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DECEMBER 19-ÉN FOLYTATÓDIK A SZÍNHÁZI ESTÉK PROGRAMSOROZAT

Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép!
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy a telente színi előadások szervezésére kerül
sor településünkön. Most sem lesz ez másképp, hiszen az elmúlt időszak visszajelzései alapján
a szervezők egy percig sem gondolkodtak azon, hogy folytassák a sokak által várt Bordányi
Színházi Esték rendezvénysorozatot. „Ebben az évadban a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve változtattunk a műsorszervezési stratégiánkon, hiszen csak két előadást tervezünk
Bordányba, de ezekre az alkalmakra olyan társulatokat látunk vendégül, melyek az mellett,
hogy könnyed, nevetéssel teli darabokat adnak elő, országosan is ismert színészekkel lépnek
fel a bordányi deszkákon“ - monda el Kiss-Patik Péter alpolgármester, a rendezvény egyik
szervezője. Az első előadás pontos időpontja már ismert, december 19-én, hétfőn 18 órától
a Bordányi Faluházban fog fellépni a budapesti FOGI Színház társulata olyan ismert szereplőkkel, mint Nyertes Zsuzsa, Fodor Zsóka, Harsányi Gábor, Straub Dezső vagy Beleznay
Endre! A Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép című darabot hosszú évekig óriási
sikerrel adták elő a budapesti Vidámszínpadon, most a bordányi közönség is helyben láthatja a
két felvonásos komédiát. A történetről röviden: Richard Wielly, a kormány egyik ambiciózus
minisztere gáláns kalandra készül. Azt tervezi, hogy az ellenzék vezérszónokának titkárnőjével, a bájos Jenniferrel tölt egy romantikus délutánt az elegáns Westminster Hotelben. Ám hiába a gondos szervezés, Richard parlamenti titkárának, George Pigdennek odaadó gondoskodása, a délután rosszul kezdődik. Richard kétségbeesetten próbálja megoldani a rendkívüli
szituációt, segítségül hívja Pigdent, ezzel valóságos hazugságlavinát indítva el. Mindketten
egyre jobban belebonyolódnak a kínos helyzetbe.
A nem mindennapi eseményre november 2-án, szerdától kezdődik a jegyértékesítés a Bordányi Faluházban, nem árt majd igyekezni, hiszen már most nagy az érdeklődés a program
kapcsán, remek családi-baráti eseménynek ígérkezik az est. A belépő árak egységesen 2.500
Ft-ba kerülnek majd, érvényes Bordány Kártyával rendelkező lakosok további 24% kedvezményben részesülnek, így kedvezményesen 1.900 Ft-os áron juthatnak hozzá a tikettekhez. A másik előadás szervezése is gőzerővel zajlik, erről is hamarosan be tudunk számolni
Önöknek, várhatóan februárban, Valentin nap környékén kerül sor a következő előadásra a Faluházban. Találkozzunk tehát a színházi estéken!
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A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2016. NOVEMBER 21.

A Közalapítvány pályázati felhívása
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel
rendelkező, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.
Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak
- akik nehéz anyagi körülmények között élnek.
- a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).
- előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a tanulmányi
eredmény átlaga elérte vagy meghaladta a 3,5 átlagot.
A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail)!
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- iskolalátogatási igazolás
- jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély,
2015. évi adóbevallás)
- tanulmányi eredményről szóló igazolása
- nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő,
foglalkozás)
A pályázat benyújtható: 2016. november 21-ig.
A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.)
zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2016.“
LEGFRISSEBB ÉPÍTÉSHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Változott a kerítés építésének szabálya
Tisztelt külterületi ingatlan tulajdonosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a külterületi mezőgazdasági területek (földek, tanyák) kerítés építésnek szabálya a
Bordány Község Önkormányzatának 14/2013. (V.2.) Ör. rendeletével módosított 17/2005. (XII. 19.) Ör. rendeletével jóváhagyott és módosított - helyi építési szabályzat (HÉSZ) 17. §a (3) bekezdés e) pontjában került rögzítésre, és az alábbiakat
kell betartani: „ A területen max. 1,8 m magas, áttört, dróthálóvagy deszkakerítés építhető. A tömör lábazat magassága max.
0,6 m lehet. A kerítés vonala - egyéb előírás hiányában - a határoló dűlőút középvonalától min. 5,0 m, csatorna partvonalától min. 6,0 m távolságba helyezendő. A kerítésre vonatkozó
előírásokat meglévő épületek kerítéseinek átépítése és új kerítés építése esetén is alkalmazni kell“.
Tehát a HÉSZ szerint külterületen az ingatlan körbe keríthető
oly módon, hogy a telekhatár mellé közvetlenül a saját telkét
mindenki bekerítheti. Akinek dűlő úttal határos az ingatlan
egyik oldala, ott csak a dűlőút tengelyétől (közepétől) számított 5,0 m-re lehet kerítés.
Bordány, 2016. október
Maroster Emília
ügyintéző
1186 FŐ SZAVAZOTT, A RÉSZVÉTELI ARÁNY 44,86%

Tájékoztatás az Országos Népszavazásról
2016. október 2. napján a kötelező betelepítéssel kapcsolatosan kitűzött országos népszavazáson településünkön a korábban kialakított három szavazókörben, a Faluház intézményé2 ben volt lehetőség az állampolgárok számára a választó-

