
Az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola	farsangi	mulatsága	február	24-én	pénteken	kerül	megrendezésre.	Aznap	rövidített,	35	
perces	órákat	tartanak,	a	tanítási	idő	ennek	megfelelően	hamarabb	véget	ér.	Minden	délutáni	foglalkozás	elmarad.	
Programfelelősök	 Kissné	 Tóth	
Andrea	és	Petákné	Tóth	Sára.	Vár-
ható	 helyszínek	 a	 tornaterem	 és	
az	 iskola	 földszinti	 termei,	 folyo-
sói.	 A	 rendezvény	 tombolajegy	
árusításával	kezdődik	a	12-es	te-
remben	13	és	14	óra	között,	majd	
azt	 követően	 a	 tornateremben	
folytatódik.	 A	 tombolajegy	 ára	
100	Ft/db.	A	 jelmezesek	az	öltö-
zőkben	 gyülekeznek	 13:30-tól	
(alsósok	a	tornaterem	öltözőiben,	
felsősök	a	14-es	teremben),	a	töb-
biek	 a	 tornateremben,	 ahol	 már	
vidám	farsangi	zenéket	lehet	hall-
gatni.	Kijelölt	 ruhatár	a	13-as	 te-
rem.	 14	 órakor	 rövid	 versekkel,	
énekkar	dalaival	 kezdődik	 a	 kar-
nevál.	Ezt	követi	a	jelmezesek	fel-
vonulása,	bemutatkozása,	a	zsűri	pontozása.	Amíg	a	zsűri	döntéshozatalra	elvonul,	az	iskola	táncosai	rövid	bemutatót	
tartanak	Roszkos	Annamária	tánctanár	irányításával.	Egykori	tanítványunk,	Pető	András	bűvészmutatványokkal	szó-
rakoztatja	a	közönséget.	Eredményhirdetés,	jutalmak	átadása	a	tornateremben.	Kategóriánként	az	első	három	helye-
zett	jutalma	torta,	az	egyéb	díjak	beszerzése	folyamatban,	majd	diszkó	a	folyosón,	büfé	a	tornateremben.	A	tombola	hú-
zása	egy	vagy	több	részletben	fog	megtörténi,	az	ajándéktárgyak	mennyiségének	függvényében.	A	program	az	alsós	ta-
nulóknak	17:00-ig	tart,	szülői	felügyelettel	18:00-ig,	a	felsősök	19:30-ig	maradhatnak,	majd	pakolás,	takarítás	20:00-
ig.		A	tombolához,	a	jelmezesek	jutalmazásához	január	30-tól	február	20-ig	köszönettel	fogadnak	felajánlásokat	az	is-
kola	titkárságán,		minden	nap	7:30-tól	16:00-ig.

ár	1-jén.	A	véradás	nagyon	sikeres	volt,	a	tervezett	véradók	
száma	70	fő	volt,	ebből	60	fő	jelent	meg,	a	befejezett	véra-
dások	száma	51	fő,	9	főt	szűrtek	ki	egyéb	indokok	miatt.	A	
kiszűrés	okai	lehettek:	nátha,	torokgyulladás,	herpesz,	kis-	
és	nagyműtétek	utáni	állapot.	Fogászati	kezelések	(pl.	gyö-
kérkezelés)	után	1	hónap	a	kivárási	idő.	Füllyukasztás,	te-
toválás	után	fél	év	a	kivárási	idő,	antibiotikum	szedése	után	
még	10	napnak	kell	eltelnie.	Fertőző	betegségek,	HIV	ve-
szélyeztetettség,	vérképzőszervi	betegségek,	alacsony	he-
moglobin	szint,	vérszegénység,	kezeletlen	magas	vérnyo-
más.	Két	első	véradó	is	megjelent,	aminek	nagyon	örültek	a	
szervezők.	Egyetlen	véradással	három	betegen	segíthet:	a	
levett	 vérből	 plazmakészítmények,	 vörösvérsejt-	 és	 vér-
lemezke-koncentrátum	készül.	A	véradás	a	véradó	egész-
ségét	is	szolgálja,	hiszen	a	kötelező	tesztek	elvégzése	után	
nemcsak	a	vércsoportját	 ismerheti	meg,	a	szűrővizsgálat	
kiterjed	a	HIV,	a	Hepatitisz-B,	a	Hepatitsz-C,	a	szifilisz	ki-
mutatására	is.	A	szervezők	köszönik	a	véradóknak	a	segít-
séget,	legközelebb	is	szeretettel	várnak	mindenkit!

