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Harmincötezer forinttal csökken a hozzájárulás mértéke

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat január 19-én, kedden kora este tartotta
Retro Véradás és
küldöttgyűlését Forráskúton a Jerney János Művelődési Házban. Az előterjesztés
RETRO BULI
***
alapján a négy település küldöttei egyhangú szavazással döntöttek az érdekeltségi
hozzájárulás mértékének csökkentéséről, ami azt jelenti, hogy minden a szenny- Újévi koncertet adtak a
Mórahalmi fúvósok
vízberuházásban érintett háztartásnak harmincötezer forinttal kell kevesebbet befi***
zetnie a csatorna beruházás megvalósításához. Akik határidőben rendezték a befizeSzínházi
beszámoló
téseiket, egy összegben kapják vissza a 35 ezer forintot, akiknek elmaradása van, a
***
tartozás összegétől függően kaphatnak vissza pénzt, vagy ha nagyobb a tartozás össze- Tüdőszűrés februárban
ge, akkor 35 ezer forinttal kevesebbet hajt be tőlük a végrehajtó. Maróti Mihály elnök
***
elmondta, hogy folyamatban van az adatok pontosítása. A lakosok hamarosan levélFalugazdász hírei
***
ben kapnak értesítést a döntésről, továbbá megkapják a friss egyenlegeket is, amiből
Óvodai hírek
kiderül, mennyi pénzt kapnak vissza, vagy esetlegesen mennyivel csökkent az adós***
ságuk. A levélben az adatok egyeztetésére is kérik majd a lakosokat, többek között nyiMeteorológiai
adatok
latkozniuk kell a bankszámlaszámról, ahová a visszafizetést kérik. Ezt követően kez***
dődik meg a visszafizetés. Akinek nincs bankszámlaszáma, a Pillér Takarék helyi Könyvtári Felolvasóestek
fiókjában vehetik majd fel a visszajáró összeget. A tervek szerint a Bordányi Napló
***
következő számában olvashatnak majd a visszafizetések ütemezéséről.
Buszjáratokkal
A hálózatra való rákötéseket az Alföldvíz Zrt. +3630/496-2450-es telefonszámán
kapcsolatos bejelentés
***
továbbra is folyamatosan be tudják jelenteni. Fontos, hogy mindazoknak, akik nem
Tájékoztató a járási
kötöttek még rá a szennyvízhálózatra, az idei évben a számlákkal nem igazolt szennykészenléti szolgálatról
víz után már talajterhelési díjat kell fizetni. Ennek bevallása a jövő év elején lesz
***
esedékes. Erről bővebb tájékoztató ugyancsak következő számunkban lesz olvasható.
Nyugdíjas Klub hírei
***

Egyházi gondolatok
***

Borostyán Dalkör hírei
***

Iskolai Farsang
***

Tollaslabda csapat
beszámolója
***

Összefoglaló a START
2016 Kupa eddigi
eredményeiről

Programok
Retro Véradás és Buli
Február 4-5.
***

Színházi Esték:
Mezítláb a parkban
Február 13.
***

A Bordány és Forráskút határán épült szennyvíztisztító nagy kapacitással működik 2015 ősze óta

Apraja-falva
Jótékonysági Est
Február 20.
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FEBRUÁR 4-ÉN ÉS 5-ÉN VÁRNAK MINDENKIT

Retro Véradás és 11. RETRO BULI

2016.január
főből álló nagyzenekar, valamint a 20 fős utánpótlás zenekar
nagyszerű filmzenei válogatást állított össze, amit nem csak
hallhatott, hanem kivetítés segítségével láthatott is a közönség. A műsorban felcsendültek rajzfilmslágerek, úgymint az
Oroszlánkirály, a Szépség és a szörnyeteg, a Flinstone család,
a Muppet show, a Macskafogó és a Family Guy kedvelt dallamai. Emellett az Indiana Jones, a Tenkes kapitánya, A szarvasvadász, a Sose halunk meg, a Szellemirtók és a JAG című filmek elevenedtek meg az est folyamán. A kétrészes műsor szünetében Bordány Nagyközség Önkormányzata jóvoltából
pezsgővel koccinthattak a programon résztvevők. A koncertről felvétel is készült az Él a vidék - Csongrád megye videós
híroldala jóvoltából. A koncert Charlie Chaplin Diktátor című
filmjének fergeteges jelenetével zárult. A műsort a közönség
hatalmas tapssal jutalmazta, a koncert végén állva tapsolták
meg az előadókat.
A SZEGEDI PINCESZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

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,
pénteken 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 népszerűsítése. Az
egész országot érintő akcióval, valamint a televíziós és rádiós
kampánnyal szeretnék ráirányítani a figyelmet a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és szervezetek sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött közösségépítő
szerepére. A rendezvény előtt immár negyedik alkalommal
szervez Retro véradást a Bordányi Faluház a Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom Kistérség 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 ásványvízzel 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 véradókat, hogy személyi igazolványukat, TAJ- és lakcímkártyájukat vigyék magukkal.
Adj vért és ments meg három életet!

