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Munkahelyteremtés és kisüzem a pályázati cél
A bordányi székhellyel nemrégiben bejegyzett Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet
2016. szeptember 27-én adta be kisüzem létrehozását és foglalkoztatást célzó pályázatát az
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére.
A pályázat szerint a Petőfi utcában kerülne kialakításra egy olyan zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem, ahol préselt leveket, zöldség- és gyümölcslekvárokat tudnak majd készíteni. A támogatásnak köszönhetően hét bordányi, jelenleg munkanélküli vagy közfoglakoztatásban résztvevő ember kaphat munkát. Az OFA Fókusz programnak köszönhetően három évig bértámogatást kap a szövetkezet, majd a következő másfél évben már saját forrásból kell biztosítania a
béreket.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az OFA Fókuszban az önkormányzati tagsággal
rendelkező szociális szövetkezetek című pályázati felhívását azért tartja fontosnak, mert
amennyiben a szövetkezet támogatást kap, hét helyi embernek, ezáltal hét bordányi családnak
javulhatnak az életkörülményei. Arról nem beszélve, hogy a létrehozott termékek jól tudnak
hasznosulni az önkormányzati gyermekétkeztetésben- mondta el a település vezetője, aki azt
is kiemelte, hogy a település hosszú távú marketingstratégiájában fontos szerepet szánnak a
helyi termelőktől beszerzett vagy akár a közmunkaprogram keretében helyben termelt zöldségek, gyümölcsökből készült finomságoknak.
A szövetkezet üzleti tervét és magát a pályázati anyagot a Project-Zone Szociális Szövetkezettel együttműködve készítették el, az üzem tervezésben, továbbá a termékfejlesztésben a
Tudásklaszter Nonprofit Kft-vel működik majd együtt a bordányi szövetkezet. A királyhegyesi cégről tudni kell, hogy Kanálka márkanéven forgalmazott termékeik között kettő is van,
amellyel az idén OMÉK termékdíjat nyertek.
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CSALÁSRA HÍVJA FEL A FIGYELMET A RENDŐRSÉG

Nem léteznek ilyen nyeremények!
Ebben a cikkben egy olyan csalásra hívnám fel a figyelmet,
amellyel számos környezetünkben élő személyt károsítottak
már meg ismert és ismeretlen tettesek. Ezen esetekben az elkövető felhívja a tetszés szerint kiválasztott telefonszám tulajdonosát és egy telefonos társaság képviselőjeként mutatkozik
be. A csaló magas, gyakran 100.000,-Ft feletti nyereményöszszeg átvételi lehetőségével kecsegteti a felhívott áldozatot, de
a nyeremény feltételeként szabja meg, hogy egy bankautomatánál, minél rövidebb időn belül meg kell jelennie az áldozatnak és a tettes által közölt utasításokat teljesíteni kell. A bankautomatánál a telefonos elkövető a sértettet arra kéri fel, hogy
az általa bediktált telefonszámra 5.000-10.000,-Ft, összegű
feltöltést végezzen. Sajnos az áldozatok nem gondolják át,
hogy a nyeremény lehetősége csak egy ürügy arra, hogy a tettes rábírja az áldozatokat arra, hogy az ő telefonszámára pénzt
töltsenek fel. A csalás áldozatai általában vagy a feltöltést követő pár percben, vagy a telefonos szolgáltató felhívása után
döbbennek rá, hogy becsapták őket, nyereményről szó sincs
és csalás áldozataivá váltak.
Kérjük Önöket, hogy bármilyen kedvezőnek is tűnik a felkínált nyeremény, ne dőljenek be a csalóknak, ne töltsenek
fel semekkora összeget semmilyen telefonszámra, hiszen
az ígéretben szereplő nyereményjáték nem létezik! Fontos,
ha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, akkor indokolás nélkül
bontsák a vonalat, hiszen így elkerülhetik, hogy áldozattá váljanak. Amennyiben - ezen felvilágosítás ellenére - áldozataivá
vállnak, akkor kérem, hogy a rendőrségen mihamarabb tegyék meg feljelentésüket!
dr. Pőcze Tünde c. r. őrnagy

2016. szeptember
Továbbra is ingyenesen szállítjuk el belterületen páratlan
héten kedden a sárga zsákokban kihelyezett vegyesen gyűjtött (papír, műanyag és fém) csomagolási hulladékokat, illetve külterületen a korábban megszokott módon, a kommunális hulladék szállításával megegyező időpontban.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a többlethulladék részére megvásárolt zsák maximum 20 kg-ig terhelhető, és hamu nem helyezhető el benne. Továbbá kérjük, hogy a kukák
terhelhetőségét vegyék figyelembe a szerződésben meghatározottak szerint, vagyis a 120 l-es kuka maximum 30 kg-ig
terhelhető.
Megköszönve segítő együttműködésüket:
Négyforrás Nonprofit Kft.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI KÉSZÍTETTÉK

Gyermekbarát plakát köszönetképpen
A bordányi Ádám Jenő Általános Iskola diákjai meglepetéssel
készültek köszönteni településüket abból az alkalomból, hogy
Bordány immár az UNICEF Gyermekbarát települése címmel
büszkélkedhet. Az iskolások delegációja szeptember 23-án,
pénteken délután az általuk készített plakátot adta át Tanács
Gábor polgármesternek.

