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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

ILLÉS MÁRIÁNAK A BOROSTYÁN DALKÖR VEZETŐJÉNEK ADOMÁNYOZTÁK A DÍSZPOLGÁRI CÍMET

Ünnepélyes keretek között megnyílt a falunap
Unnepé lyes keretek kö zö tt megnyıĺt a huszonö tö dik falunap Bordá nyban. Jú nius 1-jé n csü tö rtö kö n dé lutá n
a Szent Istvá n té ren Taná cs Gá bor polgá rmester kö szö ntő jé vel é s B. Nagy Lá szló orszá ggyű lé si ké pviselő ü nnepi beszé dé vel hivatalosan is megnyıĺt a huszonö tö dik bordá nyi falunapok. Taná cs Gá bor megnyitó já ban
az é ppen 70 é vvel ezelő tti esemé nyekre emlé kezett. 1947. jú nius 1jé n az akkori Kistemplomtanyakö zpont ö ná lló sodá si tö rekvé seinek kö vetkező á llomá sá t jelentette, hogy az
anyakö zsé g Dorozsma, ezen a napon
kirendeltsé get nyitott a telepü lé sen.
A kirendeltsé g lé nyeges hatá skö rű
kö zigazgatá si feladatokat lá tott el a
tanyakö zpont terü leté n. Ké ső bb ennek is kö szö nhető en vá lt ö ná lló telepü lé ssé Bordá ny. A polgá rmester
ezen idő szak fejlő dé sé re, az akkori
emberek izgatott tenniakará sá ra emlé kezett, é s remé nyé t fejezte ki, hogy
most, pontosan hetven é v eltelte utá n
A 25. Falunap megnyitó já nak dıj́azottjai
az itt é lő k ugyanilyen ö rö mmel é s izgalommal vá rjá k a tö bb mint 400 millió forintos fejleszté seket, amelynek kö szö nhető en egy zö ldsé g-gyü mö lcs feldolgozó ü zem kialakıt́á sá ra kerü l sor, emellett megú jul az iskola, bő vü l az ó voda é s bö lcső de, valamint a kö zsé ghá za é pü lete é s egy lá togató kö zpont is kialakul a telepü lé s Dorozsma felö li oldalá n. A megnyitó ü nnepsé g ré szeké nt á tadá sra kerü lt a dıśzpolgá ri cım
́ , valamint a Bordá ny kö zsé gé rt emlé ké rmek. A ké pviselő testü let 2017-ben Illé s Má riá nak, az idé n 15 é ves Borostyá n Dalkö r vezető jé nek adomá nyozta a dıśzpolgá ri cım
́ et a nyugdıj́as é vek melletti sok-sok é ves ö nké ntes munká já nak elismeré seké nt. A civil szfé rá bó l
Szabó Gyula polgá rő r, a vá llalkozó i szfé rá bó l Bá lint Lá szló ő stermelő , a Gazdakö r vezető je, mıǵ a kö zszfé rá bó l Masıŕné Taná cs Erika kö ztisztviselő vehetté k á t az emlé ké rmeket pé ldamutató é s egyben a kö zsé gé rt
vé gzett ugyancsak tö bb é vtizedes munká juké rt. Az ü nnepsé g a Szent Istvá n Kirá ly Templomban koncerttel
folytató dott, majd a faluhá zban kiá llıt́á sok is nyıĺtak az ü nnep első napjá n.
MEGTEKINTHETŐ A NÉGY KÜLÖNBÖZŐ KIÁLLÍTÁS

Már látogatható a Faluház tárlata
A Pü nkö sd Feszt első
napjá n Bö rcsö k Roland ü nnepé lyesen
megnyitotta a né gy
kü lö nbö ző ré szbő l
á lló kiá llı́tá st a bordá nyi Faluhá zban jú nius 1-é n este 7 ó ra
utá n. Irinyi Já nos a
gyufa feltalá ló ja szü leté sé nek 200. é vforduló já ra való
tekintettel Abrá nyi-Balogh Pé ter gyufá sdoboz gyű jtemé nye megtekinthető , amely nagyjá bó l 11 ezer skatu-

lyá t szá mlá l a vilá g tö bb mint 90 orszá gá bó l az
1870-es é vektő l napjainkig. A telepü lé s alapı́tá sá ra emlé kezve Farkas Milá n hozta el a mintegy
46 szó dá sszifonbó l é s 76 db szó dá sü vegbő l á lló
gyű jtemé nyé t. A festé szetet kedvelő k Lajkó Imre
olajfestmé nyeit né zhetik meg az emeleten. Ké pei
portré k, csendé letek, illetve az alfö ldi tá j szé psé geit á brá zoljá k. Vé gü l, de nem utolsó sorban a bordá nyi Ková cs Andrea mandala festmé nyei is megtekinthető ek, melynek né zé se egy meditá ció forma, ami segıt́i a koncentrá ció t, harmonizá l, kiegyensú lyoz, pihenteti a szellemet, az é rzelmeket
lecsendesıt́i. Szó val, ha esetleg le is maradt a megnyitó ró l, ne bú suljon ugyanis a teljes kiá llıt́á s lá togatható a fesztivá l ideje alatt.

