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November	8-án,	szerdán	Tanács	Gábor	polgármester	fogadta	az	NMI	Művelődési	Intézet	Heves,	Fejér,	So-
mogy,	Borsod–Abaúj-Zemplén,	Szabolcs-Szatmár-Bereg	 és	Hajdú-Bihar	megyéből	 érkezett,	polgármeste-
rekből	és	közművelődési	szakemberekből	álló	delegációját	a	Faluházban.	Az	NMI	Művelődési	Intézet	tapasz-
talati	 tanulási	 programjának	 célja,	 telepü-
lésfejlesztési,	 település	 megtartó	 képessé-
get	javıt́ó,	közösségi	kezdeményezéssel	lét-
rejövő	 jó	 gyakorlatok	megismerése.	 Olyan	
településeket	 választva,	 melyek	 az	 önellá-
tás,	önfenntartás	tekintetében,	valamint	az	
aktıv́	civil	közösségi	élet	és	a	település	érté-
keinek	megtartásában,	 jövőnek	történő	 át-
örökı́tésében	 értékes	 tapasztalatokat	 hal-
moztak	fel,	és	mely	tapasztalatok,	gyakorla-
tok	jó	példaként	szolgálhatnak.	A	látóút	ke-
retében	a	résztvevők	Bordánnyal	ismerked-
tek.	Elsőként	polgármesterünk	köszöntötte	
a	vendégeket,	majd	röviden	bemutatta	a	te-
lepülést.	Beszélt	arról,	hogy	az	önkormány-
zat	mely	intézkedései	mutatnak	a	település	
megtartó	erejének	növelése	és	az	otthonosság	irányába.	Bemutatta	a	falu	jövőképét,	kiemelve	sikeres	helyi	
programokat.	Ezt	követően	Masir	Norbert	az	önkormányzat	ifjúsági	referense	mutatta	be	a	település	ifjúsági	
helyzetét,	majd	Börcsök	Roland	faluházvezető	kalauzolta	el	a	vendégeket	a	Faluházban,	bemutatva	a	prog-
ramszervezési	folyamatokat,	mit,	miért	és	hogyan	valósıt́ottak	meg	az	elmúlt	évek	során.	A	22	fős	csoport	ezt	
követően	ellátogatott	a	helyi	zöldség-gyümölcs	feldolgozó	üzemébe,	majd	pedig	a	Hermina	tanyára.

A	DELEGÁCIÓ	MEGKÓSTOLHATTA	A	HELYBEN	KÉSZÜLT	CUKOR-	ÉS	ADALÉKMENTES	IVÓLEVEKET

Hét	megyéből	érkeztek	vendégek	Bordányba		

SZÓKIRAKÓ	ÉS	BINGÓ	TÁRSASJÁTÉKOKKAL	VÁRJÁK	KEDDEN	KORA	DÉLUTÁN	A	JÁTSZANI	VÁGYÓKAT

Nyílt	napokat	rendez	az	ISZEK	november	21.	és	22.	között		
Az	Integrált	Szociális	és	Egészségügyi	Központ	
szeretettel	meghívja	Önt	2017.	november	21.	és	
22.	között	megrendezésre	kerülő	nyílt	napjára.	A	
rendezvény	célja,	hogy	az	érdeklődők	közvetle-
nül	megismerjék	az	intézmény	mindennapi	éle-
tét,	valamint	kedvük	szerint	aktív	részesei	is	le-
gyenek.	A	program	keddi	napjának	kiemelt	 té-
mája	az	idősgondozás-,	betegápolás-,	mely	alka-
lomból	 igyekszünk	 olyan	 készségfejlesztő	 gya-
korlatokat	 bemutatni,	 melyek	 alkalmazhatók	
otthoni	körülmények	között	is	a	mindennapok-
ban.	Helyszíne:	Hóvirág	Idősek	Klubja	Bordány,	
Kossuth	 utca	 53/2.	 A	 program	 szerdai	 napján	
szeretnénk	felhívni	a	figyelmet	a	mentális	egész-
ség	megőrzésének	fontosságára.	A	klubfoglalko-

zással	célunk,	hogy	a	résztvevők	megtapasztalják	a	közösséghez	tartozás	pozitív	hatását,	az	alkotás	örömét,	
az	új	ismeretszerzés	lehetőségét.	Helyszín:		Mentali	Csoport	Bordány,	Szent	István	tér	1.	A	nyílt	nap	alkalmá-
val	intézményi	épületeinket	megtekinthetik!	Szeretettel	és	szerény	vendéglátással	várunk	mindenkit.
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SZERDÁNKÉNT	TEREMFOCI	A	SPORTCSARNOKBAN

