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Tartalom

A csatornaépítéssel kapcsolatos legfrissebb információk
Az elmúlt időszakban több fórumon számtalan téves, vagy pontatlan információ jelent meg a
csatorna beruházás zárásával, magával az elszámolással, és a pénzmaradvány összegével, annak visszafizetésével kapcsolatosan. Magánszemélyek és a Jobbik Üllési Alapszervezete aláírásgyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy a pénzmaradvány összege teljes mértékben
és azonnal jusson vissza a lakossághoz. Az aláírók által megfogalmazott levelet az önkormányzat Képviselő-testülete a március végére tervezett ülésén tárgyalja majd. Bordány nagyközség polgármesterével a csatornázásról beszélgettünk.
Tanács Gábor, településünk polgármestere elmondta, hogy már most meg tudja erősíteni,
hogy ugyanúgy ahogyan az aláírók, a többség, és a polgármesterek is azon vannak, hogy a fel
nem használt pénzek teljes mértékben visszajussanak a lakosokhoz, hiszen mivel a társulás által kezelt pénz a lakosoké, kétség sem férhet hozzá, hogy a megmaradt forintokat egyenlő
arányban a befizetők számára kell majd visszafizetni. Felhívta azonban a figyelmet, hogy a
teljes beruházás még nem zárult le, így egyelőre a végső számadatok sem ismertek. Az összes
munka befejezését követően történhet majd meg a pénzmaradvány megállapítása, és ezt követően annak visszafizetése is. Sokan összekeverik a teljes beruházás zárását a pályázati projekt
zárásával. Utóbbi valóban megtörtént, de sok érdekeltségi egység tulajdonosa még vár a csatorna bekötésekre. Ezek az ingatlanok sajnos nem kaphattak pályázati támogatást, de ugyanúgy az érdekeltségi területhez tartoznak - mondta el a településvezető. A társulási tanács januárban az érdekeltségi hozzájárulás mértékének 35 ezer forinttal való csökkentéséről döntött,
ez nem összekeverendő a pénzmaradvány (a visszafizetendő pénzmaradvány) összegével. A
csökkentés alapvető indoka volt, hogy egyrészt segítse a lakosokat a mielőbbi hálózatra való
rákötésben, másrészt tehermentesítse a társulást és így az önkormányzatokat is a kintlévőségek behajtásában. Aki rendben befizette az érdekeltségi hozzájárulást a társulásnak, a napokban 35 ezer forintot már vissza is fog kapni. Akinek elmaradása van, az elmaradás összegével
csökkentett pénzt kaphatja meg.
Mind a négy település az érdekeltségi egységek arányában delegált képviselőket a társulási tanácsba, a döntéseknél mindig minden település legalább egy képviselőjének jelen kell lennie,
így egyetlen település sem dönthet a másik település tudta nélkül. A települések együttműködését mindvégig a korrektség, kiegyensúlyozottság jellemezte, szinte minden döntés egyhangú szavazással született meg. A beruházás során a szükséges önerő összege folyamatosan
csökkent, hiszen mind a négy önkormányzat és a projektmenedzsment is folyamatosan figyelemmel kísérte a további pályázati lehetőségeket, előkészítette és benyújtotta azokat, éppen
annak érdekében, hogy a lakosság terhei minél kisebb mértékűek lehessenek. A sikeres pályázati forrásoknak, valamint a költséghatékony működésnek köszönhetően valóban az eredetinél jóval alacsonyabb összegű hozzájárulást kell majd fizetniük a Bordányiaknak is a csatornahálózat és a tisztító megépítéséért. Az önerő csökkentésével egyidejűleg azonban kötelezettségeket is vállaltak a települések, ezeknek is meg kell valósulnia - tudtuk meg. A lakosok
által befizetett összeget kizárólag az előre a társulási alapszabályban meghatározott célokra,
vagy azzal kapcsolatos kiegészítő munkálatokra lehet elkölteni. Jelenleg még három településen, így Forráskúton, Üllésen és Zsombón kerül sor közbeszerzési eljárások lefolytatására...
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...bizonyos szakaszok vízjogi engedélyei ugyanis még csak a
napokban érkeztek meg. Ezt követően kerülhet majd sor a hátralévő munkák kivitelezésére, továbbá a beruházás teljes körű
zárására. Tanács Gábor a munkálatokról a következőket
mondta: “Bordány esetében – mint ahogy azt a falugyűlésen is
elmondtam - a hálózat kiépítése teljes körűen megvalósult, nálunk a garanciális munkák indulnak meg a jó idő beköszöntével, így többek közt útpadka feltöltések, útburkolat és aknatető
javítások és esővíz elvezető árkok, átereszek javításai zajlanak
majd. A belterület egy épület híján száz százalékosan csatornázottá vált, és további egy külterületi épület esetében is
(annak a belterületbe való bevonását követően) megépülhet
majd a szennyvíz csatorna. A négy falu közös beruházását sikeresnek, megvalósulását szép eredménynek gondolom. Tisztában vagyok azzal, hogy mindez nem valósulhatott volna meg
a bordányi lakosok aktív közreműködése, és munkatársaim
sokszor erőn felüli munkája nélkül, amelyet ezúton is köszönök! Minden szinte zökkenőmentesen zajlott, a lakosság példaértékűen összefogott, az építési folyamatok során türelmesen, megértően működtek együtt a kivitelezőkkel. A nagy többség becsületesen befizette a szükséges hozzájárulás mértékét,
a társulás fegyelmezetten kezelte a pénzeket, a szükséges pénz
folyamatosan rendelkezésre állt a munkálatok során. A társulat pénze jelenleg is banki betétekben van lekötve.”
A polgármester a szennyvízprojekt közel tíz éves időszakához
viszonyított kis időre még a lakosok türelmét kérte. Elmondta,
hogy azt gondolja a legnagyobb öröm az, hogy közös munka
eredményeképpen visszajár majd a mindannyiunk által befizetett önrészből, amit valljunk be őszintén nyolc évvel ezelőtt
nem is gondoltunk volna. Minden polgármesternek az az érdeke, hogy a lakosok elégedettek legyenek, ezért nem érti, miért
gondolja bárki is, hogy ezzel ellentétesen cselekednének vezetőik. A vállalásokat, a többség érdekeit azonban minden
esetben figyelembe kell venni. Az útburkolatok teljes körű
rendbetétele Bordányban például egy ilyen függőben lévő
ügy, amit szeretne tisztázni és a település érdekeinek leginkább megfelelő módon megvalósítani. “Ahhoz, hogy minden
a helyére kerüljön, és közös vállalásunkat tisztességesen zárni
tudjuk, még időre van szükség. Örülök annak, ha kiállnak településünk érdekei mellett, fokozott érdeklődésük jó hatással
volt a beruházás pontos, gyors és szakszerű megvalósulására
is. A rémhírek, a rosszindulatú pletykák azonban pont az ellenkező hatást váltják ki, hiszen energiákat vonnak el. A még előttünk álló feladatokról hamarosan tájékoztatást kapnak a lakók, és ahogyan elkészül, minden a pénzügyi zárással kapcsolatos információt is közölni fogunk a Bordányi Napló hasábjain. A pénzmaradvány teljes (100%-os) összegét is minden lakos a zárást követő leghamarabbi időpontban megkapja
majd!” - ígérte meg a polgármester.
ÁPRILIS 25-TŐL JÚNIUS 3-IG LEHET FELVENNI

