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NAGYKÖZSÉGÜNK EZZEL A NAPPAL SZERETNÉ HÁLÁJÁT KIFEJEZNI A TŐLÜK KAPOTT SOK JÓÉRT

Ünnepséggel köszöntik Bordány szépkorú tagjait
Minden év október elsején Földünk különböző országaiban rendezvényekkel ünneplik meg az idősek világnapját – hazánkban is különféle programokkal köszöntik fel őket. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek világnapjává, egyúttal októbert az idősek
hónapjává, ezzel kívánva megemlékezni a bolygónkon élő körülbelül 600 millió idős emberről. Bordány Nagyközség Önkormányzata
harmadszor szervez települési szintű rendezvényt, amellyel szeretné
kifejezni azt a tiszteletet, ami magában foglalja az irántuk érzett szeretetet és annak érzékeltetését,
hogy társadalmunknak hasznos
tagjai. Tudatni velük, hogy hálásak
vagyunk mindazért, amit felépítettek és átadtak számunkra és szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, bölcsességre, amivel
csakis ők rendelkeznek. Ennek
szellemében szeretettel várják a település minden nyugdíjas korú lakosát 2018. október 25-én, csütörtökön
13 óra 30 perckor a Faluházba. Az ünnepségre színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde
óvodásai, valamint az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A program végén az
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ dolgozói kis vendéglátással és apró meglepetés ajándékkal kedveskednek a programon résztvevő időseknek.
NOVEMBER ELEJÉIG NYÚJTHATJA BE FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁT

Várják a pályázók jelentkezését a Bursa Hungaricára
Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. évre
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a rászoruló fiataloknak.
A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020.
tanév első félévére vonatkozik. A pályázat beadása a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren keresztül történik
(EPER), amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva
és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, 2018. november 6. napjáig. A pályázatról bővebb tájékoztató található:
www.bordany.com honlapon.

ÚJABB CSALÁDI PROGRAMOT SZERVEZ A FALUHÁZ

Bordány II idegenben Dócon vendégszerepel. Vasárnap
két hazai találkozót rendeznek az Arany János
Ingyenes animációs mesevetítés
Október 26. és 28. között országszerte több mint 100 utcai sportpályán. Délelőtt 10 órától női felnőtt együthelyszínen ünneplik − mozikban, művelődési és kö- tesünk a Hódmezővásárhelyt fogadja, 15 órától mezösségi házakban, könyvtárakban − ingyenes vetítések- gyei I. osztályú csapatunk a Röszke ellen meccsel.
kel az Animáció Világnapját. Ez alkalomból a Faluház
és Könyvtár is csatlakozott az Országos Rajzfilmünnep Kedves mozgáskorlátozott csoporttársaink!
elnevezésű mozgalomhoz. Október 26-án (pénteken) A megyei találkozóra október 14-én, vasárnap regdélelőtt az óvodásokat várjuk egy 70 perces klasszikus gel 8 órakor indulunk a Faluház elől. Azok akik jemagyar mese összeállítással. Délután 15:30 órától me- lentkeztek az október 17-i, szerdai Palicsi útra, azosés színezésre várjuk a gyerekeket, majd 16 órától a kat kérjük reggel 6 órakor gyülekezzenek a FaluFaluház színháztermében a Napkirálynő című korha- háznál. Rolátort, tolókocsit hozhatnak magukkal,
tár nélkül megtekinthető 85 perces rajzfilm kerül vá- mivel utánfutót biztosítunk. Étkezésről mindenki
szonra, amely ingyenesen lesz megtekinthető. Az ese- saját maga gondoskodik. A belépő és a busz ingyenes .
Szeretettel: a csoport vezetősége
ményre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
AZ ORVOSI VIZSGÁLATOT DR. KAJTÁR ISTVÁN VÉGZI