Nyolc	csapattal	kezdődtek	meg	a	
küzdelmek	a	tornateremben
November	15-én	(szerdán)	megkezdődtek	a	Bordá-
nyi	Teremlabdarúgó	Bajnokság	küzdelmei.	O� sszesen	
nyolc	csapat	nevezett	az	idei	rangadókra.	A	mérkő-
zéseket	szerdai	napokon	rendezik	meg	a	Sportcsar-
nokban.	A	november	22-i,	2.	fordulóban,	18:30-tól	a	
Szeszpanyol	a	Szabadnaposokkal,	19:20-tól	a	Vakok	a	
Club	1001-el,	20:10-kor	a	Plastic	Master	a	Kapufa	FC-
vel	és	21:00-tól	Ruzsa	U� llés	ellen	méri	össze	erejét.

NŐI	KÉZISEINK	SZOMBATON	ITTHON	JÁTSZANAK

Csongrádon	a	megye	I-es	csapat
Női	kézilabdázóink	ismét	hazai	pályán	szerepelnek,	
szombaton	17	órától	a	Hódemzővásárhelyi	KE	csapa-
tát	fogadják	a	Sportcsarnokban.	A	mérkőzés	megte-
kintése	 ingyenes,	sok	szeretettel	várják	a	szurkoló-
kat!	U14-es	focistáink	pénteken	13	órától	Zsombón	
zárják	az	őszt,	előkészıt́őseink	győzelmükkel	bebiz-
tosıt́hatják	az	első	helyezésüket.	A	Bordány	II	és	az	ifi	

már	 lejátszotta	utolsó	bajnokiját,	mıǵ	 a	női	 focisok	
vasárnap	 13	 órától	 a	 Petőfi	 utcai	 Sportpályán	 a	
Csanytelek	ellen	zárnak.	Megye	I-es	focicsapatunk	ér-
tékes	pontot	szerzett	az	elmúlt	héten	a	SZVSE	ottho-
nában,	szombaton	13	órától	pedig	az	eddigi	legnehe-
zebb	erőpróba	vár	a	társaságra	Csongrádon.

MIHAMARABB	JELEZZE	RÉSZVÉTELI	SZÁNDÉKÁT

Tájékoztatót	 tart	 a	 Falugazdász
A	Nemzeti	Agrárgazdasági	Kamara	megbıźásából	 a	
helyi	falugazdász	tisztelettel	meghıv́ja	O� nt	a	Elektro-
nikus	adatszolgáltatások	teljesıt́ ésével	és	határidejé-
vel	 kapcsolatos	 tájékoztatás	 tárgyában	 tartott	 cso-
portos	tájékoztatásra.	A	rendezvény	november	27-én	
(hétfőn)	17:00	és	18:00	között	tartják	a	Faluházban.	
Az	előadást	Tóth	András	fogja	tartani.	A	tájékoztató	
témái	között	szerepel	a	gazdálkodási	naplóval,	a	nit-
rát	 adatszolgáltatással	 és	 a	 	másodvetés	bejelenté-
sekkel	 kapcsolatos	 tudnivalók	 és	 egyéb	 aktuálisan	
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Bakonyi	borda	galuskával
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felmerülő	teendők.	Kérjük	részvételi	szándékát	leg-
később	november	24-ig	(péntekig)	jelezze	a	www.	
nak.hu	 portálon	 az	 e-Irodába	 való	 bejelentkezést	
követően,	vagy	a	toth.andras2@	nak.hu	cıḿen	vagy	
a	+36303273077	telefonszámon!

A	LEGSZEBB	RAJZOK	JUTALOMBAN	RÉSZESÜLNEK

„Tökéletes	karácsonyom”	rajzpályázat
A	Faluház	és	Könyvtár	Mikulása	és	manói	immáron	
második	 alkalommal	 rajzpályázatot	 hirdetnek	
„Tökéletes	 karácso-
nyom“	cıḿmel.	Az	el-
készült	művek	kiállı-́
tásra	 kerülnek,	majd	
azokat	 a	Mikulás	 ér-
tékeli. 	 A	 legszebb	
munkákat	 Advent	 2.	
vasárnapján,	az	adventi	vásáron	dıj́azzuk.	A	rajzok	
három	kategóriában	kerülnek	értékelésre:	óvodás,	
alsós	és	felsős	kategóriákban.	A	műveket	2017.	de-
cember	6-ig	kérjük	leadni	a	Faluház	pultjánál.	A	pa-
pıŕ	hátuljára	kérjük	feltüntetni	a	nevet	és	az	osztályt.
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33-as mezben Nagy Torma R.
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