Indul a hozzájárulás visszafizetése
Az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről szóló kiértesítések kikézbesítése elkezdődött. A visszaérkező nyilatkozatok
alapján folyamatosan készülnek a banki átutalási és a készpénz kifizetési listák. A banki utalásokat a Társulat végzi, a
visszautalások a listák beérkezési sorrendjében március végétől folyamatosan zajlanak. A készpénzes visszafizetés a Pillér
Takarékszövetkezet fiókjaiban történik. Mindenki csak a lakóhelye szerinti fiókban veheti majd át a pénzét. A zsombói
2 külterületi teljes összegű visszafizetéssel érintett ingatla-
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nok tulajdonosai április 11-től kereshetik fel a takarékszövetkezet fiókját. A zsombói belterületi ingatlanok és a forráskúti
ingatlanok tulajdonosai április 18-tól vehetik fel a visszajáró
érdekeltségi hozzájárulást. Bordányban és Üllésen a helyi fiókokban a visszafizetés április 25-ével indul. A visszajáró öszszeg felvételére Forráskúton és Zsombón május 28-ig, Bordányban és Üllésen június 3-ig van lehetőség. Felhívom figyelmüket, hogy a pénz átvételekor legyen önöknél személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya. Ha kérdésük
merül fel, telefonon érdeklődhetnek a 06-30/505-5859 és a
06-30/505-1013 telefonszámokon.
Maróti Mihály, elnök
HÁZHOZ MENNEK A FIATALOK A HULLADÉKÉRT

Papírhulladék gyűjtés április 2-án
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat papírhulladék gyűjtő akciót 2016. április 2-án, szombaton rendezi meg.
A fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipályáról
indulnak összegyűjteni a felajánlott papírhulladékot, ahol a
gyűjtő pont is található. Kérjük a lakosságot, hogy a papírhulladékot legkésőbb reggel 8-ig helyezzék ki a ház elé. A gyűjtés során mind a polgárőrség, mind a körzeti megbízottunk kiemelt támogatásról biztosította az ifjúsági önkormányzatot, tehát ha
idegeneket látnak a településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, kérjük, haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket.
Palotás László, körzeti
Papírgyűjtési akció idén tavasszal is
megbízott, elérhetősége: 70/364-0461. Amennyiben nagyobb mennyiségű papírt
szeretnének leadni azt előzetesen jelezzék a Faluház ügyfélpultjánál vagy a 30/965-0771 telefonszámon.
VIG BALÁZS MESEELŐADÁSA GYEREKEKNEK

Vendégünk volt a rettegő fogorvos
2016. március 18-án délelőtt az Ádám Jenő Általános iskola 1.
és 2. osztályos kisdiákjai egy igazi rettegő fogorvossal találkozhattak a bordányi Faluházban. Vig Balázs meseíró bemutatta és előadta A rettegő fogorvos című könyvét. A gyerekek
megtudhatták, hogy a fogorvos miért fél a gyerekektől és milyen eszközökkel dolgozik. Megismerkedtünk a félelmetes Fognyűvő doktorral, Pajtival és Hugival. Az interaktív előadásnak a
gyerkőcök aktív résztvevői voltak, krokodillá változtak, fogat mostak, megtekintették a fogorvosok félelmetes eszközeit, megtornáztatták magukat és a fantáziájukat. A
rendezvényen nagyon jól érezték magukat
a gyerekek és a tanító nénik.
Köszönjük Vig Balázsnak, hogy ellátogatott településünkre. Külön köszönet a Homokháti Könyvtári Szövetségnek, hogy ez Vig Balázs meseíró
a remek hangulatú délelőtt megvalósulhatott. Az író könyvei (A rettegő fogorvos,
Három bajusz gazdát keres és a Puszirablók) a
Községi Könyvtárból már kölcsönözhetőek.
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Demográfiai hírek

Rövid hírek

Házasságkötés
Vizi Angéla, Kószó Balázs
Szekeres Magdolna Veronika, Béni Ferenc
Erős Edina, Mészáros Róbert (Csóka)
Dudás Mária Dorottya, Szalai Antal
Borsi Rita Antónia, Dobai Róbert
Paplógó Imre, Farkas Brigitta

Könyvtári felolvasóest
2016. április 13-án, szerdán 16
órai kezdettel a bordányi könyvtárban felolvasóestet szervezünk a Költészet napja alkalmából. Kérjük, hozza magával
kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy
elmondhat. Várunk szeretettel
minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és
hallgatóként is, hogy egy csésze
tea mellett eltölthessünk egy
kellemes estét.

Születés
Börcsök Péter és Tábori Annamária
Schuszter Péter és Kiri Anita Erzsébet
Bozsó Kornél és Tóth Zsanett
Kormos Csaba és Kopasz Mónika
Szebellédi Imre és Molnár Adrienn
Sipos Gábor és Engi Ramóna
Dobó József és Szebegyinszky Edit
Deli Gábor és Faragó Laura Margit
Batki István és Kása Eszter
Viglási Krisztián és Merész Barbara
Gyuris Norbert és Jenei Erzsébet
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Liza
Alex Péter
Nóra
Máté Patrik
Dóra
Anna
Dávid és Lilla
Vivien
Nikolasz
Lilla
Fanni

Halálozás
Kádár-Német Zoltánné Galzó Mária (1926.) Illés Józsefné Tóthmihály Mária (1918.)
Bozsák Mihályné Péter Gizella (1929.)
Rácz Sándor (1934.)
Juhász Andrásné Nagymihály Vilma (1942.) Tapodi Antalné Tari Ilona (1931.)
Maróti Gizella (1934.)
Simon Gyula (1946.)
Jenei Mihály Vencel (1941.)
Rácz Sándorné Kálmán Irén (1937.)