MEGFELELŐ	LÉTSZÁMÚ	VÉRADÓ	JELENT	MEG	

Véradás	 a	 Retro	 buli	 jegyében	 	 	

Retro	véradást	szervezett	a	Faluház	és	a	Magyar	Vörös-
kereszt	délután	3	órától	a	Faluház	nagytermében	febru-
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TOMBOLA	NYEREMÉNY	FELAJÁNLÁSAIT	MEGTEHETI	AZ	ISKOLA	TITKÁRSÁGÁN	FEBRUÁR	20-IG

Farsangi	buli	az	Ádám	Jenő	Általános	Iskolában
Az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola	farsangi	mulatsága	február	24-én	pénteken	kerül	megrendezésre.	Aznap	rövidített,	35	
perces	órákat	tartanak,	a	tanítási	idő	ennek	megfelelően	hamarabb	véget	ér.	Minden	délutáni	foglalkozás	elmarad.	
Programfelelősök	 Kissné	 Tóth	
Andrea	és	Petákné	Tóth	Sára.	Vár-
ható	 helyszínek	 a	 tornaterem	 és	
az	 iskola	 földszinti	 termei,	 folyo-
sói.	 A	 rendezvény	 tombolajegy	
árusításával	kezdődik	a	12-es	te-
remben	13	és	14	óra	között,	majd	
azt	 követően	 a	 tornateremben	
folytatódik.	 A	 tombolajegy	 ára	
100	Ft/db.	A	 jelmezesek	az	öltö-
zőkben	 gyülekeznek	 13:30-tól	
(alsósok	a	tornaterem	öltözőiben,	
felsősök	a	14-es	teremben),	a	töb-
biek	 a	 tornateremben,	 ahol	 már	
vidám	farsangi	zenéket	lehet	hall-
gatni.	Kijelölt	 ruhatár	a	13-as	 te-
rem.	 14	 órakor	 rövid	 versekkel,	
énekkar	dalaival	 kezdődik	 a	 kar-
nevál.	Ezt	követi	a	jelmezesek	fel-
vonulása,	bemutatkozása,	a	zsűri	pontozása.	Amíg	a	zsűri	döntéshozatalra	elvonul,	az	iskola	táncosai	rövid	bemutatót	
tartanak	Roszkos	Annamária	tánctanár	irányításával.	Egykori	tanítványunk,	Pető	András	bűvészmutatványokkal	szó-
rakoztatja	a	közönséget.	Eredményhirdetés,	jutalmak	átadása	a	tornateremben.	Kategóriánként	az	első	három	helye-
zett	jutalma	torta,	az	egyéb	díjak	beszerzése	folyamatban,	majd	diszkó	a	folyosón,	büfé	a	tornateremben.	A	tombola	hú-
zása	egy	vagy	több	részletben	fog	megtörténi,	az	ajándéktárgyak	mennyiségének	függvényében.	A	program	az	alsós	ta-
nulóknak	17:00-ig	tart,	szülői	felügyelettel	18:00-ig,	a	felsősök	19:30-ig	maradhatnak,	majd	pakolás,	takarítás	20:00-
ig.		A	tombolához,	a	jelmezesek	jutalmazásához	január	30-tól	február	20-ig	köszönettel	fogadnak	felajánlásokat	az	is-
kola	titkárságán,		minden	nap	7:30-tól	16:00-ig.

Akár	Robin	Hood-dal	is	találkozhat		

MEGFELELŐ	LÉTSZÁMÚ	VÉRADÓ	JELENT	MEG	

Véradás	 a	 Retro	 buli	 jegyében	 	 	

Retro	véradást	szervezett	a	Faluház	és	a	Magyar	Vörös-
kereszt	délután	3	órától	a	Faluház	nagytermében	febru-

Néhányan	a	nap	hősei	közül		



JEGYEKHEZ	MÁR	CSAK	PÁR	NAPIG	JUTHAT	HOZZÁ	

Jótékonysági	bál	az	óvodásokért

Szeretettel	 meghívják	 Önt	 és	 kedves	 Családját	 a	
bordányi	 Apraja-falva	 Óvoda	 és	 Bölcsőde	 által	 szer-
vezett	jótékonysági	estre,	amely	2017.	február	18-án	a	
Faluházban	kerül	megrendezésre.	Belépőjegy	ára:	3500	
Ft/fő,	illetve	gyerekeknek	1500	Ft/fő,	amely	a	svédasz-
talos	 vacsorát	 is	 tartalmazza.	 Tombola	 felajánlásokat	
örömmel	fogadnak!	Vendégek	fogadása	este	hat	és	hét	
óra	között.	A	zenéről	a	Rácz-band	zenekar	gondoskodik.	
Jegyek	az	óvodában	elővételben	február	13-ig	megvásá-
rolhatóak!	Mindenkit	szerettel	várnak	a	szervezők.	

