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Klubfoglalkozás minden hónap
első péntekén 18:00-tól 20:00-ig

a Bordányi Faluházban

fotózás videózásvloggerelés Szeretettel várjuk a színjátszáshoz kedvet érző, játékos

kedvű komédiásokat. A csapatépítő foglalko-

zások helyszíne a Faluház kisterme, időpontja

 február 26. hétfő 17 óra,

valamint március 5. hétfő 18 óra

baszkoS
KERESTETIK

március 8.

Boldog
Nőnapot!

Bordányi Kultúra Napja

március 24. (szombat)

Immár 16. alkalommal rendezi meg a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
a Faluház nagytermében.

17 órától részletek	a	11.	oldalon

Több	fejlesztés	valósulhat	meg	az	idén				
A	sportcsarnok	nyílászáróit	már	kicserélték									
Bordány	Nagyközség	Önkormányzata	február	15-ei	ülésén	elfogadta	a	település	
2018.	évi	költségvetését,	amely	az	elmúlt	időszak	takarékos	és	tervszerű	gazdál-
kodásának	köszönhetően	ezúttal	sem	számol	hiánnyal.	Az	idei	évben	a	sikeres	pá-
lyázatoknak	köszönhetően	ráadásul	több	fejlesztés	is	megvalósulhat,	amelyekről	
folyamatosan	tájékoztajuk	majd	kedves	olvasóinkat.	
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Bordány	Nagyközség	O� nkormány-
zatának	Képviselő-testülete	febru-
ár	15-én	tartotta	soron	következő	
ülését.	 A	 Faluház	 dıś ztermében	
megtartott	 ülésen	 minden	 képvi-
selő	jelen	volt.	A	kiküldött	napirend-
ben	tizenegy	pont	szerepelt,	de	az	
egyebek	 során	 további	 három	 té-
mával	is	foglalkoztak	a	képviselők.
Elsőként	 a	 két	 képviselő-testületi	
ülés	közötti	 fontos	eseményekről,	
polgármesteri	 döntésekről	 szóló	
beszámolót,	majd	 a	polgármester	

Terítéken	többek	közt	a	pénz	és	a	víz	ügyei

szabadság	 ütemtervét	 fogadták	el	
a	képviselők.	Ezt	követően	a	beér-
kezett	 civil	beszámolókat	 értékel-
ték,	 majd	 a	 polgárőrség	 számára	
ı́télték	 meg	 az	 idei	 támogatást,	
amely	700	ezer	forintot	jelent.
Az	 önkormányzati	 testület	 jóvá-
hagyta	a	2018.	évi	közfoglalkozta-
tási	tervet,	elfogadták	a	Helyi	E� pı-́
tési	Szabályzat	módosıt́ását.	A	kép-
viselők	tárgyaltak	még	a	társulási	
megállapodás	 módosıt́ ásáról,	 az	
óvoda	szervezeti	és	működési	sza-
bályzatának	változásáról.	Meghall-

gatták	a	helyi	értéktár	bizottság	be-
számolóját,	valamint	döntöttek	egy	
állami	 földterület	megvásárlásáról	
is.	A	képviselő-testület	elé	most	ke-
rült	 az	 önkormányzat	 2018.	 évre	
vonatkozó	költségvetése,	ennek		bi-
zottsági	 majd	 testületi	 vitáját	 kö-
vetően	fogadta	el	a	képviselő-testü-
let	az	idei	büdzsét.		Bordány	az	idei	
évben	 676.789.379	 forintból	 gaz-
dálkodhat,	ezzel	a	bevételi	és	kiadá-
si	főösszeggel	fogadták	el	a	költség-
vetést,	amely	az	elmúlt	évek	takaré-

