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U� nnepélyes	keretek	között	megnyıĺt	a	huszonötödik	falunap	Bordányban.	Június	1-jén	csütörtökön	délután	
a	Szent	István	téren	Tanács	Gábor	polgármester	köszöntőjével	és	B.	Nagy	László	országgyűlési	képviselő	ün-
nepi	beszédével	hivatalosan	is	megnyıĺt	a	huszonötödik	bordányi	falunapok.	Tanács	Gábor	megnyitójában	
az	 éppen	 70	 évvel	 ezelőtti	 esemé-
nyekre	 emlékezett.	 1947.	 június	 1-
jén	 az	 akkori	 Kistemplomtanyaköz-
pont	önállósodási	törekvéseinek	kö-
vetkező	állomását	jelentette,	hogy	az	
anyaközség	Dorozsma,	ezen	a	napon	
kirendeltséget	nyitott	a	 településen.	
A	 kirendeltség	 lényeges	 hatáskörű	
közigazgatási	 feladatokat	 látott	 el	 a	
tanyaközpont	 területén.	 Később	 en-
nek	is	köszönhetően	vált	önálló	tele-
püléssé	 Bordány.	 A	 polgármester	
ezen	 időszak	 fejlődésére,	 az	 akkori	
emberek	izgatott	tenniakarására	em-
lékezett,	és	reményét	fejezte	ki,	hogy	
most,	pontosan	hetven	év	eltelte	után	
az	itt	élők	ugyanilyen	örömmel	és	iz-
galommal	várják	a	több	mint	400	millió	forintos	fejlesztéseket,	amelynek	köszönhetően	egy	zöldség-gyü-
mölcs	feldolgozó	üzem	kialakıt́ására	kerül	sor,	emellett	megújul	az	iskola,	bővül	az	óvoda	és	bölcsőde,	vala-
mint	a	községháza	épülete	és	egy	látogatóközpont	is	kialakul	a	település	Dorozsma	felöli	oldalán.	A	megnyi-
tóünnepség	részeként	átadásra	került	a	dıśzpolgári	cıḿ,	valamint	a	Bordány	községért	emlékérmek.	A	kép-
viselőtestület	2017-ben	Illés	Máriának,	az	idén	15	éves	Borostyán	Dalkör	vezetőjének	adományozta	a	dıśz-
polgári	cıḿet	a	nyugdıj́as	évek	melletti	sok-sok	éves	önkéntes	munkájának	elismeréseként.	A	civil	szférából	
Szabó	Gyula	polgárőr,	a	vállalkozói	szférából	Bálint	László	őstermelő,	a	Gazdakör	vezetője,	mıǵ	a	közszférá-
ból	Masıŕné	Tanács	Erika	köztisztviselő	vehették	át	az	emlékérmeket	példamutató	és	egyben	a	községért	
végzett	ugyancsak	több	évtizedes	munkájukért.	Az	ünnepség	a	Szent	István	Király	Templomban	koncerttel	
folytatódott,	majd	a	faluházban	kiállıt́ ások	is	nyıĺtak	az	ünnep	első	napján.

Ünnepélyes	keretek	között	megnyílt	a	falunap

MEGTEKINTHETŐ	A	NÉGY	KÜLÖNBÖZŐ	KIÁLLÍTÁS

Már	látogatható	a	Faluház	tárlata
A	Pünkösd	Feszt	első	
napján	 Börcsök	 Ro-
land	 ünnepélyesen	
megnyitotta	 a	 négy	
különböző	 részből	
álló	 kiállı́tást	 a	 bor-
dányi	 Faluházban	 jú-
nius	 1-én	 este	 7	 óra	
után.	 Irinyi	 János	 a	

gyufa	feltalálója	születésének	200.	évfordulójára	való	
tekintettel	A� brányi-Balogh	Péter	gyufásdoboz	gyűjte-
ménye	megtekinthető,	amely	nagyjából	11	ezer	skatu-

lyát	 számlál	 a	 világ	 több	mint	90	országából	 az	
1870-es	 évektől	 napjainkig.	 A	 település	 alapı́-
tására	emlékezve	Farkas	Milán	hozta	el	a	mintegy	
46	szódásszifonból	 és	76	db	szódásüvegből	 álló	
gyűjteményét.	A	festészetet	kedvelők	Lajkó	Imre	
olajfestményeit	nézhetik	meg	az	emeleten.	Képei	
portrék,	csendéletek,	illetve	az	alföldi	táj	szépsé-
geit	ábrázolják.	Végül,	de	nem	utolsó	sorban	a	bor-
dányi	Kovács	Andrea	mandala	festményei	is	meg-
tekinthetőek,	melynek	nézése	egy	meditációfor-
ma,	ami	 segıt́i	 a	koncentrációt,	harmonizál,	 kie-
gyensúlyoz,	pihenteti	a	szellemet,	az	érzelmeket	
lecsendesıt́ i.	Szóval,	ha	esetleg	le	is	maradt	a	meg-
nyitóról,	ne	búsuljon	ugyanis	a	teljes	kiállıt́ ás	láto-
gatható	a	fesztivál	ideje	alatt.

ILLÉS	MÁRIÁNAK	A	BOROSTYÁN	DALKÖR	VEZETŐJÉNEK	ADOMÁNYOZTÁK	A	DÍSZPOLGÁRI	CÍMET
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EGY	 KELLEMES	 ESTE	 A	 KÖNYVEK	 VILÁGÁBAN

Júniusi	 könyvtári	 felolvasóest
Június	14-én,	szerdán	17	 órai	kezdettel	a	Faluház	
Községi	könyvtárában	felolvasóestet	szerveznek.	A	
rendezők	kérik,	hogy	hozza	magával	kedvenc	ver-
sét,	művét	vagy	prózarészletét,	melyet	felolvashat,	
vagy	elmondhat	másoknak.		Minden	irodalmat	ked-
velő	kedves	bordányit,	várnak	szeretettel	felolvasó-
ként	és	hallgatóként	egyaránt,	hogy	egy	csésze	tea	
mellett	eltölthessenek	egy	kellemes	estét.

