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Megújult Bordány Nagyközség Önkormányzatának honlapja
Bordány Nagyközség Önkormányzata ezelőtt 15 évvel működtetett először települési honlapot. Majd a webarchive szerint 
2001. június 12-én történt nagyobb változás. A viszonylag egyszerű statikus honlap tojás sárga alapon fekete betűkkel jelent 
meg, a fejléc a Bordányra oly jellemző zöld színt kapta, és természetesen címerünk is felkerült a világhálóra. Érdekesség a tele-
pülés e-mail címe, amely még tiszanetes volt. A következő nagy arculatváltás 2004-ben következett be. A honlapon megjelent 
Szent István, és a weboldal számos funkciót, linket kapott. Fehér alapon piros-kék menük díszítették az oldalt, a megjelenés min-
denképpen portálszerűvé vált. 2007-ben a kistérségi együttműködés keretében a több, mint tíz településsel együtt Bordány hon-
lapja is megújult, ettől kezdve a települési hírek már a kistérségi honlapon is azonnal olvashatók voltak. Az oldal számos ügyfél- 
barát funkciót kapott, amelyek közül azonban néhány nem tudott megfelelően működni. Az idő múlásával a kistérség települései 
folyamatosan megújították saját honlapjukat, a tizenhárom település közül Bordány és Forráskút maradt utolsóként a kistérségi 
portál használatánál. 2016. január 7-től a korábban tesztüzemben működtetett bordany.com oldal jelenik meg azok számítógé-
pén is, akik a bordany.hu honlapcímet írják be a keresőbe. A régi oldal már csak a http://ekozig.homokhat.hu/bordany oldalon ér-
hető el, és azon a felületen már nem történik frissítés. Az új honlap felhasználóbarát, hiszen minden internetböngészésre alkal-

mas eszközön optimalizáltan jelenik meg, 
azaz a tartalom a kijelző méretétől függően, 
dinamikusan jelenik meg. Az oldal színvilága 
is megváltozott, jelenleg a világoskék szín 
dominál, azonban ez egy kattintással megvál-
toztatható, tehát lehet, hogy legközelebb már 
egy kicsivel másabb dizájn fogadja majd a 
böngészőt. Az átállás megkönnyítése érdeké-
ben számos hír már több hónapja párhuzamo-
san jelenik meg a régi és az új oldalon is, így 
aki most olvasgatna a hírek között, akár a ta-
valy szeptemberi híreket is megtalálja keres-
gélés közben. A felmerülő honlappal 
kapcsolatos véleményeiket, javaslataikat a 
faluhaz@bordany.hu e-mail címre küldhetik 
meg. Mindenkinek jó szörfözést kívánunk!

40 ÓRÁS KÉPZÉS INDUL A FALUHÁZBAN JAN.  16-ÁN

Angol nyelvi felkészítő és tanácsadás
Külföldi munkavállalást elősegítő 40 órás fél-intenzív nyelv-
oktatás indul a Faluházban. A tanfolyam mellett egyénre sza-
bott tanácsadást vehetnek igénybe a jelentkezők a külföldi 
munkavállalás menetéről. Az első ingyenes tájékoztató elő-
adás időpontja 2016. január 16. (szombat) 14:30. 
Helyszín: a Bordányi Faluház. További információt a +36 31-
318-2936-os telefonszámon kaphatnak .

A FORRÁS-IV VIZIKÖZMŰ ÚJ ELÉRHETŐSÉGEI

Változik az ügyfélfogadási rend 
A Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati 
irodájában (Forráskút, Fő u. 72.) az ügyfélfogadás rendje 
2016. január 25-től megváltozik. Személyes ügyintézésre 
csak előzetes időpontegyeztetés után lesz lehetőség! Elér-
hetőségeink:  Tel: 30/505-10-13; 30/505-58-59, Email: 
vizikozmu.fkut@napnet.hu (A szennyvízberuházás alatt 
használt 06-80/621-128-
as  zöldszám megszűnt!

