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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

A HOMOKHÁTSÁG SZÍVE SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TÖBB DÍJAT ÉS PÁLYÁZATOT IS MEGNYERT A HÉTVÉGÉN

Bordányi elismerés Budapesten a 79. OMÉK-on
Szeptember 26-29. között a HUNGEXPO területén rendezték meg a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt. Az OMÉK-on a község történetében először bordányi kiállítóval is találkozhattunk, hiszen a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet egy saját húsz négyzetméteres standon mutatkozott
be. A négy nap során a Legjava termékcsaládot népszerűsítették a szövetkezet dolgozói. A kóstoltatókkal és
programokkal színesített bemutatkozás eredménye mindenképpen
pozitív lett, hiszen több százan látogatták meg a standot, sok szakmai
partner is érdeklődött a bordányi
finomságok után. A szociális szövetkezet eddigi munkáját két ízben is
elismerték a rendezvény ideje alatt.
Elsőként a Földrajzi árujelzők a versenyképesség szolgálatában elnevezésű konferencia ünnepi megnyitóján vehette át Frankné Varga Katalin a Homokhátság Szíve Szociális
Szövetkezet elnöke Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes
államtitkár úrtól a Hagyomány és
Innováció díj az agrárgazdaságban
pályázat keretében bemutatott Legjava termékcsalád előállításának példamutató társadalmi innovációs tevékenységéért kiállított elismerő oklevelet.
Szombaton érkezett a következő jó hír, a szövetkezet közel háromszáz pályázó közül a legjobb tíz közé jutott a
Hungaricool SPAR innovációs versenyen. Nyertesként jövő tavasztól a Legjava termékek elérhetők lesznek a
magyarországi INTERSPAR üzletekben, valamint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. jóvoltából a
szövetkezet részt vehet egy 2021. évi európai élelmiszeripari kiállításon is.
NAGYKÖZSÉGÜNK EZZEL A NAPPAL SZERETNÉ HÁLÁJÁT KIFEJEZNI A TŐLÜK KAPOTT SOK JÓÉRT

Ünnepséggel köszöntik Bordány szépkorú tagjait
Minden év október elsején Földünk különböző országaiban rendezvényekkel ünneplik meg az idősek világnapját. Hazánkban is különféle programokkal köszöntik
őket, sőt sok helyen az egész hónapban programokkal készülve teszik októbert az
idősek hónapjává. A hagyomány két évtizedre nyúlik vissza, az ENSZ 1991-ben rendezte meg először a programot, ezzel kívánva megemlékezni körülbelül 600 millió
idős emberről. A jó közösség tudja, mely értékeire büszke, és azt is tudja, hogy mindezért hálával tartozik elődeinek. Október elseje az Idősek Világnapja, mely a szeretet, és a megbecsülés ünnepe. Az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a gyermekeinknek, a következő generációnak tisztelni az időseket. Ennek
szellemében Bordány Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja községünk szépkorú lakóit a 2019. október 8-án (kedden) 14 órakor kezdődő Idősek
Napja rendezvényre, melynek helyszíne a Faluház színházterme lesz. Az ünnepségre színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde óvodásai, valamint
az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A program
végén az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ dolgozói kis vendéglátással és
apró meglepetés ajándékkal kedveskednek a programon résztvevő időseknek. Mindenkit szeretettel várunk!

IDŐJÓS
A MAGYAR KÖZÚT ZRT. SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓJA

„Jobb ha el se dobod!” Bordányban

Bordány az idei évben is csatlakozott a szemétgyűjtési
mozgalomhoz. Ennek keretében szeptember 20-án
Bordányban összesen 56 zsáknyi szemét gyűlt össze.
Köszönjük minden résztvevőnek az aktív közreműködést: Dobó Istvánnénak, Pintér Zoltánnénak, Zádori La-

Csütörtök
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A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

október 16. Schäffer Erzsébet
Pulitzer-díjas újságíró, író
szerda 17:00
író-olvasó találkozója
Faluház

