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Bordány Nagyközség Önkormányzata február 15-ei ülésén elfogadta a település
2018. évi költségvetését, amely az elmúlt időszak takarékos és tervszerű gazdálkodásának köszönhetően ezúttal sem számol hiánnyal. Az idei évben a sikeres pályázatoknak köszönhetően ráadásul több fejlesztés is megvalósulhat, amelyekről
folyamatosan tájékoztajuk majd kedves olvasóinkat.
“Nem lehet olyan álom, amelynek az eléréséhez ne lenne elegendő erőd.” - Richard Bach

BORDÁNYI KREATÍV MÉDIA

ás vid
fotózvlogg eózás
erelés
Klubfoglalkozás minden hónap
első péntekén 18:00-tól 20:00-ig
a Bordányi Faluházban

baszkoS
KERESTETIK
Szeretettel várjuk a színjátszáshoz kedvet érző, játékos
kedvű komédiásokat. A csapatépítő foglalkozások helyszíne a Faluház kisterme, időpontja
február 26. hétfő 17 óra,
valamint március 5. hétfő 18 óra

Terítéken többek közt a pénz és a víz ügyei
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete februá r 15-é n tartotta soron kö vetkező
ü lé sé t. A Faluhá z dıśztermé ben
megtartott ü lé sen minden ké pviselő jelen volt. A kikü ldö tt napirendben tizenegy pont szerepelt, de az
egyebek sorá n tová bbi há rom té má val is foglalkoztak a ké pviselő k.
Első ké nt a ké t ké pviselő -testü leti
ü lé s kö zö tti fontos esemé nyekrő l,
polgá rmesteri dö nté sekrő l szó ló
beszá moló t, majd a polgá rmester

gattá k a helyi é rté ktá r bizottsá g beszá moló já t, valamint dö ntö ttek egy
á llami fö ldterü let megvá sá rlá sá ró l
is. A ké pviselő -testü let elé most kerü lt az ö nkormá nyzat 2018. é vre
vonatkozó kö ltsé gveté se, ennek bizottsá gi majd testü leti vitá já t kö vető en fogadta el a ké pviselő -testü let az idei bü dzsé t. Bordá ny az idei
é vben 676.789.379 forintbó l gazdá lkodhat, ezzel a bevé teli é s kiadá si fő ö sszeggel fogadtá k el a kö ltsé gveté st, amely az elmú lt é vek takaré -

igé nybevé telé ért. Az ü lé s vé gé n
tö bb kö zé rdekű ü gyet is tá rgyaltak
a ké pviselő k. Dr. Fodor Akos jegyző
a keré kpá rú t a kö zú tkezelő nek való á tadá si lehető sé geirő l tá jé koztatta a ké pviselő ket, itt nem szü letett dö nté s. Balogh Ferenc az ivó vıź
minő sé gé vel kapcsolatban ké rt szó t.
A ké pviselő -testü let ıŕá sban keresi
meg a szolgá ltató t a vıźminő sé g javıt́á sa é rdeké ben. Kiss-Patik Pé ter
alpolgá rmester a bordá nyi takaré kszö vetkezeti ió k nyitva tartá s

szabadsá g ü temtervé t fogadtá k el
a ké pviselő k. Ezt kö vető en a beé rkezett civil beszá moló kat é rté kelté k, majd a polgá rő rsé g szá má ra
ı́té lté k meg az idei tá mogatá st,
amely 700 ezer forintot jelent.
Az ö nkormá nyzati testü let jó vá hagyta a 2018. é vi kö zfoglalkoztatá si tervet, elfogadtá k a Helyi Epı-́
té si Szabá lyzat mó dosıt́á sá t. A ké pviselő k tá rgyaltak mé g a tá rsulá si
megá llapodá s mó dosıt́á sá ró l, az
ó voda szervezeti é s mű kö dé si szabá lyzatá nak vá ltozá sá ró l. Meghall-

kos é s tervszerű gazdá lkodá sá nak
kö szö nhető en most sem tartalmaz
hiá nyt.
Jó hıŕ, hogy nem kerü l sor adó emelé sre, az ö nkormá nyzati szolgá ltatá sok tekinteté ben sem tö rté nik
emelé s. Ezentú l a hivatali idő n tú li
há zassá gkö té s is ingyenes lesz
azon pá rok szá má ra, akik kö zü l az
egyikü k rendelkezik bordá nyi lakcım
́ ká rtyá val. A ké pviselő -testü let
mó dosıt́otta a ravatalozó haszná latá nak dıj́á t is, ezentú l csak 15 ezer
forintot kell majd izetni annak

csö kkené se ü gyé ben szó lalt fel. A
ké pviselő k szeretné nek bő vebb informá ció t ké rni a pé nzinté zettő l,
hogy mi indokolta ennek a dö nté snek a bevezeté sé t. Nagyon sok helyi
ü gyfé lnek jelent ez problé má t,
ezé rt a ké pviselő k szeretné k elé rni,
hogy ú jra visszaá lljon a mindennapi nyitva tartá s, ezé rt ismé telten felveszik a kapcsolatot a takaré k vezeté sé vel. A ké pviselő -testü let a tervek szerint legkö zelebb má rcius vé gé n ü lé sezik majd. Sok szeretettel
vá rnak mindenkit akkor is!