kos	és	tervszerű	gazdálkodásának	
köszönhetően	most	sem	tartalmaz	
hiányt.
Jó	hıŕ,	hogy	nem	kerül	sor	adóeme-
lésre,	az	önkormányzati	szolgálta-
tások	 tekintetében	 sem	 történik	
emelés.	Ezentúl	a	hivatali	időn	túli	
házasságkötés	 is	 ingyenes	 lesz	
azon	párok	számára,	akik	közül	az	
egyikük	rendelkezik	bordányi	lak-
cıḿkártyával.	 A	 képviselő-testület	
módosıt́otta	a	ravatalozó	használa-
tának	dıj́át	is,	ezentúl	csak	15	ezer	
forintot	 kell	 majd	 �izetni	 annak	

igénybevételéért.	 Az	 ülés	 végén	
több	közérdekű	ügyet	is	tárgyaltak	
a	képviselők.	Dr.	Fodor	A� kos	jegyző	
a	kerékpárút	a	közútkezelőnek	va-
ló	 átadási	 lehetőségeiről	 tájékoz-
tatta	a	képviselőket,	itt	nem	szüle-
tett	döntés.	Balogh	Ferenc	az	ivóvıź	
minőségével	kapcsolatban	kért	szót.	
A	képviselő-testület	ıŕásban	keresi	
meg	a	szolgáltatót	a	vıźminőség	ja-
vıt́ása	 érdekében.	Kiss-Patik	Péter	
alpolgármester	 a	 bordányi	 taka-
rékszövetkezeti	 �iók	 nyitva	 tartás	

csökkenése	 ügyében	 szólalt	 fel.	 A	
képviselők	szeretnének	bővebb	in-
formációt	 kérni	 a	 pénzintézettől,	
hogy	mi	indokolta	ennek	a	döntés-
nek	a	bevezetését.	Nagyon	sok	helyi	
ügyfélnek	 jelent	 ez	 problémát,	
ezért	a	képviselők	szeretnék	elérni,	
hogy	újra	visszaálljon	a	mindenna-
pi	nyitva	tartás,	ezért	ismételten	fel-
veszik	a	kapcsolatot	a	takarék	veze-
tésével.	 A	 képviselő-testület	 a	 ter-
vek	szerint	legközelebb	március	vé-
gén	 ülésezik	majd.	 Sok	 szeretettel	
várnak	mindenkit	akkor	is!

Korábban	tudósıt́ottunk	róla,	hogy	egy	baleset	következtében	
teljesen	megrongálódott	a	zsombói	bekötőnél	lévő	buszmeg-
állóban	felállıt́ ott	buszváró.	A	balesetet	okozó	autó	szinte	totál-
károsra	törte	a	fémszerkezetet,	amelyet	el	kellett	bontani.	A	fel-
épıt́mény	biztosıt́va	volt,	és	a	biztosıt́ó	társaság	a	szemlét	kö-
vetően	ki�izette	a	károkat,	ıǵy	lehetőség	nyıĺt	egy	új	megrende-
lésére.	Sajnálatos	módon	a	településen	található	„Puszta”	tıṕu-
sú	várókat	már	nem	gyártják,	ıǵy	megbontva	a	sort	a	zsombói	
bekötőhöz	már	egy	másik	fajta	felépıt́mény	került	kihelyezés-
re.	A	jó	hıŕ,	hogy	a	buszváró	áll,	és	havas-esős	időben	is	védi	az	
utasokat	amıǵ	a	buszra	várnak.

Elkészült	az	új	buszváró	a	megrongálódott	helyén



A	Választás2018	menüpont	került	fel	honlapunkra	
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Egy	új	füllel	gyarapodott	településünk	honlapja.	Oldalunkon	
a	„Választás2018”	nevet	viselő	linkre	kattintva	a	köztársasá-
gi	elnök	hirdetménye	mellett	olyan	információk	is	elérhető-
ek,	mint	például,	hogy	a	választópolgárok	hol	és	hogyan	sza-
vazhatnak,	megtudhatjuk	kinek	van	választójoga	és	számos	
gyakran	ismételt	kérésre	is	válaszokat	találunk.	Az	ügyinté-
zés	rovatban	pedig	két	kérelem	is	közvetlenül	elérhető.	Ezen	
az	oldalon	gyűjtjük	majd	össze	a	helyben	megjelent,	a	válasz-

