
Október 20-án nyitotta meg kapuit és hetven napig 
látható a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (biip) 
berendezett „Hetven éves a Magyar Forint” című ki-
állítás. Az ifjúsági közösségi térben helyi amatőr gyűj-
tők forint érméit és bankjegyeit lehet megcsodálni egy 
üvegvitrinben, a nem teljes érmesorozatot és bankje-
gyeket bemutató korábbi fizetőeszközöket, a paravá-
nokon pedig a forint történetének rövid áttekintéséről 
olvashatnak az érdeklődők. A történeti áttekintést szí-
nes képekkel egészítették ki, amelyek a korábbi forint 
bankjegyeket mutatják be a fiataloknak, akik talán éle-
tükben nem láttak még például zöld papír tízest vagy 
kék papír húszast. Az 1946-ban kiadott új hazai valuta 
érméi és bankjegyei több változáson is átmentek az év-
tizedek alatt, a kiállítás ezt az átalakulást szemlélteti 
felhívva a figyelmet a forint szépségére, amelyet a 
dolgos hétköznapokon talán észre sem veszünk.

HELYI GYŰJTŐK PÉNZÉRMÉIT MUTATJÁK BE A SZÜLETÉSNAP ALKALMÁBÓL A BIIP-BEN

Hetven éves a forint, kiállítás az ifjúsági információs pontban

lottak napja előtti átadásával egyidejűleg új forgalmi rend be-
vezetésére is sor került, egyirányúsítva a temetői forgalmat. 
Ennek célja, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést a 
szűk utakon. 

 - mondta el a polgármester. Tanács 
Gábor lapunknak elmondta továbbá, hogy bízik abban, a 
kamerás megfigyelésnek köszönhetően csökkenek a lopások, 
illetve ha ilyen szomorú eset történik a rendőrség könnyeb-
ben fel tudja göngyölíteni az ügyet, és fény derül a tolvaj 
személyére. A beruházást az önkormányzat saját erőből való-
sította meg, az idei költségvetésének terhére. Hasonló kame-
rák felszerelését tervezik az önkormányzati intézmények 
környékén, illetve a fontosabb köztereken is, amelyhez pá-
lyázati forrásokat is szeretne bevonni az önkormányzat.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7-e, 
hétfő. A gyerekeknek „A” hét szerint kell az iskolatáskába 
pakolniuk. Ugyancsak ezen a napon öt órától hat óráig a tan-
testület tagjai fogadóórát tartanak a szülők számára és a Safer 
Internet Európai Uniós szervezet előadója, Krnács András 
egyetemi oktató tart előadást „Netezz biztonságosan!” cím-
mel a szülőknek. Az előadás helyszíne a 10-es terem lesz. 
Szintén ezen a napon délután hat órától a tornateremben a 7. 
és 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek továbbtanulási, 
pályaorientációs tájékoztatót szervez az iskola vezetősége. Jó 
hír, hogy számos középiskola képviselője mutatja be intéz-
ményét. Dr. Kádár Péter igazgató szeretettel vár mindenkit a 
rendezvényekre!
 

„Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, 
hogy megoldásokat találjon a lakosság által felvetett problé-
mákra. A temetői lopások sok bordányi család számára okoz-
tak kellemetlenséget, rengeteg jelzést kaptunk az ügyben. 
Több megoldás is körvonalazódott, végül a lakossági vissza-
jelzéseknek megfelelően a kamerák kihelyezése mellett dön-
tött a képviselő-testület.”

FOGADÓÓRA ÉS ELŐADÁS VÁRJA  A SZÜLŐKET

Hétfőn folytatódik a tanítás

A HÁBORÚS HŐSÖKRŐL IS MEGEMLÉKEZTEK

Sírszentelés, szentmise és koszorúzás
2016. november 1-jén, szombaton 14 órakor temetőlátogatás 
és sírszentelés volt a bordányi temetőben. 16 órától meg-
emlékező szentmisét tartottak a templomban, majd a Szent 
István téren megkoszorúzták a II. világháborús emlékművet. 
Az önkormányzat nevében Tanács Gábor polgermester és 
Kiss-Patik Péter alpolgármester, az egyházközség nevében 
Ocskó Zoltán az egyházközség világi elnöke és Lajkó Csaba 
egyházközségi képviselő, a gyermek- és ifjúsági önkormány-
zat nevében Masir Norbert ifjúsági polgármester és Lajkó 
Bálint ifjúsági képviselő koszorúztak. A megemlékezés vé-
gén a  helyi lakosok  helyezték el a megemlékezés mécseseit 
és virágait.

