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ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT A SZENT ISTVÁN TÉREN NYITOTTÁK MEG AZ IDEI FALUNAPOKAT

Dr. Kovács Julianna kapta a díszpolgári címet
Május 17-én kora délután a Bordány zászló Szent István téren történő ünnepélyes felvonásával vette kezdetét
az idei Falunapok rendezvénysorozat, a Pünkösd Feszt. Az ünnepélyes pillanatok talán azért voltak az idén
még ünnepélyesebbek, mert időközben felújításra került településünk zászlótartója is, amelyre most először kúszott fel a bordánycímeres zászló. A megjelenteket
Tanács Gábor polgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy a 2018-as év a számos
helyben zajló fejlesztés mellett azért is fontos, mert évfordulót is ünneplünk. A most
rendelkezésre álló adatok szerint 475 éve említették meg először településünk nevét egy urbáriumban, amely az érsekség török által megszállt helységeit tartalmazza. Ez az első írásos bizonyíték, hogy a település már akkor létezett.
Az ünneplő bordányiakat Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, és hivatalosan ő nyitotta meg az idei falunapok rendezvénysorozatot is. Az elnök úr beszédében méltatta a tudatos településfejlesztést, amelyben kiemelt szerepet kapott a klíma- és környezetvédelem. Külön kiemelte, hogy mennyire jó látni
azt, ha egy településen együtt élnek a generációk, jól működnek a civil közösségek.
A bölcs idősekként a nyugdíjasklubot és a népdalkört, míg a szorgos fiatalokként az
Dr. Kovács Julianna
ifjúsági önkormányzatot említette.
A megnyitót követően került átadásra a díszpolgári cím. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete idén Dr. Kovács Julianna gyermekorvosnak ítélte oda az elismerést. A doktornő 1988-tól, immár 30 éve
előbb Zsombó-Bordány-Szatymaz körzeti gyermekorvosa, majd 2000-től kizárólag Bordány község házi
gyermekorvosa. 1995-től Szeged város és környéke, majd a Dél-alföldi Régió házi gyermekorvosi szakfelügyelői feladatokat koordinálja. 2001-től az Országos Alapellátási Intézetben vezető munkatársként dolgozott. 1997 óta a Szegedi Orvostudományi Egyetem oktató házi gyermekorvosa is. 2004-től a Háziorvostani
Szakmai Kollégium szakcsoport, majd ezt követően a Csecsemő és Gyermekgyógyászati Szakmai kollégium
tagja. A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének egyik alapító tagja, majd 5 évig az alelnöke. 2006-tól
házi gyermekorvos országos szakfelügyelő, majd 2013-tól az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátási Tagozatának elnöke. 2008. évben a Képviselő-testület Bordány Községért emlékérmet adományozott részére. 2015-ben az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája, kimagasló teljesítménye elismeréseként Batthyány-Strattmann
László díjban részesült.
Az ünnepség ezt követően az Apraja-falva Óvoda és Bölcsődében
folytatódott. Az ide érkezők elsőként az új csoportszobák építésének
lehettek szemtanúi, jó volt látni, hogy hamarosan bővülni
Átadták az új ovi-foci sportpályát
fog az intézmény. Az óvoda udvarában egy az Ovi Sport Közhasznú
Alapítvány által támogatott 6×12 méteres multifunkcionális műfüves pálya került kialakításra, ennek az átadására került sor. Kiss-Patik Péter alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy az új sportpályán az óvodások számos labdajáték alapjait sajátíthatják majd el, ezzel is hozzájárulva ahhoz,hogy minél többen kezdjenek el sportolni a településen. A pálya a sportágak kipróbálásán túl egyébiránt olyan ügyességi játékok gyakorlására is alkalmas, melyeket a hallás- és látássérült gyermekeknek találtak ki. B. Nagy László országgyűlési
képviselő ünnepi beszédében megköszönte a bordányiak támogatását. Elmondta, hogy Bordány továbbra is a
szíve csücske volt, így a nagyközség lakói mindig számíthatnak segítő közreműködésére. Felhívta a figyelmet
a sportos, egészséges életmódra, amelynek egyik színtere lesz ez az új létesítmény. A szalagot Kakas Béla a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Tanács Gábor polgármester, Bokros Csilla az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány képviselője, valamint Lázárné Borbola Márta óvodavezető vágták át. Ezt követően az ovisok azonnal birtokba is vették a sportpályát.