Bordányi Színházi Esték a Faluházban
A Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat második előadását december 19-én, szombaton 18.00 órától láthatta a bordányi közönség. Generációk nőttek fel Csukás István mára
kultikussá vált Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági regényén. A Szegedi Pinceszínház és Janik László színész, rendező, író kapott lehetőséget arra, hogy újra életre keltse ennek
az örökifjú történetnek a szereplőit, akiket a bordányi közönség is megcsodálhatott.
A Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat harmadik
előadását, Ephrain Kishon – Házasságlevél című vígjátékát
január 16-án, szombaton tekinthették meg a bordányiak. A
sziporkázó humorú, teltházas előadást hatalmas tapssal jutalmazta a közönség, melynek gondolatisága, üzenete egyértelmű: a tiszta érzés, a szeretet, a szerelem felülmúl minden érdekből, feltörekvésből, demagógiából táplálkozó szándékot.
A Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat befejező előadására 2016. február 13-án, szombaton 19.00 órától kerül
sor. Neil Simon Mezítláb a parkban című vígjátéka mesterien
vegyíti a drámai és a komikus pillanatokat, bonyodalmak és
keserédes jelenetek színesítik a filmként már világhírűvé vált
történetet.
Belépők kaphatóak a Faluház ügyfélpultjánál 1.500 Ft és
1.200 Ft-os jegyárakon. BordányKártyával rendelkező lakosoknak további 20% kedvezmény jár.

A MÓRAHALMI FÚVÓSZENEKAR LÉPETT FEL

Újévi koncerttel indult a 2016-os év
2016. január 9-én, szombaton immáron negyedik alkalommal
rendezték meg az Újévi koncertet Bordányban. Az önkormányzat, a Faluház és az Egérház Alapítvány által életre
hívott rendezvényen idén is a Mórahalmi Alapfokú
2 Művészeti Iskola Fúvószenekara készült műsorral. A 40

A Szegedi Pinceszínház színészei ezúttal is nagy sikert arattak
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Tüdőszűrés februárban
Bordány nagyközségben a lakossági tüdőszűrést 2016.
február 1-5.
(hétfő-péntek)
között végzik,
minden nap
9:30-tól 14:30-ig a Faluház előtt. A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok alapján:
- 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat
évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe,
- 40 éves kor alatt a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek
összege: 1700 Ft, ugyanakkor járványügyi
szempontból indokolt esetben (tbc gyanú),
háziorvosi beutalóval térítésmentesen
igénybevehető.
- A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft.
- Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő
vizsgálatért, ha annak igénybevételére szakképzési intézményekben (szakközépiskola,
szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát
és a készségfejlesztő speciális szakiskolát,
felsőoktatási intézmény) oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a
vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente
egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó
vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük
szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi
tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező
biztosított részére elvégezzük. Térítési díj:
1700 Ft. A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten
belül postázzuk Dr. Takács Ildikó háziorvos

részére. A térítésmentes szűrési eredmények
az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben (Mórahalom). A tüdőszűrésen kiemelt lakosok
továbbvizsgálatát akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet végzi el (Mórahalmon).
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat
(betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni
a tüdőszűrésre. Várandós és szoptatós
nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

Falugazdász hírei
Tisztelt Termelők!
ŐSTERMELŐI HOSSZABBÍTÁS minden
Őstermelőnek, akinek 2015.12.31-én lejárt
az igazolványa a folyamatosság miatt keresse fel falugazdászát január-február hónapban. Őstermelői igazolvány 2016. érvényesítéséhez, kiváltásához minden esetben
szükséges: - Földhasználati lapszemle (régi,
ha az adatok még helyesek).
- Az őstermelői igazolványon lévő minden
tagnak is be kell mutatni: Adókártya/Adóazonosító jel, Lakcímkártya és személyigazolvány, Egyéb azonosító(k) /pl: regisztrációs szám, adószám, stb…/
Értékesítéskor együttesen kell meglennie:
Őstermelői igazolvány, Értékesítési betétlap(ok), Hitelesített Adatnyilvántartó Lap2016. március 19-ig lehet az Őstermelői
igazolványokat visszamenőleges (2016. 01.
01-i) érvényességgel meghosszabbítani.
2016-tól az őstermelőket érintő VÁLTOZÁS-ról előadás lesz! A változásokról addig
is bővebb felvilágosítás a falugazdász irodában kérhető.

Napló

Rövid hírek
Védőnői Szolgálat hírei
A 2015. novemberi nőgyógyászati vizsgálat eredményei megérkeztek a Védőnői Szolgálathoz, személyesen átvehetők
fogadóórában munkanapokon
reggel 8-9 között vagy időpont
egyeztethető a 06-30-33-81647-es telefonszámon.
Frank Eszter védőnő

Ruhaanyag felajánlásokat várnak
A hamarosan induló, varráshoz
kapcsolódó kézműves foglalkozáshoz várjuk az Önök számára
feleslegessé vált ruhaanyagokat, méterárukat, cérnát, hímzőfonalat, fonalat, illetve bármilyen varráshoz használható
eszközeiket. A felajánlásra
szánt anyagokat leadhatják az
Integrált Szociális és Egészségügyi Központban.
Köszönjük!

Gazda előadás
fűszerpaprika témában
A Faluház és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében tovább folytatódnak a
gazdáknak és termelőknek szervezett előadások. Az idei év
következő előadására 2016.
február 3-án, szerdán 17:30 órától kerül sor a Faluház házasságkötő termében, melynek témája a fűszerpaprika termeltetés, felvásárlás és értékesítés,
melyet ezúttal Vasas Róbert
zsombói fűszerpaprika felvásárló fog tartani. Mindenkit sok
szeretettel várnak a szervezők!