A NÉGYFORRÁS NONPROFIT KFT. FELHÍVÁSA

Hulladékszállítási tájékoztató
Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Négyforrás Nonprofit Kft. továbbra is kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet minden hónap utolsó csütörtökön
9:30-11:30-ig a Faluház és Könyvtár irodáján (Bordány,
Park tér 1.), illetve az ügyfélszolgálati munkatársak rendelkezésre állnak irodánkban (Forráskúti Polgármesteri Hivatal
melletti épület; Forráskút, Fő u. 74. telefonszám: 70/4895656): hétfőtől csütörtökig 8:00-12:00, 13:00-16:30 óráig,
pénteken 8:00 -12:00 óráig.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulladékbegyűjtése a korábbiakhoz hasonló módon minden második héten kedden történik. A naptárban egymást követő hét
páratlan hétnek van írva, ebből adódik az, hogy a korábban
megszokott páros hét helyett 2016 évben páratlan héten történik a szelektív hulladék begyűjtése.
Továbbá tájékoztatjuk még a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerződött kommunális hulladék mennyiségen felül keletkezett
többlethulladékot az általunk forgalmazott, Négyforrás
Nonprofit Kft. emblémával ellátott zsákokban lehet kihelyezni, és csak ezek a többlethulladékok kerülnek elszállításra, ugyanis a zsák ára - 350 Ft ÁFA-val - együttesen tartalmazza a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költségét.
Az emblémával ellátott zsákok átvehetők a Faluház és Könyvtárban (Bordány, Park tér 1.) az intézmény nyitvatartási idejében, illetve az ügyfélszolgálati irodánkban (Forráskúti Polgármesteri Hivatal melletti épület; Forráskút, Fő u. 74. telefonszám: 70/489-5656), hétfőtől csütörtökig 8:00-12:00,
2 13:00-16:30 óráig, pénteken 8:00 -12:00 óráig.

Már a Polgármesteri Hivatal falát díszíti az elkészült tabló

A tabló Bordány gyermekbarátságának elismerését örökíti
meg, melyet a Diákönkormányzat képviselői, valamint Dr.
Kádár Péter igazgató és Petákné Tóth Sára pedagógus nyújtottak át a település első emberének. A polgármester úr örömmel
fogadta és köszönte meg a kedves ajándékot, egyúttal egy füzetet nyújtott át az iskolásoknak, amibe kérte, hogy írják le mit
szeretnének a faluban, mi hiányzik nekik, amitől jobb település lenne Bordány. A kis vendéglátás sem maradt el, ami után
polgármester úr és Dr. Fodor Ákos a település jegyzője kalauzolta el a gyerekeket a Polgármesteri Hivatalban. A bátrabbak
a polgármester székébe is beülhettek.
VÁSÁROLJON 2.000 FT ÉRTÉKBEN ÉS NYERJEN!

BordányKártya akciók októberben
Vásároljon a BordányKártyát elfogadó üzletek valamelyikében legalább 2.000 Ft értékben, a blokkra írja rá nevét és BordányKártyája számát, majd dobja be a Faluház ügyfélpultjánál található gyűjtőládába. A játékban résztvevők között számos ajándékot sorsolunk ki. Figyeljék a Bordányi Hírek és a
Bordányi Napló települési kiadványunk számait, melyben
közzétesszük a nyertes kártyaszámokat. A BordányKártya
Programról részletes információkat személyesen a Faluház
ügyfélpultjánál vagy településünk honlapján, a bordany.hu-n
a BordányKártya menüpontban kaphatnak
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Európai Mobilitási Hét
Bordány immár ötödik éve minden évben
csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz és szervez évről-évre különböző
kerékpáros és autómentes programokat a településen. A szeptember 16. és 22. között

Kerékpáros feladatok vártak a gyerekekre

rendezett héten elsőként az óvodás és iskolás
korosztály számára tartott előadást Dr. Pőcze Tünde rendőr, aki a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályaira, illetve a közlekedési utakon leselkedő veszélyekre hívta
fel a gyermekek figyelmét.
Az autómentes nap szeptember 22-én, csütörtökön volt, amin az óvodás és iskolás gyerekek vettek részt. A délutáni programsorozat a biciklitúrával vette kezdetét, amelyet a
falutáblától falutábláig tettünk meg mintegy
60 gyermekkel. A visszaérkezést követően a
gyerekeket frissítőkkel és egy kis elemózsiával, pogácsával, brióssal, almával, szilvával,
és banánnal vártuk, majd kezdetét vette a pecsétgyűjtő verseny. A pecséteket 8 különböző feladat végigjárásával lehetett beszerezniük, többek között a biciklitúrával, kerékpáros ügyességi versennyel, óriás puzzle kirakásával, gólyalábazással, KRESZ-totóval,
aszfaltrajzversennyel, rendőrségi bemutatóval és részeg szemüveggel.
A kerékpáros ügyességi versenyt díjaztuk is,
az első három legügyesebb gyermek ajándékban részesült. Az első helyezett Dániel
Bence lett, második helyezést Csillag Péter
kapott, valamint a harmadik helyen Csuka
Marcell végzett. A pecsétgyűjtő feladatokon
kívül előzetesen hirdettünk rajzpályázatot
is, amelyre szép számmal érkeztek rajzok kicsiktől, nagyoktól egyaránt. A rajzolt és festett alkotások a Faluház aulájában megtekinthetők. Három kategóriában díjaztuk a
beküldött rajzokat, óvodás, alsós és felsős
korosztályban. Az óvodások közül első he-

képgaléria

képgaléria

Autómentes nap

Autómentes nap

Bordányi
lyezett lett Farkas Nikolett, második Kovács
Balázs, míg Sándor Dominik a harmadik helyen végzett. Alsó tagozatos korosztályban
az első helyezett Szabó Eszter lett, a második helyezett Nagy Natália, harmadik helyen
pedig Sárközi Szimonetta végzett. A felső tagozatosok korosztályában első helyezett
Frányó Hajnalka lett, második helyezett
Kiss Angelika, valamint Karóczkai Dorka
Alexandra lett a harmadik helyezett.
Az összes pecsétet összegyűjtők között sorsoltunk ki megannyi biciklis kelléket, többek között kulacsokat, láthatósági mellényeket, csengőket, fényvisszaverőket, biciklizárakat, és kerékpáros térképet, de természetesen nem maradhattak el a csokik, müzli szeletek és cukorkák sem.
Reméljük mindenki jól érezte magát, találkozzunk jövőre is!