E TÉMÁBAN SZERVEZTEK ELŐADÁST A DJP PONTOK josnénak, Zádori Lajosnak, Juhászné Pintér AndreáA 3D nyomtatással ismerkedtek nak, Temesvári Zoltánnak, Tóthné Joó Cecíliának,
A Faluház és Könyvtár, valamint a Bordányi Ifjúsági In- Tóth Alexandrának és Joó Kálmánnénak. Külön köformációs Pont a Digitális Jólét Program keretében egy szönjük Joó Kálmánné Valinak a szervezést!
CraftBot típusú 3D nyomtatót kapott meg használatra
szeptember második felében. Így a mentoroknak lehe- MÁR PÉNTEKEN IS LESZ HAZAI FOCIMÉRKŐZÉS
tőségünk volt bemutatni a Bordányiak számára a még Vasárnap a Szentes elleni meccs következik
kevésbé ismert eszközt. Az Ádám Jenő Általános Iskola Már pénteken délután rendeznek hazai mérkőzést a
és Alapfokú Művészeti Iskola 6-8. évfolyamos tanulói- Bordányi Focipályán, 15 órától U14-es csapatunk a
nak tartottak bemutató órákat, így összesen öt osztály- Csongrádot fogadja. Szombaton reggel 9 órakor női
nak volt lehetősége, hogy számítástechnika óra kere- felnőtt együttesünk az éllovas Szegedi VSE ellen
tén belül megismerkedhessen ezzel az eszközzel. A meccsel. Vasárnap több találkozón is érdekeltek
DJP pont dolgozói bevezetőjükben elmondták, hogy csapataink. 10 órakor Sándorfalván lép pályára a
mi is az a 3D nyomtató, illetve a diákok közelebbről is női U19 a SZEAC ellen, míg 13 órától a SZEOL venmegvizsgálhatták a már elkészült tárgyakat. Egy érde- dége lesz fiú U19-es gárdánk. Megye I-es tizenkes videóból azt is megtudhatták, hogy hogyan épül fel együnk 15 órától hazai környezetben lép pályára a
és működik ez az eszköz. Mindeközben egy egyszerű Szentes ellen, míg a Bordány II ugyanebben az időmodell nyomtatását is elindítottak a szervezők, ami a pontban Öttömösön játszik bajnoki meccset. Hajrá
kisfilm végére el is készült. A vetítés után közelebbről Bordány, Hajrá BSK!!!
is megtekinthették a 3D nyomtatót és választ kaphatcsokros krizantém kapható.
tak a felmerülő kérdéseikre. Nem mindennapi, hogy a Mindenszentekre
Hé tfő
gyerekek első kézből tapasztalhatták a technika fejlődé- Érdeklődni: Takács Gyuláné
sét, hiszen az ilyen eszközök sokszor elérhetetlenek a 6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459
mindennapi ember számára, mind árukból mind a hozzájuk szükséges technikai affinitás miatt. Köszönjük a Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Bolognai spagetti
Digitális Jólét Program Hálózatnak és Prorok Mihály Hé tfő
Zöldségleves A
csurgatott
A
DJP Hálózat Regionális Vezetőnek, hogy lehetőség volt 1 tésztával
B Mustáros tejfölös tokány nokedlivel
kipróbálni és bemutatni egy ilyen eszközt!
Tejfölös
Fűszeres hekk roston pirított
2 gombaleves C burgonyával
A TÉMA A KÁRENYHÍTÉSEK ELSZÁMOLÁSA LESZ
Kedd
Párizsi borda burgonyapürével,
04.25. H
A kompót
Meghívó csoportos tájékoztatóra 1ACsontleves
cérnácska
tésztával
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tiszB Mexikói csirkemellcsíkok tésztával
Tojáskrémleves
telettel meghívják Önt a Kárenyhítés elszámolásával 2 főtt tojással C Sertéshús vadasmártással,
zsemlegombóccal
kapcsolatos tudnivalók tárgyában tartott csoportos tá04.25. H
Paradicsomos húsgombóc
jékoztatásra, melynek helyszíne a Bordányi Faluház Szerda
Szárnyashús A törtburgonyával
(6795 Bordány, Park tér 1.). A csoportos tájékoztató 1 erőleves
Fokhagymás-tejfölös marhatokány
eperszalaggal B penne tésztával
időpontja 2019. október 14. hétfő 17:00-18:00, az előKrémsajtos rántott csirkemell
adó Tóth András Zoltán lesz. A tájékoztató témái kö- 2 Lencseleves C gombás rizzsel, befőtt
zött a Kárenyhítés elszámolásának menete, az elszámo- Csü tö rtö k
Csirkerizottó, almás káposzta
A saláta
láshoz szükséges dokumentumok szerepelnek, de szó
Csirkeaprólék
lesz egyéb aktuálisan felmerülő tudnivalókról, változá- 1 leves
B Disznótoros vegyes körtettel
sokról, gazdálkodói teendőkről. Kérjük, részvételi 2 Tárkonyos
burgonyalevesC Kakaspörkölt galuskával
szándékát legkésőbb 2019.10.11-ig jelezze a nak.hu
portálon az e-Irodába való bejelentkezést követően, a Pé ntek
A Tejbegríz kakaóval
Babgulyás
toth.andras2@nak.hu címen, vagy a +36303273077- 1 füstölt
tarjával
B Krumplis tészta
es telefonszámon! Kérjük, hogy az előadásra őstermeLegényfogó
Csülökpörkölt tarhonyával,
2 leves
lői/vállalkozói kártyát hozza magával.
C almapaprika
Tóth András Zoltán
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