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Kedden	délelőtt	Budapesten	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeumban	adták	át	az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	
által	meghirdetett	Családbarát	munkahely	pályázat	dıj́ait.	Kiemelten	támogatták	az	olyan	gyakorlatokat,	
amelyek	a	gyermeket	váró	vagy	kisgyermeket	
nevelő	nők	mellett	az	apákra	vagy	az	idős,	be-
teg	hozzátartozókat	ápoló	munkavállalókra	is	
gondoltak.	Az	elismerést	idén	45	szervezet,	in-
tézmény,	 illetve	 cég	 képviselője	 vehette	 át.	 A	
nyertesek	között	egyedüli	óvodaként	volt	jelen	
az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde,	de	a	szociá-
lis	szférából	a	szintén	bordányi	Integrált	Szoci-
ális	és	Egészségügyi	Központot	is	dıj́azták.	Két	
intézményünk	ıǵy	jogosulttá	vált	a	Családbarát	
Munkahely	cıḿ	használatára,	de	emellett	pénz-
beli	támogatást	is	elnyertek.	Az	óvodában	eb-
ből	a	nevelői	szoba	korszerűsıt́ését,	eszközök-
kel	való	bővıt́ését	tervezik,	de	csapatépıt́ő	kép-
zés,	a	dolgozókra	és	családtagjaikra	hangsúlyt	
helyező,	több	generációt	felölelő	közös	családi	program	megvalósıt́ását	is	tervezik.	A	szociális	központ	szü-
nidei	gyermekfelügyelet	megszervezését	tervezi,	de	szerepel	a	tervek	között	apa-fia	program,	családi	nap,	
szakmai	tréningek,	munkahelyi	egészségmegőrző	programok	megvalósıt́ása,	valamint	az	intézmény	helyi-
ségében	játszósarok	kialakıt́ása	is.	Az	elismerést	és	a	dıj́akat	Novák	Katalin	család-,	ifjúság-	és	nemzetközi	
ügyekért	felelős	államtitkár	és	dr.	Beneda	Attila	államtitkár	helyettes	adták	át.	Gratulálunk	a	nyerteseknek!

CSALÁDBARÁT	MUNKAHELY	DÍJAT	VEHETETT	ÁT	AZ	ÓVODA	ÉS	A	SZOCIÁLIS	KÖZPONT	BUDAPESTEN

Két	intézményünk	részesült	kitüntetésben

Idősek	napja	október	17-én

Az	ENSZ	közgyűlése	1991-ben	nyilvánította	október	1-
jét	az	Idősek	világnapjává,	egyúttal	októbert	az	idősek	
hónapjává.	Bordány	Nagyközség	Önkormányzata	idén	
másodszor	szervez	települési	szintű	rendezvényt	ezen	
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az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde,	de	a	szociá-
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kel	való	bővıt́ését	tervezik,	de	csapatépıt́ő	kép-
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ügyekért	felelős	államtitkár	és	dr.	Beneda	Attila	államtitkár	helyettes	adták	át.	Gratulálunk	a	nyerteseknek!

Közös fotózás a díjátadást követően

alkalomból,	melyre	szeretettel	várják	a	 település	
minden	nyugdíjas	korú	lakosát	2017.	október	17-
én,	kedden	14	órakor	a	Faluházba.	Az	ünnepségre	
színes	műsorral	készülnek	az	Apraja-falva	Óvoda	
és	Bölcsőde	növendékei,	 valamint	 az	Ádám	 Jenő	
Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	ta-
nulói.	 A	 program	 végén	 az	 Integrált	 Szociális	 és	
Egészségügyi	Központ	dolgozói	kis	vendéglátással	
és	 apró	 meglepetés	 ajándékkal	 kedveskednek	 a	
programon	résztvevő	időseknek.

EMLÉKEZZÜNK	EGYÜTT	AZ	1956-OS	HŐSÖKRE

Október	23-i	ünnepi	műsor
Bordány	Nagyközség	Önkormányzata	az	Ádám	Je-
nő	Általános	Iskolával	együtt	megemlékezést	tart	 	
október	 20-án,	 pénteken	 délelőtt	 11	 órától	 az	
1956-os	forradalom	és	szabadságharc	évfordulója	
alkalmából.	Az	ünnepi	műsort	 az	 iskola	bejárata	
melletti	Pesti	srác	szobor	előtt	tartják.	Ezt	követő-
en	kerül	sor	az	emlékezés	virágainak,	mécseseinek	
elhelyezésére.	Mindenkit	szeretettel	várnak.	Emlé-
kezzünk	együtt	a	1956-os	forradalom	hőseire!
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Meglepetés fánk a tavalyi idősek napján

