
Bordányi    Hírek
JANUÁR ELSŐ FELÉBEN ÚJÉVI KONCERT ÉS TÖBB SZÍNHÁZI ELŐADÁS IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL

Színes programokkal indul a 2016-os esztendő Bordányban
Bordány Nagyközség Önkormányzata a 2016-os esztendőben is sokféle program megszervezésével kedveskedik a település la-
kóinak. Már az év első heteiben színes programokkal várja az érdeklődőket.
Elsőként a Bordányi Faluház több más környékbeli településhez hasonlóan az évkezdet kapcsán Újévi Koncertet szervez. A 
2016. január 9-én, szombaton 18:00 órától megrendezendő eseményre várnak minden bordányi családot, civil szervezetek tagja-
it, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan támogatót, aki sokat tesz a település fejlődéséért, szívén vi-
seli Bordány sorsát. A műsort 2016-ben is a Mórahalmi Fúvószenekar és utánpótlás zenekara adja majd. A mostani hangverseny 
témája közkedvelt filmzenék lesznek, így a felcsendülő dallamok nem lesznek ismeretlenek az érdeklődők számára! A rendez-
vényen Bordány Nagyközség Önkormányzata újévi koccintásra is várja a település minden lakóját, a várhatóan remek hangulatú 
koncert kiválóan megalapozhatja az évkezdetet, így a szervezők reményei szerint ismét egy sikeres, programgazdag évet. Az 
újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!
Az újévben folytatódnak a Színházi Esték. 2016. január 16-
án 19:00 órától a Házasságlevél, míg 2016. február 13-án a 
Mezítláb a parkban című előadásokat láthatja majd a bordá-
nyi közönség. Jegyek kaphatóak a Faluház ügyfélpultjánál 
1200 és 1500 Ft-os jegyárakon. A BordányKártya tulajdono-
sok 1-1 db kedvezményes jegy vásárlására jogosultak (20%).
Február 4-én RETRO véradásra, február 5-én RETRO 11 
bulira várják sok szeretettel az érdeklődőket a Faluházba. 
Farsangi időszak lévén a folytatásban is a felhőtlen szórako-
zásé lesz a főszerep, 2016. február 20-án megrendezésre ke-
rül  az Óvodabál, majd az azt követő héten az Óvodai Far-
sang és a Nyugdíjas Klub Farsangi Bálja.

sáról, elfogadták a képviselő-testület 2016. évi ülés-, munka- 
és rendezvény tervét is. Az Integrált Szociális Egészségügyi 
Központ intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbí-
rálására is a 2015. év utolsó ülésén került sor, Farkasné Lippai 
Ágota régi-új vezetőként folytathatja a megkezdett szakmai 
munkát az elkövetkezendő 5 évben is. 
A testület legközelebb várhatóan februárban ülésezik.

PÁLYÁZATI BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 22.

IKSZT intézményvezetői álláshirdetés
Bordány Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
és Községi Könyvtár intézményvezető (kulturális szervező) 
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű , 
a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A vezetői megbí-
zatás határozott időre, 2016. február 16-tól 2021. február 15-
ig szól. A pályázat benyújtásának határideje január 22.  A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tanács 
Gábor nyújt  a 06/62/588-521-es telefonszámon. A teljes 
pályázati kiírás és a pályázati feltételek elérhetőek a 
www.bordany.hu és a https://kozigallas.gov.hu honlapokon.

 .