tásokkal	kapcsolatos	hıŕeket,	információkat	
is.	A	oldalainkat	egy	napon	átlagosan	350-
400	ember	böngészi.	Ebből	is	látszik,	hogy	
egy	 olyan	 információs	 csatornává	 váltunk,	
amelyet	a	lakosság	több	mint	tıź	százaléka	
követ	�igyelemmel	nap	mint	nap.	A	választá-
sokra	felhıv́ó	fülecske	célja	az	mellett,	hogy	a	
választó	polgárok	minden	információt	elér-
jenek	honlapunkon	is	nem	más	mint,	hogy	
minél	többen	menjenek	el	szavazni	április	8-
án.	A	Csongrád	megyei	2.	számú	országgyű-
lési	egyéni	választókerületben	87	szavazó-
kör	található,	ahol	87770	fő	szavazhat	majd.	
Bordányban	 ebből	 3	 választókerület	 talál-
ható,	 ahová	 több,	mint	2600-an	 tartoznak.	
2014-ben,	 az	 országgyűlési	 választásokon	
1379	bordányi	polgár	nyilvánıt́otta	ki	véle-
ményét,	és	szavazott,	ez	52,48%-os	részvé-
teli	arányt	jelent.	Reméljük,	idén	áprilisban	
még	ennél	is	többen	mennek	el	szavazni.

Tovább	 folytatódik	a	Magyar	Nemzeti	Bank	 (MNB)	azon	 törekvése,	
hogy	megújıt́ja	a	bankjegyeket.	Ezúttal	az	1000	forintos	papıŕ pénzek	
újulnak	meg.	Az	új	1000	forintos	bankjegyek	március	1-től	kerülnek	
forgalomba.	Fontos	tudni,	hogy	a	bankjegyek	régi	változataival	2018.	

Új	magyar	pénz	jön	márciusban

Simon	 Józse�hez	 nagyközségünk	 legidősebb	 fér�i	
tagjához	 látogatott	 el	 Tanács	 Gábor	 polgármester,	
Fodor	A� kos	jegyző	és	
Gyémánt	E� va	igazga-
tási	 ügyintéző,	 hogy	
95.	születésnapja	al-
kalmából	 átadják	 a	
magyar	állam	által	ki-
állı́tott	 emléklapot,	
egy	 kis	 ajándékcso-
magot,	valamint	köz-
vetıt́sék	településünk	
jókıv́ánságait.
Jóska	bácsi	1923.	feb-
ruár	 10-én	 született	
Kiskundorozsmán.
E� desanyjáról	 meg-
tudtuk,	hogy	a	bordá-

95	éves	lett	településünk	legidősebb	fér�i	tagja

nyi	tra�ikban	dolgozott.	Szerelmét	a	zsanai	szárma-
zású	Jójárt	Irént	1946.	június	2-án	feleségül	vette	és	
58	évig	jóban-rosszban	kitartottak	egymás	mellett.	
A	beszélgetés	során	az	is	kiderült,	hogy	a	vőlegény	
ruhájáért	 kolbászt	 adott	 cserébe,	 mert	 akkoriban	
pénzért	nem	lehetett	vásárolni.	Az	élet	3	lány	gyer-

mekkel	áldotta	meg.	19	évig	a	Bordányi	Vas-	Műszaki	
Bolt	vezetője	volt,	majd	a	kiskundorozsmai	üzletbe	

helyezték	 át.	 1966-
ban	 Szegedre	 köl-
töztek,	de	1986-ban	
a	 nyugdıj́as	 éveikre	
visszatértek	 Bor-
dányba.	Nagy	büsz-
keséggel	 mutatta	
meg	az	A� FE� SZ	okle-
velét	 vendégeinek,	
melyet	 kiváló	mun-
kájáért	kapott	nyug-
dıj́aztatásakor.
2004-ben	elveszıt́ et-
te	feleségét	és	2010-
ben	 legidősebb	 lá-
nyát	 is.	 Jóska	bácsi-

