
B  rdányi    Hírek
Bordány Nagyközség Önkormányzata szeretettel hívja és 
várja a település lakóit az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére szervezett ünnepségére. Időpontja 2016. 
március 15. kedd délután 16:00 óra, helyszíne a Faluház 
színházterme. Az ünnepi műsorban közreműködik az Ádám 
Jenő Általános Iskola harmadik osztálya, a Borostyán Dal-
kör, valamint az 1848/49-es Szegedi III. Honvédzászlóalj 
Hagyományőrző Egyesület Bordányi Szakasza. A Petőfi és a 
Benke Gedeon utca sarkán ekkor kerül leleplezésre a Bánvöl-
gyi László szobrászművész által megformált Petőfi szobor. 
Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat itt helyezi majd el az 
emlékezés koszorúit. Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt a 
forradalom és szabadságharc hőseire!

ÜNNEPI MŰSORRAL KÉSZÜL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HARMADIK OSZTÁLYA ÉS A BOROSTYÁN DALKÖR

1848-as megemlékezés és Petőfi szoboravató március 15-én

IDÉN A FORRÁSKÚTIAKAT LÁTTÁK VENDÉGÜL

Nőnap a nyugdíjas klubban
A hagyományoknak megfelelően a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
is köszöntötte Nő tagjait, Anyákat, Nagymamákat 2016. már-
cius 8-án, kedden délután a Faluházban. A klub tagjain kívül 
vendégül látták a forráskúti nyugdíjas klub tagjait is. A ren-
dezvény Szalai Antal, a nyugdíjas klub vezetőjének gondola-
taival indult, de megszólaltak a vendég klub képviselői is, 
majd Tanács Gábor polgármester úr is köszöntötte a progra-
mon résztvevőket. Szalai Antal klubvezető a település két há-
ziorvosát, Dr. Frányó Ildikót és Dr. Takács Ildikót virággal 
köszöntötte, valamint minden vendégnek apró ajándékkal és 
virággal kedveskedett. Bordány Nagyközség Önkormányza-
tának nevében Tanács Gábor polgármester úr, Kiss-Patik 
Péter alpolgármester és Börcsök Roland, a Faluház intéz-
ményvezetője szintén megajándékozta a jelenlévő hölgyeket, 
nőket és asszonyokat. A délután folytatásaként Juhász Sándor 
rövid verset mondott el a hölgyeknek, majd kezdetét vette a 
tánc és a mulatság, melyhez a zenét Kovács Gábor szolgáltat-
ta. Szalai Antal köszöntötte Nagyapáti Károlyné Klárikát, a 
bordányi Vadgesztenye Étterem vezetőjét, meghálálva az 
évek óta tartó együttműködést. Sor került a tombola nyertese-
inek nyereményátadására, majd folytatódott a mulatság.

2016. 8. szám

A HELYI KULTÚRÁT ÜNNEPELJÜK MÁRCIUS 19-ÉN 

XIV. Bordányi Kultúra Napja
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a 
Faluház és Könyvtár 2016. március 19-én, szombaton 17:00 
órától rendezi meg a XIV. Bordányi Kultúra Napját. A ren-
dezvény Masir Norbert Gyermek- és Ifjúsági Polgármester 
ünnepélyes beszédével veszi kezdetét. A megnyitó után első-
ként a Palicsi Magyar Művelődési Egyesület Népdalköre lép 
majd színpadra, őket a helyi Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei követik zenés és pró-
zai műsorral. A Borostyán Dalkör két dalcsokorral kedveske-
dik a nagyérdemű közönségnek, de a csoport zenészeiből álló 
trió is készül produkcióval. A rendezvény ideje alatt és az azt 
követő héten megtekinthető a Bordányi Alkotók Kiállítása, 
melynek keretében az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola rajz, festészet és szobrászat tanszakos 
diákjainak munkáit láthatják majd. A rendezvény végén álló-
fogadással kedveskedik a Gyermek-és Ifjúsági Önkormány-
zat a jelenlévőknek és a fellépőknek. Sok szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, ünnepeljük együtt a helyi kultúrát, ismer-
jük meg a helyi művészek és közösségek munkáját. Boldog nőnapot kíván Bordány Nagyközség Önkormányzata

Leleplezésre kerül Petőfi Sándor szobra a Faluház parkjában

A Bordányi Napló heti hírmelléklete



biztosított kerékpároknak. Legfontosabb célunkat, a bizton-
ságérzés növelését sikerült elérni. Köszönjük az SZJA 1 %-os 
felajánlásokat, mely 1,2 millió forintot tett ki. Pénzügyileg is 
mérhető a lakosság bizalma a polgárőrséghez, ezáltal több 
évre stabil pénzügyi alapokkal végezhetjük további munkán-
kat. Külön köszönet a községünkért tenni akaró adófizető 
polgároknak. Jelentős javulást hozott a pályázaton beszerzett 
új SUZUKI VITARA gépkocsi üzembe helyezése. További 
célként az eddigi pozitív folyamatok megtartását, javítását, a 
kerékpáros szolgálat megerősítését és újabb eszközök be-
szerzését határoztuk el. A közgyűlés módosította az alapsza-
bályt, majd oklevelek átadására került sor az 5 és 10 éves 
szolgálattal rendelkező polgárőröknek. A közgyűlésen 3 ifjú 
polgárőr fogadalomtételére került sor. Adója 1%-ával tá-
mogassa a Bordányi Polgárőr Csoportot, adószám: 
18460863-1-06, cél: a bűnmegelőzés és a közrendvédelem.

