előző	években	kiszebábot	égettek,	de	az	idei	farsangra	„humánusabb”	megoldást	kerestek.	A	tavasztündérek	
(Anita,	Edina	és	Leila)	elűzték	a	télbanyát	(Zsuzsa	óvó	néni),	aki	nehezen	engedett	és	szaporán	szedte	a	lábait,	míg	a	ta-
vasztündérek	végre	el	tudták	űzni	az	óvoda	udvarából.	Így	most	már	joggal	várhatja	mindenki	a	tavaszt,	hiszen	a	
mostani	időjárás	is,	(egy	kicsit	szeszélyes,	de	enyhe	idő)	már	ezt	vetítette	előre.
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A	szervező	Süni	csoport	a	porondon		



IDE	ELHOZHATJA,	HA	MÁR	NINCS	SZÜKSÉGE	RÁ

Baba-,	gyermekruha,	játékbörze	
Az	elmúlt	évekhez	hasonlóan	az	idei	évben	is	szervez	a	
védőnői	szolgálat	ruha-	és	játék	börzét,	ahol	idén	még	
egy	ugrálóvárral	is	várják	a	gyerekeket.	2017.	március	5-
én	 16:00	 órától	 a	 Faluház	 nagytermében	 kerül	 meg-
rendezésre,	 ahová	mindenki	 elhozhatja	 a	 feleslegessé	
vált,	megunt	babaholmikat,	kiegészítőket.	Sok	szeretet-
tel	 várják	a	 gyermekes	és	 gyermeket	váró	 családokat.	
Kérjük	önöket,	hogy	az	eladási	szándékukat	előre	jelez-
zék	a	védőnőknél	Frank	Eszternél	a	06	30/3381-647-es	
és	Tóth	Enikőnél	a	06	30/197-9135-ös	telefonszámon.

8-ÁN	 SZÁMOS	TÉMÁBAN	HALLHATÓ	 ELŐADÁS

Vegyen	 részt	 az	 Agrárfórumon
A	 Nemzeti	 Agrárgazdasági	 Kamara	 Csongrád	 Megyei	
Szervezete	és	a	Települési	Agrárgazdasági	Bizottság	tisz-
telettel	meghívja	Önt	a	2017.	március	8-án,	szerdán	17	
órától	a	bordányi	Faluházban	tartandó	Agrárfórum	elne-
vezésű	tájékoztató	rendezvényére.	Első	napirendi	pont-
ként	elnöki	tájékoztatót	hallhatnak	a	résztvevők,	melyet	
Kispál	Ferenc	a	NAK	Csongrád	Megyei	Elnöke	tart	meg.	
Ezt	követően	a	Kamarai	Szolgáltatásokról	esik	szó,	Szűts	
László	NAK	 Csongrád	Megyei	 Igazgatójának	 előadásá-
ban.	A	Földügyi	aktualitásokról	Gósz	Zoltán,	NAK	Csong-
rád	Megyei	Földügyi	Szakértője	beszél.	A	Vidékfejleszté-
si	 Program	 aktualitásairól	 Számfira	 Gabriella	 a	 NAK	
Csongrád	Megyei	Vidékfejlesztési	referense	tart	tájékoz-
tatót.	A	Falugazdász	aktualitásokról	a	NAK	Csongrád	Me-
gyei	 Szervezetének	 Falugazdásza	 beszél.	 Az	 agrárügyi	
hatósági	ügyintézés	változásainak	előadója	a	Csongrád	
Megyei	Kormányhivatal	munkatársa.	A	Szabadtéri	tűz-
esetek,	és	a	hulladék	égetés	szabályai,	valamint	a	vízjogi	
engedélyezési	eljárások,	kút	amnesztiáról	Csongrád	Me-
gyei	 Katasztrófavédelmi	 Igazgatóság	 munkatársától	
hallhatunk	 tájékoztatást.	 Határozatképtelenség	 esetén	
változatlan	 helyszínnel	 és	 napirendi	 pontokkal,	 17:15	
órai	 kezdettel	 lesz	 megtartva	 az	 ülés.	 Megjelenésére	
feltétlenül	számítanak	a	szervezők.

NŐI	TORNÁVAL	ZÁRULT	AZ	IDEI	START	2017	KUPA

Idegenben	kezdenek	focistáink

A	női	felnőtt	együttesek	meccseivel	zárult	a	már	január-
ban	elkezdődött	hat	fordulóból	álló	Start	2017	Kupa.	A	
Foliaplast-Bordány	SK	együttese	két	csapatot	is	indított,	
a	 nyolccsapatos	mezőnyben.	 Az	 egymás	 elleni	 küzde-
lemben	végül	a	"Piros"	gárdánk	az	ötödik,	míg	a	"Fehér	
együttes	a	hatodik	helyen	végzett.	A	tornát	a	St.	Mihály	
FC-t	legyőző	Super	Girls	csapata	szerezte	meg,	a	legjobb	
hazai	játékosnak	Kiss	Janinát	az	együttes	kapusát	válasz-
tották.	Hétvégén	megkezdődik	a	nagypályás	bajnokság	
is.	Megye	III-as	csapatunk	szombaton	a	Röszke,	Megye	I-
es	garnitúránk	pedig	vasárnap	a	Kistelek	vendége	lesz.	
Izgalmas	mérkőzések	elé	nézhetnek	a	kiérkező	vendé-
gek.	Mindkét	idegenbeli	találkozó	14:30-kor	kerül	meg-
rendezésre,	 amelyre	 futballistáink	 minden	 szurkolót	
szeretettel	várnak.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!!!
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Kedves Könyvfaló Gyerekek!
2017. március 29-én 17 órakor kerül megrendezésre a 
Könyvfaló Könyv-faló verseny eredményhirdetése és a
díjak kiosztása a könyvtárban. Sok szeretettel várnak 
minden versenyzőt. Sok-sok ajándék vár Benneteket!

Kedves Könyvtárhasználók, Olvasók!
Leltár miatt megkérnénk azon kedves olvasóinkat,akik

már hosszabb ideje nem hozták vissza a kölcsönzött köny-
veket, ha tudják, juttassák vissza azokat a könyvtárba.
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A	bordányi	amazonok		
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