2016. október
jog gyakorlására. A névjegyzékekben szereplő választópolgárok száma 2644 fő volt. Reggel 6 órától este 7 óráig a három
szavazókörben összesen 1186 fő (44,86 %) jelent meg. Az urnákban lévő érvénytelen szavazólapok száma 60 (5,06 %), az
érvényes szavazólapok száma 1126 (94,94 %) volt. Az érvényes szavazólapokon a megjelentek közül igen szavazatot 9
fő (0,8 %), nem szavazatot 1117 fő (99,2 %) jelölte meg.
Mozgóurnát 4 polgár igényelt, akik otthonukban adták le szavazatukat a szavazatszámláló bizottságoknak.
A szavazás napján rendkívüli esemény nem történt.
Dr. Fodor Ákos
jegyző
PÁLYÁZNI KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUSAN LEHET

Ismét megnyíltak az üdülési pályázatok
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ismét megnyitja szociális üdülési pályázatait a nyugdíjasok, a fogyatékossággal
élők és a nagycsaládosok előtt. A pályázatokra először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek november
25-ig. A nagycsaládosok december 1-30. között pályázhatnak
majd.
A pályázatokat benyújtani kizárólag elektronikusan lehet a
https://palyazat.erzsebetprogram.hu oldalon előzetes regisztrációt követően.
A pályázatok benyújtásában idén is segítséget nyújtanak a
Faluház dolgozói az intézmény információs pultjánál!
ERZSÉBET-TÁBOR LESZ AZ ŐSZI SZÜNETBEN IS

Nyert az ISZEK Erzsébet-pályázata
Az Erzsébet-program keretében a családsegítő szolgálatok részére kiírt Őszi Napközi Erzsébet-Tábor pályázaton komplex
élménytáborozási lehetőséget nyert az Integrált Szociális és
Egészségügyi Központ. Az Ádám Jenő Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésével megvalósuló
táborban 34, többségében hátrányos helyzetű, 1-8. osztályos
tanuló vesz részt.

A programok között szerepelnek ön-, és társismeret fejlesztő
csapatépítő foglalkozások, különböző csapatjátékok. A generációk közti kapcsolat erősítése és a hagyományőrzés jegyében a gyermekek a szociális központ idősek nappali ellátásában részesülő személyekkel közösen fonott kalácsot és száraz
csigatésztát fognak készíteni. Jó idő esetén kerékpártúráznak
Bordány külterületén, részt vesznek „A víz világa, környezetünk védelme“ című kvízjátékon. A környezettudatos gondolkodásmód mélyítése érdekében a kézműves foglalkozáson
kreatív tárgyakat készíthetnek újrahasznosított alapanyagokból. Ellátogatnak a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontba, ahol interaktív kiállítási elemek várnak rájuk.
A pályázatnak köszönhetően a gyermekek ingyenesen vesznek részt a táborban.
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Olasz kapcsolatok erősítése
Több éves tervek közt szerepel Bordány, és
az olasz kistelepülés Bordano együttműködésének megerősítése. Jó lehetőséget adhat
erre a jövő év, amikor a település duplán ünnepel, hiszen a falunapi rendezvénysorozat
negyed évszázados, míg a művészeti iskola
húsz éves születésnapját ünnepli majd.
A tavaszi-nyári időszakban szeretné Bordány vendégül látni az olasz település küldöttségét, és elkezdeni velük egy testvértelepülési kapcsolat kialakítását, amelyre mindkét oldalon nyitott a települések vezetősége.
“Kultúránk, az itt élő működő civil szervezetek és maga a település bemutatására is nagyon jó lehetőséget teremt majd az iskolával
közösen összeállított programsorozat“ mondta el Tanács Gábor polgármester. Szerinte a fél éves programsorozat a testvértelepülésekkel meglévő kapcsolatok megerősítéséről és akár új kapcsolatok felvételéről is
szólhat.
Az olasz kapcsolatok megerősítése szempontjából mindenképpen jó hír, hogy az általános iskolában szeptembertől megindult az
olasz nyelv szakkör keretében történő oktatása, várhatóan ehhez kapcsolódik majd a
Bordányi Ifjúsági Információs Pont olasz tematikájú éve is: rendezvényekkel, akár
Olaszországból érkező nemzetközi önkéntesekkel szeretnék gazdagítani a programkínálatot. A remények szerint egyre több általános iskolás választja majd második idegen
nyelvként az olaszt, amelynek tanulása mind
a gyerekek, mind a szülők számára kedvező
lehet, hiszen ingyenes, helyben igénybe vehető nyelvoktatásról van szó.
NAGY SIKERREL ZÁRULT AZ ESTE

III. Jótékonysági Borbál
Nagy sikerrel zárult az október 8-án harmadik alkalommal megrendezésre került III.
Jótékonysági Borbál. A rendezvény idén is
bővelkedett meglepetésekben. Az est házigazdája dr. Janes Zoltán helyi plébános volt.
A jó hangulatról a Mediterrán parti zenekar
és a zsombói Kosava zenekar gondoskodott.
Fellépett a helyi óvodás néptánc csoport. Az
est sztárvendége Kökény Attila volt. A vendégek ellátását a Bali23 Étterem biztosította.