nak	sok	veszteséget	kellett	megélnie,	de	2	lánya	mel-
lett	már	5	unokája	és	7	dédunokája	aranyozza	be	éle-
tét.	Az	idős	úriember,	bár	hallása	már	nem	tökéletes,	
a	mai	napig	kitűnő	kedvnek	és	egészségnek	örvend.	
Még	mindig	képes	akár	az	ételét	is	megmelegıt́eni,	ha	
esetleg	családjának	valami	más	dolga	akad.	

október	31-ig	lehet	�izetni	-	közölte	a	
Magyar	Nemzeti	Bank	a	honlapján.
Továbbá	 felhıv́ják	a	 �igyelmet	a	kü-
lönböző	automaták	üzemeltetőinek,	
gépeik	 átállıt́ ására,	 a	 zökkenőmen-
tes	új	pénz	elfogadására.



Születés

Butty	Szofia	(Butty	Bertold	és	Zádori	Izabella	Anna)
Császár	Koppány	(Császár	Róbert	és	Ménesi	Tamara)

Február	havi	demográfia

Zádori	 Gyula	 (1946.);	 Tóth	
György	(1940.);	Ocskó	Lajos	
(1935.);	Borbély	Pál	(1935.)

„...ha	az	emberek
szemében	szenvedtek	is,
a	reményük	tele	volt
halhatatlansággal”

„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.”

Halálozás

A	 Faluház	 és	 Könyvtár	 irodalmi	 pályázatot	 hirdet	
„Szülőföld”	cıḿmel.	Olyan	szülőföld	témájú	ıŕásmű-
veket	várunk,	amelyek	még	sehol,	sem	ıŕásban,	sem	
elektronikus	úton	nem	lettek	publikálva.	Terjedelme	
maximum	1	db	A/4-es	lapon	elférő	magyar	nyelven	
ı́rott	 (nyomtatott,	 12-es	 nagyságú	 betűvel)	 próza	
vagy	vers.	Pályázhat	bárki,	korhatár	nincs.	A	műve-
ket	zárt	borıt́ékban	kérjük	leadni	a	Faluház	és	Könyv-
tár	információs	pultjánál	elhelyezett	urnába.	A	borı-́
tékra	jeligét	ıŕjon	minden	résztvevő,	a	nevét	és	a	lak-
cıḿét	egy	mellékelt	 lapra	 ıŕja	 és	azt	 is	a	borıt́ékba	
zárja.	Leadási	határidő	2018.	 április	11.	 (költészet	
napja),	 az	 eredményhirdetésre	 május	 20-án	 kerül	
majd	sor.	A	pályaműveket	irodalmár	szakemberek	vá-
logatják	és	értékelik.	Bővebb	információ	a	62/588-
516-os	telefonszámon,	a	faluhaz@bordany.hu	e-mail	
cıḿen,	vagy	személyesen	a	Faluház	 ügyfélpultjánál	
(6795	Bordány,	Park	tér	1.)	kérhető.	Minden	alkotó-
nak	jó	munkát	kıv́ánunk!

2018.	március	14-én,	szerdán	16	órai	kezdettel	a	Fa-
luház	Községi	 Könyvtárában	 felolvasóestet	 szerve-
zünk.	Kérjük,	hozza	magával	kedvenc	versét,	művét	
vagy	prózarészletét,	melyet	felolvashat	vagy	elmond-
hat.	 Várunk	 szeretettel	 minden	 irodalmat	 kedvelő	
bordányit,	felolvasóként	és	hallgatóként	is,	hogy	egy	
csésze	tea	mellett	eltölthessünk	egy	kellemes	estét.