Elkészült az új buszváró a megrongálódott helyén
Korá bban tudó sıt́ottunk ró la, hogy egy baleset kö vetkezté ben
teljesen megrongá ló dott a zsombó i bekö tő né l lé vő buszmegá lló ban felá llıt́ott buszvá ró . A balesetet okozó autó szinte totá lká rosra tö rte a fé mszerkezetet, amelyet el kellett bontani. A felé pıt́mé ny biztosıt́va volt, é s a biztosıt́ó tá rsasá g a szemlé t kö vető en ki izette a ká rokat, ıǵy lehető sé g nyıĺt egy ú j megrendelé sé re. Sajná latos mó don a telepü lé sen talá lható „Puszta” tıp
́ usú vá ró kat má r nem gyá rtjá k, ıǵy megbontva a sort a zsombó i
bekö tő hö z má r egy má sik fajta felé pıt́mé ny kerü lt kihelyezé sre. A jó hıŕ, hogy a buszvá ró á ll, é s havas-eső s idő ben is vé di az
utasokat amıǵ a buszra vá rnak.
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95 éves lett településünk legidősebb fér i tagja
Simon Jó zse hez nagykö zsé gü nk legidő sebb fé r i
tagjá hoz lá togatott el Taná cs Gá bor polgá rmester,
Fodor Akos jegyző é s
Gyé má nt Eva igazgatá si ü gyinté ző , hogy
95. szü leté snapja alkalmá bó l á tadjá k a
magyar á llam á ltal kiá llı́tott emlé klapot,
egy kis ajá ndé kcsomagot, valamint kö zvetıt́sé k telepü lé sü nk
jó kıv́á nsá gait.
Jó ska bá csi 1923. februá r 10-é n szü letett
Kiskundorozsmá n.
Edesanyjá ró l megtudtuk, hogy a bordá nyi tra ikban dolgozott. Szerelmé t a zsanai szá rmazá sú Jó já rt Iré nt 1946. jú nius 2-á n felesé gü l vette é s
58 é vig jó ban-rosszban kitartottak egymá s mellett.
A beszé lgeté s sorá n az is kiderü lt, hogy a vő legé ny
ruhá já é rt kolbá szt adott cseré be, mert akkoriban
pé nzé rt nem lehetett vá sá rolni. Az é let 3 lá ny gyer-

mekkel á ldotta meg. 19 é vig a Bordá nyi Vas- Mű szaki
Bolt vezető je volt, majd a kiskundorozsmai ü zletbe
helyezté k á t. 1966ban Szegedre kö ltö ztek, de 1986-ban
a nyugdıj́as é veikre
visszaté rtek Bordá nyba. Nagy bü szkesé ggel mutatta
meg az AFESZ oklevelé t vendé geinek,
melyet kivá ló munká já é rt kapott nyugdıj́aztatá sakor.
2004-ben elveszıt́ette felesé gé t é s 2010ben legidő sebb lá nyá t is. Jó ska bá csinak sok vesztesé get kellett megé lnie, de 2 lá nya mellett má r 5 unoká ja é s 7 dé dunoká ja aranyozza be é leté t. Az idő s ú riember, bá r hallá sa má r nem tö ké letes,
a mai napig kitű nő kedvnek é s egé szsé gnek ö rvend.
Mé g mindig ké pes aká r az é telé t is megmelegıt́eni, ha
esetleg csalá djá nak valami má s dolga akad.

Új magyar pénz jön márciusban
Tová bb folytató dik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azon tö rekvé se,
hogy megú jıt́ja a bankjegyeket. Ezú ttal az 1000 forintos papıŕpé nzek
ú julnak meg. Az ú j 1000 forintos bankjegyek má rcius 1-tő l kerü lnek
forgalomba. Fontos tudni, hogy a bankjegyek ré gi vá ltozataival 2018.

októ ber 31-ig lehet izetni - kö zö lte a
Magyar Nemzeti Bank a honlapjá n.
Tová bbá felhıv́já k a igyelmet a kü lö nbö ző automatá k ü zemeltető inek,
gé peik á tá llıt́á sá ra, a zö kkenő mentes ú j pé nz elfogadá sá ra.

A Választás2018 menüpont került fel honlapunkra

Egy ú j fü llel gyarapodott telepü lé sü nk honlapja. Oldalunkon
a „Vá lasztá s2018” nevet viselő linkre kattintva a kö ztá rsasá gi elnö k hirdetmé nye mellett olyan informá ció k is elé rhető ek, mint pé ldá ul, hogy a vá lasztó polgá rok hol é s hogyan szavazhatnak, megtudhatjuk kinek van vá lasztó joga é s szá mos
gyakran ismé telt ké ré sre is vá laszokat talá lunk. Az ü gyinté zé s rovatban pedig ké t ké relem is kö zvetlenü l elé rhető . Ezen
az oldalon gyű jtjü k majd ö ssze a helyben megjelent, a vá lasz-

