
Bordányi    Hírek
EBBEN AZ ÉVBEN IS VÁRNAK MINDENKIT A KUSZA ÁLTAL SZERVEZETT TÁNCOS RENDEZVÉNYRE

Tizenegyedik Retro bulit és Retro véradást szerveznek a Bordányi Faluházban
Tizenegy éve minden év február első péntekén a Kulturális és Szabadidős Egyesület által kerül megrendezésre a RETRO buli 
elnevezésű rendezvény, ahol a vendégek élőzenére, a 70′ 80′ 90′-es évek slágereire szórakozhatnak. 2016. február 5-én, pénte-
ken is várják a bulizni vágyókat a bordányi Faluház nagytermébe. A rendezvény este 8-kor kezdődik és a tervek szerint hajnali 2-
ig tart majd, a belépő 1500 Ft lesz. Az élőzenei talpalávalóról idén a Green 6 zenekar gondoskodik majd, az est házigazdája pedig 
Boki lesz. A vendégeket a Vadgesztenye Étterem büféje várja, és ruhatár is üzemel majd. Az idei Retro buliban is retro 
fényképezkedésre várják a bulizó fiatalokat és időseket egyaránt. 21:00 és 23:00 óra között keressék a RETRO ROOM-ot! A 
program bevételét a helyi ifjúsági élet fellendítésére fordítják a szervezők. A buli bekerült a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű 
országos akcióba is, melyhez településünk már negyedik éve csatlakozik. Az akció célja a művelődési házak és közösségi terek, 
valamint az abban folyó közösségi és kulturális munka nép-
szerűsítése. Az egész országot érintő akcióval, valamint a 
televíziós és rádiós kampánnyal szeretnék ráirányítani a figyel-
met a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és 
szervezetek sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött kö-
zösségépítő szerepére. A rendezvény előtt immár negyedik alka-
lommal szervez Retro véradást a Bordányi Faluház a Magyar 
Vöröskereszt Területi Szervezetével közösen. 2016. február 4-
én, csütörtökön 14:00 és 18:00 óra között a Faluházba várják a 
segíteni vágyókat. Minden véradót szendviccsel és ásvány-
vízzel várnak, valamint minden segíteni szándékozó ajándékba 
kap egy-egy belépőjegyet a makói Hagymatikum Fürdőbe és a 
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe, valamint egy 
Hungerit virsli kupont. Véradó lehet minden 18-60 év közötti, 
több, mint 50 kg súlyú, egészséges ember. Arra kérik a véradó-
kat, hogy személyi igazolványukat, TAJ- és lak-címkártyájukat 
vigyék magukkal. Adj vért és ments meg három életet!

ŐSTERMELŐI HOSSZABBÍTÁS A 2016-OS ÉVRE

Bordányi Falugazdász aktuális hírei
Akinek 2015.12.31-én lejárt az őstermelői igazolványa a 
folyamatosság miatt keresse fel falugazdászát január-február 
hónapban. [Visszamenőleges hatállyal (2016.01.01.) csak 
2016.03.19-ig adható ki.]
Őstermelői igazolvány 2016. érvényesítéséhez, kiváltásához 
minden esetben szükséges: Földhasználati lapszemle (régi, 
ha az adatok még helyesek). Az őstermelői igazolványon lévő 
minden tagnak be kell mutatni: Adókártya/Adóazonosító jel, 
Lakcímkártya és személyigazolvány, Egyéb azonosító(k) /pl: 
regisztrációs szám, adószám, stb./
Értékesítéskor együttesen kell meglennie: Őstermelői iga-
zolvány, Értékesítési betétlap(ok), Hitelesített Adatnyilván-
tartó Lap. 
2016. március 19-ig lehet az Őstermelői igazol-ványokat 
visszamenőleges (2016.01.01-i) érvényességgel meg-
hosszabbítani. 2016-tól az őstermelőket érintő VÁLTOZÁS-
ról előadás lesz! A változásokról addig is bővebb 
felvilágosítás a falugazdász irodában kérhető.

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 03. szám

ÚJABB FONTOS FEJLESZTÉS A GYEREKEKNEK

Elkészült a sószoba az Óvodában
Régóta tervezett és 
dédelgetett álma volt 
a z  A p r a j a - f a l v a  
Óvoda és Bölcsőde 
dolgozóinak egy só-
szoba kialakítása, ám 
eddig nem volt rá le-
hetőség és főleg a-
nyagi fedezet. 2015 
decemberében  a  
szorgos és takarékos 
gazdálkodásnak hála 
az intézmény költ-
ségvetése elbírta a 
sószoba kialakítását, 
mely fejlesztés 2016. 
január 19-ére már 
meg is valósult. A be-
ruházás 600.000 fo-
rintba került, mely tartalmaz 6 négyzetméter sófalat, egy 
világító prizmát és egy só generátort. A hat óvodai és az egy 
bölcsődei csoportoknak rendszeresen lesz lehetősége a só-
szoba használatára. Egy-egy csoport alkalmanként 10-15 
percet fog tudni eltölteni a sószobában. Remélik, hogy ezáltal 
a felső légúti megbetegedések száma csökkenni fog.

A RETRO ROOM-ban idén is lehet fényképeszkedni

Tekintse meg Ön is 
legújabb videós hír-
anyagunkat a „Hírek 
Bordányból“ elneve-
zésű youtube csator-
nánkon!



követően február közepén az U15-ös és U19-es csapatoknak 
is hasonló viadalt szerveznek Bordányban.
Az utánpótlás tornákról részletes beszámoló, valamint fotó és 
videó összeállítás látható a Bordány Sportkör facebook kö-
zösségi oldalán és a bordanysk.hu internetes felületen is!