90. születésnapját ünnepelte Dudás Imréné és Simon Józsefné
Bordány Nagyközség Önkormányzata és a település minden lakója nevében Tanács Gábor
polgármester úr és dr. Fodor Ákos jegyző úr 2016. február 26-án,
pénteken délelőtt köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő Dudás
Imréné Papp Annát. Polgármester úr virágot és kis ajándékcsomagot, míg jegyző úr Magyarország Miniszterelnöke által aláírt emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek. Dudás Imréné 1926. február 27én született Kiskundorozsmán. Szülei földművesek voltak és a Bordány melletti tanyavilágban éltek. Gyermekkori szerelmével kötött
házasságot 1949-ben, majd 1960 decemberében költöztek Bordányba. 60 évig éltek boldog házasságban, melyből 3 gyermekük és 2
unokájuk született. Anna néni a kerek évfordulót családja körében
Anna néni az emléklappal ünnepelte. Ma is jó egészségnek örvend, mindössze egy gyógyszert
szed és szemüveg nélkül olvas. Kedvenc tevékenysége a kertészkedés és háziállatait is saját maga látja el.
Ugyanezen a hétvégén ünnepelte 90. születésnapját Simon Józsefné
Juhász Julianna is. Családja körében köszöntötte őt Tanács Gábor
Bordány Nagyközség Polgármestere, aki virágot, ajándékcsomagot
és a Miniszterelnök úr emléklapját nyújtotta át az ünnepeltnek. Simon Józsefné 1926. február 11-én született Kiskundorozsmán, szülei földművesek voltak. Férjével több, mint ötven évig éltek házasságban, 3 gyermekük, 4 unokájuk, 4 dédunokájuk született. Idejét Julianna néni is ünnepelt
kertészkedéssel, állatok ellátásával tölti.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk mindkét ünnepeltnek és családjaiknak!
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Kulturális munkatársakat
keresünk!
2016 márciusában folytatódik a
Nemzeti Művelődési Intézet
Kulturális Közfoglalkoztatási
Programja, melybe a bordányi
Faluház és Könyvtár már negyedik alkalommal kapcsolódik
be partnerként. Ennek keretében keresünk bordányiakat közösségi munkás munkakörbe. A
munka 8 órás, teljes munkaidős,
a foglalkoztatás határozott idejű, 2017. február 28-ig tartó
közfoglalkoztatotti jogviszony.
Feltétel minimum érettségi bizonyítvány, valamint Munkaügyi Központos regisztráció.
A részletekről Börcsök Roland
intézményvezető nyújt tájékoztatást a faluhaz@bordany.hu email címen vagy telefonon a
30/629-9371 mobilszámon.
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Óvodai beiratkozás április 19-20-án
Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde intézménybe való beiratkozás időpontjáról.
Óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2016/2017-es tanévre
2016. április 19-20-án, 8 órától 17 óráig történik.
Szükséges dokumentumok:
- A gyermek lakcímkártyája és Taj kártyája
- Születési anyakönyvi kivonat
- A szülő lakcímkártyája és személyi igazolványa
- Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási jogcímét igazoló okirat, keresőtevékenység igazolása.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betöltötte, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni,
a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján.
Lázárné Borbola Márta, intézményvezető

Farsang az Apraja-falva Óvoda és
Bölcsőde Tücsök csoportjában
A gyermekek minden évben nagy örömmel várják a farsangot,
ami idén is így volt. Már hetekkel előtte megkezdtük a ráhangolódást erre a napra. Nagy izgalommal mesélték, ki minek
fog beöltözni. Február utolsó hetén már minden a farsang körül forgott. Ilyenkor nagy figyelmet szoktunk fordítani a farsangi hagyományőrzésre is. A csoportokban mindenféle remek dolgot csináltunk. Készítettünk bohócokat, álarcokat. A
csoportszobákat, folyosókat feldíszítettük ezzel is fokozva az
ünnepi hangulatot. A versek, mesék és a dalok is az ünnephez
kapcsolódtak ezen a héten. A ráhangolódás egyik fontos állomása volt, a Léghajó Társulat műsora, amikor is a Ludas Matyi című előadást élvezhették a gyermekek és a felnőttek is
egyformán. Február 26-án végre elérkezett a várva várt nap,
amikor a gyermekek legkedvesebb jelmezükbe bújhattak, és

Minden gyermek beöltözött farsangra

kezdődhetett a mulatozás. Énekeltünk, játszottunk, táncoltunk. A szülők jóvoltából a csoportokba sok finom csemege
került. Nem maradhatott el persze a finom farsangi fánk sem,
amelynek elkészítésében Joó Kálmánné Valika és Godóné Fehér Éva vettek részt. Ezúton szeretnénk nekik még egyszer
megköszönni a nagy segítséget és a finom fánkokat. Idén is
szerettük volna az elkészített kiszebábot elégetni, de sajnos az
időjárás nem akarta, hogy elűzzük a telet, ezért a Vuk és a
4 Pillangó csoportot összenyitottuk, és az udvar helyett oda
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toboroztuk össze a gyermekeket. A télbanya nem akart egykönnyen itt hagyni bennünket, ezért jó hangosan énekeltünk,
elmondtuk a télűző verseinket, és az általunk elkészített hangszerekkel nagy zajt
csapva végül sikerült
elzavarni. Ennek nagyon örültünk, mert
már itt kopogtat a tavaszi ünnepünk, a
Húsvét, amire szintén nagyon készülünk, mert ilyenkor
tartjuk az óvodai
nyílt napokat: március 21-én, 22-én és
23-án délelőtt 9-12
óráig. Ezeken a napokon minden kedves szülőt, érdeklőTücsök csoport jelmezesei
dőt szeretettel várunk, akik szeretnének bekukkantani Apraja-Falva lakóinak
mindennapjaiba, és szeretne velünk és a gyermekekkel együtt
ráhangolódni erre az ünnepre.
Rabiné Szabó Ágnes, Jakab Anita - óvodapedagógusok