tá sokkal kapcsolatos hıŕeket, informá ció kat
is. A oldalainkat egy napon á tlagosan 350400 ember bö ngé szi. Ebbő l is lá tszik, hogy
egy olyan informá ció s csatorná vá vá ltunk,
amelyet a lakossá g tö bb mint tıź szá zalé ka
kö vet igyelemmel nap mint nap. A vá lasztá sokra felhıv́ó fü lecske cé lja az mellett, hogy a
vá lasztó polgá rok minden informá ció t elé rjenek honlapunkon is nem má s mint, hogy
miné l tö bben menjenek el szavazni á prilis 8á n. A Csongrá d megyei 2. szá mú orszá ggyű lé si egyé ni vá lasztó kerü letben 87 szavazó kö r talá lható , ahol 87770 fő szavazhat majd.
Bordá nyban ebbő l 3 vá lasztó kerü let talá lható , ahová tö bb, mint 2600-an tartoznak.
2014-ben, az orszá ggyű lé si vá lasztá sokon
1379 bordá nyi polgá r nyilvá nıt́otta ki vé lemé nyé t, é s szavazott, ez 52,48%-os ré szvé teli ará nyt jelent. Remé ljü k, idé n á prilisban
mé g enné l is tö bben mennek el szavazni.
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Március 2-án visszatérnek a mozi ilmek a Faluházba
Folyamatos elő ké szıt́ő munka utá n sikerü lt egy olyan
partnert talá lni, akinek segıt́sé gé vel tö bb, mint tıź é v
utá n visszaté rnek a legú jabb mozi ilmek Bordá nyba. A
Faluhá z felú jıt́á sá t megelő ző en nagy mozis hagyomá nyokkal rendelkezett telepü lé sü nk, hiszen minden pé nteken ilmvetıt́é sekre kerü lt sor az inté zmé nyben. Azó ta is sokszor felvető dö tt, hogy jó lenne ezt a hagyomá nyt, szó rakozá si lehető sé get ú jra indıt́ani, ezé rt kerestü k erre a megoldá si lehető sé get. Nos, mostanra má r
felkerü lt a Mozgó Mozi Kft. oldalá ra a má rcius 2-ai, pé nteki idő pont, ıǵy biztossá vá lt, hogy hosszú é vek utá n ismé t telepü lé sü nkö n is megtekinthető ek lesznek a legú jabb animá ció s ilmek, vıǵjá té kok, akció ilmek aká r 3D-s vá ltozatban is! A tervek szerint idő kö zö nké nt
meghirdetett „mozinapok” alkalmá val há rom vagy né gy ilm is megtekinthető lesz Bordá nyban, ıǵy mindenki talá lhat kedvé re való ilmet, amit szeretne bará taival, csalá djá val megtekinteni. Há rom kü lö nbö ző mű fajú
ilm vetıt́é se má r biztos. Má rcius 2-á n a mese kedvelő inek 16:30-tó l az Osember cım
́ ű csalá di animá ció s
ilmet, a nevetni vá gyó knak 18:30-tó l a Valami Amerika 3-t é s a fantasztikumok szerelmeseinek 20:30tó l a Star Wars: Az utolsó Jedik cım
́ ű ilmet vetıt́ik le a
Faluhá z nagytermé ben.
A ré szletes programrokró l é s bő vebb informá ció kró l
a www.bordany.com é s a facebook.com/bordanycity
internetes felü leten tá jé kozó dhatnak.

Étkezésbefizetési értesítő

Március havi felolvasóest

2018. má rcius 14-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk. Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, mű vé t
vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő
bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy
csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a március havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére február 26-án (hétfőn) 8-16 óráig,
27-én (kedden) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség. A március havi ebédjegy átvétele
a fenti időpontban lehetséges.

Irodalmi pályázati kiírás Február havi demográfia

A Faluhá z é s Kö nyvtá r irodalmi pá lyá zatot hirdet
„Szü lő fö ld” cım
́ mel. Olyan szü lő fö ld té má jú ıŕá smű veket vá runk, amelyek mé g sehol, sem ıŕá sban, sem
elektronikus ú ton nem lettek publiká lva. Terjedelme
maximum 1 db A/4-es lapon elfé rő magyar nyelven
ı́rott (nyomtatott, 12-es nagysá gú betű vel) pró za
vagy vers. Pá lyá zhat bá rki, korhatá r nincs. A mű veket zá rt borıt́é kban ké rjü k leadni a Faluhá z é s Kö nyvtá r informá ció s pultjá ná l elhelyezett urná ba. A borı-́
té kra jeligé t ıŕjon minden ré sztvevő , a nevé t é s a lakcım
́ é t egy mellé kelt lapra ıŕja é s azt is a borıt́é kba
zá rja. Leadá si hatá ridő 2018. á prilis 11. (kö lté szet
napja), az eredmé nyhirdeté sre má jus 20-á n kerü l
majd sor. A pá lyamű veket irodalmá r szakemberek vá logatjá k é s é rté kelik. Bő vebb informá ció a 62/588516-os telefonszá mon, a faluhaz@bordany.hu e-mail
cım
́ en, vagy szemé lyesen a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l
(6795 Bordá ny, Park té r 1.) ké rhető . Minden alkotó nak jó munká t kıv́á nunk!
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Születés
„A gyerek az öröm, a reménység.
Gyönge testében van valami világi;
ártatlan lelkében van valami égi;
egész kedves valója olyan nékünk,
mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörűség.”
Butty Szofia (Butty Bertold és Zádori Izabella Anna)
Császár Koppány (Császár Róbert és Ménesi Tamara)

Halálozás
„...ha az emberek
szemében szenvedtek is,
a reményük tele volt
halhatatlansággal”
Zádori Gyula (1946.); Tóth
György (1940.); Ocskó Lajos
(1935.); Borbély Pál (1935.)

Zádori-Molnár Ágoston

Végítélet
Megkezdtük a tavaszi
vetőmagok értékesítését!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok
borjúindító és borjúnevelő tápok
tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők
valamint BÁBOLNA termékek
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Pá holyok agyagos szivű nagyurai
palotá kban á lomké peket kergetnek,
kufá rok sorvadt kebelé n alvadnak el
rongy-papıŕra má zolt pé nzistenek.
Elveszett má r az Ember egé szen.
Evezrednyi vaksö té t, elá rult Ige,
fuldokló , hazá tlan nemzetek ö lé n
vacogva hull a jeges ű rbe hite.
De ha eljö n majd Isten ıt́é lni,
a kormos egekig tö r pusztıt́ó lá ngja,
s az eltö rt idő feketü lő szá rnyá n suhog
kvantumokra bomló lé t halvá ny á rnya.
Pokol dü bö rö g, kihú nynak a fé nyek,
Armageddon sık
́ já n sö té t tajté ká t há nyja,
jajveszé kel az é let, s a lá ngö zö nben
szü rke hamuvá porlik el a bé ke olajá ga.
A vá sott vé gtelenben kö reit ró ja a magá ny.
Pernyekö dbe fulladó é jjelek homloká n
szegekkel á tü tö tt fá jó emlé kek vergő dnek,
s zokog az Asszony fenn a Golgotá n.