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 01. szám

DECEMBER 17-ÉN TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTTAK

Évzáró ülést tartottak képviselőink
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete legutóbb december 17-én, évzáró tanácskozás kere-
tében ülésezett a Faluházban. Beszámoló hangzott el a két 
képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, pol-
gármesteri döntésekről. A közterületek elnevezésének, vala-
mint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdemé-
nyezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rende-
let megalkotását, továbbá az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozását is végle-
gesítették képviselőink. 
Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai programjának az elfogadása, a 
2016.  évi nyári szünet időszakának meghatározása is napi-
renden volt, de módosításra került a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodásának XVI. számú 
módosítása is. Az önkormányzatnak TVI Térségi Vízmű Kft-
ben fennálló üzletrészére adott vételi ajánlatot is megtárgyal-
ták, valamint döntöttek a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intéz-
mény 2015. évi évközi költségvetési záró beszámolójához és 
pénzmaradvány elszámolásához szükséges jóváhagyás elfo-
gadásáról is. Az ülésen döntés született egy 1848-as emlékmű 
felállításáról is. Jóváhagyták a Bordány fogászati alapellá-
tásra vonatkozó feladatellátási szerződését, döntöttek a Bor-
dány 20. hrsz-ú ingatlanon megvalósult beruházáshoz kap-
csolódó önrész biztosításáról és elfogadták a 2016. évre vo-
natkozó belső ellenőrzési tervet is. Egyhangú döntés született 
a település kéményseprő-ipari közszolgáltatásának ellátá-

Az Újévi koncertet idén is a Mórahalmi Fúvózenekar adja

Tekintse meg Ön is 
legújabb videós hír-
anyagunkat a „Hírek 
Bordányból“ elneve-
zésű youtube csator-
nánkon!



rabb küldik el a jelentkezésüket, annál kedvezményesebb 
áron nevezhetnek az idei versenyre. További információ kér-
hető a +36306765910-es mobiltelefon számon, vagy e-mail-
ben a bordanysportkor@gmail.com címen. Futásra fel!

UTÁNPÓTLÁS FOCITORNÁKKAL INDUL AZ ÉV 

START 2016 Kupát rendeznek 
Immáron harmadik 
alkalommal kezdik 
az évet utánpótlás fo-
citornákkal települé-
sünkön. Az ezúttal 
START 2016 Kupa 
névre elkeresztelt e-
seményen három ko-
rosztályban mérik 
majd össze erejüket 
az ifjú labdarúgók a Bordányi Sportcsarnokban. 2016. január 
9-én az U10-es, január 10-én a 2004/05-ben szüle-tettek, míg 
január 16-án az U9-es garnitúra egyesületei csapnak össze. A 
mérkőzések minden nap reggel 9-kor, a megnyitót követően 
veszik kezdetüket, a mérkőzések 2×10 percig tartanak, a 
csoportmérkőzéseket követően jönnek majd a helyosztók. 
Összesen 20 csapat és közel kétszáz játékos 
lép majd parkettre a három nap során.

ÁTVEHETŐK AZ EREDMÉNYEK

Védőnői Szolgálat hírei
A 2015. novemberi nőgyógyászati vizsgálat 
eredményei megérkeztek a Védőnői Szolgá-
lathoz, személyesen átvehetők fogadó-
órában munkanapokon reggel 8:00-9:00 óra 
között vagy időpont egyeztethető a 06-30-
33-81-647-es telefonszámon.

Frank Eszter védőnő

ÚJABB BEADÁSI IDŐSZAK KEZDŐDIK JANUÁRBAN

Pályázati lehetőség trágyatárolóra
A trágyatárolók építésére meghirdetett pályázat benyújtásá-
nak következő időszaka 2016. január 11-től 2016. február 12-
ig tart. A pályázatot ezúttal is elektronikus úton lehet bekülde-
ni a http://www.mvh.gov.hu weboldalon keresztül. Az alap-
esetben 40 százalékos támogatási intenzitású kiírásra a szak-
tárca 100-200 jelentkezőt vár. A támogatás összege egyéni 
beruházás esetén max. 50 millió forint, kollektív beruházás 
esetén max. 100 millió forint.

MEGTARTOTTÁK AZ ÉV ELSŐ FOGALKOZÁSÁT

Hírek a Nefelejcs Nyugdíjas Klubból 
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a karácsonyi szünet után újra 
megtartotta foglalkozását kedden 14:00 órakor a Faluházban. 
Örömmel köszöntötték egymást a megjelentek. A kis hó és a 
hideg ellenére sokan eljöttek, és nagyon jót beszélgettek, 
kártyáztak. Boldog Új Évet köszöntöttünk egymásnak és rö-
viden beszéltünk az idei feladatokról is. A következő két-
három foglalkozáson a tervezett programokat igyekszünk 
előkészíteni. Februárra tervezzük a Farsangi bált, majd író- 
olvasó találkozót és zenei előadást tervezünk. Továbbra is 
minden héten, kedden 14:00 órától várjuk nyugdíjas tagjain-
kat és azokat is, akik majd ezután lesznek tagjai a klubnak. 
Közösségünk célja és feladata, hogy valamennyi nyugdíjas 
korú ember számára biztosítson lehetőséget közösségi mun-
kára, társasági életre. Várjuk a leendő nyugdíjasokat is!