képgaléria

képgaléria
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napja
´´
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A vendégek nagyon jól szórakoztak a bálon,
végigtáncolták az estét, helyi borokat és
koktél különlegességeket kóstolhattak. Az
est fénypontja a tombolahúzás volt. A fődíj
egy bútorutalvány volt. Ezúton is gratulálunk a nyertesnek!
A rendezvényt a Bordányért Baráti Kör szervezte. Ez a baráti közösség számos alkalommal támogatta a település közösségépítő
és egyéb rendezvényeit, intézményeit,
civil szervezeteit. Az
idei évi báli bevételből
igyekszünk folytatni az
eddigi tevékenységeket.
A bál lebonyolításával kapcsolatban ezúton
szeretnénk megköszönni Bordány Nagyközség Önkormányzatának a Sportcsarnok
felajánlását.
Köszönjük a Borbál vendégeinek, hogy
részvételükkel támogatták a jótékonysági
célok megvalósulását Bordányban!
Bordányért Baráti Kör
JÓ EGÉSZSÉGET AZ ÜNNEPELTNEK!

90. éves lett Pannika néni
Bordány Nagyközség Önkormányzata és a
település minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr és dr. Fodor Ákos jegyző úr 2016. október 14-én, pénteken délelőtt
köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő Suhajda Ferencné Locskai Annát. A polgármester úr kis ajándékcsomagot, míg Fodor
Ákos jegyző úr Magyarország Miniszterelnöke által aláírt emléklapot valamint virágot
nyújtott át az ünnepeltnek.
Pannika néni 1926. szeptember 26-án született Végegyházán, Békés megyében. Egész
életében a családnak és a gyermeknevelésnek élt, emellett pedig földműveléssel foglalkozott. 4 gyermeke, 9 unokája, 13 dédunokája és 1 ükunokája született. 5 éve költözött Bordányba, előtte Szegeden majd egy
siposmalmi tanyán lakott. Nagyon jó egészségnek örvend, 90 éves kora ellenére szemüveg nélkül olvas, valamint takarít és sütfőz, de a kerti munkában is örömét leli.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk
az ünnepeltnek és családjainak!
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Rövid hírek
Változik a Faluház
nyitva tartása
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, olvasóinkat és ügyfeleinket, hogy 2016. november 2-től
a Faluház és Könyvtár nyitva
tartása az alábbiak szerint változik: vasárnap és hétfőn zárva,
kedden 14:00-19:30, szerdán
8:00 -19:30, csütörtökön 14:0019:30, pénteken 8:00-20:00 míg
szombaton 14:00-19:30- ig tart
nyitva intézményünk.
A Községi Könyvtár nyitva tartása nem válik külön, hanem
igazodik a Faluház nyitva tartásához.

Könyvtári felolvasóest
novemberben is
2016. november 9-én, szerdán
16:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet
szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelőt, felolvasóként
és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy
kellemes estét.