Napló

Rövid hírek
Könyvtári felolvasóest
2016. október 5-én, szerdán
16:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet
szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelőt, felolvasóként
és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy
kellemes estét.

Könyvfaló verseny októbertől
A bordányi Községi Könyvtár Könyvfaló
versenyt hirdet általános iskolás diákok részére. Várjuk az olvasni szerető kisdiákok
jelentkezését. Gyertek és olvassatok minél
több könyvet és gyűjtsetek minél több csillagot. A legtöbb csillagot összegyűjtők jutalomban részesülnek. A verseny októberben
veszi kezdetét. A program a Homokháti
Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Együttműködési Alap jóvoltából valósul meg.

Babaruha és játékbörze
2016. október 9-én (vasárnap)
16:00 órától baba-, gyerek ruha
és játék börze a bordányi Faluház Nagytermében. Sok szeretettel várjuk a kisgyermekes és a
gyermeket váró családokat. A
rendezvény ideje alatt a gyerekeknek ugrálóvárat működtetünk. Eladási szándékát kérjük
előre jelezze Frank Eszter 30/
33-81-647 és Tóth Enikő 30/1979-135 védőnőknél.

Ebzárlat és legeltetési
tilalom elrendelése
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal illetékességi területére, így Bordány
közigazgatási területére is 2016.
október 1-től október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendel el. A határozat elolvasható a www.bordany.hu oldalon.
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Csak papírt gyűjtenek október 1-én

Ifjúsági képviselőink a Hajdúságban

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat október 1jén, szombaton 8 és 12 óra között papírgyűjtést szervez. Az ifjúsági önkormányzat kéri, hogy a háztartásában felgyülemlett
papírhulladékot legkésőbb 8 óráig helyezzék ki a házak elé,

Hajdúnánáson vendégeskedett a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ifjúsági polgármestere Masir Norbert, és
Lajkó Bálint ifjúsági képviselő. A település neve onnan lehet
ismerős olvasóinknak, hogy Bordánnyal és Alsómocsoláddal
együtt a napokban nyerték el az UNICEF Gyermekbarát település díját. Ez a Bordánytól közel háromszáz kilométerre lévő
hangulatos kisváros a Hajdúságban, az Alföld északi peremén
található. Magyarország sok településéhez hasonlóan itt is folyamatosan csökken a lakosság száma, sokan költöztek el. A
városra jellemző az elöregedés is, szükség van a fiatalokra,
szeretnék ha minél többen választanák otthonul a várost,
amely évről évre fejlődik. A tizenhétezer lakosú településen
jelenleg is zajlik egy ifjúságfejlesztési folyamat, amelynek
kapcsán többek között elkészült az elkövetkező tíz évre szóló
ifjúsági stratégiájuk is, ebben 2026-ra stratégiai célként tűzték
ki, hogy Hajdúnánás a fiatalok városa legyen. Az elképzelések
megvalósítása folyamatosan zajlik: szeptember 21-én tartották az ifjúsági képviselet létrehozását előkészítő, segítő konferenciát, amelynek keretében jó példákkal ismerkedhettek
meg a helyiek. A hajdúnánási ifjúsági házban zajló, a HROD
Kft. által menedzselt programra volt hivatalos a bordányi ifjúsági önkormányzat is. A város közepén, a fiataloknak felújított
közösségi térben teleház, mozi, és büfé is üzemel. A rendezvénynek a mozi nagyterme adott otthont, ahová sok fiatal érdeklődő érkezett.
Elsőként Szólláth Tibor polgármester üdvözölte az egybegyűlteket. Köszöntőjében is gratulált Bordánynak a gyermekbarát díj megszerzéséért. A köszöntőt követően ifjúsággal
foglalkozó szakemberek kerekasztal beszélgetésébe kapcsolódhattak be a résztvevők. A beszélgetés két kérdés körül forgott: „Hogyan kezdődött?“ és a „Miért is volt jó, milyen eredményeink vannak?“
Ezt követően a bordányi ifjúsági munka bemutatására került
sor. Fiatal képviselőink a bordányi ifjúságfejlesztési folyamatot, annak fontos állomásait mutatták be. Nagy hangsúlyt kapott a Bordányi Ifjúsági Önkormányzat működése, a Bordányban 2008 óta elektronikus, majd 2012-től már interneten
zajló választási rendszer, de részletesen bemutatták a gyifösök
a Fiatalok Bordányért Programcsomagot is, amelynek kiemelt
célja többek között a bordányi fiatalok helyben tartása, az itt
élők életminőségének javítása, amely összecseng a város elképzeléseivel is. Talán sikerült ötleteket, javaslatokat adni a
nánásiaknak, amely a további közös együttműködés alapja is
lehet.
A szentesi jó példa bemutatását követően a programot a Debreceni Rocksuli produkciója zárta, amelyet szíves vendéglátás
követett, ahol még jutott idő a kötetlen beszélgetésekre is.

Várhatóan csak következő év tavaszán lesz fémgyűjtési lehetőség

ahonnan 8 és 12 óra között a hulladékgyűjtésben résztvevő
gyerekek elszállítják. Segíthetik a munkát, ha az összegyűjtött
papírhulladékot az ÖNO - volt Mihálffy Iskola - és a focipálya
udvarában kialakított gyűjtőpontra szállítják. Az októberi hulladékgyűjtésben, csak a papír összegyűjtését végzi majd az ifjúsági önkormányzat, a fémhulladékok összegyűjtésére a tervek szerint jövő tavasszal kerül majd sor. A papírgyűjtés sikere érdekében a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy most
ne tegyenek ki fémhulladékot a ház elé, mert azok elszállítására most nincs lehetőség.

Idősek napja októberben Bordányban
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az
Idősek világnapjává, egyúttal októbert az idősek hónapjává.
Bordány Nagyközség Önkormányzata idén először szervez
települési szintű rendezvényt ezen alakalomból, melyre szeretettel várják a település minden nyugdíjas korú lakosát 2016.
október 4-én, kedden 14:00 órakor a Faluházba. Az ünnepségre színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde növendékei, 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.