SZÍNES PROGRAMOK AZ ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

EGY KELLEMES ESTE A KÖNYVEK VILÁGÁBAN

Nevelés délutánja a Faluházban

Júniusi könyvtári felolvasóest

Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola szeretettel meghıv́ja a nevelé s minden
elkö telezett bará tjá t A nevelé s dé lutá njá ra, amelyet
jú nius 2-á n 17:30 ó rai kezdettel tartanak a Bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r szın
́ há ztermé ben. A programok kö zö tt szerepel a Nevelé s az alapokná l,
amely az Aprajafalva Ovoda é s Bö lcső de kö zé pső
csoportosainak, valamint az Adá m Jenő Altalá nos
Iskola első é s má sodik osztá lyos kisdiá kjainak mű sora. Tová bbá a Nevelé s má s nyelvekkel, ami az angol, né met é s olasz nyelvet tanuló diá kok bemutató i.
A Nevelé s mű vé szettel a 20 é ves Alapfokú Mű vé szeti Iskola moderntá nc é s zenemű vé szet tanszaki diá kjainak mű sora. Szó lesz a nevelé st tá mogató fejleszté sekrő l Bordá nyban, amiben Taná cs Gá bor
polgá rmester ú r inté zmé nyfejleszté si pá lyá zatokró l tart beszá moló t. A tehetsé gek nevelé se ré szé n
belü l bemutatkozá sra kerü lnek a bordá nyi Tehetsé gpontok. Zá ró szó ké nt dr. Ká dá r Pé ter igazgató ú r
beszé l A nevelé s az é let szolgá latá ró l. Mindenkit
szeretettel vá rnak.

Jú nius 14-é n, szerdá n 17 ó rai kezdettel a Faluhá z
Kö zsé gi kö nyvtá rá ban felolvasó estet szerveznek. A
rendező k ké rik, hogy hozza magá val kedvenc versé t, mű vé t vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat,
vagy elmondhat má soknak. Minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, vá rnak szeretettel felolvasó ké nt é s hallgató ké nt egyará nt, hogy egy csé sze tea
mellett eltö lthessenek egy kellemes esté t.
IDE ELHOZHATJA, HA MÁR NINCS SZÜKSÉGE RÁ

Baba-, gyermekruha, játékbörze

FILMET KÉSZÍTETTEK EGY BORDÁNYI NŐVÉRRÖL
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Faces of Love - a szeretet arcai
Manilából című film Szegeden
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A Bordá nybó l szá rmazó Fá biá n Edit Mirjam nő vé r
manilai misszió já nak mindennapi ö rö meirő l é s nehé zsé geirő l filmet ké szıt́ett a ShoeShine.hu alkotó i
kö zö ssé g, melyet jú nius1 - 7. kö zö tt 17 ó rai kezdé ssel Szegeden a Belvá rosi moziban vetıt́enek. A film
mé g elé rhető bb kö zelsé gbe hozza szolgá latukat. A
vetıt́é sé re szeretettel hıv́nak é s vá rnak mindenkit,
akit é rdekel egy sokré tű é s felemelő tö rté net a nyomorró l, a remé nyrő l é s az Istenbő l fakadó ú j é let lehető sé gé rő l.
INGYENES A BELÉPÉS A SZOMBATI MECCSRE

A Szentes ellen zárjuk az idényt
Jú nius 2-á n, szombaton 17 ó rakor kezdő dő Bordá ny-Szentes focimeccsel zá rul a 2016/17-es megyei I. osztá lyú labdarú gó -bajnoksá g. Hó di Mihá ly
együ ttesé nek a hatodik hely megszerzé se é rdeké ben mindenké ppen nyernie kell, hiszen ıǵy a tö bbi
eredmé nytő l fü ggetlenü l sikerü l megszerezni az
elő bbiekben jelzett szé p helyezé st. A mé rkő zé sre
ezú ttal ingyenes lesz a belé pé s, a sportkö r vezető sé ge ezzel is szeretné megkö szö nni minden szurkoló nak é s tá mogató nak, hogy egé sz é vben biztatta é s
segıt́ette a csapatot! Jú nius 5-é n, hé tfő n ifi meccs is
lesz az Arany Já nos utcai focipá lyá n, U19-eseink a
Mó ravá rost fogadjá k. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá rnak. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!
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Rizses hú s, csemege uborka
Kapros csirkemell joghurttal,
tejszın
́ nel

A
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Marhapö rkö lt tarhonyá val, vegyes
vá gott
Harcsafilé rá ntva rizzsel, tartá r

GOFRI KUPON 200 FT

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Vá gd ki é s hozd magaddal a kupont! Ezú ttal gofrit vá sá rolhatsz
kedvezmé nyes á ron, csupá n 200 Ft-é rt! Bevá ltható 2017. jú nius 3á n, szombaton 17:00-18:30 kö zö tt a Bordá nyi Focipá lyá n.

Az elmú lt idő khö z hasonló an ú jbó l szervez a vé dő nő i
szolgá lat ruha- é s já té k bö rzé t, ahol mé g egy ugrá ló vá rral is vá rjá k a gyerekeket. Az esemé ny jú nius 11-é n
vasá rnap, 16:00 ó rá tó l a Faluhá z nagytermé ben kerü l
megrendezé sre. Sok szeretettel vá rjá k a gyermekes é s
gyermeket vá ró csalá dokat. Ké rjü k Onö ket, hogy az eladá si szá ndé kukat elő re jelezzé k a vé dő nő kné l Frank Eszterné l a 06 30/338 1647-es é s Tó th Enikő né l a 06 30/
197-9135-ö s telefonszá mon.
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B
C
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Borsos toká ny rizzsel, vegyes vá gott

Hétfő

Kedd

Szerda

30°C
6°C

29°C
16°C

29°C
16°C

Részben napos

Csütörtök

26°C
17°C
Napos

Péntek

25°C
12°C
Részben napos

Futó zápor

Részben napos

Szombat

26°C
14°C
Napos

Vasárnap

26°C
12°C
Részben napos
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