Bordány is jelen volt...
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett 15. ruzsai
Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Bordány is
jelen volt.
Tari Attila gazdálkodó és fogathajtó igényes fogatával jól képviselte a gazdaközösséget. További bátor sikeres részvételt kívánunk.
Elismerésünket fejezzük ki a
szíves segítésért.
Köszönettel: Dr. Szanka János
szervező
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Interjú dr. Kádár Péter igazgató úrral
A nemrég kezdődött 2016/2017-es tanév apropóján az Ádám
Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola augusztus közepétől kinevezett új igazgatójával, dr. Kádár Péterrel
beszélgettem az intézmény jelenlegi helyzetéről, célokról, kihívásokról.
Elsőként egy rövid bemutatkozást kérnék, mit lehet tudni Önről, mióta dolgozik tanárként, illetve igazgatóként?
Alapképesítésem szerint teológus és középiskolai tanár vagyok, valamint közoktatási vezetői végzettséget szereztem.
Ez a 15. tanévem, amit köznevelési intézmény vezetőjeként
kezdtem el. Az életpályám elég sok kihívással kínált meg: dolgoztam már általános és középiskolában, kollégiumban, és
korábban is volt művészeti iskolával dolgom. Állami és egyházi köznevelési intézményben egyaránt fontos tapasztalatokat szerezhettem.
Hogyan fogadták Önt az iskolában, és hogy kezdte el a
munkát? Milyen nehézségekkel kellett szembenézni a tanév
kezdetén?
Bordány az első pillanattól megfogott. Ne vegye ezt senki tősgyökeres bordányi üres hízelgésnek, de itt, a Homokhátságon
valahogy még a napfény is másként esik be. Persze, a legfontosabb az emberi minőség: az itt töltött időm óta sok nyílt tekintetű, mély érzésű, tiszta szívű emberrel találkoztam, akik
hajlanak a vidámságra és a jó ötletekre. Ezen kívül Bordányban rendkívül élénk közösségi életre találtam, ami mögött komoly építkező munka áll. Ez megfogott az első perctől fogva.
Elkötelezett a helyi iskolának az az odafigyelés, amelyet a település polgármestere és az Önkormányzat Képviselőtestülete részéről tapasztaltam az igazgatóválasztó meghallgatásomon. Azt láttam, hogy ezek az emberek jó iskolát akarnak, és
tudják is, hogy az mi fán terem. Innentől úgy éreztem, itt a helyem. A tantestülettel pedig az alakuló üléstől fogva megtaláltuk a hangot. Ebben sokat segített a tankerületi igazgató aszszony látogatása is. Amit eddig kezdeményeztem nyitottan fogadták a tanártársaim, és én is igyekszem támaszkodni az elődeink által meghonosított iskolai hagyományokra, jó gyakorlatokra. Emellett meggyőződésem, hogy a pedagógusnak is
szüksége van időnként egy új kezdetre, frissítő ötletekre,
késztetésekre, és a legfontosabb, hogy ez a belső, szakmai és
hivatásbeli megújulás a gyerekekre is hasson, ők is érzékeljék,
hogy a tanító néni, a tanár bácsi szereti azt, amit csinál, gyakran új dolgokkal is foglalkozik, és érdekli a diák sorsa, élethelyzete, tanulása.
Nehézségként az egész köznevelési rendszerünk átalakuló jellegét említeném, de ezt idővel le fogjuk küzdeni, a kollégák is
megtapasztalják, hogy az életpálya, a minősítés, a külső mérce
alkalmazása jó dolog, és nem kell félni a megújulástól.
Csongrád megye második legnagyobb népességű városából
került Bordányba, mennyiben más falun tanítani, mint városban?
Már korábban is volt alkalmam megtapasztalni a csendesebb,
vidéki életformát, és nagyon szép emlékekre emlékszem viszsza azokból az évekből. Otthon érzem magam a bordányiak
között, mert egy nehezebb életforma lényeglátóvá teszi az embert az a körülmény, hogy mindenért jobban meg kell küzdeni,
nagyobb kreativitásra van szüksége a továbblépéshez, mint
azoknak, akik mindent készen kapnak. Ezen kívül nagyon rokonszenvesnek tartom, hogy ez a falu kötődik az értékeihez,
mintha egy sziget lenne a mai Magyarországon, amelyik tény4 leg Szent István népeként akar megmaradni és boldogul-
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ni. Ezek számomra nagyon fontos lelki jellemvonások, és biztos alapot adnak a közös gondolkodáshoz, a közös munkához
a bordányiakkal.
Fontos megállapítanom, hogy a gyerekek nyitottabbak a személyes kapcsolatra, tisztelettudóbbak, mint nagyvárosi kortársaik, ugyanakkor ők is tisztában vannak a mai digitális világ lehetőségeivel és kihívásaival, és nekik is ugyanúgy szükségük van a csend és az odafigyelés gyakorlására, mint például a vásárhelyi vagy szegedi gyerekeknek. Egyszóval, a gyerek mindenütt gyerek, nekünk, pedagógusoknak pedig feladatunk, hogy megértsük és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ő is megértsen minket, és tudjunk együtt haladni az
osztálymunkában és az érlelődésben.
Milyen célokat tűzött ki az idei tanévre?
Szeretném elősegíteni a tehetséggondozást a településvezetés
és a Faluház közösségépítő munkájához csatlakozva. Szeretném, ha a rend, a fegyelem megszilárdulna, és hogy a gyerekeinket érzelmi fejlesztéssel tudjuk hatékonyabban segíteni a tanulásban. Szívügyem a művészetoktatás, amelynek a bevezetése nagyon jó lépés volt húsz éve. Támogatom az énekkart, a
szakköröket és a tanórán kívüli, élményszerző nevelő programokat. A gazdag lelkű gyerek kreatívabb, eszesebb, gyorsabb,
életre valóbb lesz, mint akit hűvösen kezelnek és sivár lelki ellátmánnyal táplálnak. Egyszóval, a szeretet csodákra képes az
iskolában is. Ezért vágtunk bele a Szeretetnappal a Boldog iskola programba, amely címet a kollégák - nagy örömömre meg is nyertek, és ennek szellemében fogunk tovább dolgozni
azért, hogy a gyerekeink esélyes fiatalokká válhassanak. Ez
nagyon nagy mértékben ott belül dől el, ahol a gondolatok és
érzések megformálódnak: a szív mélyén, aztán az agyban. Ész
és szív, együtt a kettő. Ha ezt szem előtt tartjuk, valami lesz belőle. Muszáj, hogy legyen.
Köszönöm szépen az interjút, további sikereket és nagyon jó
munkát kívánok itt Bordányban!
Börcsök Roland
„Ha álmodtál egy világot magadnak,
álmodj utat és indulj el rajta!“
/Bagdi Bella/

Szeretetnap az általános iskolában
Az ölelés világnapjához kapcsolódva 2016. október 15-én a
Bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tantestülete hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezett diákjai számára a szeretetnapot. A projektnap célja az volt, hogy megmutassuk: az iskola nem csak a ta-

A program része volt a tanulók interaktív boldogságórája
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nulás helyszíne, hanem a kikapcsolódás és a
gondtalan gyermekkor helye is, ahol minden
gyermek különös odafigyelést és gondoskodást érdemel, és ahol igazán jól érezhetjük
magunkat.
Ez a tanítás nélküli iskolai nap Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festő- és szobrászművész Megfeszítve című szobrának átadásával és megszentelésével kezdődött. A műalkotást dr. Kádár Péter iskolaigazgató adományozta az intézmény számára. Az iskola
belső udvarának falán elhelyezett, körtefá-