Tökfesztivál az Apraja-falva Óvodában
Kedves Szülők! Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a „Tökfesztiválunkra“.
Helye: Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde
Ideje: 2016. 10. 21 (péntek) du. 16-tól 20 óráig
Versenyt hirdetünk a „Legjobb tökös étel” kategóriában, valamint a megszokott programjainkkal várjuk önöket.
Az intézmény dolgozói
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Rövid hírek

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs beosztás betöltésére. A pályázati
felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges
dokumentumok a www.police.hu weboldalon érhetőek el.

Kedves Könyvtárhasználók!

A Nyugdíjas Klub vendége Pancza István volt

mélyes reflexióit írja le. A szerző beszélgetőtársa a könyveit gondozó, zsombói székhelyű Mihazánk Kiadó tulajdonosa és ügyvezetője, Dobrotka Pál volt. Felolvasóként
közreműködött Szalmáné Valika, Tiszai Annamária és Fődi Lászlóné.

Kedves Könyvtárhasználók!
A Községi Könyvtárban szeptembertől a Corvina könyvtári
rendszeren keresztül zajlik a
kölcsönzés. A zökkenőmentes
használat érdekében megkérnénk azon kedves olvasóinkat,
akik már hosszabb ideje nem
hozták vissza a kölcsönzött
könyveket, ha tudják, juttassák
vissza azokat a könyvtárba.
Köszönjük!

Anyatej napi ünnepség

Anyatej világnapi ünnepséget
szervezett
a Védőnői Szolgálat
Népszavazás október 2-án
szeptember
21-én, szerdán délMagyarország Köztársasági Elnöke orszáelőtt
Bordányban
a Faluház Bagos népszavazást tűzött ki. A népszavazásra
ba-mama
klubjában.
feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai
Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül
is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?“ A szavazás napja: 2016. október 2.

Író-olvasó találkozó Pancza
Istvánnal
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Faluházzal
közösen író-olvasó találkozót szervezett
szeptember 20-án, kedden 15:00 órakor a
Faluházban. A vendég ezúttal Pancza István,
irodalommal és képzőművészettel foglalkozó zsombói nyugdíjas volt. A rendezvény
Tari István citera produkciójával indult, de
helyi költőnk Szenti Ferenc egyik versét is
elszavalta a jelenlévőknek. Ezután a szerző
az eddig megjelent három kötetét mutatta be.
Első két kötete (a Különleges történetek csodák és borzalmak; valamint a Betelt a
föld hamissággal - élettörténetek és esti töprengések) életrajzi ihletésű novellák gyűjteménye, míg a legutóbb megjelent Üvegcserepek című könyvében aktuális társadalmi,
közéleti és politikai jelenségekre adott sze-
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A rendezvényt, mellyel az anyatejes táplálás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet immár hatodik éve szervezik meg
a településen. Frank Eszter és
Tóth Enikő védőnők köszöntötték a megjelent anyukákat és
kisgyermekeket, majd kis ajándékkal jutalmaztak két bordányi
anyatejadó anyukát, Kiss Edinát
és Kiss-Patikné Ocskó Évát.
Felhívták a figyelmet a klubban
működő babatornára, ahová
minden babát és mamát szeretettel várnak. A tizenöt megjelent anyukának egy-egy kis virággal is kedveskedtek. A program folytatásában vendéglátás
és tea fogyasztása közben nem
maradt el a kötetlen beszélgetés
és a játék sem. A program elejére tervezett babakocsis sétát a
kedvezőtlen időjárás miatt a
találkozó végén tudták megtartani.
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Karitász zarándoklat
Karitász csoportunk szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén - Dr.
Janes Zoltán plébános úr vezetésével a
megújult Mátraverebély - Szentkútra,
nemzeti kegyhelyünkre zarándokolt.
A kora reggeli indulás után az úton imával, énekkel igyekeztünk lelkiekben is
felkészülni a napra, és Szűz Máriára bízni kéréseinket, hálaadásunkat. Megérkezésünkkor a zarándokokat fogadó Kálmán Peregrin atya köszöntött minket, és arra kért mindannyiunkat, hogy ezen az ünnepen elmélkedjünk azon, miért is tartozunk hálával a Szűzanyának, és Ő miért lehet hálás nekünk.
E kedves és elgondolkodtató szavak után léptünk be a templomba, és adtunk hálát a megérkezésért. 11 órakor kezdetét
vette az ünnepi szentmise, melyet
Bernard Bober kassai érsek mutatott
be. Prédikációjában emlékeztette a
híveket Ferenc pápa felhívására,
hogy az irgalmasság szentévében
zarándokoljunk a szent kapukhoz.
(Isten háza kitárt kapu, ami kifejezi
Isten jóságát, aki maga a szeretet, az
irgalom teljessége.) Érsek atya kiemelte: a világosság ígérete és biztosítéka számunkra Mária ebben a világban, és nagy szükségünk is van
erre a világosságra a gonoszsággal
szemben. Látjuk, mire képes az ember, ha nem a szeretet és irgalom Istenét hordozza a szívében - mondta az érsek, majd
feltette a kérdést: Mire vagyunk képesek mi magunk Isten nélkül? A szívünkben könnyen eluralkodik a harag, és egy szikrányi feszültségből könnyen leküzdhetetlen konfliktus lesz. Az
embernek szüksége van arra, hogy visszaidézze életének azokat a szakaszait, amikor a szíve Isten békéjével volt tele. El
kell ismernünk mulasztásainkat, bűneinket, amelyek eltorlaszolják Isten felé vezető utunkat; ki kell esdenünk irgalmát.
Egyedül Isten szeretete és irgalma képes megváltoztatni a világot, különben elveszünk az emberi gyűlölet miatt.