Zsóka a buszról válaszolt
Az egyik olvasó nk augusztusi szá munkban elmesé lte tö rté neté t, hogy hogyan segıt́ette ki egy szá má ra
teljesen ismeretlen hö lgy a buszon. Csodá val hatá ros
mó don kö zel fé l é vvel ké ső bb, most é rkezett kö szö nő levelé re vá lasz szerkesztő sé gü nkbe: „A napokban
jutott el hozzám a Bordány Napló 2017. augusztusi
száma, amelyben egy kedves utastárs (2017. július 16án a Bordányba tartó buszon) a köszönetét fejezte ki
nekem. Meglepődve és nagy örömmel olvastam a melegszívű szavakat...ezúton köszönöm szépen! Boldoggá tett, hogy segíthettem! Igazak a Biblia szavai, amely szerint „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”
(Cselekedetek 20:35) Ez az igazi boldogság kulcsa!
Szívélyes üdvözlettel: Zsóka”

Gazdát cserélhetnek a
kinőtt holmik

KEGYELMEKBEN GAZDAG ADVENTI KÉSZÜLETET ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!
Az elmú lt é vekhez hasonló an az idei é vben is szervez
a vé dő nő i szolgá lat ruha- é s já té k bö rzé t. 2018. má rcius 4-é n (vasá rnap) 16 ó rá tó l a Faluhá z nagytermé ben kerü l megrendezé sre, ahová mindenki elhozhatja a kinő tt, feleslegessé vá lt, megunt babaholmikat, kiegé szıt́ő ket. Sok szeretettel vá rjuk a gyermekes
é s gyermeket vá ró csalá dokat. Eladá sra jelentkezni
telefonon a vé dő nő kné l lehet: Ballá né Adorjá n Juditná l (30/338 1647), Tó th Enikő né l (30/197 9135).
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17 bordányi jutott tovább a tollaslabda diákolimpia
területi döntőjére

Januá r 28-á n ismé t Bordá ny adott otthont a Csongrá d Megyei Tollaslabda Diá kolimpiá nak. Az idei 65 nevező bő l 64-en tudtak vé gü l
megjelenni (kö zü lü k 26-an tagjai a bordá nyi csapatnak, 21-en já rnak a Bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskolá ba). Mindenki kemé nyen
kü zdö tt a korcsoportonké nti első 4 helyezé sé rt, ami a tová bbjutá st
jelentette szá mukra. Szá mos izgalmas é s szoros mé rkő zé st kö vető en azonban kialakult a vé geredmé ny: a bordá nyi csapat 17 fő vel utaz-

hat a terü leti forduló ra (Sá ndor Anna,
Frank Hanna, Sá ndor Bertalan, Ká dá r-Né meth Marcell, Dudá s Levente
Dá niel, Ková cs Bernadett Nó ra, Hő dö r Zoltá n, Bakó Amadé , Ková cs Pé ter Attila, Preda Adá m, Fodor Má rk,
Vé r Zsó i, Vé r Fanni, Tó th Luca, Bakacsi Nikolett, Boronkai Fruzsina, Czé kus Rená ta, Valká r Anna) ami má rcius 10-é n, Rá kó czifalvá n kerü l megrendezé sre. Itt majd 4 megye (Bé ké s,
Csongrá d, Bá cs-Kiskun, Já sz-Nagykun-Szolnok) legjobbjai kü zdenek
meg a korcsoportonké nti első 4 helyezé sé rt. Nem lesz kicsi a té t, hiszen
akinek ez sikerü l, az ott lehet Kiskunfé legyhá zá n az Orszá gos Dö ntő ben!
Gratulá lunk mindenkinek, akinek ez
az első lé pcső fok sikerü lt, remé ljü k,
hogy a kö vetkező ben is jó hıŕekkel fogunk tudni szolgá lni.

Egészségnapot tartottak az Apraja-falva Óvodában
Az ó voda nevelé si programjá hoz illeszkedve „Egé szsé gnapot” tartottunk. Ez a té ma aktuá lis valamilyen formá ban ebben a
té li, pá rá s, nyirkos idő szakban. Mi a programunk sorá n pró bá ltuk a megelő zé sre
helyezni a hangsú lyt. A szü lő k segıt́sé gé t,
tá mogatá sá t ké rve gyű jtö ttü nk zö ldsé geket é s gyü mö lcsö ket, amit ezú ton is nagyon kö szö nü nk. Rengeteg egé szsé ges inomsá g gyű lt ö ssze, amelyekbő l a dajka né nik szorgos é s ü gyes keze á ltal „vitamintá -