Eleresztették az iskola szeretet-lufiját

ból készült műalkotást dr. Janes Zoltán bordányi plébános áldotta meg. A rendezvényen
jelen volt Tanács Gábor polgármester.
A nap folytatásában a gyermekek osztályonként boldogságórán vettek részt. A Jobb veled a világ alapítvány felhívásához kapcsolódva intézményünk pályázott a „boldog is-

kola“ cím elnyerésére. Az országosan elterjedt program célja, hogy a részt vevő gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése
révén segítsük őket az életben való sikeresebb helytállásban. „Arra törekszünk, hogy
a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokrólfokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel,
bátran járják végig a felnőttséghez vezető
utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.“ prof. dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke.
A délelőtt folyamán az alsó tagozatosok bábelőadáson vettek részt a tornateremben. A
program folytatásaként az egész iskola közös daltanulása következett, melyet zumba
táncbemutató és foglalkozás követett. Az iskola udvarán lehetőség volt aszfaltrajz készítésére. Az ügyesebbek részt vehettek a
szőlőpréselésben és természetesen mindenkinek jutott a mustból. Lehetőség volt arcfestésre, csocsózásra, íjászkodásra és lovaskocsikázhattak az osztályok a falu utcáin. A
napot az iskola műsora zárta a Faluházban,
melyre a szülők és hozzátartozók is meghívást kaptak. Az énekkar szereplése után az 1.
a., 5. a., 5. b. osztályosok interaktív boldogságórája következett, amely nagy sikert aratott. Végül a rendezvényház udvarán az iskola szeretet-lufiját feleresztettük az égbe az
osztályonként összeírt kívánságlistáinkkal.
Hála és köszönet a szervezőknek, résztvevőknek a tartalmas napért! Reméljük, hogy a
szeretetnappal egy kicsit boldogabbá tehettük magunkat és környezetünket: iskolánkat, családjainkat és településünket!
A rendezvény fő szervezői: Lajkóné Forrai
Szilvia és Bárkányiné Kiss-Patik Judit voltak. A szeretetnap segítői és támogatói: Ács
Ibolya, Roszkos Annamária, Masír János,
Balogh Ferenc, Gyarmati Gábor, Dudás Zsanett, Veres Gáborné, Szilágyi Tibor, Kálmán
László. Köszönjük önzetlen segítségüket!
Lippai Judit
pedagógus
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Rövid hírek
Véradás a Faluházban
2016. november 11-én, pénteken 13:00-17:00 óra között véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bordányi Szervezete a
Faluház színháztermében. Adj
vért és segíts Te is! A véradáson
résztvevők makói fürdőbelépőt,
virsli kupont és 10.000 Ft értékű
üdülési utalványt kapnak ajándékba. Kérjük a véradókat,
hogy a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ
kártyájukat hozzák magukkal.

Népzenei Találkozó
A bordányi Borostyán Dalkör
tisztelettel meghívja Önöket a
2016. november 12-én, szombaton 14:00 órai kezdettel tartandó népzenei találkozójára.
A találkozó helyszíne: Faluház
és Könyvtár színházterme (Bordány, Park tér 1.)
13:00 órától vendégvárás
14:00 órakor a népzenei találkozó kezdése

Babaköszöntő zászlók
A bordányi Védőnői Szolgálat
októbertől Babaköszöntő zászlókkal fogadja az újszülötteket.
Az ablakba kihelyezhető zászló
tudatja az arra járó emberekkel,
hogy abba a házba kisbaba érkezett.
Ezúton köszönjük a Cifra szoba
alkotóinak kreatív munkáját.
Köszönjük:
Védőnők
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A Bordányi Futókör idei legemlékezetesebb versenyei
A bordányi Futókör tagjai 2016-ban is számos versenyen, rendezvényen vettek részt, ebből szeretnénk egy kis ízelítőt adni
az olvasóknak.
A legkorábbi verseny a budapesti Hungexpo területén volt,
ahol egy tagunk képviselte Bordányt, Sólyáné Sárközi Ági tanító néni, akinek igazi kihívás volt a saras, havas, jeges terepen lefutni a 21,1 km-t. (2:16:21) Ezt követően Ági három hónap múlva újra ellátogatott fővárosunkba, és immár tavaszias
időben újra lefutotta a félmaratont, egy nagyszerűen megszervezett versenyen, a Vivicittá városvédő futáson (2:12:33).
Természetesen mindannyiunknak a bordányi Homokhát félmaraton a legkedvesebb versenyünk. Ez a verseny április 23án volt, amiből minden tagunk kivette a részét, ki versenyzőként, ki szervezőként. Szép eredmények születtek, jó hangulatban, kellemes időben telt el ez a nap.
A szegedi éjszakai villamosfutásra minden évben elmegyünk,
a nevezési díjakat itt minden egyes alkalommal jótékonysági
célra fordítják, ezért kedves nekünk ez a verseny. A rajt éjfélkor van, a Nagyállomástól kell a Szeged Plazaig elfutni. Más
ez a verseny, mint a többi, de nekünk igen kedves, mert Szeged
varázslatos arcát mutatja éjszaka. A táv itt nem nagy, de annál
gyorsabb. Nehezítette a helyzetet, hogy idén nagyon hideg
volt ezen a napon.
Május 15-én rendezték meg az I. Szegedi félmaratont, ahol
községünkből Lázár Róbert állt rajthoz. A 21,1 km-es útvonalat Szeged legfőbb nevezetességeit érintve jelölték ki. Robi
nagyon szép időeredménnyel ért célba. (2:02:53) Másnap ismét egy olyan rendezvény következett, ami már hosszú évek
óta elmaradhatatlan része a bordányi falunapoknak. Itt a cél az
osztályok minél nagyobb részvételi aránya, és persze a mozgásra nevelés. Ott voltunk és teljesítettük a távot.
A szintén szegedi Hídkör futás május 23-án volt. A közel 100
versenyző között négy bordányi vágott neki a távoknak. A 21
km-t Borbély Imre teljesítette, 2026 m-es sprint távon Révész
Bálint I., Révész Márton III. helyezést ért el a férfiak között.
Ügyesek voltak!
A Pest megyei Dabason egy igazán családias rendezvényen
vehettünk részt. A verőfényes napsütésben rengeteg gyerek és
felnőtt várta a különböző távok rajtját. Itt kiemelnénk a 21 kmt lefutó két versenyzőnket. Borbély Imre és az ő segítségével
felkészült Dancs Mercédesz egyszerre értek be a célba. Mercinek ez volt élete első ilyen hosszú távja, a felkészülésnek és
Imre segítségének meg lett az eredménye. Csak így tovább.