Jótékonysági bál Apraja-falváért
Idén február 20-án került megrendezésre az Apraja-falva
Óvoda és Bölcsőde jótékonysági bálja. Január végén elkezdtük a bál szervezését, amiben mint Szülői Munkaközösségi tagok is részt vettünk. Kiosztottuk a feladatokat, ami kezdődött
a vállalkozók felkeresésével tombola ajándék felajánlása céljából, majd folytatódott a vendégek toborzásával.
A bál előtti szülői értekezleten pár szót ejtettünk az előző évek
báljainak jó hangulatáról, ezzel motiválva a szülőket arra,
hogy minél többen részt vegyenek. A bál előtti napon segítkeztünk az óvodai dolgozóknak a Faluház termének díszítésében, az asztalok és székek helyre pakolásában és a terítésben.
Mindezek után az óvónénik és dajka nénik megtartották
műsoruk főpróbáját, amit nagy kíváncsisággal vártunk, mivel
minden évben nagyon szórakoztató és színvonalas műsorral
lepik meg a vendégeket. Ez az idei évben sem volt másképp,
az esernyős és a struccos produkció is nagy sikert aratott.
Nagy izgalommal és készülődéssel vártuk a másnapot, mert
tudtuk, hogy az eddigiekhez hasonlóan nagyon jó hangulatban fog telni az idei bál is.
Több rekord is megdőlt. Az eladott tombolák száma, illetve az
azokból befolyt összeg és az óvodai dolgozók által előadott
műsorban résztvevők száma is.
A talpalávalót idén is a Rácz Band biztosította, akik ebben az
évben sem okoztak csalódást, hajnal fél ötig játszották a jobbnál jobb zenéket. A vacsorát ismét Rácz Gyuri biztosította,
ami nagyon finom, ízletes volt. Desszertként rétes volt felkínálva, amit a Berkenye cukrászda ajánlott fel, illetve friss gyümölcsök is voltak az asztalokon, amiről a Szántó-Fruit Kft. és
az M és Társa gondoskodott.
Nagyon sok tombola felajánlás érkezett a helyi vállalkozók és
szülők részéről, amivel nagy örömet okoztak a vendégeknek.
Mi szülők nagyon jól éreztük magunk a bálon, a hangulat
fergetegesre sikeredett, már most nagy izgalommal és
kíváncsisággal várjuk a jövő évi ovibált.
Szülői Munkaközösség tagjai
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Óvodabál Apraja-falváért
Valamitől különösen jól sikerült a 2016-os
óvodabál. Talán a szülői munkaközösség aktivitása, talán az intézményi dolgozók elhivatottsága, a sok segíteni akaró támogató, a
jelenlévő sok-sok vendég, a rengeteg tombolatárgy, a jól megválasztott zenekar, a finom ételek… Ki tudja? Mindenesetre évek
óta ez volt az egyik legsikeresebb bálunk!
Persze egyetlen jótékonysági rendezvény
sem sikerülhet a segítők közreműködése
nélkül. Így történt ez a mi esetünkben is:
Az óvodabáli plakátokat, meghívókat Bálintné Gyuris Ágnes szerkesztette meg.
Nyomtatásukat a helyi Polgármesteri Hivatal munkatársai vállalták. A program a Faluházban került megrendezésre, kihasználva
minden talpalatnyi helyet, hiszen nagyon sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Börcsök Roland intézményvezető segítette
műsorunk előkészületeit. A sós sütemények
Rácz Gyula Péksége támogatásával kerültek
az asztalra. Rácz György svédasztalos vacsoránkról gondoskodott, kedvezményeivel
hozzájárulva az intézmény bevételeinek növeléséhez. A rétesek a bordányi Berkenye
cukrászdából érkeztek, melyeket Maróti
Sándor kedvezményes áron ajánlott fel. A
svédasztalunkra Szántó Péter ajánlotta fel a
gyönyörű almákat, az M és Társa pedig a banánt és a mandarint. A 2016-os évben jelentős felajánlás érkezett a szegedi METRO
nagyáruháztól A METRO és az intézmény
közötti kapcsolattartó Tóth Zoltán, aki intézte számunkra a támogatást. A hangulatról az
idei évben is a RÁCZ BAND zenekar gondoskodott, hajnalig táncra ösztönözve a vendégeket. Fellépti díjuk felét a Bordányi Barátokért Kör ajánlotta fel, mint az előző
években is.
Az intézmény dolgozói két kis műsorral
kedveskedtek a vendégeknek. A műsorhoz a
ruhákat Bán Lajosné Marika óvónéni varrta
meg. A speciális lámpákat pedig Császár Róbert és felesége biztosította számunkra. A
báli bevételből udvari játékok vásárlását is
tervezzük, elsősorban a kisebb korosztály
igényeit szem előtt tartva. Köszönjük a segítséget a szülőknek, a szülői munkaközösség vezetőjének és tagjainak: Petákné Németh Szilvia, Frankné Varga Katalin, Lajkóné Lovai Éva, Csuka Nóra, Kovácsné Tari

Mónika, Kiss-Patikné Ocskó Éva, Vasné
Varga Anita, Kovácsné Szekeres Zsuzsanna,
Gyuris Szilvia, Kiss Tímea, Sádt Anikó, Dunai Edit és Dr. Juhász Anikónak az Óvodaszékbe delegált képviselőnek.
Tombola tárgyak és egyéb felajánlások: Dr.
Juhász Anikó, Baloghné Kovács Anita, Dankó-Vill, Gyuris Erika, Bozsóné Tóth Zsanett, Fodor Antal, Sádt Tamás, Keszei Ilona,
Gyógyszertár, Tari-Vass Veronika, Bán Lajosné, Takács Tibor és neje, N és N Boys Kft,
Avramucz-Maróti Katinka, Lázárné Borbola Márta, Jupi - Pintér Tibor, Czombos
Kriszta, Kiss Tímea, Magyar Anikó, Gyémánt Éva, Tariné Terhes Melinda - Sárközi
Virágkertészet kft., Nagy Mihályné, Petákné
Németh Szilvia, Gyuris Istvánné, Horváth
Eszter, Bambusz Divat, Frankné Varga Katalin, Lajkó-Huszta Csilla, Gyuris Zoltánné,
Kozma Tünde, Veres Gáborné - 100 ft-os
bolt, Sándor Teréz - Top-Rongyos használt
ruha és kisállateledel és felszerelés bolt,
Vass Tímea - Gyuris Csaba, Godó Lajos, Katona Zsolt, Mészáros Bea- kozmetikus, GEKO 2002 Kft, Nagygyörgy Szabolcs, Fehérné Szvorény Rózsa, Tóthné Nemes-Nagy
Andrea, Rabiné Szabó Ágnes, Nógrádi János és neje, Béres Bernadett, Tóth Leila,
Csuka Zsolt, Szilágyiné Tari Gyöngyi, Faluház, Önkormányzat, Berkenye Cukrászda,
Rácz Gyula, Ráczné Tanács Aranka, Oszi és
Dezső Tápbolt, Lajkó Antal és neje, Hódi
Péter és családja, Metro, Süni csoport, Kurucsai Judit, Tóth Gusztáv, Lajkó Zsolt, Kiss
László, Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület,
Kiss Tiborné, Papp Gábor, Kökény Ferencné, Lippainé Simon Irén, Zádori Imre, Tanács Andrea, Kovácsné Szekeres Zsuzsanna, Rózsa Krisztina, Kisapáti GÉP Kft,
Ecker Szilvia, Farkas Katalin, Tanács Gábor,
Dr. Fodor Ákos, Frank István, Dudásné Gyémánt Ildikó, Tuti Gyümi, Margaréta virágüzlet - Vass Mónika, Szántó Péter, M és Társa, ARO bolt, Kovács Imréné, Gyuris Szilvia, Táp Trade Bt., Sándorné Vass Bettina, Peták Istvánné, Kiss-Patik Péter, Kiss Tiborné,
Szabó Ferencné, Bóta Emil, Kovács Imréné,
Tóthné Joó Cecília, Lippai Judit, Mészárosné Gyuris Zsuzsanna, Illés Istvánné, Dörmő
Brigitta, Szilágyiné Godó Mónika.
Köszönjük a támogatásokat!
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde dolgozói
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Rövid hírek
Ebzárlat és legeltetési
tilalom elrendelése
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal illetékességi területére, így Bordány közigazgatási területére is 2016.
április 2-től 2016. április 22-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendel el. A határozat teljes terjedelmében a www.bordany.hu
weboldalon olvasható.