Gazdaelőadás a Faluház színháztermében

képgaléria

képgaléria

képgaléria

Újévi koncert

Újévi koncert

Újévi koncert

képgaléria

Újévi koncert
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Óvodai hírek
Adománygyűjtés az óvodában
Karácsony a szeretet ünnepe, amikor fokozottan odafigyelnek
az emberek egymásra. A kedves szülők, intézményi dolgozók
segítségének köszönhetően az idei évben is 15 gyermek kapott ajándékcsomagot a karácsonyfa alá, hogy szebb legyen az
ünnepük. Köszönöm mindenki segítségét, aki részt vett ebben
az ünnepi készülődésben.
Lázárné Borbola Márta
Karácsonyi felajánlás
Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei részére a
2015. évi karácsonyi ünnepség alkalmából Bordányban élő,
dolgozó polgárok ajándékokkal lepték meg az intézményünkbe járó gyerekeket. Minden kislány egy plüss állatkával, minden kisfiú egy kisautóval lett gazdagabb, illetve minden óvodás és bölcsődés kapott egy-egy csokoládét.
Köszönjük a felajánlást!
Az intézmény dolgozói

2016. január
mozgásfejlesztő hatású is ez a kukacalagút, amit mászókaként
is tudnak használni a gyerekek. Egyenlőre még a csoportszobában használjuk, de tavasszal a jó idő beköszöntével, az
udvarra tervezzük kirakni, az asztalokkal együtt. Ezzel is bővítve a kinti játékkészletünket. Ilyen hangulatosan teltek a
bölcsődénkben a karácsony előtti készülődés napjai. Bízunk
benne, hogy sikerült a gyerekeknek kellemes, meghitt perceket, napokat szerezni.
Ezúton szeretnénk mindenkinek BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni
a 2016-os esztendőre, a bölcsőde apraja és nagyja nevében.
Jótékonysági Est Apraja-falváért
A bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde dolgozói és a
szülői munkaközösség tagjainak nevében szeretettel meghívjuk Önöket 2016. 02. 20-án, 18:00 órakor kezdődő Jótékonysági Estünkre.
A belépőjegy ára: 3500 Ft, gyermekjegy: 1500 Ft, amely
tartalmazza a svédasztalos vacsorát. Zenéről a Rácz Band
gondoskodik. Helyszín: Faluház
Tombola felajánlásokat örömmel fogadunk! Jegyek vásárlására az óvodában van lehetőség, február 1-15-ig.
Az intézmény dolgozói és az SZMK tagok

Kedves szülők, kedves helyi lakosok!
Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-át az Óvodák Kistérségi
Egyesületének szíveskedjenek felajánlani, mert ezzel a helyi
óvodásokat is támogatják. Adószámunk: 18465693-1-06
Köszönettel:
Sádtné Papp Ibolya
OKE elnöke

Az új kukacalagútban játszhatnak a gyerekek

Ünnep a bölcsődében
Az elmúlt év utolsó heteit a bölcsődében mi is lázas izgalommal, készülődéssel, karácsonyi ráhangolódással töltöttük
el. Igyekeztünk meghitt, karácsonyi hangulatot varázsolni a
csoportszobánkba a gyerekeknek. Lelkesen szorgoskodtunk a
kispajtásokkal, mézeskalácsot sütöttünk, melynek illata belengte az egész bölcsődét. Munkánk eredménye több tálcányi
csodásan díszített mézeskalács figura lett. Jóízűen csemegéztünk is belőle, de haza is vihettek belőle a gyerekek. Természetesen megemlékeztünk a Luca napi népszokásról is, és búzát ültettünk. A kis szorgos kezecskék nagy élvezettel végezték ezt a munkát. A hidrogyöngyöket kis joghurtos dobozkákba tettük, és ebbe szórtuk bele a búzát. Utána a dobozkákat is
kidíszítettük. Igazi kis remekművek születtek. Meglátogattuk
az ovisokat, ahol egy kis zenés koncerttel fogadtak bennünket.
Meglepődésünkre, csak páran bújtak oda hozzánk, legtöbben
teli torokból énekelték a bölcsődében már tanult karácsonyi
dalokat. Nagyon jól érezték magukat a csöppségek a nagy
ovisok közt. A legnagyobb örömöt, pedig az újonnan vásárolt
FEBER kukac, és a piknikasztalok szerezték a gyerekeknek.
Nagyon nagy örömmel fogadták az új játékot, ami vidám színeivel rögtön lenyűgözte a gyerekeket, amellett még
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METEOROLÓGIAI EREDMÉNYEK BORDÁNYBAN
Beszámolómban a csapadék-és hőmérséklet mérésének eredményeiről három táblázatot
állítottam össze. Most már van 30 éves bordányi átlag, amelyhez a 2014-es és a 2015-ös
adatokat tudtam hasonlítani.
Évek
jan.

1. táblázat: Havonkénti csapadék (mm)
febr. márc. ápr. máj. jún. júl.
aug. szept. okt.

30
29,8 31,3
éves
átlag
2014. 31,1 25,4
2015. 66,8 27,2

68,7 60,3

48,3

48,6

nov. dec.

Évi
Csap.
(mm)

29,7

39,0 63,2

40,1 42,0 41,6 542,6

17,5
30,3

51,0 133,4 74,1 112,3 97,0 126,7 84,5 18,9 53,0 824.9
13,6 77,1 14,7 54,9 104,8 31,8 77,4 33,7 4,0 536,3

Tavaly 288,6 mm-el hullott kevesebb csapadék, mint 2014-ben. A 30 éves átlagtól csupán
6,3 mm-el maradt el. A legtöbb eső augusztusban, a legkevesebb decemberben volt.
Harminc év alatt öt olyan hónapot jegyeztem fel, amikor a csapadék nem haladta meg az
1 millimétert.
Évek
jan.
0,4