A 21 km-es táv két bordányi versenyzője egyszerre ért célba
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Június 4-én Sólyáné Ági a Kékes csúcsfutás 11,6 km-es távján
állt rajthoz Mátrafüreden. Felejthetetlen élményeket adott neki ez a verseny, furcsa volt folyton felfelé futni, és leküzdeni a
671 m-es szintkülönbséget. Egy hétre rá Ági a gyönyörű Margitszigeten újabb 21,1 km-t gyűjtött a cipőjébe a K&H futáson
(2:15:49), majd szeptemberben még 21,1 km- t a Wizz Air félmaratonon. (2:13:38). A futáshoz nagy erőt adtak neki az útvonalon lévő zenei pontok. Mivel ez volt az idei félmaratonmánia 4. állomása, Ági itt vehette át az ezért járó különleges,
négy évszak érmet.

Számos versenyen és rendezvényen vettek részt a Futókör tagjai

Szeptember 17-én a Csongrád-Szentes Gátfutásra utaztunk.
Jó idő, jó társaság és kiváló szervezés várt minket. Itt két távból lehetett választani, 6 és 14 km. Ez utóbbit „futotta“ a 13
hónapos Révész Benedek, természetesen babakocsiban apukája segítségével. Ezen a távon Borbély Imre III. helyezett lett
a kategóriájában.
Október 9-én Futókörünk két tagja, Sólyáné Ági és Lázár Róbert részt vett hazánk egyik legmonumentálisabb futóversenyén, a Spar Budapest maratonon. Nagyszerű érzés Budapest
világörökség részein és a Duna-parton futni 28 ezer futó társaságában, hallani több ezer szurkoló biztatását. Ági 4:41:20,
Robi 4:45 alatt teljesítette a maratoni 42,2 km-t. Gratulálunk
nekik, és büszkék vagyunk arra, hogy Bordányt képviselték.
Tagjaink egy kicsit más sportágak felé is kacsintgattak az
idén. Augusztus 20-án Kiskunhalason a Halasi Hajtás nevű
rövidtávú triatlonversenyen (úszás, kerékpározás, futás) Révész Márton a 3. helyet harcolta ki kategóriájában. Szép volt
Marci!
Két tagunk az idén két kerékpáros teljesítmény túrán vett
részt, az egyiket a Kiskunságban, a másikat Baranyában rendezték. Itt adott időn belül kellett a 215 km-es távot teljesíteni.
Az igen nagy állóképességet igénylő futamokon Borbély Imre
és Révész István is megküzdött a távokkal.
A Homokháti Tekerés is egy teljesítménytúra Szegeden.
Egyik választható távja ennek a 80 km, amit Lázár Róbert
2:43:23 idő alatt tekert le. A kerékpározás igazi állóképességet
igénylő sport és egy ilyen rendezvény azon kívül, hogy új ismeretségek születnek, kiváló lehetőség a tapasztalatcserére.
A legnagyobb lélegzetvételű versenye Lázár Róbertnek volt
június 5-én, ő résztvevője volt a Kaposváron az ExtremeMan
elnevezésű, az ember határait feszegető triatlonversenynek,
ahol 1,9 km úszás, 90 km kerékpározás és 21,1 km futás volt a
leküzdendő táv (félironman). Emelkedőkkel nehezített pálya
várta itt a felkészült versenyzőket, akik próbára tehették kitartásukat és mentális felkészültségüket. Robi megállta a helyét,
7:23:08 alatt tudta maga mögött ezt a komoly távot, minden
elismerésünk neki!
Jövőre is számos verseny vár ránk, igyekszünk ezekről is beszámolni!
Kiss Edina
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Legyen ott Ön is a Sportbálon Egyházi gondolatok
A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és
szurkolói az elmúlt évekhez hasonlóan ismét
sportbálon vehetnek részt. November 26-án
(szombaton) a Sportcsarnokban megrendezendő eseményre várnak minden családot,
baráti társaságot, akik szeretnének egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani, táncolnának, buliznának egyet, vagy akár csak egy
jót beszélgetnének ismerőseikkel.