2016. szeptember
„A szentkúti Szűzanya őriz-zen és védelmezzen életutunkon!“
- így zárta szentbeszédét Bober atya.
A szentmise után körmenetben vonultunk végig a
kegyhelyen, az Oltáriszentség kíséretében kértük Mária közbenjárását
szándékainkért. Ebédünket a zarándokhely megújult ebédlőjében fogyasztottuk el. Utána rövid ismertető keretében
bemutatták számunkra a
kegyhely történetét és lelkiségét. A Kisboldogasszony-napi
búcsú lezárása után elköszöntünk a szentkúti Szűzanyától és a
kegyhelytől, majd haza indultunk. Zarándok utunk nagyon jó
hangulatban telt, a lelki feltöltődés, a beszélgetések, a közös
étkezések mind-mind hozzájárultak, hogy élményekkel és kegyelmekben gazdagodva érhettünk haza.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy zarándoklatunkhoz
biztosította a buszt, Tanács Gábornak pedig az ebédmeghívást.

Jótékonysági lekvárfőző nap
Rekord mennyiségű szilvalekvár készült idén a Karitász csoport által szervezett, - már hagyományosnak mondható - jótékonysági lekvárfőző napon. Szeptember 15-én reggel gyülekezett a lelkes csapat,
hogy előkészítse a 250 kg
szilvát. 4 üst telt meg a finom, zamatos gyümölccsel.
A csapat minden tagja talált
ezután is egész nap tennivalót: fával tüzelni az üstök
alá, folyamatosan ügyelni a
készülő lekvárra, üvegek
előkészítésére. A nap végére kiürültek az üstök, megteltek az
üvegek, bízva abban, hogy mindegyik gazdára talál.
A lekvár eladásából származó bevételből a Karitász csoport a rászorulók részére élelmiszert és tűzifát vásárol.
Ahhoz, hogy ez a nap így
megvalósulhasson sokan segítettek, és ismét megmutathatták és megtapasztalhatták,
hogy jót tenni jó!
Köszönjük mindazoknak,
akik szilva és üvegfelajánlásukkal, valamint munkájukkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.

A bordányi Karitász csoport Mátraverebélyre zarándokolt

Arra buzdított, hogy Mária védelme alatt őrizzük meg keresztény mivoltunkat, hitünket. Kérte a zarándokoktól, fohászkodjanak családjukért, nemzetükért. Kérjék Máriát, hogy az ő
védelme alatt megőrizzék hitüket a világi ideológiák elle6 nében is.

Beiskolázási támogatás
Karitász csoportunk az idei évben is beiskolázási támogatásra
pályázatot nyújtott be. Sikeres elbírálást követően 20 gyermek 5000 Ft értékű tanszerutalványt kapott.
a Karitász csoport önkéntesei

A bordányi Szent István Király Plébánia
idén is sok szeretettel hívja és várja az érdeklődőket, hogy jöjjenek
és hallgassák meg Bíró
László püspök atya előadását, amely 2016. november 4-én, pénteken
18:00 órakor kezdődik a
Faluházban. Bíró László
az előadás előtt 17 órától
szentmisét tart a bordányi templomban!
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke. Hívom a családokat
címmel minden hónapban levelet küld a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez
és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll.
(www.velederted.net)
Várunk idén is mindenkit nagy szeretettel!

Medjugorjei zarándoklat
2016. október 24-től október 29-ig zarándoklatot szervez Medjugorjéba a szegedi
Látogatás imacsalád.
Részvételi díj:18.000Ft+80Euró. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Jenei Györgyné; 0630-621-6375.

Főzőversenyt rendeztek testvértelepülésünkön, Dettán
Szeptember 24-én, szombaton rendeztek főzőversenyt romániai testvértelepülésünkön
Dettán, ahová Bordány is meghívást kapott.

bordányi gasztronómiai fesztivál kecskehúsból készült étel kategóriáját megnyerő
csapata, az 5. b osztály diákjai, osztályfőnöke és a gyerekek szülei utaztak el Dettára. A
versenyre tárcsán és bográcsban készült
étellel is neveztek. Tárcsán kecskeburger készült, míg bográcsban marhapörkölt főtt. A
megnyitót követőn a dettai fiatalok magyar
néptánccsoportjának bemutatóját láthatták a
programon résztvevők és az érdeklődők. A
gyerekek a műsor után édes és sós süteményt, bort kínáltak a főző csapatoknak.
Amíg a szülők az ételek elkészítésén serénykedtek, addig a gyerekek a dettai fiatalokkal
közösen focizni indultak. A főzés eredménye sem maradt el, a teli hasakon túl a zsűri a
bordányi ételeket különdíjjal jutalmazta.

Helyi versek
Juhász Sándor:
Megdolgoztunk a kenyérért régen
Megszántottuk a földet szeptember eleje táján.
Egész nap gyalogoltunk a lovaseke után.
Utána elvetettük a rozsot meg a búzát.
Vártuk a kikelését, és figyeltük a további sorsát.
Fogytán volt a kenyér, vártuk az aratás napját.
Gazda elővette a régen használt kaszáját.
Megkalapálta, összerakta sorjában.
Elrakta az üllőt és a kalapácsot a táskába.
Korán keltünk, megkezdtük az aratást.
Ilyenkor még nem csípték a böglyök az ember hátát.
Rendre vágta a kaszás az érett gabonát.
A marokvető szedte össze kévébe a búzát.
Bekötöttük a kévéket keresztbe is raktuk.
Nem törődtünk azzal, hogy szúrja a tarló a talpunk.
Sokszor hólyagos lett kaszás ember tenyere.
De tudta, így lehet egész évben kenyere.
Behordott kereszteket asztagokba rakták.
Befelé fordítva annak a kalászát.
Vártuk a cséplőgépet mindenki tette a dolgát.
Az asszonyok serényen dolgoztak a konyhán.
Készült az ebéd a sok munkásnak.
Ez járt a cséplőgép brigádnak.
Jól esett az ebéd a nehéz munka után.
Ebéd után néhol egy pohár bor is kijárt.