Folyamatos	előkészıt́ő	munka	után	sikerült	egy	olyan	
partnert	 találni,	 akinek	 segıt́ségével	 több,	mint	 tıź	 év	
után	visszatérnek	a	legújabb	mozi�ilmek	Bordányba.	A	
Faluház	 felújıt́ását	megelőzően	nagy	mozis	hagyomá-
nyokkal	rendelkezett	településünk,	hiszen	minden	pén-
teken	�ilmvetıt́ésekre	került	sor	az	intézményben.	Azó-
ta	 is	 sokszor	 felvetődött,	 hogy	 jó	 lenne	 ezt	 a	 hagyo-
mányt,	szórakozási	lehetőséget	újra	indıt́ani,	ezért	ke-
restük	erre	a	megoldási	lehetőséget.	Nos,	mostanra	már	
felkerült	a	Mozgó	Mozi	Kft.	oldalára	a	március	2-ai,	pén-

Étkezésbefizetési	értesítő

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

Március	2-án	visszatérnek	a	mozi�ilmek	a	Faluházba	

Irodalmi	pályázati	kiírás

Március	havi	felolvasóest

teki	időpont,	ıǵy	biztossá	vált,	hogy	hosszú	évek	után	ismét	településünkön	is	megtekinthetőek	lesznek	a	leg-
újabb	animációs	�ilmek,	vıǵjátékok,	akció	�ilmek	akár	3D-s	változatban	is!	A	tervek	szerint	időközönként	
meghirdetett	„mozinapok”	alkalmával	három	vagy	négy	�ilm	is	megtekinthető	lesz	Bordányban,	ıǵy	minden-
ki	találhat	kedvére	való	�ilmet,	amit	szeretne	barátaival,	családjával	megtekinteni.	Három	különböző	műfajú	
�ilm	vetıt́ése	már	biztos.	Március	2-án	a	mese	kedve-
lőinek	16:30-tól	az	O� sember	cıḿű	családi	animációs	
�ilmet,	a	nevetni	vágyóknak	18:30-tól	a	Valami	Ame-
rika	3-t	és	a	fantasztikumok	szerelmeseinek	20:30-
tól	a	Star	Wars:	Az	utolsó	Jedik	cıḿű	�ilmet	vetıt́ik	le	a	
Faluház	nagytermében.
A	részletes	programrokról	és	bővebb	információkról	
a	www.bordany.com	és	a	facebook.com/bordanycity	
internetes	felületen	tájékozódhatnak.	

4|	Bordányi	Napló											



KEGYELMEKBEN	GAZDAG	ADVENTI	KÉSZÜLETET	ÉS	ÁLDOTT	KARÁCSONYT	KÍVÁNUNK!

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

Páholyok	agyagos	szivű	nagyurai
palotákban	álomképeket	kergetnek,		
kufárok	sorvadt	kebelén	alvadnak	el
rongy-papıŕra	mázolt	pénzistenek.	

Elveszett	már	az	Ember	egészen.
E� vezrednyi	vaksötét,	elárult	Ige,
fuldokló,	hazátlan	nemzetek	ölén
vacogva	hull	a	jeges	űrbe	hite.

De	ha	eljön	majd	Isten	ıt́élni,	
a	kormos	egekig	tör	pusztıt́ó	lángja,

s	az	eltört	idő	feketülő	szárnyán	suhog
kvantumokra	bomló	lét	halvány	árnya.

Pokol	dübörög,	kihúnynak	a	fények,
Armageddon	sıḱ ján	sötét	tajtékát	hányja,	

jajveszékel	az	élet,	s	a	lángözönben
szürke	hamuvá	porlik	el	a	béke	olajága.

A	vásott	végtelenben	köreit	rója	a	magány.
Pernyeködbe	fulladó	éjjelek	homlokán

szegekkel	átütött	fájó	emlékek	vergődnek,
s	zokog	az	Asszony	fenn	a	Golgotán.