Szemétszállítási hírek
Április 5-én, kedden a Béke és a
Seregélyes dűlőkben, valamint
a zártkertekben, míg április 6án, szerdán a Mező és a Bordány
dűlőkből történik a külterületi
szemétszállítás.
Belterületen március 29-én, április 12-én és 26-án kedden szállítják el a szelektív hulladékok
gyűjtésére rendszeresített sárga
zsákokat.
Szemétszállítás ügyintézésre
továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9:00-12:00
óra között van lehetőség a Faluház szolgáltató irodájában.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM MISERENDJE

Húsvéti szertartások időpontjai
Március 26. Nagyszombat, Húsvét vigíliája
8:00 9 órától nyitva lesz a templom. Alkalom a
Szentsír látogatására.
18:00 Feltámadási szertartás, jó idő esetén a
templom körül feltámadási körmenet.
Március 27. Húsvétvasárnap 9:30 Szentmise
Március 28. Húsvéthétfő 9:30 Szentmise
JEGYEK MÁR KAPHATÓK A FALUHÁZBAN

Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál
Kedves bordányi lakosok!
Talán furcsa és rendhagyó, hogy egyházközségünk katolikus
bált szervez. Szeretnék alkalmat biztosítani arra, hogy a templomon kívül is találkozzunk és egy szép estét eltölthessünk.
Ezért szeretettel hívok és várok mindenkit a 2016. április 2án megrendezésre kerülő I. BORDÁNYI JÓTÉKONYSÁGI KATOLIKUS BÁLBA! A bálon összegyűlt és a támogató
jegyek megvásárlásából származó adományokból plébániánk
belső felújítását szeretnénk elvégezni. További részletek a mellékelt plakáton olvashatóak.
Bízom abban, hogy közösségünk összetartozása ezáltal is
erősödhet!
Janes Zoltán, plébános
Hirdessen itt ön is 100 karakter (betű, szám, írásjel)
hosszúságban 500 Ft/hirdetés áron. Hirdetés feladás
személyesen a Faluház ügyfélpultjánál, vagy e-mailben a
naplo@bordany.hu címen.

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.
Tavaszi szezonkezdési kínálatunk:
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka: tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők
Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők, valamint problémamegoldó
készítmények kaphatók (Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek,koncentrátumok,
toxinkötők. Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.
Nyitvatartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
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14. alkalommal rendezték meg
a Bordányi Kultúra Napját
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat valamint a Faluház és Könyvtár
2016. március 19-én, szombaton 17 órától
rendezte meg a XIV. Bordányi Kultúra Napját. A rendezvény a Gyermek- és Ifjúsági
Polgármester ünnepélyes beszédével vette
kezdetét. Masir Norbert köszöntőjében kiemelte: „A Bordányi Kultúra Napja küldetése, hogy felhívja a figyelmet a helyi tárgyi és
szellemi értékekre, amelyekre büszkék lehetünk. Szerencsések vagyunk, mert községünkben sokan, sokat tesznek azért, hogy ne
csak ez a nap szóljon a kultúráról, hetente
összejönnek, próbálnak, gyakorolnak, majd
színpadra lépnek. Ifjúsági önkormányzatunk próbál törekedni arra, hogy az értékeket, a minőséget megszerettessük és elfogadtassuk a jövő generációival, továbbá, hogy
az igazi művészet bemutatása, megszerettetése kerüljön előtérbe. A ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel kell bánnunk és ezt tovább kell adnunk az utánunk
következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében a szerepünk fontos, hiszen nekünk kell értékes mintát felmutatnunk, mivel ez a kultúra nemcsak tudást,
műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
Meg kell köszönnünk és meg kell becsülnünk
a bordányi kultúráért dolgozó emberek és
közösségek elhivatottságát, mindennapi
helytállásukat és erőfeszítéseiket.”

Tapssal jutalmazták a színvonalas műsort

A megnyitó után elsőként a Palicsi Magyar
Művelődési Egyesület Népdalköre, a Szederinda Népdalkör lépett színpadra. Ezután a
Homokháti Tekergősök Trió lépett színpadra tekerővel és klarinéttal. Őket a helyi
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei követték. Mű-
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sorukban furulya, zongora, gitár, citera, ének
és vers produkciókat adtak elő. A Borostyán
Dalkör két dalcsokorral kedveskedett a
nagyérdemű közönségnek. A rendezvény
ideje alatt és az azt
követő héten megtekinthető volt a Bordányi Alkotók Kiállítása, melynek keretében az Ádám Jenő
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola rajz, festészet
és szobrászat tanszakos diákjainak munAlkotók kiállítása
kái kerültek kiállításra. A rendezvény végén állófogadással
kedveskedett a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a jelenlévőknek és a fellépőknek.

Közlekedésbiztonsági program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével Közlekedésbiztonsági programot valósít
meg 2016. március 1-jétől június 15-ig. A
projekt tárgya a gépjárművezetők, illetőleg a
vezetési jogosultságot igénylők részére a
biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési
készségek témakörében, a járművezetéshez
nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának
és folyamatos megújításának képességéhez
kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés
oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható
digitális formában (tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu). A tanuloknak.hu ingyenes
képzéseiben a köznevelési intézményben
dolgozó pedagógusok, valamint a köznevelési intézményben tanuló diákok vehetnek
részt. A kreszfelfrissito.hu szintén ingyenes
képzéseibe a vezetői engedéllyel (A, B, C, D
kategória) már rendelkező személyek, valamint a vezetői engedéllyel nem rendelkező
felnőttek kapcsolódhatnak be. További információ a www.bordany.hu weblapon található részletes tájékoztatóban olvasható, jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a
www.kreszfelfrissito.hu oldalakon lehet.
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Locsolóversek
Bánatos, kék ibolya,
Hullanak a szirmai,
Kezemben a kölnivizem,
Szabad-e locsolni?
***

Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom!
Ha a hatása múlik is
esztendőre,
Ígérem, itt leszek jövőre,
S nem adok az illendőre.
Locsolok kérdezés nélkül,
nyakra, főre!
***

Az erdőben nyuszi honol,
A természet vizzel locsol.
De ha én engedélyt kapok,
Rózsavizzel locsolgatok!
***

Biri, biri bárány,
Alig áll a lábán.
Kiviszik a zöld mezőre,
Édes fűre, legelőre.
Kiskertemben jártam,
Virágot láttam,
El akart hervadni
Szabad locsolni?
***

Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
***

Adjon a jó isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem,
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.
***

Ajtó megett állok,
Piros tojást várok,
Ha nem adtok lányok,
Nem járok hozzátok.
***
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Ha bujkál e háznak lánya
Csaljuk elő kiabálva,
Ha nem jön a hívó szóra,
Kölni helyett jön a szóda.
Szabad locsolni?
7
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ÁPRILISBAN VÁRJÁK A LEENDŐ ELSŐSÖKET

VÁRJÁK AZ ÖTLETEKET, JAVASLATOKAT

Általános iskolai beiratkozás

Él a Vidék Videós Híroldal felhívása

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekük hamarosan megkezdi iskolai tanulmányait.
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2016/2017. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül
sor.
2016. április 14. (csütörtök) 8:00 órától 19:00 óráig és
2016. április 15. (péntek) 8:00 órától 19:00 óráig
Helye: emeleten, az iskola titkárságán.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beiratkozáskor szükséges
dokumentumok:
- szülő és gyermek lakcímkártyája
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértői vélemény)
- Szakértői Bizottság szakértői véleménye - SNI esetén (ha van)
- születési anyakönyvi kivonat
- gyermek TAJ kártyája (tartós betegség esetén orvosi igazolás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos
helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről (ha van)
határozat)
Diákigazolvány: A diákigazolvány igényléséről szeretném
tájékoztatni:
A gyermekkel együtt fel kell keresni a lakóhely szerinti
illetékes okmányirodát. Az ügyintézéshez vinni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a
Szülőnek a személyigazolvány és lakcímkártya ottléte
szükséges.
A fényképezés után az ott kapott NEK-adatlapot az iskolának
be kell hozni. Az igénylést elektronikusan rögzítjük.
A diákigazolvány lakcímre érkezik meg. (átfutási idő kb.:
min: 1-2 hónap)
Szeretettel várjuk a beiratkozáskor a Szülőket és a leendő első
osztályosokat!
Tisztelettel: Simon Zoltánné, igazgató

„Kövesd! Szeresd!” Ezzel a jelmondattal indult el 2015 októberében az Él a vidék - Csongrád Megyei Videós Híroldal. A
megye kulturális és közösségi életével foglalkozó honlap nem
titkoltan azzal a céllal jött létre, hogy a korábban elérhetőnél
átfogóbb, hitelesebb, közérthetőbb tájékoztatást nyújtson bárki számára, aki érdeklődik
a kistelepülések mindennapjai iránt. Mutassuk
meg, hogy él a vidék, vannak eredményeink, hasznos társadalmi, és hagyományőrző munkát végző közösségeink! Nálunk mindennek
helye van, ami hozzájárul Csongrád megye fejlődéséhez, értékeinek megerősítéséhez, és megtartásához. Nálunk mindennek helye van, ami célt, motivációt ad a fiatalok, és idősek számára ahhoz, hogy szabadidejüket hasznosan, a közösségek érdekében töltsék el. Nap, mint nap számos dolog történik a kistelepüléseken, amelyről kevesen tudnak. Hírértéke minden-

Mutassuk meg értékeinket, közösségeinket

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK

nek van, a jó példák bemutatásából soha nem lehet elég. Segítse ön is munkánkat, hogy megmutathassuk: Él a vidék! Elérhetőségeinken forduljon hozzánk bizalommal, kövessük, és
szeressük a vidék történéseit. Várjuk ötleteit, javaslatait az
info@elavidek.hu címre.
A www.elavidek.hu kiadója a ZsupArt Egyesület.

Általános iskola húsvéti köszöntője

A MAGYAR NYELVET SZERETNÉK ELSAJÁTÍTANI

Kedves Szülők!
Az elkövetkezendő napokban a kereszténység legnagyobb
ünnepére, Húsvétra készülünk.
A mai elanyagiasodott világunkban sokkal többet kell foglalkozni az igazi értékekkel a múltunk, hagyományaink ápolásával gyökereink megerősítésével.
Húsvét a szeretet a remény ünnepe.
Legyen öröm, elégedettség, jó szándék, egymás megbecsülése és segítése falu és iskolai közösségünk és a családok életében is.
Öbley Irén: Húsvéti himnusz gondolatával:
„Milyen csodás, allelujás szép húsvét hajnala.
felszállt a köd és eloszlott a fázó éjszaka…
Krisztus köztünk jár, a megváltás beteljesedett.
Lángolja át lelkünket a hit, remény, szeretet.”
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek tanulóink
és tantestületünk nevében!
Tisztelettel: Simon Zoltánné, igazgató
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Varjasi fiatalok jönnek Bordányba
Megkezdődtek az előkészületek tizennyolc varjasi fiatal táboroztatására Bordányban. A Kulturális és Szabadidős Egyesület és az Egérház Alapítvány támogatásával tölthetnek majd
nálunk egy hetet a Romániában, közelebbről a Bánságban, Temes megyében található településen élő fiatalok, akik rendszeresen járnak magyar órákra, magyarul tanulnak, és szeretnék még inkább elsajátítania nyelvet. Az átfogó programot melynek célja a fakultatív magyar nyelvű oktatás biztosítása
Temes megyében, kimondottan a román többségű, és magyar
iskolával nem rendelkező településeken is - Marossy Zoltán
volt Temes megye alprefektus szívügyének tekinti. Március
18-án járt Bordányban, ahol ismertette az elképzelését, és mivel a civil szervezetek és a polgármester is maximális támogatásáról biztosította a programot, már időpontot is egyeztettek.
A megállapodás alapján július 11-17. között érkeznek Bordányba a varjasi fiatalok, akik településünk vendégszeretetét
élvezhetik majd.

2016. március

Bordányi

Helyi versek

Hogy feledjem a fájó gondomat.

ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTTUNK

2014.
Juhász Sándor

Tollaslabda diákolimpia
Előzetesen lehet jelezni a részvételt

tud lenni. Ha addig esetleg közbejön valami,
kérjük jelezze! Aki jön, feltétlenül hozzon
magával váltócipőt, anélkül nem mehet a pályára! Szeretnénk megkérni minden résztvevőt, hogy a Facebookon, vagy a lent található elérhetőségeken jelezze, hogy mikor jönne (körülbelül) és részéről hány főre számítsunk, annak érdekében is, hogy ne legyünk
egyszerre túl sokan.(mivel tavaly is voltak
időszakok, mikor jobban lett volna hely a pályákon, mint az esti órákban). Éjszakára továbbra is elsősorban felnőtteket várunk!
Kiskorúak (általános iskolás korig, középiskolásokra nem vonatkozik!) csak azzal a feltétellel maradhatnak éjszakára, akiknek a
szülei is jelen vannak, vagy nagykorú (nagyobb testvér, stb.) is vele van. (Felelősséget
nem vállalunk! ) Kiskorúak (általános iskolás korig) péntek este felügyelet nélkül maximum 9 óráig maradhatnak!
Helyszín: Bordányi Sportcsarnok, pénteken
17 órás kezdettel lehet jönni. Aki hosszabb
időre is bevállalja a bulit, az energiapótlásról
gondoskodjon! A résztvevőknek a helyszínen lehetőség nyílik mind a mostani eseményhez, mind pedig a jelenlegi csapat további eredményes felkészüléséhez hozzájá-

képgaléria

Vig Balázs meseeloadása
´´

képgaléria

Vig Balázs meseeloadása
´´

A Magyar Tollaslabda Szövetség (és a szolnokiak) kérése szerint újra kellett rendezni a
Területi Diákolimpiát, amely március 15-én
került megrendezésre a szegedi Squash
Klubban. Az „újrajátszott“ területi fordulón
szerencsére a létszám nem csökkent! Minden korábban továbbjutó ismét kiharcolta
magának az első 4 helyezés valamelyikét,
ami az Országoson való szereplés jogát jelenti.14 fő jutott be az Országos Diákolimpia
Döntőjébe: Kovács Bernadett (1. hely),
Nógrádi Gergő (1. hely), Dudás Nelli (1.
hely), Hődör Zoltán (4. hely), Mark William
Mitchell (2. hely), Vér Fanni (4. hely), Vér
Zsófi (1. hely), Kovács Péter Attila (2. hely),
Bakacsi Nikolett (1. hely), Boronkai Fruzsina (3. hely), Lázár Luca (4. hely), Czékus
Renáta (2. hely), Dávidházi Nikolett (2.
hely), Kószó József (2. hely), Illetve Bálint
Máté (A kategória). Sok sikert az összes
versenyzőnek! Hajrá Bordány Tollas!

Utánpótlás kézilabdázókat várnak
A Bordány Sportkör kézilabda szakosztálya
egy szülői tájékoztatóra várja azokat az általános iskolás korú gyerekeket és szüleiket,
akik szeretnének kézilabdázni. A tájékoztatóra 2016. április 1-jén, pénteken 16:30-tól a
Bordányi Sportcsarnokban kerül sor.
Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!

képgaléria

Vig Balázs meseeloadása
´´

képgaléria

Vig Balázs meseeloadása
´´

Március
15-re
Március idusának reggelén
Magyarország tiszta, szent egén
Felragyogott a szabadság fénye
Igaz magyar-élet álom reménye.
Tettrekész magyar fiatalok:
Igaz szívek és erős karok,
Élükön Petőfi az ifjaknak bárdja
Mellükön piros-fehér-zöld kokárda.
E bús nép szabadságát akarták,
A „Talpra magyar”-t egyként szavalták,
Hangjuk megrengetett hegyet-sziklát,
Magyar szívük szórt fényes szikrát.
E kis szikra mily nagy tüzet gyújtott!
Soká nem égett, nem rajtuk múlott.
Labancok fojtották vérbe e lázat,
Nem maradt más nekünk, csak a gyalázat.
Alig másfél esztendő hogy eltelt,
És e büszke nép latorként felelt.
Halál lett jutalma azoknak Aradon,
Kik élni akartak e honban szabadon.
De a magyar szív nem nyughat meg soha,
Míg e szolgavért magáról le nem mossa!
Csonka hazánk, Neked szép álmokat,
Míg el nem jön érted a dicső kárhozat!

Zádori Ágoston
Bordány, 2009. február 17.
-on

4. Bordányi Tollas Maraton
Immár hagyománnyá vált a Tollas-maraton
Bordányban. Ezt a hagyományt szeretnénk
tovább vinni, az idei már a 4. lesz. Reméljük,
hogy hasonlóképpen sokan fogunk találkozni és játszani egy jót!
Az időpont: 2016. április 15-16. péntek reggel 8-tól szombat reggel 8-ig fog tartani, az
általános iskolások ezzel hozzájárulva már a
tanórák keretein belül kezdenek, majd a
délutáni edzést követően pénteken délután 5
órától szabad a terem mindenki számára! A
„játékszabályok” ugyanazok, de hogy biztos
mindenki emlékezzen, itt vannak:
Aki jön, az kérjük a Facebook - 4. Bordányi
Tollas Maraton eseményhez való csatlakozásával jelölni, de csak akkor, ha tényleg ott

rulni, a befolyt összeget új labdák vételére
szeretnénk fordítani! Ha egyszerre sokan
lennénk, akkor mindenki megértését kérjük,
ha esetleg nem jutna azonnal pályához. Még
egyszer hangsúlyoznánk, hogy ezért fontos,
Egyedül
hogy jelezzetek, hogy mikor tudtok jönni.
Egyedül járom én az utamat,
Jöhet bárki: kicsik, nagyok, volt tollasosok, Nincs aki megmondja mit szabad
jelenleg is tollasozók, olyanok akik még so- Sokszor járok én azóta a tilosba.
se játszottak, vagy csak hobbi szinten, anyuSzerelmes lettem én a pirosba.
kák, apukák, nagyszülők, tesók... szóval bárki akinek kedve és ideje van, hogy segítse
De Piroska nem szeretett
elérni célunkat! Szeretnénk a falu apraja- Bármit mondtam csak kinevetett
nagyját megmozgatni! Minél többen vaSzerelmem nem viszonozta.
Így kerültem én a tilosba.
gyunk, annál jobb buli lesz!
Információk az alábbi elérhetőségeken:
Be-be járok a kocsmába naponta.
E-mail: balirebek@citromail.hu
Felöntök pár konyakot a garatra.
Bálint Lászlóné Kati: 06-30/425-91-22
Ezzel öblögetem a torkomat
Bálint Rebeka: 06-30/613-90-62