Kecskeburgert és marhagulyást készített a csapat

Már-már hagyomány, hogy a Bordányi Helyi Ízek Fesztiválja valamely győztes csapata képviselheti településünket ezen a rendezvényen. Idén sem volt ez másképp, hiszen a
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Örült a gazda lesz most már kenyere.
Másnap a rozsot, a búzát a malomba vitte.
Molnár a gabonát felöntötte a garatra.
Az új liszt belefolyt a liszteszsákokba.
Hétvégére kisült a kenyér és a kalács.
Boldogan fogyasztotta az egész család.
Mindenki dolgozott a nyáron, hólyagos volt a tenyere.
Szegény ember volt, akinek nem volt egész évben kenyere.

Üllés, 2016.07.28.
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Álláslehetőség
A Nemzeti Művelődési Intézet
Kulturális Közfoglalkoztatási
Programja keretében keresünk
1 fő bordányi munkatársat közösségi munkás munkakörbe
október 3-tól. A munka 8 órás,
teljes munkaidős, a foglalkoztatás határozott idejű, 2017. február 28-ig tartó közfoglalkoztatotti jogviszony. Feltétel minimum érettségi bizonyítvány és
Munkaügyi Központos regisztráció. A részletekről Börcsök
Roland nyújt tájékoztatást a
faluhaz@bordany.hu e-mail címen vagy a 30/629-9371-es telefonszámon.

Közvilágítás bővítés
Többször jelzett probléma oldódhat meg hamarosan a Liszt
Ferenc utcában, ahol a lakók kérésének is megfelelően bővítésre kerül a közvilágítás. Jelenleg
az utca elején és végén található
egy-egy lámpatest, amely tovább bővül a Kölcsey utca végén található újabb lámpatest
kihelyezésével, így az ott élőket
és közlekedőket ezentúl az utca
középső részén is kivilágított
utcaszakasz várja az esti órákban. „Az EDF Démász munkatársaival a szükséges egyeztetések lezajlottak, a beruházáshoz
szükséges megrendelőnket megküldtük a cégnek. Már csak egy
Démásztól érkező szerződés
aláírására kell, hogy sor kerüljön, ezt követően megvalósulhat
a lámpatest felhelyezése. A cégnek három hónap áll a rendelkezésére, hogy ezt a munkát elvégezze, azonban szorgalmaztuk,
hogy jó lenne minél hamarabb
megvalósítani ezt a beruházást“ - mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester.
-on

Bíró László püspök atya újra
Bordányban!

Bordányi

Friss hírek azonnal,

2016. szeptember
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Figyeljünk a parkolásra a Piac téren és
a gyógyszertárnál
Az utóbbi időszakban több felvetés és kérdés is érkezett a Piac
téren és a gyógyszertárnál történő parkolási helyzettel kapcsolatosan. A Coop bolttal szemben megállni tilos tábla került kihelyezésre, hogy biztonságosan megközelíthető legyen a piac

2016. szeptember
gyelemmel Dr. Szántó Mária, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetője, Nógrádiné Bálint Melinda, a Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának osztályvezetője, Tanács Gábor, Bordány
nagyközség polgármestere és Dr. Fodor Ákos, a település
jegyzője.

Újra sportbál! – Legyen ott Ön is!

Megállni tilos tábla került kihelyezésre a Piac térre

bejárata, illetve a gyalogosok is megfelelően tudjanak közlekedni ezen az utcaszakaszon. További fontos szempont volt az
is, hogy egy esetleges baleset, vagy rosszullét esetén egy mentő is a megtudja közelíteni a területet. Parkolás esetén kérjük
az autósokat, hogy elsősorban a Coop boltnál és a Kossuth utcán kialakított megállóhelyeket használják, ahol nagyobb helyen és biztonságosabban meg tudnak állni. A gyógyszertár
környékén is hasonló a helyzet, hiszen sokan itt sem veszik figyelembe a figyelmeztető táblát és egészen a sövényre vagy
esetlegesen a fákra ráállva próbálnak autójukkal parkírozni.
Kérjük, hogy itt is használják a szemben lévő, erre a részre kialakított, aszfaltozott parkolókat, hogy mind az autójukat,
mind pedig a közlekedőket biztonságba tudhassák.
Együttműködésüket, segítségüket ezúton is köszönjük!

Bordányban járt a mobilizált kormányablak szeptemberben
A vártnál is nagyobb érdeklődés övezte a mobilizált kormányablak ügyfélfogadását Bordányban: szeptember 16-án, pénteken 8:00 és 11:00 óra között egymást váltva folyamatos volt
az ügyintézés a Faluház előtt. Csongrád megye hét járásának
14 települését kereste fel az utóbbi egy hétben az az ügyfélszolgálati busz, amelyet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bocsátott a Csongrád Megyei Kormányhivatal rendelkezésére. A mobil kormányablak
megyei körútja során elsősorban azon nagyobb lélekszámú településekre vitte el a helyszíni ügyintézés lehetőségét, amelyek messzebb esnek a járási központtól, ahol egyébként ügysegédek által történik a személyi okmányokkal kapcsolatos
ügyintézés.
Az ügyfeleknek elsősorban személyazonosító igazolvánnyal,
lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos
ügyintézésre volt lehetősége a mozgó Kormányablakban, de a
diákigazolványhoz szükséges NEK adatlap is igényelhető
volt és ügyfélkaput is lehetett nyitni. A műholdvevő antennával felszerelt kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőséget
8 biztosítottak. Az ügyfélfogadást a helyszínen kísérte fi-