Mindenszentek ünnepe

Napló

Sport hírek

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén
14:00 órától temetői ájtatosságot tartunk, Novemberi focimérkőzések
Megyei I. osztályú focimajd a sírok szentelése következik. Aki hozbajnokság sorsolása
zátartozójának sírját szeretné megszenteltetoktóber 29. 13:30
ni, kérjük, jelezze a sekrestyében. 16:00 óraSzegedi VSE kor kezdődik a szentmise, ezt követően megFoliaplast-Bordány SK
emlékezést tartunk a II. Világháborús emnovember 6. 13:30
lékműnél, ahol koszorút és mécseseket heFoliaplast-Bordány SK lyezünk el.
Ásotthalmi TE
november
12. 13:00
Halottak napja
FK
1899
Szeged
November 2-án, szerdán 17:00 órakor lesz
Foliaplast-Bordány
SK
szentmise az összes elhunytért.
november 19. 13:00
Foliaplast-Bordány SK Bíró László előadása november 4-én
Algyő SK
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
november 26. 13:00
Szentesi Kinizsi SZITE Foliaplast-Bordány SK
Megyei III. osztályú focibajnokság sorsolása
október 30. 13:30
Bordány SK II - Pusztamérges
FMC
november 5. 13:30
Bordány SK II - Dóc KE

1956-os megemlékezés

képgaléria

1956-os megemlékezés

2016. november 20-án, a 9:30 órakor kezdődő hálaadó szentmisére várjuk a házasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokat és
családtagjaikat is, akik 5, 10, ..., 40, 45, 50
évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget.
A hálaadás köszönet Isten felé, hogy együtt
megérhették ezt a napot, mely megpecsételi
a hosszú évek hűségét, szeretetét és kitartását. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat,
az ünneplő házaspárokat!

képgaléria

1956-os megemlékezés
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1956-os megemlékezés

-on
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Jubiláló házaspárok szentmiséje

Megyei II. osztályú női
focibajnokság sorsolása
október 30. 11:00
Komlósi Trans Baktó SC Bordány SK
november 6. 11:00
Bordány SK Kiskundorozsmai ESK
november 12. 11:00
Újszentiván SE - Bordány SK
november 20. 10:00
Bordány SK Hódmezővásárhelyi FC
Videók Bordányról

A kedvezményes felnőtt belépőjegy ára
3.900 Ft, amely tartalmazza a vacsora (Cigánypecsenye, sajttal-sonkával és lilahagymával töltött szelet, velős csirkecomb, rántott zeller, töltött gomba, zöldséges burgonya, rizs, párolt zöldségek és házi vegyes saláta) árát is. 10 év alatti gyerekek részére a
belépő díja 1.900 Ft, támogatójegy 1000
Ft-os áron vásárolható. A sportbál bevételét a bordányi utánpótlás sportolók támogatására fordítják.
A zenekar a Gera Fivérek együttes lesz, éjfél után pedig retro disco várja a bál résztvevőit. Az idei évben sem maradhatunk sztárvendég nélkül, hiszen a Kozmix együttes is
fellép az est folyamán! A bál vendéglátásáról
ezúttal is a bordányi Vadgesztenye Étterem
gondoskodik majd. Jegyek vásárolhatóak az
étteremben és a Faluház ügyfélpultjánál.

november 12. 13:30
Zákányszék KSK Bordány SK II
november 20. 13:00
Bordány SK II - Ásotthalmi
TE II
november 27. 13:00
ST. Mihály FC Sportegyesület
II - Bordány SK II
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10.31.
04.25. H

M.T.T.Sz. hírei
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Szeptember 24-én megrendezésre került a Bordánykupa lövészverseny. A versenyre meghívást kaptak a
környékbeli lövészklubok
és vadásztársaságok. A reggeli gyülekező alatt elfogyaszthatta mindenki az
immáron hagyományosnak
mondható zsíros kenyeret.
A reggeli elfogyasztása
után nekiláttunk a versenynek. A versenyfeladat 5
próba után 2x10 értékelt lövésből állt. Amíg bent a lőállásokban lőttek, addig a
kint várakozók a felállított
asztalokhoz leülve beszélgettek a többi klubtaggal,
barátaikkal, családtagjaikkal. A verseny elkezdésével
Zádori Lajos klubtagunk
nekilátott az ebéd elkészíté-
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natúr sertésszelettel,
A Parajfőzelék
tükörtojással, Nápolyi szelet
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Csirkemell filé kukoricalisztes

B bundában, burgonyapürével, kompót
C Marhapörkölt galuskával, vegyes vágott
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Szombat
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Megyei U19-es focibajnokság
sorsolása
október 29. 11:30
Komlósi T. Baktó SC-Szegvár Bordány SK
november 2. 13:30
Apátfalva SC - Bordány SK
november 5. 11:30
Bordány SK - Fábiánsebestyén
KSC
november 12.
Bordány SK szabadnapos
november 19. 11:00
Bordány SK - Móravárosi
Kinizsi
november 26. 11:00
ST. Mihály FC Sportegyesület Bordány SK
Megyei U14-es focibajnokság
sorsolása
november 4. 14:00FoliaplastBordány SK - Móravárosi
Kinizsi
Megyei női kézilabda
mérkőzések
október 30. 17:00
Bordány SK - Szentesi FKC
november 3. 20:00
SZTE EHÖK SE - Bordány SK
november 12. 10:00
Deszki SC - Bordány SK
november 20.
Bordány SK Hódmezővásárhelyi LKC II.
Hajrá Bordány!
Hajrá BSK!!!