Videók Bordányról

VÁRJÁK A SPORTOLNI VÁGYÓKAT
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Küzdöttek kézis lányaink
A hétvégi meccsen a BSK lányai megmutatták a szurkolóknak, milyen is az, amikor teljes odaadással küzdenek a pályán, és hogy az
eredménytől függetlenül is büszkék lehetnek a helyi kézilabda csapatra is! A meccs
elején a Bordány és az egyetemisták még fejfej mellett haladva küzdöttek, azonban később az egyetemisták a tapasztaltabb megmozdulásaikkal növelték a gólkülönbséget a
két csapat között. Lányaink a hétvégi mecscsen sikeresen vizsgáztak küzdésből! Csak
így tovább, Csajok! Hajrá BSK!
Bordány SK-SZTE EHÖK 24-33 (11-17)
Játékosok: Bakacsi Nikolett, Farkas Viktória(3), Gáspár Jusztina(2), Kálmán Csilla(7), Kékes-Szabó Anita(2), Peták Eszter,
Szabó Elizabet (2), Szűcs Rózsa(2), Szűcs
Zsófia (6), Papdi Nóra, Ábrahám Melinda,
Szűcs Viktória. Edző: Sádt Anikó.
Szűcs Viktória

hetőségét figyelembe véve kerülnek vissza
ezek a meccsek is a megújult helyszínre.
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

Napló

Sport hírek
Áprilisi focimérkőzések

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

128 nevező a félmaratonra A Megyei II. osztályú U19-es
focibajnokság sorsolása:
Március közepéig 128 versenyző nevezését
április 2. 14:30
regisztrálták a szervezők, ők azok, akik a
Bordány
SK - Zsombó SE
megadott határidőig teljesítették az online
április
9. 14:30
regisztrációt, valamint elutalták a nevezési
Bordány
SK
Csengele KSE
díjat. Visszaigazolást a napokban kaptak a
április
17.
15:00
versenyzők nevezésükről, akinek kérdése
Nagymágocs SE - Bordány SK
van nevezésével kapcsolatosan, vagy nem
április 24. 15:00
látja magát a rajtlistán, az
Bordány SK - Csanytelek SC
IDŐJÓS
kérjük a bordanysportáprilis 30. 15:00
kor@gmail.com e-mail cíHétfő
Tömörkény KSE - Bordány SK
men jelezze! A regisztrálók
16°C
között eddig 67 fő nevezett
A Megyei II. osztályú U16-os
6°C
a 10,5 km-es távra, 61 fő a
focibajnokság sorsolása:
félmaratonnak vág neki. Zápor
március 27. 10:00
Eddig 47 női és 81 férfi inBordány SK - Móravárosi Kinizsi
Kedd
duló van, de még nem késő
április 3. 10:00
nevezni, hiszen 2016. márBordány SK - Komlósi Trans
18°C
cius 31-ig még a szintén
Baktó - FC Szegvár
7°C
A felújított pályán játszanak kedvezményes
április 10. 10:00
összegért
Zápor
Hétvégén folytatódnak a megyei labdarúgó
Fábiánsebestyén KSC - Bordány SK
lehet
nevezni.
Futásra
fel!
bajnokságok küzdelmei. Megyei III. osztááprilis 16. 10:00
Nevezz Te is barátaiddal!
Szerda
lyú foci csapatunk szombaBordány SK - Röszke SK
03.28.
04.25. H
ton 15 órától idegenben, az
18°C
április 23. 15:00
A
t!
e
IKV Alsóváros ellen mecsk
e
8°C
Bordány
SK - Székkutas TC
A
p
1
e
csel. Megyei II. osztályú
Bemes Ünn
Gyengén felhős
május
1. 10:00
ell
K
együttesünk a Móravárosi
Nagymágocs
SE
- Bordány SK
2
C
Kinizsi csapatát fogadja a
Csütörtök
03.29.
04.25. K
H
sertésborda petrezselymes
kiskundorozsmai műfüves
A Megyei II. osztályú focibajA Rántott
19°C
burgonyával, csemege uborka
Csontleves
pályán, vasárnap 15 órától.
nokság sorsolása:
Adaragaluskával Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes
1
8°C
március 27. 15:00
Utánpótlás csapataink is
B vágott
Zápor
Bordány SK - Móravárosi Kinizsi
Tejfölös
pályára lépnek. U16-os
2 karfiolleves
Tejszínes
parajos
csirkemell
spagettivel
C
április 2. 16:30
együttesünk Vasárnap délePéntek
Bordány
SK - Zsombó SE
03.30.
lőtt 10 órától a Petőfi utcai
04.25. SZ
H
Paradicsomos húsgombóc
A
törtburgonyával
Magyaros
április
9. 16:30
21°C
sportpályán a Móraváros
zöldborsóleves
1
Bordány
SK
Csengele KSE
9°C
serdülő gárdájával játszik,
csipetkével
B Dubary csirkemell rizi bizivel, befőtt
április
17.
17:00
Derült
ifi együttesünk kedden 17
Tojásleves
Paprikás krumpli nokedlivel, oldalassal,
2
Nagymágocs
SE
Bordány SK
C
kenyérkockával
cékla
órától Deszken lép pályára.
április
24.
17:00
Szombat
Jó hír a szurkolóknak, hogy
03.31.
04.25. CS
H
Tésztás sajtos csirkemell
Bordány SK - Csanytelek SC
Szárnyas hús A
az április 2-ai, szombati
22°C
erőleves,
április 30. 17:00
1
Zsombó elleni derbit már a
cérnácskával B Hentes sertésborda törtburgonyával
10°C
Tömörkény KSE - Bordány SK
felújított Arany János utcai
töltött gombafejek rántva,
Derült
2 Zöldbableves
tojással
C Csibemájjal
petrezselymes rizzsel, tartár
focipályán rendezik meg.
A Megyei III. osztályú focibajAz utánpótlás csapatok és a
04.01.
04.25. P
H
Vasárnap
nokság sorsolása:
Túrós
tészta
A
Bordány II mérkőzései
Sárgaborsó
március
26. 15:00
1 gulyás
22°C
egyelőre a Petőfi utcai
IKV Alsóváros SE - Bordány SK II
B Szilvás gombóc, fahéjas cukorral
10°C
sportpályán kerülnek megLegényfogó
április 3. 16:30
2
Töltött
káposzta
Zápor
leves
C
rendezésre, a pálya terhelBordány SK II - Ruzsa KSE
április 10. 16:30
Forráskút
SE - Bordány SK II
képgaléria
képgaléria
képgaléria
képgaléria
április 16. 17:00
Bordány SK II - Csongrád TSE II
április 23. 17:00
Balota TFC - Bordány SK II
május 1. 17:00
Bordány SK II - Sándorfalva SK II
Bordány-Üllés derbi

Bordány-Üllés derbi

Bordány-Üllés derbi

Bordány-Üllés derbi
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Pietas Temetkezési Kft
szegedi irodája és
üzlete

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