30
éves
átlag
2014. 2,8
2015. 2,4

febr.
2,1

1. táblázat: Havonkénti hőmérséklet (°C)
márc. ápr. máj. jún. júl.
aug. szept. okt.
6,5
12,2 17,2 20,7 22,6 22,2 17,2 12,0

nov.
6,0

dec.
1,1

5,2
2,6

9,5
7,1

7,9
7,7

3,3
2,2

13,5
11,2

16,1
16,6

19,9
20,8

22,5
24,1

21,3
23,8

18,1
18,3

13,3
11,0
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Rövid hírek
Könyvtári felolvasóest
2016. január 13-án, szerdán 16
órától megrendezésre került az
újév első felolvasó estje. Ez alkalommal Szenti Ferenc helyi
költő bemutatta a közelmúltban
kiadott Utak című verseskötetét. A költő saját előadásában
hallhattak néhány verset is az
érdeklődők. A résztvevők meghallgathatták, hogy hogyan is
lett költő, merre járt élete során
és mik a számára fontos értékek.

Egy pohár meleg tea és teasütemény
mellett a résztvevők egy
A 2015-ös hőmérséklet április, május és októberi hónapokban alacsonyabb, a többi
kellemes
hangulatú beszélgetékilencben magasabb volt, mint a 30 éves átlag.
sen vehettek részt. A Szenti FeÉvek
1. táblázat: Csapadékos napok száma
Összerenccel készült interjú a legúsen
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
jabb Bordányi Híradóban meg2014. 19 13
7
16
13
9
14 10
14
9
8
14
146
tekinthető. Várunk szeretettel
2015. 17 11
10
7
15
4
9
11
13
13
8
12
130
mindenkit a következő Felolvasóestre, mely 2016. február 102015-ben tizenhattal volt kevesebb a csapadékos napok száma, mint az előző
esztendőben.
Zádori Imre én, szerdán, 16:00 órától lesz
megtartva a Könyvtárban.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt
ingyenes jogi segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy
visszaélés. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő alapítványhoz, és
nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédő
alapítvány. Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik, Los angeles-i székhellyel.
Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett,
vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355, Mobil: 06 70 330-5384,
E-mail: panasz@cchr.hu,
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

képgaléria

képgaléria

Keménykalap...

Keménykalap...

képgaléria

Házasságlevél

képgaléria

Házasságlevél

Autóbuszjáratokkal
kapcsolatos bejelentés

Tovább folytatódnak az egyeztetések a DAKK által működtetett autóbuszjáratokkal kapcsolatosan. Nagy segítség lenne, ha
a lakosok további konkrét eseteket, problémákat jeleznének, amelyeket a céggel történő megbeszéléseken, illetve a közmeghallgatás alkalmával is tudunk
majd prezentálni.
Kérjük, ha az elmúlt hónapokban problémája volt a buszközlekedéssel kapcsolatosan, az alábbi űrlap kitöltésével jelezze
felénk. Köszönjük!
http://goo.gl/forms/U9xtpdrS0e
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Egyházi gondolatok
Kedves bordányi lakosok!
Úgy szeretném, hogyha szívem kicsi jászol lenne...
Plébániánk számos programmal készült adventben, hogy lehetőséget teremtsen a karácsonyra való felkészülésre, hogy
szívünk kicsi jászol lehessen a Megváltó érkezésének ünnepére.
Advent első vasárnapjának előestéjén koszorúkötésre vártuk
mindazokat, akik szívesen készítették el közösen az adventi
időszak egyik legfontosabb jelképét, az adventi koszorút,
majd vasárnap a megszentelésükre is sor került. A mézeskalács készítésen már a karácsonyi hangulatot idéztük, miközben az anyukák és apukák ölbéli játékokkal ajándékozhatták
meg kisgyermekeiket. Köszönjük a DOMINO Közhasznú
Alapítványnak, hogy a két programunk megvalósításához
nagymértékben hozzájárult!
A programok sora folytatódott, hiszen december 6-án a
szentmisén a gyerekek együtt várták Szent Miklós püspök
utódját és az általa hozott ajándékot. Minden adventi csütörtöknek a hajnali misék kölcsönöztek különleges hangulatot, a
közös reggelik pedig alkalmat adtak egy kis beszélgetésre. A
Szállást keres a Szent Család kilenced imádkozásával Szent
József és Szűz Mária példája erősített minket. Az adventi
lelkigyakorlaton dr. Sávai János atya megnyugtató és biztató
prédikációi mutattak utat, a pásztorjáték pedig segített választ
találni arra, hogy mitől is lehet boldog a karácsony.
Köszönjük a sok-sok támogatást, az önzetlen segítséget, ami
nélkül nem lett volna ilyen tartalmas ez az időszak!

csiket Szabó Emese zenepedagógus a Falovacska Muzsika című zenés programmal szórakoztatta. De a legszebb és legjobb
elfoglaltság az volt, amikor a családok készítették a saját mézeskalács figuráikat, a gyerekek anyával, apával, nagymamával együtt díszítették a szebbnél szebb csillagokat, harangokat, majd az elkészült kis remekművekkel teli tepsik mehettek
a sütőbe.
Ez a délután is szép, tartalmas és méltó része volt Adventnek, a
Várakozásnak, a Karácsonyra való készülődésnek.
Lénárd Judit

Karácsonyi meglepetés…
November végétől délutánonként izgatottan és lelkesen siettek napköziseim a pásztorjáték-próbákra a hittanterembe.
December 24-én éjjel ismét művészi színvonalú, elgondolkodtató és lélekemelő előadást láthattunk falunk templomában. A gong hangja önvizsgálatra késztetett. A transzcendentálisra, valamint az igazán fontos morális értékek felé irányította figyelmünket. A játék idevarázsolta a betlehemi istálló
csodáját. A patetikus orgonaszó, a tisztán csengő gyermekhangok melengették lelkünket.