SIKERESEN SZEREPELTEK SPORTOLÓINK

Tollaslabda Diákolimpia Bordányban
Január 17-én, vasárnap Bordányban került megrendezésre a 
Megyei Tollaslabda Diákolimpia. A Sportcsarnokban már 
reggel 9-kor kezdődtek a mérkőzések, külön öröm, hogy a 
bordányiak 27 fővel képviseltették magukat a rendezvényen! 
A különböző korcsoportokra osztott versenyen a hazai, azaz 
bordányi sportolók sikeresen szerepeltek, hiszen 12-en to-
vább is jutottak a Területi Diákolimpiára, melyet február 7-én 
rendeznek Szegeden. A kedves szülőknek, anyukáknak kö-
szönhetően a résztvevő gyerekeket megvendégelték süte-
ménnyel és gyümölccsel. A szervezők köszönetüket fejezik 
ki mindazoknak, akik a tollaslabdázókat segítik bármilyen tá-
mogatással, felajánlással. Részletes beszámoló és  eredmé-
nyek a Bordányi Napló januári számában olvashatók majd.

A 2016-OS ÉV ELSŐ FOGADÓÓRÁJA 

Mozgáskorlátozott hírek
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! 
Szeretettel tudatjuk, hogy 2016. január 26-
án, kedden 10:00 órától 12:00 óráig fo-
gadóórát tartunk a Faluházban. Minden 
tagtársunkat szeretettel várjuk!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség
 

 Étkezési ALMA eladó. 
 Érdeklődni: Hegedűs Imre, 
 tel.: 30/313-5910, az esti órákban.

ISZEK FELHÍVÁSA A BORDÁNYI LAKOSOKHOZ

Ruhaanyag felajánlásokat várnak
A hamarosan induló, varráshoz kapcsolódó kézműves foglal-
kozáshoz várjuk az Önök számára feleslegessé vált ruha-
anyagokat, méterárukat, cérnát, hímzőfonalat, fonalat, illetve 
bármilyen varráshoz használható eszközeiket. A felajánlásra 
szánt anyagokat leadhatják az Integrált Szociális és Egész-
ségügyi Központban. Köszönjük!

MEGKEZDŐDIK AZ IDEI  FARSANGI SZEZON

Iskolai Farsang a Sportcsarnokban
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai, pedagógusai és a szülői munkaközösség tagjai 
minden érdeklődőt sok szeretettel várnak, a 2016. 01. 30-án 
14 órakor a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő SULI 
FARSANG-ra. A belépés díjtalan, viszont a rendezvény nem 
titkolt célja, hogy a program ideje alatt kihelyezett urnába 
minél több felajánlás érkezzen, amelyből az oktatáshoz szük-
séges informatikai eszközök beszerzése valósul meg. 

TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI SZOLGÁLATRÓL

Gyermekvédelmi készenléti szolgálat
A készenléti szolgálat célja: a Család és Gyermekjóléti 
központ nyitvatartási idején kívül, krízishelyzet esetére a 
Járás Közigazgatási területén élő lakosság számára, a csa-
ládban és a gyermeknevelésben felmerülő azonnali segítség, 
tanácsadás, és tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálat állandóan hívható telefonszáma:  06-
30/257-72-43. A telefonszám hívásával a készenlétben lévő 
munkatárs szakszerű segítséget nyújt a krízishelyzetben lévő 
egyén /család számára

A RENDŐR TE GYŐZELMÉT HOZTA A HÉTVÉGE

Folytatódott a START  2016 Kupa
Január 16-án, szombaton folytatódott a Bordány Sportkör 
által szervezett Start 2016 Kupa, ezúttal az U9-es korosz-
tálynak. A jó hangulatú és ezúttal is színvonalas teremfoci 
tornán a harmadik helyet a kiskunhalasi Szilády RFC szerez-
te meg, a kupagyőztes pedig a döntőben a hazai Bordány SK 
csapatát felülmúló Rendőr TE együttese lett. A Start 2016 
Kupa ezzel még nem ért véget, hiszen egy kis pihenőt 
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01.26. K A
Brokkkolikrémleves 
csipettésztával B

Sajttal töltött csirkemell rántva, 
burgonyapürével, kompót

Bakonyi borda galuskával

C

B

C
Tojásleves 
kenyérkockával Bácskai rizses hús, káposzta salátával

01-13. H12.27. SZ A
Csirkeaprólék 
leves cérnácska B

Tejfölös tökfőzelék, rántott bordával

Körömpörkölt csülökkel 
sósburgonyával, csemege uborka

C

B

C
Magyaros 
csicseriborsó
leves

Vadas karaj penne tésztával

04.25 H01.28. CS A
Tavaszi 
zöldségleves B

Afrikai harcsafilé párizsi bundában, zöldséges 
rizzsel, joghurtos majonézes öntettel

Töltött csirkecomb 
burgonyapürével, befőtt

C

B

C
Burgonya-
gombóc leves Sertéstokány gazdagon, tésztával

04.25. H01.29. P A
Kapros zöldbabos 
gulyás (sertés lapoc-
ka, füstölt tarja) B

Grízes metélt

Tojásos tészta fejes saláta

C

B

C
Újházi 
tyúkhúsleves

Sült kolbász, vegyes körettel

A
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04.25. H01.25.H A
Fokhagymás 
karfiolleves B

Almamártás törtburgonyával, sült 
csirkecomb filével

Marhapörkölt tarhonyával, vegyes 
vágott

C

B

C
Hamis 
gulyásleves Rántott sajt rizibizivel, tartár mártás

A
A1

2
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