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MEGEMLÉKEZÉS MINDENSZENTEK NAPJÁN A TEMPLOMBAN ÉS A SZENT ISTVÁN TÉREN

Szeretteinkre emlékezünk a hosszú hétvégén
A hétvégén várhatóan Bordányban is többszáz család látogat ki a község temetőjébe, hogy megemlékezzenek elhunyt rokonaikról, ismerőseikről, hiszen Mindenszentek és a halottak napja a megemlékezés napja. Hívő és nem hívő ember felkeresi szeretteit
a temetőkben, ahol virággal és gyertyagyújtással adózik emléküknek. Ilyenkor felszakadnak a régi és még alig gyógyuló sebek.
Mindenki szembesül elvesztett szerettei emlékével. Szívünk megtelik mély, tompa fájdalommal. A fiatal, aki még nem tudja felfogni a körülötte lévő fájdalmat, csak tiszteletét tudja kifejezni, és érzi,
hogy ezen a helyen nem illik hangoskodni. Itt már a béke és a csend honol. A már éltesebb ember megtapasztalta az elvesztést, és felidézi emlékeiben szeretteit. Az idős ember, már azon gondolkodik, hogy lassan közeleg az idő a nagy találkozóra. Azonban mindenkiben közös az emlékezés, a sírok rendezése, széppé tétele. Elborítják a sírokat a rokonok,
hozzátartozók és barátok virágai, mécsesei, gyertyái.
November 1-jén, kedden 14 órától temetőlátogatás és sírszentelés
lesz. 16 órától megemlékező szentmisét tartanak minden elhunytért
a Templomban. Ezt követően kerül sor a Szent István téren a II. Világháborús emlékmű megkoszorúzására, mécsesek elhelyezésére. A
megemlékezés koszorúit Bordány Község Önkormányzata, a Szent
István Egyházközség és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tisztségviselői, képviselői helyezik majd el.
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA AZ ÜNNEPEK ALATT

Fokozott figyelemmel legyenek
Várhatóan a következő napokban a bordányi temetőben is
több százan róják le kegyeletüket. Sajnálatos módon a megnövekvő forgalom a különféle törvénysértések szándékos illetve gondatlan elkövetését idézheti elő. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szeretné a
következő megelőzési információkkal felhívni a temetőkbe a
napokban kilátogatók, valamint a gépjármű-tulajdonosok figyelmét a gépkocsi-feltörések, egyéb vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. Ebben az időszakban
megszaporodhat a kegyeleti helyek környékén a járműfeltörések száma. Az alkalmi, valamint az ilyen szituációkra „specializálódó" tolvajok igyekeznek minden kínálkozó lehetőséget kihasználni és a kocsisorokat járva szemrevételezik az
utastereket. Amennyiben értéket vagy értéket sejtető csomagot, tárgyat fedeznek föl megkezdik „akciójukat". Sok esetben egy-egy kocsi feltörése olyan hirtelen történik, hogy a
riasztó megszólalása sem visszatartó hatású, tömegben gyorsan el lehet vegyülni. A koszorú,- és virágvásárlás alkalmával
is érdemes körültekintően eljárni, valamint a sírok gondozása
közben se hagyjuk értékeinket, csomagjainkat egy pillanatra
se őrizetlenül.
HOSSZÚ HÉTVÉGE ÉS ŐSZI SZÜNET IS LESZ

Intézményi nyitva tartások
A Polgármesteri Hivatal október 31-én (hétfőn), november 1jén (kedden) zárva tart, viszont november 5-én (szombaton)
lesz ügyfélfogadás. A többi napon a megszokott időben történik majd az ügyfélfogadás. Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsődében és az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában őszi szünet lesz október 31-től november 5-ig. A
Integrált Szociális Egészségügyi Központ október 31-én

(hétfőn), november 1-jén (kedden) és november 5-én (szombaton) tart zárva. A Faluház, a Községi Könyvtár és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont október 30. - november 1. között tart zárva. November 2-től a megszokott nyitva tartással
lesznek nyitva az intézmények.
Fontos információ, hogy a külterületi hulladékszállításra az
ünnepre való tekintettel egy héttel később, november 8-án és
9-én, kedden és szerdán kerül sor.
ÚJABB NYEREMÉNYAKCIÓT HIRDET A BIIP

Gyere a biip-be: blokkolj és nyerj!
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont új Karácsonyi nyereményakciót hirdet. Ha bármilyen szolgáltatást igénybe veszel
a biip-ben legalább 200Ft értékben, majd a blokkra ráírod a
neved és valamely elérhetőséged, akkor megnyerheted a rengeteg ajándék egyikét, köztük akár a fődíjat, egy sporttáskát
is! A sorsolás 2011. december 18-án (vasárnap) az Adventi
Karácsonyi Vásáron történik majd, ahol a táskán kívül több
egyéb ajándék is gazdára talál majd! Gyere, játssz és nyerj!
MEGSZÉPÜLT TÖBBEK KÖZT A SZENT ISTVÁN TÉR

Árvácskákat ültettek önkéntesek
Hagyományteremtő jelleggel október 21-én, pénteken először került megrendezésre településünk virágosítási akciója.
A kezdeményezéshez szép számmal kapcsolódtak magánszemélyek és civil szervezeti tagok is. Parkosításra került a
Szent István tér, a templom előtti rész, a Polgármesteri Hivatal és a Faluház előtti terület
is. Közel ezerötszáz árvácska került elültetésre, amely bízunk benne, hogy településünk
dísze lehet az őszi-téli-tavaszi időszakban. A
virágültetés képei megtekinthetőek a település facebook oldalán.