Rákszűrés ultrahangos vizsgálattal

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

EZÚTTAL ZSÍROS DESZKA VÁRJA A SZURKOLÓKAT

Röszke elleni mérkőzés vasárnap
Három hazai mérkőzés és egy idegenbeli találkozó mellett három gárdánk (női U18 és a fiú U17, U19) is szabadnapos lesz a hétvégén. Pénteken U14-es csapatunk
14 órától a SZEOL SC együttesét fogadja. Szombaton a

Csütörtök

Ezúttal csemege uborkával, lilahagymával, pirospaprikával felturbózott zsíros kenyeret vásárolhatsz kedvezményes áron, csupán
99 Ft-ért a Bordányi Focipályán kapott Bordány-Röszke jegyed
melletti kuponnal 2018. október 14-én, 15 és 16:30 között.

99 FT-OS ZSÍROS „DESZKA” AJÁNLAT

A Védőnői Szolgálatnál Dr. Kajtár István Nőgyógyászati
rákszűrést végez ultrahang vizsgálattal 2018. novemMindenszentekre
ber 13-án és november 27-én délután 14 és 18 óra kö- Hé tfő
krizantém rendelést felveszek.
zött, amelynek költsége 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgáÉrdeklődni: Csonka Józsefné
lat mellett cytológiai kenet és hurok levételt, felhelye6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419
zést, gyógyszer íratást is végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberekhez. Ha Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
még nem telt le az egy év az előző vizsgálattól számítva Hé tfő
Milánói makaróni
Tavaszi zöld- A
ségleves
csurgaA
és panasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a kör- 1 tott tésztával
Parasztos sertésborda
B törtburgonyával, cékla
nyező települések lakóit is. Időpont egyeztetés és bejeZöldbableves
C Rakott karfiol, ízes palacsinta
lentkezés személyesen a Védőnői Szolgálatnál, vagy te- 2 tojással
lefonon a 62/288-678 és a 30/33-81-647 (Balláné Kedd
Zöldséges töltött csirkemell
04.25. H
A burgonyapürével, kompót
Adorján Judit) és 30/19-79-135 (Tóth Enikő) számo- ACsontleves
1 daragaluskával
kon. A befizetéskor megcímzett, felbélyegzett borítéB Bakonyi borda penne tésztával
Tejfölös
kot hozzanak magukkal, hogy az eredményt postázni 2 gombaleves C Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
vágott
tudjuk. Balláné Adorján Judit és Tóth Enikő védőnők
Szerda
Szilvamártás főtt hússal, pirított
04.25. H
A dara, sajtos croissant
A FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN LESZ A PREZENTÁCIÓ 1 Sertéshúsleves Kijevi csirkemell gombás rizzsel,
káposztasaláta
A Zsolnay gyár múltjának története Pirított B Paprikás
sült csirkecomb
A vetített képes előadás a Pécsett 1853-tól máig fenn- 2 tésztaleves C törtburgonyával, befőtt
álló Zsolnay gyár történetét tekinti át, sokágú termelé- Csü tö rtö k
Fűszeres túróval töltött borda
A zöldséges rizzsel, fejessaláta
séből a művészi kerámiák korszakait, jellegzetességeSzárnyasTejszínes kukoricás csirkemell
it, alkotóit bemutatva. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed, 1 aprólék leves B tésztával
Magyaros
a Gyugyi gyűjtemény, a Janus Pannonius Múzeum, va- 2 csicseriborsó
Pacalpörkölt sós burgonyával,
C csemegeuborka
leves
lamint a budapesti Iparművészeti Múzeum anyagából
válogatott különleges műtárgyak nem csupán szépsé- Pé ntek
A Tejbegríz kakaóval
Sertésragugesek, hanem tanulságosak is. A múlt értékteremtő 1 leves
B Krumplis tészta
módszereinek megismerése közös, jövőt formáló örökFrankfurti tokány párolt rizzsel,
ségünk. Az előadást Csenkey Éva művészettörténész, a 2 Tyúkgulyás C káposztasaláta
budapesti Iparművészeti Múzeum nyugalmazott munKedd
Szerda
Hétfő
katársa fogja megtartani 2018. október 20-án 14 órától.
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