lak” ké szü ltek, amelyeket a dé lelő tt vé gé n, a já té kos feladatok utá n a gyerekek kó stolgattak, vé gü l elfogyasztottak. Jó
é tvá ggyal fogyasztottá k el azokat a zö ldsé geket é s gyü mö lcsö ket is, amelyeket a mindennapok sorá n nem szıv́esen
kó stolgatnak é s fogyasztanak. Az ó vodapedagó gusok já té kos feladatokkal ismertetté k meg a mozgá s, a vitaminok, a
testá polá si teendő k fontossá gá t a betegsé gek megelő zé se
szempontjá bó l. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnő ttek is é lvezettel vé gezté k a feladatokat, já té kokat. Azt
gondolom, hogy ez a rendezvé ny elé rte cé ljá t, a gyerekek igyelmé t sikerü lt felhıv́nunk a betegsé gek megelő zé sé nek fontossá gá ra é s mó djaiAz Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézményben a beiratkozás a ra, az egé szsé ges é letmó dra.
2018/2019-es nevelési évre 2018. április 16-17-én lesz 8-17 óráig!
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Maskarába bújtak az Ádám Jenő Általános Iskola
növendékei
Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola idei karnevá ljá t februá r 9-é n rendezte. A farsang
Bé res Dorina é s Sá rkö zi Szimonetta
é neklé sé vel vette kezdeté t, Kiss Csillag Anna taná rnő kıśé rte ő ket citerá n,
majd az 5. b osztá lyosok verseit hallgathattuk meg. Ezutá n a jelmezesek
felvonulá sa kö vetkezett. A kavalká dban talá lkozhattunk sz inxszel, sző lő vel, boszorká nyokkal, zombikkal, cowboyjal, medú zá val, hercegnő kkel é s
kaló zokkal is, akiket Szilá gyi Gergely
taná r bá csi mutatott be szeretettel a
zsű rinek. A felvonulá st az 5. a osztá lyosok produkció ja zá rta, mely nagy
sikert aratott. Ezú ton kö szö njü k Hő dö r Zoltá nné osztá lyfő nö knek a felké szıt́ő munká já t. A felvonulá s utá n Bé ké si Annamá ria taná rnő é s tá ncosainak szın
́ vonalas bemutató ja kö vetkezett. A zsű ri dö nté sé ig a kö zö nsé g é s a
jelmezesek a hetedik osztá lyosok
á ltal szervezett bü fé ben frissü lhettek
fel, valamint tá nccal, tombolavá sá rlá ssal tö lthetté k idejü ket. Az eredmé nyhirdeté sen kiderü ltek a 2018-as iskolai farsang dı́jazott jelmezei. Alsó s
egyé ni jelmezek: 1. helyezett a 34-es
sorszá mú Gó lya a ké mé nyen; 2. helyezett a 9-es sorszá mú Focilabda; 3.
helyezett az 53-as sorszá mú Sz inx.

Alsó s csoportos jelmezek: 1. helyezett a 37-es sorszá mú Villá m é s
á ldozatai; 2. helyezett a 39-es sorszá mú Bö lcsisek; 3. helyezett a 1es sorszá mú Szaká csok. Kü lö ndıj́asok: 43-as sorszá mú Pipacshercegnő , a 7-es sorszá mú Ludas Matyi, a 40-es sorszá mú Papagá j, a 4es sorszá mú WC, a 6-os sorszá mú Minecraft é s a 33-as sorszá mú
Boszi. Felső s egyé ni jelmezek: 1. helyezé s: a 26-os sorszá mú Shrek,
2. helyezé s a 8-as sorszá mú Pipacshercegnő , 3. helyezé s a 36-os
sorszá mú Teo ilter. Felső s csoportos jelmezek: 1. helyezett az 5. a
osztá lyosok Pinokkió jelmezben 3-as sorszá mmal. 2. helyezett az
5-ö s sorszá mú Japá n hercegnő nindzsá val; 3. helyezett a 7-es sorszá mú Karib tenger kaló zai. A sikeres jelmezeket a Maró ti Sá ndor
á ltal ké szıt́ett tortá kkal jutalmaztuk. A tombola dıj́ak kiosztá sá val
folytató dott a program, melynek fő dıj́á t a cukrá sz mester felajá nlá sá bó l é lvezhette a nyertes. A tartalmas rendezvé ny iskolai bulival
zá rult az inté zmé ny folyosó já n. Rendezvé nyü nket tombolatá rgy felajá nlá sá val tá mogattá k: Kiss Csaba; Kissné Mé szá ros Sarolta; Ká lmá n Kamilla; Bá lintné Gyuris Agnes; Avramucz Maró ti Katinka;
Czombos Krisztina; Petá k Mó nika;
Sá ndor Mó nika; Fodorné Ká lmá n
Szilvia; Szabó né Farkas Edit; Kissné
Tó th Andrea; Hő dö r Zoltá n é s csalá dja; Masıŕ Lajosné ; Ková cs Jó zsefné ;
Pergajeva Raisza; Fritz Csomor Agnes; Gyuris Csaba é s csalá dja; Maró ti
Sá ndor - Berkenye cukrá szda; Ocskó
Zoltá n; Lá zá rné Borbola Má rta Apraja falva Ovoda é s Bö lcső de; Fü lö p-Taná cs Zoé ; Fü lö p-Taná cs Fanni.
Kö szö njü k a Faluhá z tá mogatá sá t a
hangosıt́á s biztosıt́á sá val, a felajá nlott
ajá ndé ktá rgyakat, anyagi é s egyé b tá mogatá st, tová bbá a rendezé sben kö zremű kö dő pedagó gusok, szü lő k, az SZMK é s valamennyi segıt́ő ö nzetlen munká já t!
Ocskó Zoltán intézményvezető
Az iskola a Hit- és erkölcstan oktatásáról szóló tájékoztató napot tart március 2-án 16:00-tól a 6-os teremben.
Ezt követően a leendő első osztályosok szüleit tájékoztatjuk a 2018-2019-es tanévre való beiratkozás
rendjéről, valamint az általános iskolai és az alapfokú művészeti iskolai kötelező és választható foglalkozásokról. A beiskolázás pontos idejét a Szegedi Tankerületi Központ később jelöli ki, várhatóan április közepére.
Bordányi Napló | 7
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- mert mindenki ezt olvassa!