Mézeskalács sütés
Az adventikoszorú-kötést követő hétvégén, december 5-én
került sor a Karácsonyra való készülődés újabb szép eseményére. Az óvoda épületébe várták a szervezők a családokat
mézeskalácssütésre. Már délután 2 órától nagy volt az érdeklődés. A konyhában mindenki gyorsan megtalálta a számára
leginkább testhezálló tevékenységet: volt, aki az alapanyagokat mérte, adagolta, más már a tésztát gyúrta, nyújtotta, szaggatta, az ügyes kezű gyerekek pedig a díszítésben segédkeztek. Kellett is a sok dolgos kéz, mert itt a sütemények nagy része a karácsonyi éjféli misére készült: a hívek a mise végén vihették haza a mézeskalács csillagokat, s tehették a karácsonyfa alá.

Pásztorjáték a templomban december 24-én

A gyerekek bátran és nagyszerűen alakították szerepeiket.
Büszkék lehetünk Rájuk! Tamás újszerűen nemcsak tanítványait, de azok szüleit is megszólította, bevonta a készülődésbe, szereplésbe.
Köszönjük a szakszerű és fáradságos felkészítést hitoktatónknak, Gábor Tamásnak, feleségének Ritának, valamint Bálintné Gyuris Ágnes tanárnőnek. Köszönjük a szereplőknek és
szüleiknek, valamint a scholának ezt a gyönyörű és megható
meglepetést. Hálával tartozunk kedves plébánosunknak, dr.
Janes Zoltán atyának a szép ünnepi szentmisékért.
Hegedűsné Gyuris Katalin

Karitász Hírek

Mézeskalács figurákat készíthettek a gyerekek

Közben az óvoda termeiben a családok is gyülekeztek. 3 órakor Janes Zoltán atya vezetésével közös imádsággal
6 kezdődött a program. Ezután lehetett játszani, majd a ki-

A karitász csoport tagjai az adventi hétvégeken adományt
gyűjtöttek a templomban és a Szent István téri adventi vásárban. A csoport saját készítésű karácsonyi díszeit, ajándéktárgyait és szilvalekvárját vásárolhatták meg mindazok, akik a
karitász céljainak megvalósulását fontosnak tartják. A készpénz adományokkal együtt 236.000Ft gyűlt össze.
Karácsony előtt 23 családnak vittünk tartós élelmiszert valamint felajánlásból kapott alma csomagot. A fennmaradó adományból tűzifát, tartós élelmiszert, valamint szükség esetén
gyorssegélyt juttattunk a szükséget szenvedőknek. Köszönjük
- a magunk és a támogatottak nevében is - mindazoknak, akik
hozzájárultak vásárlásukkal, adományaikkal, támogatásukkal
a gyűjtés sikeréhez!
A karitász csoport tagjai
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Rövid hírek
Változik
az ügyfélfogadás

Klubfoglalkozás a nyugdíjas klubban

Mit akarunk 2016-ban? A jót folytatni, újabb
programokkal színesebbé tenni a foglalkozásokat, és ehhez hívjuk és várjuk a nyugdíjasainkat, hiszen ez a nyitott közösség akkor
fog igazán örülni, ha minél többen jönnek a
szabadidejükben hozzánk.
Szalai Antal klubvezető

Tájékoztatás Mórahalom
járási készenléti szolgálatról
A készenléti szolgálat célja: a Család- és
Gyermekjóléti központ nyitvatartási idején
kívül, krízishelyzet esetére a Járás Közigazgatási területén élő lakosság számára, a
családban és a gyermeknevelésben felmerülő azonnali segítség, tanácsadás, és tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat állandóan hívható telefonszáma: 06-30/25772-43. A telefonszám hívásával a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget
nyújt a krízishelyzetben lévők számára.

Kóbor kutyák az utcákon
Rövidesen közeledik az ebek tüzelési időszaka, ezért vélhetően február-március hónapban több kóbor kutyát láthatunk a falu utcáin. Kérjük, hogy amennyiben valaki kóbor
kutyát lát a településen, az haladéktalanul jelezze a mezőőröknek a 30/958-7012-es és a
30/768-0304-es telefonszámon vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál, hogy a
szükséges intézkedéseket meg lehessen ez
esetben tenni. A kutyatartókat pedig kérjük,
hogy ebben a kora tavaszi időpontban fokozottan figyeljék kedvenc háziállatukat, nehogy az az utcára szökjön! Köszönjük!

képgaléria
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Nyugdíjas Klub

A Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati
irodájában (Forráskút, Fő u.
72.) az ügyfélfogadás rendje
2016. január 25-től megváltozik. Személyes ügyintézésre
csak előzetes időpontegyeztetés
után lesz lehetőség! Elérhetőségeink: Telefon: 30/505-1013; 30/505-58-59, E-mail cím:
vizikozmu.fkut@napnet.hu
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szennyvízberuházás alatt használt 80621-128 zöldszám megszűnt!
A beruházással összefüggő bejelentéseket ezentúl az önkormányzatoknál tehetik meg.
Maróti Mihály elnök

Szemétszállítási hírek
Február 2-án, kedden a Béke
dűlőben, a Seregélyes dűlőben
és a zártkertekben, míg február
3-án, szerdán a Mező és Bordány dűlőből történik a külterületi szemétszállítás. Belterületen február 2-án, kedden szállítják el legközelebb a szelektív
hulladékok gyűjtésére rendszeresített sárgazsákokat.