Maróti Mihály elnök 
Forrás-IV Beruházási 

Víziközmű Társulat

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 02. szám

A MÓRAHALMI FÚVÓSZENEKAR LÉPETT FEL

Újévi koncerttel indult a 2016-os év
2016. január 9-én szombaton immáron negyedik alkalommal 
rendezték meg az Újévi koncertet Bordányban. Az önkor-
mányzat, a Faluház és az Egérház Alapítvány által életre hí-
vott rendezvényen idén is a Mórahalmi Alapfokú Művészeti 
Iskola Fúvószenekara készült műsorral. A 40 főből álló nagy-
zenekar, valamint a 20 fős utánpótlás zenekar nagyszerű film-
zenei válogatást állított össze, amit nem csak hallhatott, 
hanem kivetítés segítségével láthatott is a közönség. A mű-
sorban felcsendültek rajzfilmslágerek, úgymint az Oroszlán-
király, a Szépség és a szörnyeteg, a Flinstone család, a 
Muppet show, a Macskafogó és a Family Guy kedvelt dalla-
mai. Emellett az Indiana Jones, a Tenkes kapitánya, A szar-
vasvadász, a Sose halunk meg, a Szellemirtók és a JAG című 
filmek elevenedtek meg az est folyamán. A kétrészes műsor 
szünetében Bordány Nagyközség Önkormányzata jóvoltából 
pezsgővel koccinthattak a programon résztvevők. A kon-
certről felvétel is készült az Él a vidék - Csongrád megye vi-
deós híroldala jóvoltából, mely a videós utómunkák után 
máris közzétételre került. A koncert Charlie Chaplin Diktátor 
című filmjének fergeteges jelenetével zárult. A műsort a 
közönség hatalmas tapssal jutalmazta, a koncert végén állva 
tapsolták meg az előadókat.



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. BordányKártya tulajdonosok 1 példányt ingyenesen 
vehetnek át. Az asztali naptár természetesen az idei évben is 
tartalmazza az intézmények és a helyi civil szervezetek prog-
ramjait is, így sokkal könnyebben lehet tervezni az éves ese-
ményeket a családoknak is.

 A JELENTKEZÉSEKET E-MAILBEN VÁRJÁK

Álláslehetőségek Bordányban
Bordányi munkavégzésre, elsősorban mezőgazdasági mun-
ka irányítására keresnek munkavállalót. Feltételek: lega-
lább B kategóriás jogosítvány, alapfokú számítógép kezelői 
ismeret, szakirányú végzettség vagy legalább 5 éves mező-
gazdasági gyakorlat. 
Bordányban közösségi szervező munkára keresnek legalább 
érettségivel rendelkező munkavállalót. B kategóriás jogosít-
vány, angol nyelv alapszintű ismerete és számítógép biztos 
használata szükséges az állás betöltéséhez. Közösségszer-
vező, rendezvényszervező, művelődésszervező vagy andra-
gógus végzettség előnyt jelenthet. 
Karbantartó-munkairányító munkakör-
be keresnek legalább középfokú végzettsé-
gű munkavállalót. A munkavégzés helyszí-
ne Bordány és környéke. Legalább B kate-
góriás jogosítvány, biztos számítógép keze-
lés (word, excel és levelező program biztos 
használata) alapfeltétel.
Kérjük fényképes önéletrajzát mindhárom 
álláslehetőséggel kapcsolatban az elvárt 
munkabér megjelölése mellett küldje el az 
alábbi e-mail címre: 
 allashely2016@gmail.com

RENDHAGYÓ CSALÁDI PROGRAMOT SZERVEZNEK

Iskolai Farsang a Sportcsarnokban
Ezúton tájékoztatjuk a Szülőket, Nagyszülőket, hogy 2016. 
január 30-án, szombaton 14:00 órától kerül megrendezésre a 
Sportcsarnokban az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Farsangja. Rendhagyó módon szeretnénk, 
ha ezt a délutánt a családok együtt szórakozva töltenék el az 
iskola sportcsarnokában.
A rendezvény programja: 14:00 órától jelmezverseny és fel-
vonulás. A szünetben a Művészeti Iskola táncosai kis bemuta-
tóval szórakoztatják a közönséget. A legötletesebb egyéni és 
csoportos jelmezeket értékeljük! Az értékelés után a 
gyerekeknek és a szórakozni vágyó Szülőknek megkezdődik 
a Suli Buli. A Büféről a 7. osztályosok, míg a talpalávalóról a 
nyolcadikosok gondoskodnak. TOMBOLA sorsolás este 
20:00 órakor. A Tombola bevételét az iskola felszereléseinek 
fejlesztésére fordítjuk.
A jelmezek díjazásához és a Tombolához felajánlásokat az 
iskola Titkárságán fogadunk el.
Minden kedves diákot, szülőt, nagyszülőt és kollégát 
szeretettel hívunk és várunk!

