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A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJA NEVÉBEN KÖSZÖNTÖTTÉK A 90 ÉVES BORDÁNYI SZÜLETÉSNAPOSOKAT

90. születésnapját ünnepelte Zádori Imre és Zádori Nándor
Bordány Nagyközség Önkormányzata és a település minden lakója nevében 2016. május 20-án, pénteken Kiss-Patik Péter alpolgármester úr és dr. Fodor Ákos jegyző úr köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő Zádori Imrét. Alpolgármester úr kis ajándékcsomagot, míg Dr. Fodor Ákos jegyző úr Magyarország
Miniszterelnöke által aláírt emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek. 5 gyermekes
földműves családban született. Fiatal éveiben hídépítésnél dolgozott az ország
több területén. Az Előre Mg. Szakszövetkezetben kertészeti ágazatvezető volt
nyugdíjazásáig. Önkormányzati képviselő, alpolgármester volt 2010-ig. 1993ban ő kapta Bordány első díszpolgári címét. Aktívan sportol, 2014-ben ő volt a
Bordányi Falunapok mezei futóversenyének legidősebb indulója, azóta csak rövidebb távokon fut. 2016 márciusában részt vett a szenior fedett pályás bajnokságon Budapesten, ahol aranyérmet szerzett súlylökésben.
2016. június 1-jén, szerdán ünnepelte 90. születésnapját Zádori Nándor. Tanács
Gábor, Bordány Nagyközség Polgármestere köszöntötte, aki ajándékcsomagot,
míg jegyző úr Magyarország Miniszterelnöke által aláírt emléklapot nyújtott át
az ünnepeltnek. Földműves családban született. Forráskúton, illetve Bordányban élnek. 63 éve házas, felesége Soós Magdolna. 2 gyermekük, 3 unokájuk és 2
dédunokájuk van. Szakszövetkezetben a kőműves brigádban, illetve saját gaz- 90 éves Zádori Nándor
Zádori Imre is ünnepelt daságában dolgozott, ahol növénytermesztéssel, állattartással foglalkozott. Bordány lakóinak nevében
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek és családjaiknak!
ÚJ IDŐPONTBAN VÁRJÁK A KISGYEREKEKET

A Biztos Kezdet Klub legfrissebb hírei
A Biztos Kezdet programot az a gondolat keltette életre, hogy
a településünkön legyen egy hely, ahol mind az apróságok,
mind az anyukák, apukák kellemes, otthonos környezetben,
hasznosan tölthetik el idejüket hetente akár több alkalommal

szülővé válásról és a gyermeknevelésről. A megjelent anyukákat tanácsokkal látta el majd megválaszolta a felmerült kérdéseket. Június 9-én, csütörtökön Nyári Zita gyógytornász
tartott előadást a Dévény féle tornáról. A gyerkőcök ekkor
vehették először birtokba a klub új baglyos játszószőnyegét.
A Biztos Kezdet Klub 2016. június 15-étől új időpontban várja a kisgyerekeket és szüleiket, ezentúl szerdánként délelőtt
10:00 órától. Mindenkit szeretettel várnak!
VENDÉGÜNK VOLT SZABAD JÁNOS PROFESSZOR ÚR

Előadás „Belső óra, napi ritmus“ címmel

A gyerekek birtokba vehették a klub új, baglyos játszószőnyegét

is. Úgy gondoljuk, hogy a szülők egyre nagyobb igénye egy
olyan közösséghez való tartozás, mely előtérbe helyezi az
emberi értékeket, gyermekközpontú, ugyanakkor szülőközpontú is. Foglalkozásaink célja, hogy a 0-5 éves korosztályba
tartozó gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül
tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat,
alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve a szocializációs
folyamatot. 2016. május 26-án Jakabos Boglárka pszichológus tartott előadást a Biztos Kezdet Klubban az anyaságról, a

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Faluházzal közösen szervezett
előadást 2016. június 7-én, kedden „Belső óra, napi ritmus“
címmel. Szalai Antal, a Nyugdíjas klub vezetője köszöntötte
az érdeklődőket, majd Horváth Dezső újságíró elszavalta Petőfi Sándor: Csokonai című versét. Ezután Dr. Szabad János
professzor úr - genetikus, biológus, egyetemi tanár, az MTA
doktora előadást tartott a tudomány számára is nagy kihívást
jelentő, nagyon érdekes témáról. A professzor úr különböző
élőlények életén, napi ritmusán keresztül
mutatta be a belső
óránk működését. Az
Sok érdekességet hallhattak a résztvevők
előadás közben válaszolt a felmerült kérdésekre, a délutáni program kötetlen beszélgetéssel zárult.

A Bordányi Hírek című kiadványunk nyári szünetre megy, ez a szám a vakáció előtti utolsó megjelenés. Aktuális híreinkről a
Bordány - a Homokhátság szíve facebook közösségi oldalon, a Bordányi Naplóban vagy a www.bordany.hu weboldalon tájékozódhatnak. Heti rendszerességgel legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Szép nyarat kívánunk minden olvasónknak!

