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A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN IDÉN IS TIZENHÁROM OSZTÁLYBAN KEZDŐDHETETT MEG A TANÍTÁS

Tanévnyitóval indult a tanév, órarendet kaptak a diákok
Szeptember elsején elkezdődött a 2016/2017-es tanév a bordányi Ádám Jenő Általános Iskolában. Az első tanítási nap már reggel 8:00 órakor kezdetét vette, a tanévnyitót pedig aznap délután 17:00 órától tartották a tornacsarnokban. Az ünnepség a Himnusszal vette kezdetét, majd a második a és b osztályosok műsorát láthatták
és hallhatták a résztvevő diákok, szülők, tanárok Sólyáné Sárközi Ágnes és
Dudás Dánielné pedagógusok felkészítésével. A másodikosok után a most
első osztályba lépő óvódások is verses műsort adtak. A produkciók után Tanács Gábor polgármester úr mondott köszöntőt. Elsőként köszöntötte az iskola diákjait, pedagógusait, valamint igazgató urat, majd átnyújtott neki egy
BSK-s pólót. Polgármester úr Bordány Nagyközség Önkormányzata nevében minden bordányi diáknak egy-egy órarenddel kívánt sikeres tanévet.
Dr. Janes Zoltán településünk plébánosa boldog új tanévet kívánt mindenkinek, majd Isten áldását kérte a gyerekekre, szülőkre, tanárokra. Lajkó Bálint
a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) képviselője az if- Dr. Kádár Péter igazgató úr is köszöntötte a tanulókat
júsági önkormányzati választásokra, a GYIFÖ leendő programjaira, az ifjúságkutatásra és a szeptember 9-én megrendezésre kerülő 1üttB0rd4ny programra hívta fel a fiatalok figyelmét. A tanévet hivatalosan az iskola augusztus 16-tól kinevezett új igazgatója dr. Kádár Péter intézményvezető úr nyitotta meg. Az iskolát és az ott folyó munkát a befogadás és a magába zárás kézmozdulataihoz hasonlította. Az iskola egy jó hely, ami vár, ahol jól érezheted magad, számos lehetőséget kínál, ugyanakkor vannak kötelességek is. Igazgató úr szeretettel várja a szülőket péntek délutánonként,
illetve az első időszakban szombaton délelőtt is. A diákoknak jó tanulást, a kollégáknak eredményes munkát, a szülőnek minél
kevesebb aggodalmat és minél több sikerélményt kívánt. Az ötödik osztályosok apró ajándékot nyújtottak át az iskola új elsőseinek, akiket Kissné Mészáros Sarolta és Molnárné Bálint Orsolya fog majd elkalauzolni a betűk és a számok világában. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 13 osztályban kezdődhetett meg a tanítás 236 fővel. Az ünnepség a Szózattal zárult. Az első osztályosok szülői értekezletét már az ünnepség után megtartották, a többi osztály számára a következő hetekben kerül erre sor. Minden szülő nyomtatott formájú tájékoztatót kap a tanév eseményeiről, programjairól. Újdonság, hogy idéntől már kora reggel pedagógus ügyelet van az iskolában, azaz már reggel 6:30-tól várják a tanulókat az intézménybe.
nek. Számos kulturális program és tombola is szerepel a
„OSZTÁLYHARC“ IS VÁRJA AZ ISKOLÁSOKAT
programok között, így a szervezők remélik, sokan kilátogatKecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja
nak a Park térre.
A közelgő ősz beköszöntével ismét számos program várja
Szeptember 10-én, a Faluháznál rendezik meg általános
majd a családokat és baráti társaságokat Bordányban. A doliskolás diákok és szüleik, osztályfőnökeik és tanáraik vergos nyári mindennapok után jó is lesz egy kicsit saját közössengését, az úgynevezett „Osztályharcot“! A megméretteségünkben tölteni az időt. Erre az első alkalom szeptember
tésre egy-egy osztályból 7 fős csapat nevezését várják,
10-én, szombaton lesz, amikor is igazi családi nap várja teleamelyből két főnek szülők vagy tanárok közül kell kikerülnipülésünk lakóit. A tervek szerint tíz órakor kezdetét veszi a
ük. A viadal lényege az, hogy az osztályok a nap folyamán
Helyi Ízek Fesztiválja, ahová iskolai osztályközösségek, csapontokat kapnak a különféle feladatokban való részvételért,
ládi és baráti társaságok, civil szervezetek és közösségek, vaígy a főzőversenyen való indulásért, valamint a kecskeverlamint intézmények, vállalkozások és testvértelepülések jeseny játékos feladataiban való részvételért. Az osztályoknak
lentkezését is várják. A hagyományos kategóriák (bográcsmár most érdemes megkezdeni a felkészülést a Park téri renban készült ételek, grillen és tárcsán sültek) mellett a kecskedezvényre, hiszen aszfaltrajz-, káposztadobó- és cipelő, köhúsból készült ételek is zsűrizésre kerülnek. Jelentkezni és
télhúzó, kecsketejivó versenyben is meg kell küzdeniük sulis
érdeklődni szeptember 8-ig lehet a Faluházban személyetársaikkal. Lesz még lehetőség kecskehajtásban is megmérsen, e-mailen a faluhaz.bordany@szelmalomktv.net ekőzni, kecskefejésben, számítógépes játékban és ki mit tudmail címen, illetve telefonon a 30/965-0771-es számon.
ban számos feladat várható, valamint csapatonként egy fémNevezési díj nincs, sátrakat, székeket, asztalokat, a főzéshez
kecskére, azaz biciklire is szükség lesz. Természetesen a verszükséges alapanyagokat mindenkinek magának kell biztosíseny legjobbjai értékes ajándékokra számíthatnak!
tania. Mint ahogy azt korábban említettük a programhoz kapA program a Bethlen Gábor
csolódik a IV. Kecskeverseny elnevezésű rendezvény is, meAlap Testvér-települési proglyen számos gyermek és családi program várja a kilátogatóramok és együttműködések
kat, így lesz ugrálóvár, aszfaltrajz- és kötélhúzó verseny, de
című pályázati kiírás Együttegyéb ügyességi feladatokra is számíthatnak a gyerekek. A
működés értékek mentén felnőtteket is számos érdekesség várja, így kecskeszakáll verBordány és a határon túli testseny, káposztadobó és cipelő viadal, valamint kecsketejivásvértelepülések kapcsolataiban is összemérhetik erejüket a legbátrabbak. Természetesen
nak fejlesztése című pályázat
a nap egyik leginkább várt pillanatai a kecskefutamok leszkeretében valósul meg.