A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és szurkolói az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét sportbálon vehetnek részt. November 26-án (szombaton) a Sportcsarnokban megrendezendő
eseményre várnak minden családot, baráti társaságot, akik
szeretnének egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani, táncolnának, buliznának egyet, vagy akár csak egy jót beszélgetnének ismerőseikkel.
A kedvezményes felnőtt belépőjegy ára 3.900 Ft, amely tartalmazza a vacsora (Cigánypecsenye, sajttal-sonkával és lilahagymával töltött szelet, velős csirkecomb, rántott zeller, töltött gomba, zöldséges burgonya, rizs, párolt zöldségek és házi
vegyes saláta) árát is. 10 év alatti gyerekek részére a belépő
díja 1.900 Ft, támogatójegy 1000 Ft-os áron lesz vásárolható. A sportbál bevételét a bordányi utánpótlás sportolók támogatására fordítják.
A zenekar a már sokak által jól ismert Gera Fivérek együttes
lesz, éjfél után pedig retro disco várja a bál résztvevőit. Az idei
évben sem maradhatunk sztárvendég nélkül, hiszen a kétezres évek népszerű diszkózenekara a Kozmix együttes is fellép
az est folyamán! A bál vendéglátásáról ezúttal is a bordányi
Vadgesztenye Étterem gondoskodik majd. Jegyek október
10-től, hétfőtől vásárolhatóak az étteremben és a Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával, barátaival!
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Az MLSZ edzőközpontjában vehette át a díjat

- Mit kell tudni az utóbbi időszak jelentősebb
eredményeiről?
- Mivel Intézményi díjat vettem át, ezért a
Diákolimpiai helyezésekkel kezdeném! A
2015/16-os tanévben körzeti bajnok lett az 1.
(2007-08-as születésűek) és a 2. (2005-06os születésűek) korcsoportja is. A megyei
döntőben Csongrádon a harmadik, illetve a
második helyezést sikerült megszereznünk!
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M.T.T.SZ. legfrissebb hírei

Rövid hírek
Októberi focimérkőzések
Megyei I. osztályú focibajnokság sorsolása
október 1. 15:00
Hódmezővásárhelyi FC Foliaplast-Bordány SK
október 8. 15:00
Foliaplast-Bordány SK UTC 1913 Labdarúgó Kft.
október 16. 15:00
Szőregi RS Foliaplast-Bordány SK
október 22. 14:30
Foliaplast-Bordány SK Sándorfalva SK
október 29. 13:30
Szegedi VSE Foliaplast-Bordány SK

Augusztus 13-ára meghívást kapott klubunk
Megyei III. osztályú focia harmadik alkalommal megrendezésre kebajnokság sorsolása
rülő Röszkei Vadászbarátok Lövészverseoktóber 2. 15:00
nyére. A versenyen a két község lövészklubBordány SK II - Algyő SK
ja, illetve a környékbeli vadásztársaságok
október 9. 15:00
meghívott tagjai versenyeztek.
Szatymaz SE - Bordány SK II
Szerencsénkre nagyon szép időnk volt ezen
október 15. 15:00
a napon, szép számmal összegyűltünk a
Bordány SK II - Ruzsa KSE
röszkei lőtéren. A reggeli várakozás alatt
október 22. 14:30
megreggeliztünk, amely a szokásosnak Sándorfalva SK - Bordány SK II
október 30. 13:30
mondható zsíroskenyér volt lilahagymával,
Bordány SK II paradicsommal és paprikával. A megnyitó
Pusztamérges FMC
után megkezdtük a versenyt, ahol öt próba
után tíz értékelt lövés, és három bukócél volt
Megyei II. osztályú női
a feladat. Amíg várakoztunk a sorunkra,
focibajnokság sorsolása
vagy épp már túl voltunk a lövészeten, a lőoktóber 1. 11:00
tér melletti füves részen felállított asztalokL-IT-SZEAC - Bordány SK
nál beszélgetéssel töltöttük el az időt.
október 9. 11:00
Miután mindenki befejezte a lövészetet, felBordány SK szolgálták az ebédet, amely őzpörkölt volt
Maros-Menti UFC
hagyományos és csípős verzióban. A finom
október 15. 11:00
ebéd után sor került az eredményhirdetésre,
Bordány SK - Wanted
ahol a következő eredmények születtek:
Szabadidős Sport Club
Női kategória:
október 22. 11:00
II.: Dancs Mercédesz, III.: Fohsz Andrea,
Bordány SK IV.: Simon Renáta
Hódmezővásárhelyi
FC
Férfi kategória:
október
30.
11:00
I.: Sisler István, II.: Simon Mihály
Komlósi Trans Baktó SC Csapat: Bordány II. hely.
Bordány SK
Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Nem mindennapi elismerésben részesült a
közelmúltban Retek Flórián testnevelő tanár, a Bordány Sportkör utánpótlás edzője.
Szeptember közepén Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában vehetett át díjat Nyilasi Tibortól, amellyel a bordányi utánpótlásért
végzett magas színvonalú szakmai munkáját
és eredményeit ismerték el B liszenszes edzőnknek. Az elismerés azért is különleges,
hiszen Csongrád megyéből egyedül a bordányi szakember munkáját ismerte el a Magyar
Labdarúgó Szövetség! A díjhoz ezúton is
gratulálunk és sok sikert kívánunk a további
munkához! Az alábbiakban rövid interjút olvashatnak a szakemberrel.
- Milyen díjat vehettél át a Magyar Labdarúgó Szövetségtől?
- A 2015/16-os tanévre szóló Bozsik Intézményi kitüntetését vehettem át szeptember
17-én Telkiben Nyilas Tibortól!
- A Bozsik Programban jelenleg hány igazolt
bordányi labdarúgó van?
- Jelenleg több, mint ötven gyerek rendelkezik igazolással, ami négy korosztályból tevődik össze!