AKIKHEZ	SEGÍTSÉGÉRT	FORDULHAT		A	BAJBAN		

Az	 Egyenlő	 Bánásmód	 Hatóság	
2017.	 februári	 ügyfélfogadása	 	 	
Tudja	 Ön,	 hogy	 hová	 fordulhat	 segítségért,	 ha	 neme,	
egészségi	 állapota,	 fogyatékossága,	 bőrszíne,	 politikai	
vagy	más	 véleménye,	 anyasága	 (terhessége),	 életkora,	
vagyoni	helyzete,	stb.	miatt	kedvezőtlenebb	bánásmód-
ban	részesül(t),	mint	amelyben	más,	Önnel	összehason-
lítható	helyzetben	levő		személy	vagy	csoport?	Az	Egyen-
lő	 Bánásmód	 Hatóság	 autonóm	 államigazgatási	 szerv,	
amely	diszkriminációs	ügyekben	az	egész	ország	terü-
letéről	 fogadja	a	panaszokat.	A	megyei	egyenlő	bánás-
mód-referenst	az	alábbi	ügyfélfogadási	helyeken	és	idő-
pontokban	 keresheti	 személyesen,	 telefonon,	 vagy	 e-
mailben:	Dr.	Kiss	Éva	a	0630/275-2520-os	telefonszá-
mon	 vagy	 kissevadr@invitel.hu	 e-mail	 címen.	 Állandó	
ügyfélfogadás:	 SINOSZ	 Csongrád	 Megyei	 Szervezete	
(6722	Szeged,	Bartók	Béla	tér	4.	18-as	kapucsengő).	Tel:	
06	70/377-5720.	Február	17-én:	9:00-13:00	óra	között.	
Idősek	Közösségi	Központjában	–	Senior	Center	(6721	
Szeged,	Eszperantó	u.	1.).	Telefonszám:	06	62/	648-132.	
Február	23-án:	12:00-16:00	óra	között.

EZÜSTÉREMMEL	 ZÁRTUK	 AZ	 U13-AS	 KUPÁT

Szombaton	a	tízévesek	fociznak

Az	elmúlt	hétvégén	rendezték	a	Start	Kupa	2017	követ-
kező	csoportmérkőzéseit.	A	döntőben	ugyan	büntetők-
kel	 vereséget	 szenvedtek	 U13-as	 focistáink	 a	 szegedi	
DAFC	csapatától,	de	összességében	így	is	szépen	szere-
peltek	a	nyolccsapatos	mezőnyben	Retek	Flórián	tanít-
ványai.	A	Foliaplast-Bordány	SK	csapatából	különdíjban	
részesült	 Czékus	 Péter,	 aki	 a	 gólkirályi	 címet	 szerezte	
meg,	míg	Meszes	Patrikot	a	legjobb	hazai	játékosnak	vá-
lasztották	 az	 utánpótlásedzők.	 A	 hétvégén	 az	 U10-es	
korosztály	mérkőzéseivel	folytatódik	a	küzdelem,	ezút-
tal	is	nyolc	együttes	küzd	meg	kupagyőzelemért	(Rendőr	
TE,	AFK	Ada	(SRB),	Hódmezővásárhelyi	FC,	Szőregi	RSE,	
KSE	Balástya,	Kiskőrös,	Szilády	RFC,	Foliaplast-Bordány	
SK).	Kezdés	szombaton	9	órakor,	helyosztók	15	órától,	
míg	a	döntő	16:30-kor	a	Bordányi	Sportcsarnokban!	Sok	
szeretettel	várnak	mindenkit!