Bordányi apró
Női szabóság
nyílik Bordányban!
Alkalmi, esküvői, báli ruhák
varrása, méretre készítése
kedvező áron.
Tel: 30/268-5130
***
Étkezési ALMA eladó.
Érdeklődni: Hegedűs Imre,
tel.: 30/313-5910,
az esti órákban.
-on

Nagyon jó hangulatú foglalkozással kezdték az új évet a nyugdíjasaink. A 2015-ös
évet a jól sikerült Családi nappal zártuk,
amely újszerűségében nagyon tetszett mindenkinek. A 2016-os év második foglalkozásán köszöntöttük Tari Lajosné Ilonkát 85-ik
születésnapján virágcsokorral és ajándékkal, illetve a januárban születésnapjukat ünneplőket is köszöntöttük.
Az elmúlt évről összefoglalva elmondhatjuk, hogy a heti foglalkozásaink mellett nagyon sok rendezvényünk volt, ahol tagjaink
és barátaink, ismerőseink jól szórakozhattak, jót beszélgettek, hasznos ötleteiket átadhatták egymásnak. A klubunk hat nyugdíjas
klubbal tart szorosabb kapcsolatot, velük évközben két-két alkalommal találkoztunk,
baráti vacsorán, farsangi bálon, vagy más
jellegű rendezvényen. Tagjaink közül sokan
részt vettek a Faluház által szervezett számítógépes tanfolyamon. Megszerveztük a Délalföldi Regionális Dalfesztivált. Rendeztünk író-olvasó találkozót, zenei előadást.
Kirándultunk a Szegedi Füvészkertbe, ellátogattunk a kecskeméti Mercedes gyárba.
Közös főzést tartottunk a mozgáskorlátozottakkal együtt a Főzőfesztiválon. Megrendeztük az Idősek Világnapját, illetve résztvettünk a megyei szövetség által rendezett
rendezvényeken is. Köszöntöttük az Önkormányzatunk vezetőit és dolgozóit a köztisztviselői napon. Tagjaink nagyon sokat tettek
azért, hogy a klub belső élete és hangulata jó
legyen, de azt is tudni kell, hogy sokat tevékenykednek a helyi mozgáskorlátozottak
csoportjában, a Karitász csoportban, a Polgárvédelmi csoportban és más civil szervezetben. Tagjaink közül 15 fő a Borostyán
Dalkörben is részt vesz, és erősíti falunk hírnevét. Köszönettel tartozunk - melyet ezúttal újra szeretnénk kifejezni - a Nagyközségünk Önkormányzatának, élén Tanács Gábor polgármester Úrnak, Kiss-Patik Péter alpolgármester Úrnak és dr. Fodor Ákos jegyző Úrnak, akik biztosítják, hogy a nyugdíjas
klubunk jó körülmények között és biztonságosan működhessen. Köszönjük a faluházvezető Börcsök Rolandnak is a közvetlen segítségét, amely nélkül nem tudnánk ilyen

színvonalasan elvégezni elképzeléseinket. A
Faluház dolgozóinak az önzetlen segítségét
élveztük és köszönjük.

Friss hírek azonnal,

Hírek a Nefelejcs Nyugdíjas
klub életéből

Napló
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Borostyán Dalkör hírei
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben
Jobb időt mint tavaly vót ez újesztendőben
Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamarát
Ez újesztendőben mindenkinek bőven.
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben
Vigye el mind a nem jót ez újesztendőben
Mitől félünk mentsen meg, amit várunk legyen meg
Ez újesztendőben, mindenkinek bőven.
A Bordányi Borostyán Dalkör tagjai nevében szeretettel kívánok egészséget, békességet, megértést és reménységet, szeretetet, jókedvet a kedves olvasónak!
Egy kis visszatekintés az elmúlt év eseményeire, fellépéseire,
amelyek a következők voltak:
2015.febr.24. Farsang Bordány
febr.28. Zsombó Népfőiskola
márc.15. Megemlékezés Bordány
márc.21. Bordányi Kultúra Napja
ápr.11. Regionális Nyugdíjas találkozó
ápr.11. Ásotthalom Népzenei találkozó
ápr.18. Bordány Népzenei találkozó
máj.2. Ópusztaszer Népzenei találkozó
máj.16. Üllés hangszeres trió
máj.24-25. Falunap, lovas felvonulás, szereplés
jún.9. Bartók előadás Bordány
júl.4. Kelebia Népzenei találkozó
júl.9. Orgovány vendégjáró
aug.6. Hungarikum Fesztivál Szeged Széchenyi tér
aug.20. Szent István ünnep Bordány Templom
aug.29. EGER Szépasszonyvölgy - KÓTA KÜLÖNDÍJ
aug. 30. EGER Bart. Műv.ház. - ARANYPÁVA GÁLA
szept.12. Főzőfesztivál
szept.13. Hódmezővásárhely Népzenei találkozó
okt.3. Ludas Vajdaság
okt.17. Üllés Királydinnye Citerás találkozó
okt. 23. Vendégváró Bordány
nov.7. Üllés Estike Népzenei találkozó
nov.21. Szatymaz Népzenei találkozó
nov.28. Kórustalálkozó Mórahalom
dec.20. Aranyvasárnap Bordány

Fellépés az egri Bartakovics Béla Művelődési Központban

Évente általában 25-30 fellépésünk van. 2015-ben ezt a számot is túlszárnyaltuk, abban az évben 34-szer álltunk közönség elé, mert olyan alkalmak is előfordultak, mint a tökfesztivál az Óvodában, a tiszaalpári Bársony Mihály emlék8 műsor, a Ruzsai Szoc.otthon, Szegeden az Agórában a