Tisztelettel: Simon Zoltánné 

MEGYEI SELEJTEZŐT TARTANAK HÉTVÉGÉN

Tollaslabda Diákolimpia Bordányban
Vasárnap kerül sor a Tollaslabda Diákolimpia megyei selej-
tezőjére a Bordányi Sportcsarnokban. A reggel kilenckor kez-
dődő eseményen várhatóan 60-70 tollaslabdázó áll majd rajt-
hoz, külön öröm, hogy településünk 27 fővel képviselteti ma-
gát. Szurkoljunk együtt a bordányi csapatnak!

KUPAGYŐZTES LETT A  SZEAC MINDKÉT NAPON

START 2016 Kupát rendeztek
Izgalmas, színvonalas mérkőzéseket és remek hangulatot ho-
zott a harmadik alkalommal megrendezett évindító terem-
labdarúgó torna Bordányban. A Start 2016 Kupa névre ke-
resztelt eseményen nyolc csapat részvételével zajlottak a 
küzdelmek mind az U10-es, mind a 2004/05-ös korosz-
tályban. A fiatal labdarúgók két négyes csoportban, körmér-
kőzéses rendszerben, 2×10 perces meccseket játszottak 
egymással mindkét nap. Már a csoportmérkőzések is hoztak 
igazi derbiket, az igazi dráma azonban a helyosztókra maradt. 
A hazai Bordány SK együttese szombaton a harmadik helyet 
szerezte meg szoros küzdelemben, míg vasárnap a hatodik 
helyen végzett. Minden csapatnak ezúton is gratulálunk, 
köszönjük, hogy résztvettek az eseményen, találkozzunk 
2017-ben is Bordányban!

Január 16-án, szombaton folytatódik a Start 2016 Kupa, ezút-
tal az U9-es korosztály küzdelmeire kerül sor a Bordányi 
Sportcsarnokban! A program ingyenes, minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk .
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01.19. K A
Karalábleves

B

Tejfölös paprikás sertésszelet 
tésztával, fejes saláta

Rántott csirkemell filé 
gombás rizzsel, befőtt

C

B

C
Kelkáposzta 
leves

Spenótos besameles lasagne

01-13. H12.20. SZ
A

Alföldi leves

B

Zöldbabfőzelék Stefánia vagdalttal, 
kókusz golyó

Csirkepaprikás penne tésztával

C

B

C
Sajtkrémleves 
kenyérkockával

Sertésszelet Orly módra petrezselymes 
burgonyával, csemege uborka

04.21 H01.21. CS A
Marhahús erőleves 
csipettésztával B

Sült csirkemell filé burgonyapürével, 
sajtmártással

Tojásos lecsóval töltött sertésborda 
rántva, rizibizivel, csemege dinnye

C

B

C
Tejfölös 
gombaleves Rakott karfiol baromfi hússal

04.25. H01.22. P A
Tárkonyos 
pulyka ragulevesB

Tejberizs kakaóval

Varga béles

C

B

C
Babgulyás füstölt 
csülökkel Borsos tokány rizzsel, 

répás káposztasaláta
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04.25. H01.18.H A
Csontleves 
cérnácska tészta B

Zöldborsós csirkemell filé rizzsel

Sertéstarja parasztosan pirított 
burgonyával, vegyes vágott

C

B

C
Magyaros 
zeller leves Sertéspörkölt galuskával, cékla

A
A1

2

Szombat

Csütörtök

Péntek

Szerda

Vasárnap

Kedd

IDŐJÓS

Hétfő

Felhős

Gyengén felhős

-2°C
-8°C

-2°C
-11°C

-2°C
-11°C

-1°C
-10°C

0°C
-8°C

0°C
-6°C

1°C
-7°C

Gyengén felhős

Felhős

Erősen felhős

Erősen felhős

Hószállingózás
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