Egyesületi szinten az utóbbi időszakból
büszke vagyok az ausztriai Wolfsbergben
szerzett ötödik helyre, amit egy igen színvonalas nemzetközi megmérettetésen tudtunk
elérni a 2006-os korosztállyal, ahol egyébként 16 jól felkészített csapat vett részt! Zánkán az augusztusi hónapban harmadik lett a
2004-2005-ös és a 2006-os korosztály is!
Ezek talán a közelmúlt legjobb és legfrissebb eredményei!
- A következő időszakban miben szeretnétek
fejlődni?
- A tárgyi feltétel rendszer úgy gondolom,
hogy adott a minőségi munkához és a gyerekek hozzáállása, valamint fejlődni akarása
is! Taktikai téren kell egy picit fejlesztenünk
a minél tudatosabb játék érdekében, mert a
már említett rangosabb eseményeken ezek a
hiányosságok kiütköznek! Edzünk és készülünk tovább az előttünk álló feladatokra!
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Díjat kapott Retek Flórián
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BRONZÉRMES LETT A BOT TRIÓ

EDZÉSEK MINDEN HÉTEN SZERDÁN

Mazsorett Hírek az EB-ről

Várják a lányokat focizni

Napló

Sport hírek

Javában zajlanak női focistáink edzései a Petőfi utcai sportpályán, pár mérkőzésen is túl Októberi focimérkőzések
van már a női focicsapatunk. A lányok nagy Megyei U19-es focibajnokság
lelkesedéssel és jó hangulatban készülnek a
sorsolása
bajnoki meccsekre, már kialakult az a 10-12
október 1. 13:00
fős mag, akikre lehet számítani a bajnoki
Székkutas TC - Bordány SK
küzdelmek során. Ahhoz azonban, hogy bizoktóber 8. 13:00
tonságosan le lehessen játszani a mérkőzése- Bordány SK - Tömörkény KSE
ket még néhány emberre szükség van.
október 15. 10:00
Jelentkezni lehet Rabi Enikő csapatkapiKSE Balástya - Bordány SK
tánynál a +3630/867-0032október 22. 12:30
IDŐJÓS
es mobilszámon vagy a faBordány SK - Apátfalva SC
cebookon neki küldött üzeoktóber 29. 11:30
Hétfő
netben. Az edzések szerdai
Komlósi T. Baktó SC-Szegvár 28°C
napokon este hat órától a
Bordány SK
16°C
Petőfi utcai sportpályán
vannak, így itt személyesen Zápor
Megyei U14-es focibajnokság
is bekapcsolódhat bárki a
sorsolása
Kedd
női fociedzésekbe.
október 7. 15:00
L-IT-SZEAC 27°C
Foliaplast-Bordány
SK
15°C
október
14.
15:00
Szép sikereket érnek el a bordányi lányok
Zápor
Foliaplast-Bordány SK Szőregi RSE
Bordányból Tóth Alexandra (Deák Ferenc
Szerda
október 21.
Gimnázium), Valkár Anna
08.01.
04.25. H
Sertésborda kukoricalisztes bundában,
23°C
A
Foliaplast-Bordány
SK
rizibizivel,
uborkasaláta
Szárnyas
hús
(Kőrösy József Szakközép14°C
erőleves, eperA
1
szabadnapos
iskola) és Tanács Rebeka
szalag tésztával B Cukkínis csirketokány tésztával
Zápor
október 28. 14:30
(Gábor Dénes SzakközépHamis
2
Zöldborsós virsli pörkölt galuskával
Zákányszék
KSK C
gulyásleves
iskola) tanulók Senior Bot
Csütörtök
Foliaplast-Bordány
SK
Trió Kategóriában 3. helyeZöldséges töltött csirkemell tejszínes
08.02.
04.25. K
H
A
parajmártással,
pennetésztával
22°C
Tavaszi zöldségzést értek el.
Aleves csurgatott Olaszos rántott szelet petrezselymes
1
Hajrá Bordány!
13°C
Gratulálunk a lányoknak és
tésztával
B burgonyával
Hajrá BSK!!!
Felhős
köszönjük a felkészítést edBorsos marhatokány rizzsel, vegyes
Almaleves
2
C vágott
zőiknek Horváth Péternek
Péntek
és Szögi Barbarának, vala08.03.
04.25. SZ
H
A Székelykáposzta, sütemény
mint mentoruknak Dudás
21°C
1 Pirított
Almával borított borda törtburgonyával,
tésztaleves
Barbarának. További sok
12°C
B csemege uborka
sikert és jó tanulást kíváZöldséges
Zápor
2 árpagyöngy C Csirkecomb filé pörkölt tésztával, cékla
nunk a lányoknak!
leves

1 Tejfölös
karalábleves
Csontleves

2 cérnácska
tésztával

08.05.
04.25. P
H

1
A dobogó harmadik fokán

Babgulyás
sertéshússal

2 Legényfogó
leves
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Lóbarátok Vándorkupa

Lóbarátok Vándorkupa

Gombával tojással töltött szelet, petre-

A zselymes burgonyával, káposztasaláta

Szombat

21°C
9°C

Fokhagymás csirkecomb, grill

B zöldségekkel
filé roston, tejszínes kapros
C Csirkemell
mártással, párolt rizzsel
A Máglyarakás
B Tojásos tészta
tokány petrezselymes
C Hentes
burgonyával
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Lóbarátok Vándorkupa

Gyengén felhős

Vasárnap

21°C
9°C
Derült
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Lóbarátok Vándorkupa
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08.04.
04.25. CS
H

Bordány SK a

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Siófokon rendezték 2016. augusztus 25-28.
között a XIII.IAM European Championship
of Majorettsport. Erre a neves versenyre 12
ország versenyzői, csapatai neveztek. Köztük a CLASSICON KTSE növendékei is
kvalifikálták magukat a májusi Magyar Bajnokságon. Közülük 15 versenyző élt a lehetőséggel és megmutatták tehetségüket. Többen dobogóra is állhattak,de pontszerző helyen végzett mindenki.
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TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefon: 06-30-924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
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