2016. január
népzenei együttesek műsora, ehhez még a Tekerős Duó versenye is hozzájárult, ahol Különdíjban részesültünk.
Örülünk minden meghívásnak és tehetségünknek, felkészültségünknek megfelelően igyekszünk tőlünk telhetően a legjobbat nyújtani, hogy méltóképpen képviseljük községünket
bárhová megyünk.
Köszönjük a támogatást az Önkormányzatnak, a Faluháznak,
annak dolgozóinak, akik minden kérésünket haladéktalanul
igyekeznek teljesíteni.
Működésünket segítik még a következők: a Bordányi Baráti
Kör, Zádori Imre, Gyuris Tibor, Dobó Istvánné, Gallai Andrásné, Dudás Lajosné. Köszönet érte!
2015-ben a Borostyán Dalkör szakmai sikerei csúcsára ért,
reményeink szerint ezt a szintet szeretnénk tartani, vagy még
többre, jobbra törekedni. Ez a feladatunk, de a legfontosabb,
hogy a dalkör minden tagja jól érezze magát, szeresse amiben
résztvesz, és szereplésünkkel a közönségnek is örömet tudjunk szerezni. Ehhez a vállalt feladathoz kívánok valamenynyiünknek kitartást, egészséget, hitet és békességet!
Illés Mária dalkörvezető

Iskolai Farsang a Sportcsarnokban

Ezúton tájékoztatjuk a Szülőket, Nagyszülőket, hogy 2016.
január 30-án szombaton 14:00 órától kerül megrendezésre a
Sportcsarnokban az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Farsangja. Rendhagyó módon szeretnénk,
ha ezt a délutánt a családok együtt szórakozva töltenék el a
Sportcsarnokban.
A rendezvény programja: 14:00 órától jelmezverseny és felvonulás. A szünetben a Művészeti Iskola táncosai kis bemutatóval szórakoztatják a közönséget. A legötletesebb egyéni és
csoportos jelmezeket értékeljük! Az értékelés után a gyerekeknek és a szórakozni vágyó Szülőknek megkezdődik a
Suli Buli. A Büféről a 7. osztályosok, míg a talpalávalóról a
nyolcadikosok gondoskodnak. TOMBOLA sorsolás este
20:00 órakor. A Tombola bevételét az iskola felszereléseinek
fejlesztésére fordítjuk. A jelmezek díjazásához és a Tombolához felajánlásokat az iskola Titkárságán fogadunk el.
Minden kedves diákot, szülőt, nagyszülőt és kollégát
szeretettel hívunk és várunk!
Tisztelettel: Simon Zoltánné
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A Tollaslabda csapat beszámolója az elmúlt időszakról
A 2015-2016-os tanévet 39 fő általános és 3
fő középiskolás tanulóval kezdtük meg, valamint 2 fő nagycsoportos óvodás is próbálkozik a tollaslabdázással. Szerencsénkre
ebben a tanévben nemcsak a Diákolimpia
állt rendelkezésünkre, mert Szegedre 3 alkalommal mehettünk versenyezni, október,
november és december hónapokban. Minden versenyről szép eredményekkel gazdagodva jöhettünk haza, és természetesen
nagy élményekkel, különösen a decemberi
alkalommal, hiszen a nevében is benne van,
hogy „Mikulás Kupa”.
Novemberben felkerekedtünk, és nekibátorodtunk egy Budapesten rendezett versenynek. Erről a versenyről sem jöttünk haza
üres kézzel, hiszen ketten is felállhattak a
dobogó 3-ik helyére, U9-es korosztályban
Nógrádi Gergő, illetve U13-ban Kovács
Péter, de U13-ban Vér Zsófi is a legjobb
nyolc közé verekedte magát. Legközelebb
január 31-én Szegedre utazunk egy újabb
küzdelemre. Itt szeretném megköszönni
minden szülőnek, aki az utazásban, vagy
más egyéb formában a csapat segítségére
volt, és bízom benne, hogy a továbbiakban is
számíthatunk rájuk. Remélem számukra is
élményként marad meg, hogy együtt szurkolunk a gyerekeknek és együtt örülünk a
sikereiknek. Az elmúlt hétvégén pedig nem
kellett utaznunk, hiszen Bordány adott
otthont a Megyei Diákolimpiának, amit mi
rendeztünk meg, és nem csak a helyszínt
adtuk. Köszönet a Polgármester Úrnak és
Alpolgármester Úrnak. Többek között
ennek köszönhetően is 24 fővel indultunk
ezen a versenyen különböző korcsoportokban. Az egész napos verseny fárasztó, de
nagyon eredményesnek mondható volt,
hiszen 12-en továbbjutottak a Területi Diákolimpiára, melyet február 7-én rendeznek
Szegeden. A kedves szülőknek, anyukáknak
köszönhetően a gyerekeket megvendégeltük
süteménnyel és gyümölccsel. Köszönjük
szépen!
Szeretném megemlíteni, illetve kiemelni azt
a fajta segítséget, amit a Bordányi Baráti
Körtől kaptunk anyagi támogatás formájában már több alkalommal is, valamint

Vince Imre személyes támogatását. A mostani versenyre, ami a megyei diákolimpiát
illeti, Hődör Zoltán anyagi támogatását is
szeretném megköszönni. Ezekből a juttatásokból tudtunk labdát biztosítani az edzésekre és a versenyekre.
Hálás köszönetem.
Bálint Lászlóné