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

A hó nap vé gé n ü resen maradt sokunk postalá dá ja. Nem volt,
aki az e hó napra szó ló ró zsafü zé r szentké pet beledobja. Valami hiá nyzik, valaki hiá nyzik…
2017. októ ber 28-á n é leté nek 81. é leté vé ben Kirá ly Mihá lyné Erzsike né ni visszaté rt Teremtő jé hez. Sokat kö szö nhet neki telepü lé sü nk é s egyhá zkö zsé gü nk. Kü zdelmes, á ldozatokkal teli, Isten é s az egyhá z szolgá latá ban eltelt é let volt az
ö vé . Erő s, meghatá rozó szemé lyisé g volt, olyan valaki, aki
vé ghezvitte szá ndé kait. Kiá llt igaza mellett, mé g akkor is, ha
ezzel nehé zsé gbe ü tkö zö tt. Mindig nagyon a szıv́é n viselte
annak a kö zö ssé gnek a sorsá t, amelyet szolgá lt. 9 é vig volt
sekrestyé s Gá bor Imre, Palya Já nos é s egy rö vid ideig Nagy
Bé la atyá k plé bá nossá ga idejé n. Ettő l az idő tő l kezdve halá lá ig vezette a templomi kö zö s imá dsá gokat: a Lourdes-i kilencedet, az isteni irgalmassá g kilencedé t, a szá llá st keres a
szentcsalá d kilencedet stb. A tagok adomá nyá bó l a templom
berendezé si tá rgyait gyarapıt́otta, szentmisé ket ıŕatott. Eleté nek mindennapjait az egyhá zi é v adott idő szaka hatá rozta meg. Nagyon sok ré gi é s kü lö nleges imá t, né pi é neket ismert, amelyek kü lö nleges gyö ngyszemeknek szá mıt́anak.
Ezek ismereté t sajnos magá val vitte. Mikö zben a templomban é s a hıv́eké rt nagyon sokat dolgozott, kö zben á ldozatos
é desanya is volt, aki szeretett a termé szetben kirá ndulni, idő s korá ban lá nya unszolá sá ra megtanult ú szni,
mé g egy euró pai kö rú tra is vá llalkozott. Szabadidejé ben csodá latos gobelineket hım
́ zett.
1998-ban Barna Lajosné Vituska né nitő l vette á t a helyi Ró zsafü zé r Tá rsulat vezeté sé t, amit é lete vé gé ig: 20
é vig koordiná lt. A Tá rsulat jelenleg tö bb mint 160 tagot szá mlá l. Munká ja talá n legemlé kezetesebb esemé nye
a Bordá nyi Ró zsafü zé r Vá ndortalá lkozó megrendezé se volt 2013. november 11-é n. Ezen a hé tfő i esté n a
templom zsú folá sig megtelt, tö bb mint 200-an voltak jelen a kö rnyező telepü lé sekrő l, a ró zsafü zé rt Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
gyerekek imá dkoztá k elő , Erzsi né ni arca sugá rzott
Hétfő
Csirkemellfilé kukoricalisztes
Szárnyashús A bundában, rizi bizi, fejes saláta
az ö rö mtő l, nagyon boldog volt. Akik ré szt vehetAerőleves csi1
Parasztos sertésborda
pettésztával B törtburgonyával, csemege uborka
tü nk ezen az esté n, mindannyian felejthetetlen
burOlaszos szószban sült csirkecomb
é lmé nnyel gazdagodhattunk. Jó l jellemzi Erzsi né ni
2 Tejfölös
gonyaleves C tésztával
elkö telezettsé gé t az alá bbi, Zoltá n atyá tó l hallott kis
Kedd
Sajttal töltött borda burgonya04.25. H
A pürével, fokhagyma mártás
tö rté net:
daACsontleves
1
Mikor Erzsi né ni kó rhá zba ment, aggó dva jelezte
ragaluskával
B Csirkecomb pörkölt tésztával, cékla
atyá nak, hogy nem tudja, ki fogja helyette a tempMagyaros
2 gombaleves C Rakott karfiol, gyümölcs
lomban a ró zsafü zé r imá dsá got vezetni. Az atyá t vá ratlanul é rte, hogy egy komoly mű té t elő tt Erzsi né ni
Szerda
04.25. H
A Székelykáposzta ,sütemény
erre gondol, de nem lepő dö tt meg nagyon, hiszen isSzárnyashús
1 erőleves
Csevap pirított burgonyával, majoB nézes lilahagymás káposzta saláta
merte ő t. Megké rte, hogy koncentrá ljon most inká bb
Magyaros
Zöldborsós marhatokány tésztával,
a gyó gyulá sá ra, é s a tö bbit bıźza az é giekre…
2burgonya- C vegyes
vágott
leves
Es az é giek ú gy dö ntö ttek, hogy hazaszó lıt́já k.
Kapros
csirkemell joghurttal,
Csütörtök
04.25. H
Drá ga Erzsi né ni! Talá n nem mondtuk é leté ben elé gZellerkrém- A tejszínnel, tészta
vajas
szer, de most szeretné nk megkö szö nni é rtü nk é s az
1 leves
Gombás tojással töltött sertésborda,
galuskával
B párolt zöldséggel
egyhá zkö zsé gé rt vé gzett sok munká já t! Hisszü k,
Sárgaborsósült csirkecomb vajas
2 leves
C Paprikás
hogy elnyeri ezé rt bő sé ges jutalmá t, é s teljesü l az
petrezselymes burgonyával, befőtt
ıǵé ret:
Péntek
04.25. H
A Pudingos tejberizs fahéjas cukorral
Babgulyás
„Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én
1 sertéshússal Káposztás tészta
B
vagyok, ott lesz az én szolgám” (Jn 12,26)
apró petrezselymes
2 Tyúkleves C Fokhagymás
burgonyával, kovászos uborka
Lippai Judit