NŐNAPPAL EGYBEKÖTÖTT CSOPORTGYŰLÉS

Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk, 
hogy 2016. március 16-án, szerdán 15:00 órától csoportgyű-
lést tartunk nőnappal egybekötve a Faluházban. Minden tag-
társunkat szeretettel várjuk!
 Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

VÁRJÁK A SEGÍTENI AKARÓKAT

Talált, elkóborolt állatok
Kérjük a lakosságot, ha valaki elkóborolt, 
elhagyott kisállatot lát, keres, esetleg szíve-
sen befogadna talált házi kedvencet az jelez-
ze a Polgármesteri Hivatal vagy a Faluház 
ügyfélpultjánál. Segítségüket köszönjük!

Mozgáskorlátozott csoport hírei

AZ ADÓK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE MÁRCIUS 16-A

Felhívás adófizetési kötelezettségre
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a gépjárműadó és 
a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi ipar-
űzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési határideje 
2016. március 16-a. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési 
kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni.

Unalmasak a péntekjeid vagy csak unatkozol? Szeretnél tár-
sasjátékozni, de sosem voltatok elegen hozzá? Esetlegesen 
szeretnél vagy szeretnétek játszani a már örökzöldé vált Mo-
nopoly, Activity és Gazdálkodj okosanon kívül valami más-
sal? Kíváncsi vagy mi is az a 7Csoda, a Bang, az Avalon, A 
trónok harca vagy éppen mi fán terem a Pandemic? Innentől 
az esélyed, hogy kipróbáld ezeket, teljes mértékben adottá 
válik, mivel Bordányban minden pénteken délután 6 órától 
egészen zárásig alkalmat adunk erre. Fontos leszögezni: belé-
pési díjat kellet, hogy szabjunk, ami 300 Ft lenne alkalman-
ként. Ez az összeg viszont teljes mértékben a klubé, amiből új 
játékokat vásárolunk, hogy minél több fajta társast ki tudj 
próbálni, illetve ha egy játék már annyira megsérül tudjuk 
majd ebből pótolni. Tehát találkozzunk minden pénteken dé-
lután 6 órától a Faluházban az arra időre kiadott teremben. Ha 
kérdésed lenne vagy szeretnél friss információkat a klubról, 
akkor csatlakozz Facebook csoportunkhoz, a Boardtárs-hoz.

VINCZE ATTILA PLÉBÁNOS TARTJA A MISÉKET

Nagyböjti lelkigyakorlat márciusban
2016. március 17-én, csütörtökön és 18-án, pénteken lesz 
templomunkban a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Vincze 
Attila hajósi plébános vezet. A szentmisék 17:00 órakor kez-
dődnek, szentgyónásra a misék alatt és után lesz lehetőség.

KIEMELKEDŐEN JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK TAVALY

Bordányi Polgárőr Csoport gyűlése
A Bordányi Polgárőr Csoport 2016. január 30-án tartotta 19. 
évértékelő közgyűlését. A 2015-ben kitűzött célt sikerült 
megvalósítani, így többek között a közterületi járőrözést Bor-
dány közigazgatási határán belül és a közbiztonságért meg-
határozott feladatokat is. 2015-ben végzett munkát kiemelke-
dően jónak értékelte a megyei, a helyi vezetőség, az önkor-
mányzat, illetve a rendőrség is. Minden bűncselekményfor-
ma az előző évhez képest csökkenést mutatott. Köszönhető 
ez az összehangolt együttműködéseknek. Jól példázza ezt a 
helyi diszkó körüli rendbontások problémája. A Mórahalmi 
őrssel közösen szervezett bűnmegelőző akciók e téren teljes 
sikert hoztak. E célból lett létrehozva a kerékpáros járőr cso-
port, amelynek elsődleges célja a fiatalokkal való közvetlen 
érintkezés, figyelmeztetés, illetve figyelemfelkeltés. Kö-
szönhető ez az általunk vásárolt és az OPSZ által használatra 

MÁRCIUS 18-TÓL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Játékestek a Faluházban péntekenként
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Találkozzunk március 18-án, pénteken délután 6 órakor

ÜNNEP

Étkezési ALMA eladó. 
Érdeklődni: Hegedűs Imre,

 tel.: 30/313-5910, az esti órákban.