A bordányi csapat a Megyei Diákolimpián

III. Homokhát félmaraton
A Bordány Sportkör tagjai az elmúlt évek sikereire alapozva ismét egy félmaraton előkészítésébe vágtak bele, melyet 2016. április
23-án, szombaton rendeznek meg Bordányban. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, futás örömeinek megismertetése és természetesen versenylehetőség, hogy bárki kipróbálhassa magát.
A bordányi Deák térről induló futóversenyen 10,5 km és 21 km-es távon is rajthoz
állhatnak a Bordány és Üllés közötti kerékpárúton rendezendő futáson. Regisztrálni a
www.bordanysk.hu weboldalon lehet már
2016. január 4-től. Nevezni folyamatosan
lehet majd az előbb jelzett honlapon egészen
április 13-ig! Fontos tudnivaló, hogy a résztvevők minél hamarabb küldik el a jelentkezésüket, annál kedvezményesebb áron
nevezhetnek az idei versenyre. További információ kérhető a nevezéssel kapcsolatosan a +36306765910-es mobilszámon, vagy
a bordanysportkor@gmail.com mail címen.
Futásra fel!

Homokhát
Félmaraton
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Sport hírek
2016. január 17-én
Bordányban rendezett
Megyei Diákolimpián
résztvevők és helyezéseik:
I. Korcsoport:
Lány:
1. helyezés: Kovács Bernadett
Fiú:
1. helyezés: Nógrádi Gergő
II. Korcsoport:
Lány:
5. helyezés: Szabó Noémi
Fiú:
3. helyezés: Márk Mitchell
4. helyezés: Hődör Zoltán
6. helyezés: Sándor Balázs
7. helyezés: Bakó Amadé
9. helyezés: Vas Sándor
Nimród és Márki Kristóf
III. Korcsoport:
Lány:
1. helyezés: Vér Zsófi
4. helyezés: Vér Fanni
7. helyezés: Tóth Luca
Fiú:
2. helyezés: Kovács Péter
4. helyezés: Fodor Márk
6. helyezés: Bálint Béla
7. helyezés: Maróti Rajmund
IV. Korcsoport:
Lány:
1. helyezés: Bakacsi Nikolett
4. helyezés: Lázár Luca
6. helyezés: Faragó Eszter
7. helyezés: Tóth Laura és
Tóth Andrea
9. helyezés: Faragó Nóra
VI. Korcsoport:
Lány:
2. helyezés: Dávidházi
Nikolett
Fiú:
2. helyezés: Kószó József
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Sport hírek
START 2016 Kupa
Eredmények:
A Start 2016 Kupa (U10-es
korosztály) végeredménye:
1. SZEAC
2. Szeged 2011
3. Bordány SK
4. OMTK-ULE Orosháza
5. SZEOL SC II
6. Rendőr TE
7. Hódmezővásárhelyi FC
8. SZEOL SC I
Legjobb játékos:
Mikó Vince (SZEAC)
Legjobb hazai játékos:
Sándor Márton (Bordány SK)
A Start 2016 Kupa (2004/05ös korosztály) végeredménye:
1. SZEAC
2. FK Horgos 1911
3. Móravárosi Kinizsi SK
4. KSK Balástya
5. FK Vinogradar Hajdukovo
6. Bordány SK
7. Rendőr TE I
8. Rendőr TE II
Legjobb játékos: Halász
Martin (FK Horgos 1911)
Legjobb hazai játékos:
Martonosi Kristóf (Bordány
SK)
A Start 2016 Kupa (U9-es
korosztály) végeredménye:
1. Rendőr TE
2. Bordány SK
3. Szilády RFC Kiskunhalas
4. MUFC Makó
5. SZEAC
6. Szeged 2011
7. Algyő SK
8. Móravárosi Kinizsi SK
Legjobb játékos: Tischner
Péter Zalán (Rendőr TE)
Legjobb hazai játékos:
Turcsik Bálint (Bordány SK)
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A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Izgalmas, színvonalas mérkőzéseket és remek hangulatot hozott a harmadik alkalommal
megrendezett évindító teremlabdarúgó torna Bordányban. A Start 2016 Kupa névre keresztelt eseményen nyolc csapat részvételével zajlottak a küzdelmek mind az U10-es, mind a
2004/05-ös korosztályban. A fiatal labdarúgók két négyes csoportban, körmérkőzéses rendszerben, 2×10 perces meccseket játszottak egymással mindkét nap. A hazai Bordány SK
együttese szombaton a harmadik helyet szerezte meg szoros küzdelemben, míg vasárnap a
hatodik helyen végzett. Január 16-án, szombaton folytatódott a Bordány Sportkör által szervezett Start 2016 Kupa, ezúttal az U9-es korosztálynak. A jó hangulatú és ezúttal is színvonalas teremfoci tornán a kupagyőztes 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
követően február közepén az U15-ös és U19-es csapatoknak is hasonló
IDŐJÓS
tornát rendeznek Bordányban. Az utánpótlás tornákHétfő
ról részletes beszámoló,
13°C
valamint fotó és videó ösz4°C
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Kedd
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12°C
szervezésért Retek Flórián
3°C
utánpótlás edzőnek, Szabó
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Lajos bíró, játékvezetőnek,
Mihálffy László és Lajkó A BSK U9-es csapata a második helyen végzett
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Összefoglaló a START 2016 Kupa eddigi eredményeiről
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Pietas Temetkezési Kft
szegedi irodája és
üzlete

A Bordányi
Önkormányzat régi
ravatalozójában teljes körű temetési
ügyintézéssel. Éjjel-nappali halott
szállítási ügyelettel.
Ügyintéző: Gallainé Éva
Tel.: 06-30 924-3293
Családi koszorú és virágrendelési
lehetőséggel.
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