MINDEN	SZÉPKORÚT	SZERETETTEL	VÁRNAK



A	NYEREMÉNYEK	A	FALUHÁZBAN	VEHETŐEK	ÁT

Rajzpályázat	eredményhirdetése
A	múlt	heti	Országos	Könyvtári	Napok	keretein	belül	
rajzpályázatot	 hirdetett	 a	Községi	 Könyvtár	 a	 „bol-
dogság	 forrása”	cıḿmel	az	 iskolások	körében.	Szép	
számmal	 érkeztek	 művek	 a	 gyerekektől,	 amelyek	
szıv́melengetően	mutatták	be	mit	is	jelent	számukra	
a	boldogság.	Volt,	aki	az	apukájával	való	pecázás	örö-
mét,	más	a	karácsonyt,	de	még	ezeken	kıv́ül	sok	szép	
pillanatot	láthattunk	a	rajzokon	a	boldogság	forrása-
ként.	 Dıj́aztuk	 is	 a	 rajzokat,	 amelyek	 a	 következők	
szerint	 alakultak:	 első	 helyezett	 lett	 Pesti	 Zoé	 2/b	
osztályos	tanuló,	másodikként	Rácz	Dávid	2/b	osztá-
lyos	tanuló	végzett,	a	harmadik	helyezést	Szabó	Iza-
bella	2/b	osztályos	tanuló	érte	el.	Egy	különdıj́	is	szü-
letett,	 amelyet	 Czombos	 Anett	 1.	 osztályos	 tanuló	
nyert	el.	A	rajzok	a	Faluház	előterében	kerültek	kiállı-́
tásra.	 A	 nyertesek	 dı́jaikat	 a	 Faluház	 információs	
pultjánál	vehetik	át	nyitvatartási	időben.	Ezúton	sze-
retnénk	megköszöni	mindenkinek	a	részvételét.

„HARAPOTT“	 ALMA	 JÁR	 AZ	 ÉRDEKLŐDŐKNEK

Steve	Jobs	Nap	14-én	a	BIIP-ben
A	Bordányi	Ifjúsági	Információs	Pont	(biip)	által	szer-
vezett	program	célja	az,	hogy	ezen	a	világnapon	Bor-
dányban	is	megemlékezzenek	az	Apple	cég	korábbi	
vezérigazgatójáról.	Steve	Jobs	2011-ben	hunyt	el,	de	
a	rajongók	alig	néhány	órával	halála	után	elkezdték	
szervezni	a	Facebookon	és	az	esemény	köré	összera-
kott	weboldalon	a	Steve	Jobs-emléknapot.		Jobs	rend-
szeresen	fehér	teniszcipőben,	kopott	kék	farmerben	
és	fekete	garbóban	jelent	meg	nyilvános	fellépésein.	
A	biip	szombaton	16	órától	vár	mindenkit.	Aki	a	fenti	
öltözetben	jelenik	meg,	az	egy	„harapott“	almát	kap.

A	 FOGADÓÓRÁRA	OKTÓBER	 24-ÉN	 KERÜL	 SOR

„Mindenki	 névnapját”	 ünneplik	

A	következő	mozgáskorlátozott	csoportgyűlésünket	
október	18-án	15	órától	tartjuk,	ahol	megünnepeljük	
„Mindenki	 Névnapját“.	 Fogadóóra	 október	 24-én,	
kedden	14	órától	lesz	megtartva.	Mindenkit	nagyon	
sok	szeretettel	várunk,	számıt́unk	a	megjelenésükre!
																												Szeretettel	és	tisztelettel:	Árva	Zoltánné

A	KOSSUTH	RÁDIÓ	BESZÁMOL	HARANGJAINKRÓL

Rádióban	a	bordányi	harangszó
A	Kossuth	Rádió	minden	délben	a	magyarlakta	terü-
letek	templomaiból	közvetıt́i	a	Déli	Harangszót.	Előt-
te	a	megkonduló	harangot	mutatja	be	a	szöveg,	amely	
ezen	 kıv́ül	 helytörténeti,	 vallási,	 valamint	 egyház-
történeti	leıŕást	is	ad	az	adott	településről	és	annak	
templomáról.	A	Bordányi	Szent	István	Király	római	
katolikus	templom	harangja	a	hozzá	kapcsolódó	is-
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tésztával B
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cékla

C

B

C
Magyaros	
csicseriborsó	
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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Sárgaborsó	
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Tejfölös	
burgonyaleves

Tavaszi	tarhonyás	hús	csirkéből,	
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Részben	felhős

Részben	felhősRészben	felhős

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

mertetővel	együtt	október	16-án,	hétfőn	kerül	adás-
ba	a	Kossuth	Rádióban	11:56-kor.	Az	adást	október	
21-én,	 szombaton	megismétlik,	 szintén	 a	Kossuth	
Rádióban,	 11:56-kor.	 Nagy	 megtiszteltetés	 szá-
munkra.	Szóljunk	ismerőseinknek,	különösen	az	el-
származottaknak,	hogy	egy	kis	„hazai	hang”	fülükig,	
szıv́ükig	érhessen....

A	 SEKRESTYÉBEN	 VÁRJÁK	 AZ	 ADOMÁNYOKAT	

Terménybetakarítási	 hálaadás
Templomunkban	október	15-én	a	9.30-kor	kezdődő	
szentmisében	lesz	a	terményáldás,	melynek	kereté-
ben	hálát	adtunk	Teremtőnknek	a	termésért.	Szere-
tettel	kérjük	a	kedves	Testvéreket,	hogy	hozzanak	a	
különböző	 terményeikből,	 melyet	 a	 sekrestyében	
lehet	leadni.	Amennyiben	nagyobb	mennyiségben,	
több	adomány	érkezik,	akkor	azt	a	megáldás	után	a	
szegedi	Ferences	Rendházba	szállıt́ juk.
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