Jókedv jellemezte a III. Jótékonysági Katolikus Bált
2018. januá r 20-á n immá ron harmadik alkalommal
rendeztü k meg a bordá nyi Jó té konysá gi Katolikus
Bá lt. Az Egyhá zkö zsé g csoportjai é s tagjai szıv́bő l jö vő segıt́sé gü kkel já rultak hozzá az est sikeré hez. A
technikai elő ké szü letek má r pé nteken kora reggel
megkezdő dtek. Lelkes kis csapat dolgozott annak
é rdeké ben, hogy a Sportcsarnok bá lhoz illő pompá ban tü ndö kö lhessen. A sző nyeg leterıt́é se, valamint
az asztalok, szé kek berendezé se é ppen olyan jó hangulatban telt, mint a dıśzıt́é s é s terıt́é s. A vendé gvá rá s
utá n a nyitó tá ncban gyö nyö rkö dhettü nk, ezutá n a
schola é nekei csendü ltek fel most is hatalmas sikert
aratva a hallgató sá g kö ré ben. A vacsora utá n valamenynyien tá ncra perdü ltü nk. Az este hangulata fergeteges volt. Ejfé l felé kö zeledve a tombolahú zá s izgalmas percei kö vetkeztek, majd hajnalig tartó tá nccal
mulattunk tová bb. Az, hogy lá thattuk a iatalokat az
idő sekkel együ tt szó rakozni, kikapcsoló dni, s hogy a
talá lkozá s mindannyiunk ö rö mé vé vá lt, boldogsá ggal tö ltö tt el. Pé ldaé rté kű az ö sszefogá s, segıt́ő ké sz
hozzá á llá s, amely az utó munká latokat is jellemezte.
Vasá rnap – bá r kissé fá radtan, de a megelő ző este
nyú jtotta é lmé nyeknek kö szö nhető en – jó kedvvel
zajlott a tornaterem helyreá llıt́á sa, a diá kok ré szé re
tö rté nő á tadá sa. Kö szö netet mondunk mindenkinek, aki ré szt vett é s fá radhatatlanul tevé kenykedett

Nagyböjt - Lelkigyakorlat
- Keresztút
A nagybö jti lelkigyakorlat má rcius 9-é n (pé nteken) é s 10-é n (szombaton) 17:00-tó l templomunkban a szentmisé k
kereté ben lesz. Gyó ntatá s 16:00-tó l. Nagybö jtben a Keresztutat pé ntekenké nt 16:15-tő l imá dkozzuk a templomban. Nagybö jt
pé ntekjein Krisztus szenvedé sé re é s kereszthalá lá ra
emlé kezve vé gigjá rjuk é s elmé lkedjü k a keresztutat,
hogy erő t merıt́hessü nk sajá t é letü nk megpró bá ltatá saihoz, szenvedé seihez. Februá r 16. - a ró zsafü zé r
tá rsulaté rt; februá r 23. - a karitá szé rt; má rcius 2. - a
csalá doké rt; má rcius 9. - a iataloké rt; má rcius 16. - a
hittanosoké rt; má rcius 23. - a vá ndorevangé lium kö zö ssé gé rt. Nagybö jt pé ntekjein a 14 é v felettiek nem
fogyasztanak hú st. A Magyar Katolikus Pü spö ki Kar
nagybö jti tartó sé lelmiszer-gyű jté st szervez a templomokban má rcius 4-11. kö zö tt. Plé bá niá nk is bekapcsoló dik a gyű jté sbe. Az adomá nyokat a Szent Antal
oltá rhoz helyezhetik el, vagy a sekrestyé ben adhatjá k
á t. Az é lelmiszer csomagokat a korá bbi é vek gyakorlata szerint a helyi csalá doknak juttatjá k el hú své t
elő tt a Karitá sz csoport tagjai.

a bá l megvaló sıt́á sa sorá n felmerü lt munkafolyamatokban. Kü lö n kö szö nettel tartozunk Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak é s Lovai Mihá lynak a helyszın
́ , illetve a tá rgyi felté telek biztosıt́á sá é rt, az ö nzetlen segıt́sé gé rt. Bö rcsö k Bea jó voltá bó l az idei é vben sikerü lt katolikus bá lhoz mé ltó kö ntö sbe ö ltö ztetni a Sportcsarnokot. Aldozatos munká ja é s az á ltala
felajá nlott dekorá ció ré vé n magas szintű elegancia
fogadta a vendé geket. Kö szö njü k szé pen! Tová bbá há lá nkat é s kö szö netü nket fejezzü k ki mindazon vá llalkozó knak é s magá nszemé lyeknek, akik tombola
felajá nlá sukkal, tá mogatá sukkal, ré szvé telü kkel, vagy
bá rmilyen má s mó don hozzá já rultak a bá l sikeres
lé trejö tté hez, amely remé nyeink szerint a ré sztvevő k
szá má ra kö zö ssé gé pıt́ő , lé lekemelő , szé p é lmé nyekkel teli jó té konysá gi est volt. A bá l bevé telé bő l idé n a
plé bá niá n folyó munká latokat tá mogatjuk. A szervező k nevé ben:
Frankné Varga Katalin és
Lajkó Csabáné Gabi

Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81. SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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A Délmagyarország és a Portugál Nagykövetség is
kíváncsi a bordányi önkéntesek munkájára
Februá r kö zepé n ú j ö nké ntessel gazdagodott telepü lé sü nk i jú sá gi é lete. Francisca Costa ugyanattó l a
portugá l szervezettő l é rkezett, mint Ema Galvao é s az
elkö vetkezendő 6 hó napban együ tt fognak dolgozni a
biip-ben. Ideé rkezé se elő tt a Coimbra egyetemen tanult Portugá liá ban é s 6 hó napig volt ö nké ntes Lengyelorszá gban. Az ottani tapasztalatait itt szeretné hasznosıt́ani é s kamatoztatni. A nagyvá rosi é let utá n egy
csendesebb vidé ki é letre vá gyott, ezé rt esett a vá lasztá sa a Bordá nyi szervezetre. Elmondta nekü nk azt is,
hogy a tervei kö zö tt szerepel az angol nyelv megszeretteté se a helyi iatalokkal.
Megé rkezé se ó ta igen mozgalmassá vá ltak a hé tkö znapjai. Megkezdő dtek a magyar ó rá i, amelyek a hé t első felé ben Szegeden, a má sodik felé ben Bordá nyban
lesznek megtartva. Emá val együ tt, mint a helyi mé dia segıt́ő i é s egyben a Bordá nyi Kreatıv́ Mé dia csoport
tiszteletbeli tagjai fotó ztak é s videó ztak az
Altalá nos Iskola farsangi mulatsá gá n, illetve
az ó voda jó té konysá gi esté jé n. Februá r 12é n (hé tfő n) Arany Já nos, a Dé lmagyarorszá g
munkatá rsa ké szıt́ett rö vid interjú t velü k. A
ké t lá ny beszé lt az ú jsá gnak arró l, hogy mit
csiná ltak otthon mielő tt nekivá gtak ennek
az ú tnak, milyen feladatokat vé geznek most,
é s a cikkbő l azt is megtudhattuk mi a kedvenc magyar é telü k. Meglepeté ské nt é rt bennü nket, hogy mé g a Portugá l Nagykö vetsé g
is fel igyelt telepü lé sü nkre. Joaquim F.L. Pimpao, a nagykö vetsé g Gazdasá gi é s Kereskedelmi Taná csosa lá togatott el Bordá nyba,
hogy megismerje kö zsé gü nket é s talá lkozzon a ná lunk dolgozó ö nké ntesekkel februá r
17-é n (szombaton). A kapcsolatfelvé tel megtö rté nt, együ ttmű kö dé si lehető sé gek is szó ba kerü ltek.
Remé ljü k Francisca é s Ema nagyon jó l fogja magá t é rezni ná lunk é s megvaló sıt́já k mindazt, amit ezzel az
ö nké ntes munká val el szerettek volna é rni.

16. alkalommal szervez Kultúra Napját a GYIFÖ
A Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat má rcius 24-é n rendezi meg má r 16. alkalommal a Bordá nyi Kultú ra
Napja rendezvé nyt. A GYIFO 2002 ó ta szinte minden é vben megrendezi az esemé nyt, melynek cé lja, hogy felhıv́ja a igyelmet helyi kulturá lis é rté kekre, azok megő rzé sé re é s azok jelentő sé gé re. A programon a mű vé szeti iskola nö vendé kei, né pdalkö rö k é s a szın
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Csendesen telt a téli átigazolási időszak a BSK-nál
A legtöbb játékos az U19-es csapatunkhoz érkezett
Viszonylag csendesen telt az átigazolási időszak
felnőtt labdarúgó csapatunknál, hiszen mindöszsze egy érkezővel bővül a Foliaplast-Bordány SK
kerete. Répási Adrián két és fél év után igazolt
vissza együttesünkhöz az FK 1899 Szeged csapatától, ahol összesen 18 bajnoki és 2 kupamérkőzésen lépett pályára helyi játékosunk. A távozók
oldalán is egy név szerepel. Mint arról korábban
beszámoltunk Takó Gergő tavasszal Gyálaréten
fog játszani, sikeres időszakot kívánunk neki és
köszönjük a nálunk töltött időszakot. Az átigazolási időszak kapcsán más változás nem történt
megye I-es gárdánknál, így gyakorlatilag az őszi kerettel vág neki a tavaszi küzdelmeknek Hódi Mihály legénysége.
Megyei III. osztályú felnőtt gárdánknál az érkezők oldalán nem szerepel név, a távozóknál is egy játékosé,
Bite Rolandé, aki tavasszal már a Szatymaz SE színeiben fog focizni. További sok sikert kívánunk neki, köszönjük a nálunk töltött időszakot!
A legtöbb érkező U19-es csapatunknál volt, Puskás István együttese összesen hét fővel bővült a télen. Az
egyesület egyik legfontosabb feladata az utánpótlás korosztályok megerősítése, hiszen csak megfelelő létszám esetén tudunk komolyabb szakmai munkát elvégezni az ifi korosztályban. A Mórahalom VSE-től három játékos érkezett, Karácsonyi Máté (2001-es), Pajkó Gábor (2000-es) és Sója Patrik (2002-es). Az
Ásotthalmi TE utánpótlásából Tóth Bence (2000-es) és Lele Gábor (2000-es) teszi át a székhelyét Bordányba. A Deszk SC-től Békési Patrik (2000-es) igazolt hozzánk. Rekecki Lajos (1998-as) most kezdi a futballt, az ő nemzetközi igazolása folyamatban van. Az érkezőkkel egy több, mint húsz fős keret alakult ki, a tavaszi szezonban az eredményekben történő előrelépés mellett az lesz a legfontosabb, hogy egy jó, összetartó közösség alakuljon ki. Az igazolásoknál kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy többségébe fiatalabb játékosok érkezzenek, hogy legalább két évig tudjanak az U19-ben játszani a fiúk.
Női gárdánknál télen összesen négy új igazolással bővült a csapat. Vér Zsófi (2003-as) és Vér Fanni (2003as) bordányi játékosként most kezd komolyabb szinten foglalkozni a sportággal, Nagy Vivien (1999-es) a
Mórahalom TSE-től, míg testvére Nagy Alexandra (2001-es) a St. Mihály FC-től érkezett Bordányba.
Minden régi és új játékosunknak jó felkészülést kívánunk és természetesen sikeres tavaszi folytatást!
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

Bronzéremmel zárta a Start 2018 Kupát az ifi
U9-es focistáink először mérethették meg magukat
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