A FALUHÁZ ADOTT HELYET AZ ÜNNEPSÉGNEK

KÖZREMŰKÖDÖTT KOROM JÓZSEF ZENEKARA

Elballagtak a nagycsoportos óvodások

Medjugorjei Lelki Napot tartottak

Június 4-én, szombaton elbúcsúztak Apraja-Falva nagycsoportos óvodásai. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a bordányi Faluházban gyülekeztek a gyerekek és izgatottan várták, hogy bemutathassák ünnepi műsorukat a szülőknek, rokonoknak. Lázárné Borbola Márta intézményvezető asszony
köszöntötte a vendégeket és nem tudott elfogultság nélkül
búcsúzni a gyerekektől, hiszen ő is részese volt óvodai életüknek. Megköszönte a szülők és a nagyszülők támogatását,

2016. június 4-én Kemenes Gábor atya vezetésével Medjugorjei lelki napot tartottak a bordányi sportcsarnokban. Jelen
volt Fra Marinko Šakota - Medjugorje plébánosa, Kemenes
Gábor - Nagykovácsi plébánosa, valamint a Vajdaságból 3
atya is tiszteletét tette: Széll József atya Kispiacról, Plecskó
Ferenc atya Zentáról és Savelin Zoltán atya Martonosról. A
környező településekről Soós János esperes atya Forráskútról

Medjugorje plébánosa két előadást is tartott a programon

és Cseh Zoltán nyugdíjas plébános is jelen volt, a rendezvényen közreműködött a Korom József által vezetett zenekar.
A program Jenei Györgyné köszöntőjével
IDŐJÓS
vette kezdetét, majd Kemenes Gábor atya
mondta el gondolatait. Előadást tartott MaHétfő
rinko atya Sarjai Andrea tolmács segítségé24°C
vel, ebédszünet után tanúságtételeket és Ma15°C
rinko atya újabb előadását hallhattuk. A róZápor
zsafüzér imádság után következett a szentmise, a program zárása a szentségimádás
Kedd
volt. A lelki nap ideje alatt volt gyónási lehetőség és emléktárgyakat is vásárolhattak.
24°C

Az Őzike csoportos gyerekek lufival búcsúztak az óvodától

mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Elsőként a Katica,
majd az Őzike csoport mutatta be produkcióit. Nagyon szép,
színvonalas műsorral bizonyították, hogy bizony már iskolában a helyük. A szülők büszkék lehettek gyermekeikre és természetesen az óvó nénik is így éreztek. A műsorokat követően a középsősök átadták a ballagóknak a tarisznyát.
Reméljük, hogy boldog és szép iskolás évek várnak rájuk és
sok örömet okoznak majd tanítóiknak és szüleiknek.
SZOMBATON ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS

A Vadgesztenye Étterembe konyhai kisegítőt
felveszünk. Érdeklődni Nagyapáti Károlynénál a 30/995-5846-os telefonszámon lehet.

Elballagnak a 8. osztályos diákok is

A PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES

Te Deum és Családi Nap június 19-én
Június 19-én, vasárnap a tanévzáró hálaadó szentmisében
mondunk köszönetet Istennek mindazért, amivel az elmúlt
tanévben megajándékozott bennünket. Ekkor kerül sor templomunk új schola-tagjainak ünnepélyes beöltöztetésére is.
A szentmisét követően családi napra hívunk minden érdeklődőt, fiatalt és időst a faluház udvarára, ahol különféle foglalkozások, játékok várnak mindenkit. A programokon való
részvétel ingyenes, de aki teheti egy-egy tálca süteményt
vagy gyümölcsöt hozzon, hogy megkínálhassuk egymást.
A FALUHÁZBA VÁRJÁK A CSOPORT TAGJAIT

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
Szeretettel tudatjuk, hogy 2016. június 15-én, szerdán 15:00
órától csoportgyűlést tartunk a Faluházban. Minden tagtársunk megjelenésére számítunk a fontos napirendi pontok miatt! 2016. június 21-én fogadóórát tartunk!
Tisztelettel:
Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség

06.13.
04.25. H

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

A bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepségét
2016. június 11-én, szombaton tartják. A virágátadás 8:30kor, míg a ballagási ünnepség 9:00 órakor kezdődik. A tanévzáróra 2016. június 21-én, kedden 17:00 órakor kerül sor.

AZöldségleves
1

A Tepsis töltött burgonyapürével, kompót

B Csirkefalatok Budapest módra, rizzsel
grillezett harcsafilé
2 Fejtett bableves C Mozarellával
salátaágyon, yoghurtos öntettel
06.15.
04.25. SZ
H

1

1

2 Sárgaborsó
leves
06.17.
04.25. P
H

1 Marhagulyás
2 Pontyhallé
gyufatésztával

27°C
14°C
Derült

Csütörtök
31°C
16°C
Kánikula

Péntek

Paradicsomos húsgombóc,

34°C
20°C

Sajttal, hagymával töltött sertésszelet

B rántva, párolt zöldséggel
fokhagymás szószban,
2 Tarhonya leves C Pulykasült
petrezselymes rizzsel
Zellerkrémleves vajas
galuskával

Szerda

A törtburgonyával

Szárnyas hús erőleves eperszalag
tésztával

06.16.
04.25. CS
H

Gyengén felhős

A Zöldborsós csirkemell tésztával

A
1 Csirke nyakleves Borsos marhatokány rizzsel,
B káposztasaláta
borda petrezselymes
2 Hamis gulyás C Rántott
burgonyával, csemege uborka
06.14.
04.25. K
H

15°C

Csirkemell filé sütve natúron, gombás

A rizzsel, uborkasaláta

B Bakonyi borda, penne tésztával
pörkölt tarhonyával, vegyes
C Tyúkcomb
vágott
A Pozsonyi kocka
B Sajtos tészta
tokány, petrezselymes
C Hentes
burgonyával

Kánikula

Szombat
35°C
22°C
Kánikula

Vasárnap
34°C
21°C
Zivatar