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
2017. február 14-én és 21-én 14:30-kor fogadóórát 

és tagdíjbeszedést tartunk a Faluházban. 
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AKIKHEZ	SEGÍTSÉGÉRT	FORDULHAT		A	BAJBAN		

Az	 Egyenlő	 Bánásmód	 Hatóság	
2017.	 februári	 ügyfélfogadása	 	 	
Tudja	 Ön,	 hogy	 hová	 fordulhat	 segítségért,	 ha	 neme,	
egészségi	 állapota,	 fogyatékossága,	 bőrszíne,	 politikai	
vagy	más	 véleménye,	 anyasága	 (terhessége),	 életkora,	
vagyoni	helyzete,	stb.	miatt	kedvezőtlenebb	bánásmód-
ban	részesül(t),	mint	amelyben	más,	Önnel	összehason-
lítható	helyzetben	levő		személy	vagy	csoport?	Az	Egyen-
lő	 Bánásmód	 Hatóság	 autonóm	 államigazgatási	 szerv,	
amely	diszkriminációs	ügyekben	az	egész	ország	terü-
letéről	 fogadja	a	panaszokat.	A	megyei	egyenlő	bánás-
mód-referenst	az	alábbi	ügyfélfogadási	helyeken	és	idő-
pontokban	 keresheti	 személyesen,	 telefonon,	 vagy	 e-
mailben:	Dr.	Kiss	Éva	a	0630/275-2520-os	telefonszá-
mon	 vagy	 kissevadr@invitel.hu	 e-mail	 címen.	 Állandó	
ügyfélfogadás:	 SINOSZ	 Csongrád	 Megyei	 Szervezete	
(6722	Szeged,	Bartók	Béla	tér	4.	18-as	kapucsengő).	Tel:	
06	70/377-5720.	Február	17-én:	9:00-13:00	óra	között.	
Idősek	Közösségi	Központjában	–	Senior	Center	(6721	
Szeged,	Eszperantó	u.	1.).	Telefonszám:	06	62/	648-132.	
Február	23-án:	12:00-16:00	óra	között.

EZÜSTÉREMMEL	 ZÁRTUK	 AZ	 U13-AS	 KUPÁT

Szombaton	a	tízévesek	fociznak

Az	elmúlt	hétvégén	rendezték	a	Start	Kupa	2017	követ-
kező	csoportmérkőzéseit.	A	döntőben	ugyan	büntetők-
kel	 vereséget	 szenvedtek	 U13-as	 focistáink	 a	 szegedi	
DAFC	csapatától,	de	összességében	így	is	szépen	szere-
peltek	a	nyolccsapatos	mezőnyben	Retek	Flórián	tanít-
ványai.	A	Foliaplast-Bordány	SK	csapatából	különdíjban	
részesült	 Czékus	 Péter,	 aki	 a	 gólkirályi	 címet	 szerezte	
meg,	míg	Meszes	Patrikot	a	legjobb	hazai	játékosnak	vá-
lasztották	 az	 utánpótlásedzők.	 A	 hétvégén	 az	 U10-es	
korosztály	mérkőzéseivel	folytatódik	a	küzdelem,	ezút-
tal	is	nyolc	együttes	küzd	meg	kupagyőzelemért	(Rendőr	
TE,	AFK	Ada	(SRB),	Hódmezővásárhelyi	FC,	Szőregi	RSE,	
KSE	Balástya,	Kiskőrös,	Szilády	RFC,	Foliaplast-Bordány	
SK).	Kezdés	szombaton	9	órakor,	helyosztók	15	órától,	
míg	a	döntő	16:30-kor	a	Bordányi	Sportcsarnokban!	Sok	
szeretettel	várnak	mindenkit!

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
2017. február 14-én és 21-én 14:30-kor fogadóórát 

és tagdíjbeszedést tartunk a Faluházban. 

A	csoport	legjobb	játékosai		

JEGYEKHEZ	MÁR	CSAK	PÁR	NAPIG	JUTHAT	HOZZÁ	

Jótékonysági	bál	az	óvodásokért

Szeretettel	 meghívják	 Önt	 és	 kedves	 Családját	 a	
bordányi	 Apraja-falva	 Óvoda	 és	 Bölcsőde	 által	 szer-
vezett	jótékonysági	estre,	amely	2017.	február	18-án	a	
Faluházban	kerül	megrendezésre.	Belépőjegy	ára:	3500	
Ft/fő,	illetve	gyerekeknek	1500	Ft/fő,	amely	a	svédasz-
talos	 vacsorát	 is	 tartalmazza.	 Tombola	 felajánlásokat	
örömmel	fogadnak!	Vendégek	fogadása	este	hat	és	hét	
óra	között.	A	zenéről	a	Rácz-band	zenekar	gondoskodik.	
Jegyek	az	óvodában	elővételben	február	13-ig	megvásá-
rolhatóak!	Mindenkit	szerettel	várnak	a	szervezők.	

Pillanatkép	a	tavalyi	bálról		
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