A FALUHÁZ BEJÁRATÁNÁL LESZ MEGTALÁLHATÓ SZÍNES PROGRAMSOROZAT ÖT NAPON KERESZTÜL

Elérhetővé vált az új defibrillátor Mindenkit vár a Pünkösd Feszt

HÁROM HAZAI MÉRKŐZÉS IS LESZ A HÉTVÉGÉN

Vasárnap rangadó az SZVSE ellen
Több hazai találkozót is rendeznek az ünnepi hétvégén
a Bordányi Focipályán. A sort szombaton 11:00 órakor
U19-es csapatunk nyitja, akik a tavasszal remekül szereplő Székkutast látják vendégül, míg 17:00 órakor a
Bordány II közel egy hónap után újra itthon játszik, az
ellenfél a Dóc KE együttese lesz. Vasárnap 17:00 órakor
a Foliaplast-Bordány SK megye I-es gárdája a forduló
egyik rangadóján fogadja a Szegedi VSE-t, aki csak teheti az jöjjön és szurkoljon a fiúknak ezen a találkozón
is! U14-es fiataljaink ezúttal idegenben a Rendőr TE ellen meccselnek. Hajrá Bordány! Hajrá BSK! Eddig nem
közölt eredmények: Foliaplast-Bordány SK - UTC 4-0
(2-0); Csongrád TSE II - Foliaplast-Bordány SK II 2-3
(1-0); Foliaplast-Bordány SK U19 - Röszke SK U19 6-0
(0-0); Foliaplast-Bordány SK U14 - SZEOL SC U14 0-1
(0-0).

A vasárnapi nap folyamán 10-14 óráig véradást tartanak a Faluházban. Szintén ezen a délutánon Triál
kerékpár bemutató látható a motoros találkozó keretében 15 órától. Mindkét napon kiállítások, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, kürtős kalács, édesség-, fagyi- és léggömbárus, koktélbár, játékok, kézműves ékszerek várják a Pünkösd Fesztre kilátogatókat. A Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház jóvoltából mindkét napon ingyenes
játszóház várja gyerekeket. Vasárnap délután kihelyezett toborzást tart a Park téren a Magyar Honvédség. A programok rossz idő esetén is megtartásra
kerülnek! A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
BALOGH FERENC VÁRJA A HELYBÉLI LAKOSOKAT

Képviselő fogadóórája kedden
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő május 29én, kedden 17:00 és 18:00 között tartja soron következő képviselői fogadóóráját a Faluházban. Minden
érdeklődőt szeretettel vár!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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A

Tavaszi zöldségleves csurgatott tésztával

A
1

2 Hamis
gulyásleves

Rántott borda petrezselymes

B burgonyával, cékla
Roston csirkemell kukoricás rizzsel,
C sajtmártással

Szerda
04.25. H

A

Paradicsomos húsgombóc, főtt
burgonya

A

Zöldséggel töltött csirkemell
burgonyapürével, uborka saláta

1 Tarhonyaleves Csirkemell filé szezámos bundában
B zöldséges bulgurral, befőtt
Tejfölös
2 karalábleves C Rakott karfiol, túrórudi
Csü tö rtö k

1

Zellerkrémleves vajas
galuskával

2 Lencseleves

A VIZSGÁLAT ÉRKEZÉSI SORRENDBEN TÖRTÉNIK

Pé ntek

Ingyenes ortopédiai vizsgálatok

1 füstölt

Ingyenesen igénybe vehető ortopédiai szűrővizsgálatra hívjuk fel a kedves lakosság figyelmét, amely az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban (Bordány,
Kossuth utca 53/2.) tartanak meg. A szűrővizsgálat időpontja: május 30. (szerda) 14:30-tól. A szakorvos Dr.
Virág György lesz. A vizsgálatra kérjük, szíveskedjen magával hozni a TAJ kártyátját, valamint közgyógyigazolványát. Gyermekek szűrése esetében hozzájáruló szülői
nyilatkozat is szükséges. A vizsgálat érkezési sorrendben történik.
Farkasné Lippai Ágota / intézményvezető

Sertéspörkölt tésztával, káposzta
saláta

Zúzapörkölt tésztával, csemege

B uborka
C Csőben sült sajtos borda rizi-bizivel
A

Babgulyás
csülökkel

2 Legényfogó
leves

Tejberizs
Sonkás palacsinta rántva,

B tartármártás
C Csikóstokány tésztával

IDŐJÓS

Csütörtök

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását? Ne feledje apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük és 1250
háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti- és havilapjában!

Mint arról már korábban
beszámoltunk, a Bordány
Sportkör sikeres pályázatának köszönhetően beszerzésre került egy defibrillátor, amely ezentúl
vészhelyzet esetén segítheti a bordányi családokat. A készüléket már elhelyezték a Faluház előterében, hogy szükség esetén hozzáférhető legyen.
„Próbáltunk olyan helyszínt keresni, ahol a leginkább elérhető mindenki számára. A Faluház nagyon
sok rendezvénynek, programnak ad otthont, így kézenfekvőnek tűnt, hogy ide helyezzük el. Természetesen reméljük, hogy túl gyakran nem lesz rá szükség, de
baj esetén itt mindig elérhető lesz." - mondta el KissPatik Péter alpolgármester, a Bordány Sportkör elnöke.
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