Átadásra került a bordányi temetőben egy új kamerarendszer 
azzal a céllal, hogy csökkenjen a temetői lopások száma, a-
melyek sajnálatosan az elmúlt időszakban eléggé megszapo-
rodtak a bordányi temetőben is. A kamerarendszer még a ha-

 

KIEMELT FONTOSSÁGÚ A TEMETŐ BIZTONSÁGA

Új forgalmi rend, kamerák a temetőben

A legértékesebbek az 1946-ban vert érmék

Sokan tisztelegtek a hősi halottak előtt



VASÁRNAP  FÉL KETTŐTŐL VÁRJUK A PÁLYÁN!

KISORSOLTÁK AZ OKTÓBERI NYERTESEKET

Az Ásotthalom elleni rangadó a sorban

BordányKártya nyereményjáték

Ismét mozgalmas hétvége előtt állnak a Bordány Sportkör 
sportolói. Pénteken 14 órától az U14-es bajnokság utolsó őszi 
fordulójában Retek Flórián együttese a Móravárosi Kinizsi 
ellen lép pályára a Petőfi utcai sportpályán. Szombaton 10 
órától női csapatunk Dorozsmán szerepel, 11.30-tól ifi csapa-
tunk a Fábiánsebestyént, 13.30-tól a Bordány II pedig a Dóc 
gárdáját fogadja Bordányban. Vasárnap következik a ho-
mokháti rangadó, 13.30-tól a Bordányi Focipályán az Ásott-
halom ellen mérkőzik meg megyei I. osztályú csapatunk. A 
szurkolókat meglepetéssekkel is várják, hiszen a mérkőzésre 
belépőt vásárlók egy-egy koktélutalványt kapnak ajándékba, 
melyet a november 26-ai Sportbálon válthatnak majd be.
Jöjjön ki a mérkőzésre Ön is családjával és barátaival, szur-
koljunk együtt a bordányi focicsapatnak!!! 

Az október folyamán 2000 Ft fölött BordányKártyával 
vásárlók sorsoláson vettek részt, a nyertesek kártyaszámait az 
alábbiakban közöljük: 

6795015000476, 6795015007529, 
6795015000230, 6795015000391, 
6795015001022, 6795015007949, 
6795015009912, 6795015000155.

Nyereményük 1-1 ajándékcsomag, amit 
BordányKártyájuk bemutatásával vehetnek 
át a Faluház információs pultjánál nyitva 
tartási időben. Gratulálunk nekik!
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DECEMBER VÉGÉIG JÓK A RÉGI IGAZOLVÁNYOK

Őstermelői igazolványok megújítása

Mezőőrök várják az észrevételeket

A mozgáskorlátozott egyesület tagjait 
várják a Faluházban

A még hatályos, barna színű őstermelői igazolványok a rajtuk 
szereplő érvényességi dátumra való tekintet nélkül kizárólag 
2016. december 31-ig érvényesek, jogfolytonosságuk meg-
szűnik. Az új, kártya alapú igazolványok igénylése 2016 
november-december hónapig lehetséges előre mutató hatály-
lyal. A kártya alapú őstermelői igazolványok igénylése 
kizárólag személyesen kezdeményezhető a Falugazdász iro-
dában. Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító jel, adószámot igazoló okirat, 
földhasználati lap (régi, nem kell újat kikérni!) valamint  a 
papír alapú, barna színű őstermelői igazolvány és annak 
adatnyilvántartó lapja.