IDE	ELHOZHATJA,	HA	MÁR	NINCS	SZÜKSÉGE	RÁ

Baba-,	gyermekruha,	játékbörze	
Az	 elmúlt	 időkhöz	 hasonlóan	 újból	 szervez	 a	 védőnői	
szolgálat	ruha-	és	játék	börzét,	ahol	még	egy	ugrálóvár-
ral	 is	 várják	 a	 gyerekeket.	 Az	 esemény	 június	 11-én	
vasárnap,	 16:00	 órától	 a	 Faluház	 nagytermében	kerül	
megrendezésre.	Sok	szeretettel	várják	a	gyermekes	 és	
gyermeket	váró	családokat.	Kérjük	O� nöket,	hogy	az	ela-
dási	szándékukat	előre	jelezzék	a	védőnőknél	Frank	Esz-
ternél	a	06	30/338	1647-es	és	Tóth	Enikőnél	a	06	30/	
197-9135-ös	telefonszámon.

SZÍNES	PROGRAMOK	AZ	ISKOLA	SZERVEZÉSÉBEN

Nevelés	délutánja	a	Faluházban
Az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	 és	Alapfokú	Művé-
szeti	Iskola	szeretettel	meghıv́ja	a	nevelés	minden	
elkötelezett	barátját	A	nevelés	délutánjára,	amelyet	
június	2-án	17:30	órai	kezdettel	tartanak	a	Bordá-
nyi	Faluház	és	Könyvtár	szıńháztermében.	A	prog-
ramok	 között	 szerepel	 a	 Nevelés	 az	 alapoknál,	
amely	 az	 Aprajafalva	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 középső	
csoportosainak,	 valamint	 az	A� dám	 Jenő	A� ltalános	
Iskola	első	és	második	osztályos	kisdiákjainak	mű-
sora.	Továbbá	a	Nevelés	más	nyelvekkel,	ami	az	an-
gol,	német	és	olasz	nyelvet	tanuló	diákok	bemutatói.	
A	Nevelés	művészettel	a	20	éves	Alapfokú	Művésze-
ti	Iskola	moderntánc	és	zeneművészet	tanszaki	di-
ákjainak	műsora.	Szó	lesz	a	nevelést	támogató	fej-
lesztésekről	 Bordányban,	 amiben	 Tanács	 Gábor	
polgármester	 úr	 intézményfejlesztési	 pályázatok-
ról	 tart	beszámolót.	A	tehetségek	nevelése	részén	
belül	bemutatkozásra	kerülnek	a	bordányi	Tehet-
ségpontok.	Zárószóként	dr.	Kádár	Péter	igazgató	úr	
beszél	 A	 nevelés	 az	 élet	 szolgálatáról.	 Mindenkit	
szeretettel	várnak.

FILMET	KÉSZÍTETTEK	EGY	BORDÁNYI	NŐVÉRRÖL	

Faces	of	Love	 -	a	szeretet	arcai	
Manilából	 című	 film	 Szegeden
A	Bordányból	származó	Fábián	Edit	Mirjam	nővér	
manilai	missziójának	mindennapi	örömeiről	és	ne-
hézségeiről	filmet	készıt́ett	a	ShoeShine.hu	alkotói	
közösség,	melyet	június1	-	7.	között	17	órai	kezdés-
sel	Szegeden	a	Belvárosi	moziban	vetıt́enek.	A	film	
még	elérhetőbb	közelségbe	hozza	szolgálatukat.	A	
vetıt́ésére	szeretettel	hıv́nak	és	várnak	mindenkit,	
akit	érdekel	egy	sokrétű	és	felemelő	történet	a	nyo-
morról,	a	reményről	és	az	Istenből	fakadó	új	élet	le-
hetőségéről.

INGYENES	 A	 BELÉPÉS	 A	 SZOMBATI	 MECCSRE

A	Szentes	ellen	zárjuk	az	idényt
Június	 2-án,	 szombaton	 17	 órakor	 kezdődő	 Bor-
dány-Szentes	 focimeccsel	zárul	a	2016/17-es	me-
gyei	 I.	osztályú	 labdarúgó-bajnokság.	Hódi	Mihály	
együttesének	a	hatodik	hely	megszerzése	 érdeké-
ben	mindenképpen	nyernie	kell,	hiszen	ıǵy	a	többi	
eredménytől	 függetlenül	 sikerül	 megszerezni	 az	
előbbiekben	 jelzett	 szép	 helyezést.	 A	mérkőzésre	
ezúttal	ingyenes	lesz	a	belépés,	a	sportkör	vezetősé-
ge	ezzel	is	szeretné	megköszönni	minden	szurkoló-
nak	és	támogatónak,	hogy	egész	évben	biztatta	és	
segıt́ette	a	csapatot!	Június	5-én,	hétfőn	ifi	meccs	is	
lesz	az	Arany	János	utcai	focipályán,	U19-eseink	a	
Móravárost	fogadják.	Minden	érdeklődőt	szeretet-
tel	várnak.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!!!
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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Borsos	tokány	rizzsel,	vegyes	vágott

Részben	napos

V
ág
d
	k
i	
és
	h
o
zd

	m
ag
ad

d
al
	a
	k
u
p
o
n
t!
	E
zú
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ö
zö
tt
	a
	B
o
rd
án

y
i	F
o
ci
p
ál
yá
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