Szalai Antal klubvezető

SZENTI FERENC ÚJ KÖNYVÉT IS BEMUTATJÁK

Könyvtári felolvasóestet szerveznek
2016. január 13-án, szerdán 16:00 órai kezdettel a bordányi 
Faluház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, 
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel min-
den irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és 
hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy 
kellemes estét. Az est során Szenti Ferenc helyi költő is be-
mutatja Utak című verseskötetét, amely az elmúlt évtizedek 
során született költeményeinek válogatását tartalmazza.

BORDÁNYKÁRTYÁVAL INGYEN ÁTVEHETŐ

2016-os bordányi asztali naptár 
Folyamatosan átvehetőek, és 200 Ft-ért megvásárolhatóak a 
2016-os települési naptárak a Bordányi Faluház ügyfélpult-
jánál. Az asztali naptár természetesen az idei évben is tartal-
mazza az intézmények és a helyi civil szervezetek program-
jait is, így sokkal könnyebben lehet tervezni az éves esemé-
nyeket a családoknak is.

MÁR MOST KEDVEZMÉNYESEN LEHET NEVEZNI

III. Homokhát Félmaraton áprilisban
A Bordány Sportkör tagjai az elmúlt évek sikereire alapozva 
ismét egy félmaraton előkészítésébe vágtak bele, melyet 
2016. április 23-án, szombaton rendeznek meg Bordányban. 
A bordányi Deák térről induló, a Bordány és Üllés közötti ke-
rékpárúton rendezendő futóversenyen 10,5 km és 21 km-es 
távon is rajthoz állhatnak a versenyzők. Nevezni folyamato-
san lehet majd a www.bordanysk.hu weboldalon egészen áp-
rilis 13-ig! Fontos tudnivaló, hogy a résztvevők minél hama-
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01.12. K A
Alföldi 
májgombócleves 
zöldborsóval B

Almával sajttal töltött csirkemell rántva, 
zöldséges rizzsel, almás káposztasaláta

Rakott burgonya darált hússal, 
csemege uborka

C

B

C
Tejleves 
csipetkével

Tejszínes gombás borda, tésztával

01-13. H12.13. SZ
A

Tarhonyaleves

B

Lencsefőzelék sült debrecenivel, 
sütemény

Kapros sajtkrémes csirkemell filé 
csőben sütve, burgonyapürével, kompót

C

B

C
Zöldségleves 
tejfölös galuskával Hentes borda, rizzsel

04.25 H01.14. CS A
Daragaluska 
leves B

Mustáros tejfölös sertéskaraj vajas 
petrezselymes burgonyával, fejes saláta 

Roston csirkemell filé, francia saláta

C

B

C
Tejfölös 
burgonyaleves Borsos marhatokány, tésztával, cékla

04.25. H01.15. P A
Sertésgulyás

B

Tejberizs kakaóval

Velővel töltött palacsinta rántva, 
tartármártás

C

B

C
Tyúkmell, comb 
filé raguleves

Paprikás krumpli virslivel,nokedlivel, 
vegyes vágott
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04.25. H01.11.H A
Sertéshús leves

B

Paradicsommártás törtburgonyával, 
főtt hússal

Csülök gazdagon pirított burgonyával, 
almapaprika

C

B

C
Pirított 
tésztaleves Rizses hús káposztasalátával

A
A1

2

Szombat

Csütörtök

Péntek

Szerda

Vasárnap

Kedd

IDŐJÓS

Hétfő

Felhős

Eső

8°C
1°C

6°C
3°C

4°C
-1°C

2°C
-4°C

1°C
-3°C

1°C
-6°C

-3°C
-10°C

Zápor

Felhős

Hószállingózás

Havazás

Felhős