Minden héten hétfőn 10 és 12 óra között tartanak fogadóórát 
mezőőreink a Védelmi Központban (Benke Gedeon utca 
33.). A településen foglalkoztatott két mezőőr elsősorban a 
külterülettel kapcsolatos ügyekben várja a lakosok észrevé-
teleit, bejelentéseit legyen szó az utak állapotáról, kóbor 
jószágokról, vagy termény, esetleg eszközlopásokról. Kérjük 
a lakosságot akkor is értesítsék mezőőreinket, ha a tanyás 
térségben rendszeresen látnak idegeneket, vagy gyanús autót. 
Természetesen a fogadóórákon kívül továbbra is tehetnek 
telefonon bejelentést: Gyuris Ernő: (30) 958-70-12; K. Tóth 
János: (30) 768-03-04.
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének 
bordányi csoportja 2016. november 16-án 15 órai kezdettel 
tartja soron következő évzáró és egyben vezetőségválasztó 
csoportgyűlését a bordányi Faluház rendezvénytermében! 
Az összejövetel napirendi pontjai a tervek szerint a követ-
kezők lesznek: éves beszámoló elfogadása, a Jelölőbizottság 
tájékoztatása, szavazás és egyebek. A napirendi pontok fon-
tosságára való tekintettel Árva Zoltánné csoporttitkár és a 
vezetőség feltétlenül számít a tagok megjelenésére!

 kerül sor. 
Szabályzat és a nevezési lap  a www.bordanysk.hu oldalon. 

SZEMÉLYESEN IS LEHET BEJELENTÉST TENNI

ÉVET ZÁRNAK A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

NOVEMBER VÉGÉN INDUL AZ ÚJ BAJNOKSÁG

Lehet nevezni a teremfoci bajnokságra
Idén is megrendezésre kerül a Bordányi Teremfoci Bajnok-
ság. A 2016/17-es bajnokság küzdelmeit megfelelő létszám 
esetén 2 ligában rendezik meg, a Titán Ligában 8 csapat 
nevezését várják, míg a Szenior Liga (betöltött 35. életévvel 
jelentkező játékosok vehetnek részt) küzdelmei minimum 4 
csapat jelentkezése esetén indul. A bajnokság küzdelmeire 
november 15-ig (keddig) lehet nevezést leadni. Minimum 7, 
maximum 12 játékossal lehet nevezni. A ligák mérkőzéseit 
4+1-es rendszerben játsszák, a játékidő 2×20 perc. A nevezési 
díjat közel 30%-al csökkentették a szervezők, hiszen a küz-
delmekre decemberben és januárban kerül sor, így egy csa-
patnak 18.000 Ft lesz a nevezési díja, amely tartalmazza a bí-
rói költségeket is. Nevezni a kitöltött nevezési lappal és a ne-
vezési díj befizetésével lehet Veres Gábornál (30/628-7109). 
A bajnokság első fordulójára november 30-án

04.25. H11.08. K

 Magyaros 
zöldborsóleves 
csipettésztával

Párizsi sertésszelet, petrezselymes 
burgonyával, káposzta saláta

Olaszos szószban sült csirkecomb, 
makaróni tésztával

Zöldséges 
rizsleves

Dijoni (mustár,tejföl,sajt) csirkemell 
petrezselymes rizzsel

04.25. H11.09. SZ

 Szárnyas aprólék 
leves

Paradicsomos húsgombóc, tört 
burgonya

Gombás tojással töltött sertésszelet 
rántva, párolt zöldséggel

Hamis 
gulyásleves Zúzapörkölt tésztával, cékla

04.25. H11.10. CS

Brokkoli 
krémleves vajas 
galuskával

 Csirkecomb filé paprikás tésztával

Göcseji bundás hús barackos rizzsel

Fejtett bableves Csülökpörkölt körömmel, sós 
burgonyával, csemege uborka

04.25. H11.11. P

Legényfogó 
leves

Ízes derelye

Krumplis tészta

Lencse gulyás 
füstölt tarjával Póréhagymás sertéstokány rizzsel

04.25. H11.07. H

Tarhonyaleves

Rakott zöldségek csirkehússal, 
sajtmártással

Köményes sertéssült vegyes körettel

Csontleves 
cérnametélttel

Borsos sertéstokány párolt rizzsel, 
vegyes vágott

IDŐJÓS

Zápor

Étkezési alma eladó! 
I. és II. osztályú.
Bordány, József A. u. 11.
Hegedűs Imre
30/313-5910 érd. esti órákban. 

Zápor