AZ 1 % FELHASZNÁLÁSÁRÓL NYILATKOZNAK

AZ IKSZT ÚJABB KREATÍV PÁLYÁZATOT HIRDET

A bordányi alapítványok beszámolói

Fess libát! Hátha Döbrögi lájkol :-)

A Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítványnak a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2010. évben
10.036,- Ft bevétele volt, melyet a bordányi lakóhelyű továbbtanulók támogatására fordítottuk. A jövőben is köszönettel fogadjuk felajánlásukat. Adószám: 18462999-1-06
A Bordányi Polgárőr Csoportnak a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából 2010. évben 22.144,- Ft bevétele
volt. A befolyt összeget a bűncselekmények megelőzése érdekében a járőrözés költségeihez használtuk fel. A jövőben is
szívesen fogadjuk felajánlásukat. Adószám: 18460863-1-06
A Bordány Sportjáért Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2010. évben 78.418,- Ft bevétele volt, amelyet a falunapi futóverseny díjazására fordított. A támogatásukat a jövőben is köszönettel várjuk. Adószám: 18456406-1-06
A Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége
Bordányi Klubja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 2010. évben 10.777,- Ft bevételt kapott, amelyet a
versenyekhez, illetve edzésekhez lőszervásárlásra fordított.
Támogatásukat a jövőben is köszönettel várjuk. Adószám:
19082318-1-06
A Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány 2010ben a személyi jövedelemadó 1 %-ának a felajánlásából származó bevétele 74.048,- Ft volt. A befolyt összeget az alapító
okiratban foglalt célok szerint udvari eszközökre, valamint
egy csoportnak egységes formaruha vásárlására fordítottuk.
Köszönjük, hogy segítik és támogatják alapítványunkat.
Adószám: 18464520-1-06
A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány 2010. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó bevétele 43.637,- Ft volt. A 2009. évi és a 2010. évi felajánlásokból befolyt összeget az alapítvány alapító okiratában foglalt célra, a 2010. évi egészségügyi szűrőprogram lebonyolításának támogatására fordítottuk. Támogatásukat köszönjük, és a jövőben is köszönettel fogadjuk felajánlásaikat.
Adószám: 18465411-1-06
A Bordány Ifjúságáért Alapítványnak 2010-ben a személyi
jövedelemadó 1 %-ának a felajánlásából származó bevétele
414.713,- Ft volt. A befolyt összeget 2012. október 31-ig tartalékoljuk gyermekprogramok megrendezésére, taneszközök, fejlesztő eszközök és játékok vásárlására. A 2009-ben a
személyi jövedelemadó 1 %-ának a felajánlásából származó
386.313,- Ft tartalékolt bevételt taneszközök, fejlesztő
eszközök és játékok vásárlására fordítottuk. Köszönjük, reméljük a jövőben is támogatják alapítványunkat. Adószám:
18461637-1-06
A Bordány Község Közbiztonságáért Közalapítványnak
2010. évben személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
17.528,- Ft bevétele volt. A befolyt összeget az alapító
okiratban foglalt célra - benzinköltség támogatására fordítottuk. Köszönjük és jövőben is várjuk támogatásukat. Adószám: 18460894-1-06

Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik!
A november 11-i Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt
megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ez a nap zárja le a népszokás szerint az
éves gazdasági munkákat, kezdetét veszi a természet téli pihenő időszaka, e napon kóstolták meg az újbort és vágtak le
először tömött libákat. Napjainkban ebből leginkább a Márton-napi liba fogyasztása maradt fent.
A pályázat keretében liba festésére keresünk kreatív, alkotókedvű pályázókat. A magyar néphagyományok, szent Márton
nap, a lúd fogyasztás és az újbor kóstolás témakörében várunk pályázatokat, kortárs vizuális nyelvre. A liba vizuálisan
liba maradjon!
A libák november 12-én a Márton napi libalakomán libasorban kerülnek kiállításra a Faluház nagytermében. Internetes
szavazáson a legjobbnak bizonyult liba alkotója vásárlási utalványban részesül. A libák
szabadon választott technikával készíthetők,
pl.: tempera, zsírkréta, színes ceruza, kolIDŐJÓS
lázs illetve ezek kombinációja. A libaformák előre meghatározottak, amelyek átveHétfő
hetők a Faluházban 2011. november 5-ig.
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Tök jó hét az Apraja-falva oviban
Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsődében 2011. október 28-án,
pénteken 16 órától tartják a "Tök jó hét" zárórendezvényét,
amelyre sok szeretettel várják a bordányi családokat.
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