10°C
4°C
Szitálás

Vasárnap

A Dödölle tejföllel
B Mákos metélt, alma
C Bácskai rizses hús, káposzta saláta

Novemberi mérkőzések

Zápor

Rántott borda petrezselymes
burgonyával, csemege uborka

B Töltött csirkecomb párolt rizzsel, cékla
C Mustáros tokány makaróni tésztával

Sport hírek

11°C
4°C
Eső

képgaléria
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Idén is megrendezésre kerül a Bordányi Teremfoci Bajnokság. A 2016/17-es bajnokság küzdelmeit megfelelő létszám esetén 2
ligában rendezik meg, a Titán Ligában 8 csapat nevezését várják, míg a Szenior Liga (betöltött 35. életévvel jelentkező játékosok vehetnek részt) küzdelmei minimum 4 csapat
jelentkezése esetén indul. A bajnokság küzdelmeire november 15-ig (keddig) lehet nevezést leadni. Minimum 7, maximum 12 játékossal lehet nevezni. A ligák mérkőzéseit
4+1-es rendszerben játsszák, a játékidő
2×20 perc. A nevezési díjat közel 30%-al
csökkentették a szervezők, hiszen a küzdelmekre decemberben és januárban kerül sor,
így egy csapatnak 18.000 Ft lesz a nevezési
díja, amely tartalmazza a bírói költségeket
is. Nevezni a kitöltött nevezési lappal és a
nevezési díj befizetésével lehet Veres Gábornál (30/628-7109). A bajnokság első fordulójára november 30-án kerül sor. A bajnokság szabályai és a nevezési lap elolvasható és
letölthető a www.bordanysk.hu oldalról.

séhez, hogy mikorára mindenki végez a lövészettel, le tudjunk ülni egy finom babgulyás mellé. A finom ebéd elfogyasztása után
elkezdődött a várva várt eredményhirdetés.
A következő eredmények születtek:
Csapat:
1. hely: M.T.T.Sz Bordány 1-es csapata; 2.
h.: Röszke; 3. h.: M.T.T.Sz Bordány 2-es
csapata; 4. h.: Zsombó; 5. h.: Szatymaz v.t.;
6. h.: Legrand Szentes
Női:
2. h.: Dancs Mercédesz; 3. h.: Fohsz Andrea;
4. h.: Simon Renáta; 5. h.:
Kisapáti Vivien; 6. h.:
IDŐJÓS
Márta Renáta
Hétfő
Férfi:
1. h.: Simon Mihály; 2. h.:
12°C
Katona László; 5. h.: Zádori
3°C
Lajos
Szitálás
Gratulálunk ezúton is mindenkinek! Aki pedig most
Kedd
nem nyert, ne búslakodjon,
11°C
lesz még rá lehetősége.
4°C
Mindenkinek köszönjük a
Eső
részvételt és sok sikert a továbbiakban!
Sz.I.

Bordány SK a

Már lehet nevezni a focira
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Megnyílt a MysticKitti
Dorozsma, Negyvennyolcas u. 8.
Tel.: 70/779-2064
Alkalmi és hétköznapi
Mystic Day ruhák S-4XL méretben.

Nyitvatartás:
H-P: 9-18, Szo: 9-13
Súlytalanul, kortalanul,
mindenkinek Mystic Day.
Étkezési alma eladó! I. és II. osztályú.
Bordány, József A. u. 11.
Hegedűs Imre
30/313-5910 érd. esti órákban.
Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80.,
Tel.: 30/357-6459

AKCIÓ!
KÖSSE MEG LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT a GENERALI
BIZTOSÍTÓNÁL csomagtól függően 1-2 vagy 3 havi
díjkedvezménnyel vagy előfedezettel.
Ha ezt a HIRDETÉST magával hozza akkor még
PLUSSZ KEDVEZMÉNYRE LESZ JOGOSULT,
amivel akár 50% kedvezményt is el tud érni.
KÖZELEG a JANUÁR 01-es évfordulós biztosítások
felmondása. NAGYON FONTOS SZABÁLY minden
biztosításra, az ÉVFORDULÓ ELŐTTI 30 NAPOS
ÍRÁSBELI FELMONDÁSI IDŐ betartása.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások kiadása,
Változásbejelentés stb.
TERMÉKEINK:
- Vagyon és lakásbiztosítások
- Gépjármű- és cascó biztosítások
- Élet,- baleset,- és egészségbiztosítások
- Nyugdíjbiztosítások, Befektetések
- Céges,-és felelősségbiztosítások, Jogvédelem
- Fundamenta, Pénztárak
Szeretettel várom minden meglévő és új ügyfeleimet
CSÁSZÁRNÉ, MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
A következő szám megjelenési időpontja: 2016. november 25. Lapzárta: november 15.
Kiadja: Faluház és Könyvtár, Bordány
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős Kiadó: Börcsök Roland
Levélcím, szerkesztőség címe:
6795 Bordány, Park tér 1.
E-mail cím: naplo@bordany.hu
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