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ 2016. SZEPTEMBER 15.

JÉGKRÉM, LUFI ÉS SÖR VÁRJA A FOCINÉZŐKET

Felhívás adófizetési kötelezettségre

Bordány-Dorozsma rangadó vasárnap

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a gépjárműadó és
a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) második félévi összegének fizetési határideje 2016. szeptember 15-e. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni.

Ismét programgazdag hétvége vár a sportszerető bordányi
családokra és szurkolókra. Már a mai napon, azaz szeptember
2-án, pénteken 19 órától a sportcsarnokba várják mindazokat,
akik szeretnének a jövőben kézilabdázni, bekapcsolódnának
a női kézilabdázók életébe. Szombaton - a mérkőzés 16:00
órakor kezdődik - nehéz mérkőzés vár megyei III. osztályú,
jelenleg listavezető labdarúgóinkra, hiszen a második, szintén veretlen Csongrád II látogat Bordányba. Vasárnap 11:00
órakor, igaz Kisteleken, a helyi sportkörünk életében történelmi pillanatként elsőként lépnek pályára felnőtt női labdarúgóink. A sornak még ezzel nincs végre, hiszen múlt héten
jelentős vereségbe beleszaladó megyei I-es focistáink a Dorozsma elleni rangadón próbálnak meg mindent megtenni a 3
pont megszerzése érdekében. A 16:00 órakor kezdődő találkozóra már 15:30-tól várják a szurkolókat, a leggyorsabban
érkező gyerekeket, anyukákat és nagymamákat egy-egy jégkrém és lufi (összesen 110 db), míg az apukákat, nagytatákat
egy-egy kis dobozos sör (összesen 55 db) várja a helyszínen.
Mivel jelenleg vasárnap délutánra remek időt mondanak, így
a sportkör vezetői, tagjai remélik, hogy sokan választják a vasárnapi ebéd és pihenés után egy nyárzáró családi délutánnak
az eseményt! Sok szeretettel várnak minIDŐJÓS
denkit. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

SZEPTEMBER 9-ÉN TALÁLKOZZUNK A BIIP-BEN

Indul az 1üttB0rd4ny program
Szeptemberben a Bordányi Ifjúsági Információs Pont a fiatalok a közösségi életbe való bevonását célzó programsorozatot indít. Olyan fiatalokat várnak, akik szeretnek itt élni, hajlandóak együtt gondolkodni, együtt tenni Bordány jövőjéért.
A hangsúly az „együtt“-ön van, a programba bekapcsolódóaknak közös programokat, kirándulásokat szerveznek majd.
A napokban közvetlen megkereséssel, és külön plakátokkal,
facebookos kampánnyal is felhívják a fiatalok figyelmét a lehetőségre, bízva abban, hogy a fiatalok szeretnének szabadidejük egy részében együtt lenni, alkotni, bulizni. Aki szeretne bekerülni ebbe a közösségbe, menjen el a szeptember 9-én
19:00 órakor a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban megrendezésre kerülő találkozóra, vagy ha nem jó az időpont, de
szeretne a csapatba tartozni, írjon a biip@bordany.hu címre!
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A KÖZÉPPONTBAN A HELYI ÉRTÉKEK VOLTAK

Lezárult a hungarikum pályázat
2016. augusztus 31-én sikeresen lezárult a Bordány Nagyközség Önkormányzata által megpályázott, a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által támogatott HUNG-2015 számú Határmenti határmente értékeink
nyomában című pályázati program. A projektben három testvértelepülésünkkel működött együtt nagyközségünk, az erdélyi Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint
a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel. Az értékgyűjtés kapcsolatos tapasztalatátadásában, hazai és külhoni
értékgyűjtésben működtetésében, valamint a feltárt értékek
népszerűsítésében dolgoztak együtt a települések. Ennek keretében értéknapokat, pünkösdkor értékbemutatót, valamint
értékműhelyt is rendeztek a településeken és Bordányban,
de közös kiadvány
is készült.

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata
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