Végítélet
Zádori-Molnár	Ágoston

Az	egyik	olvasónk	augusztusi	számunkban	elmesél-
te	történetét,	hogy	hogyan	segıt́ette	ki	egy	számára	
teljesen	ismeretlen	hölgy	a	buszon.	Csodával	határos	
módon	közel	fél	évvel	később,	most	érkezett	köszö-
nő	levelére	válasz	szerkesztőségünkbe:	„A	napokban	
jutott	el	hozzám	a	Bordány	Napló	2017.	augusztusi	
száma,	amelyben	egy	kedves	utastárs	(2017.	július	16-
án	a	Bordányba	tartó	buszon)	a	köszönetét	fejezte	ki	
nekem.	Meglepődve	és	nagy	örömmel	olvastam	a	me-
legszívű	szavakat...ezúton	köszönöm	szépen!	Boldog-
gá	tett,	hogy	segíthettem!	Igazak	a	Biblia	szavai,	a-
mely	szerint	„Nagyobb	boldogság	adni,	mint	kapni”
(Cselekedetek	 20:35)	 Ez	 az	 igazi	 boldogság	 kulcsa!	
Szívélyes	üdvözlettel:	Zsóka”

Az	elmúlt	évekhez	hasonlóan	az	idei	évben	is	szervez	
a	védőnői	szolgálat	ruha-	és	játék	börzét.	2018.	már-
cius	 4-én	 (vasárnap)	 16	 órától	 a	 Faluház	 nagyter-
mében	kerül	megrendezésre,	ahová	mindenki	elhoz-
hatja	a	kinőtt,	feleslegessé	vált,	megunt	babaholmi-
kat,	kiegészıt́őket.	Sok	szeretettel	várjuk	a	gyermekes	
és	gyermeket	váró	családokat.	Eladásra	jelentkezni	
telefonon	a	védőnőknél		lehet:	Balláné	Adorján	Judit-
nál	(30/338	1647),	Tóth	Enikőnél	(30/197	9135).

Gazdát	cserélhetnek	a

Zsóka	a	buszról	válaszolt

kinőtt	holmik
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Egészségnapot	tartottak	az	Apraja-falva	Óvodában
Az	 óvoda	 nevelési	 programjához	 illesz-
kedve	„Egészségnapot”	tartottunk.	Ez	a	té-
ma	aktuális	valamilyen	formában	ebben	a	
téli,	párás,	nyirkos	időszakban.	Mi	a	prog-
ramunk	 során	 próbáltuk	 a	 megelőzésre	
helyezni	a	hangsúlyt.	A	szülők	segıt́ségét,	
támogatását	kérve	gyűjtöttünk	zöldsége-
ket	 és	 gyümölcsöket,	 amit	 ezúton	 is	 na-
gyon	köszönünk.	Rengeteg	egészséges	�i-
nomság	gyűlt	össze,	amelyekből	a	dajka	né-
nik	szorgos	és	ügyes	keze	által	„vitamintá-

17	bordányi	jutott	tovább	a	tollaslabda	diákolimpia
	területi	döntőjére
hat	a	területi	fordulóra	(Sándor	Anna,	
Frank	 Hanna,	 Sándor	 Bertalan,	 Ká-
dár-Németh	Marcell,	Dudás	Levente	
Dániel,	 Kovács	 Bernadett	Nóra,	 Hő-
dör	Zoltán,	Bakó	Amadé,	Kovács	Pé-
ter	Attila,	Preda	A� dám,	Fodor	Márk,	
Vér	Zsó�i,	Vér	Fanni,	Tóth	Luca,	Baka-
csi	Nikolett,	Boronkai	Fruzsina,	Czé-
kus	Renáta,	Valkár	Anna)	ami	márci-
us	 10-én,	 Rákóczifalván	 kerül	 meg-
rendezésre.	Itt	majd	4	megye	(Békés,	
Csongrád,	 Bács-Kiskun,	 Jász-Nagy-
kun-Szolnok)	 legjobbjai	 küzdenek	
meg	a	korcsoportonkénti	első	4	he-
lyezésért.	Nem	lesz	kicsi	a	tét,	hiszen	
akinek	ez	sikerül,	az	ott	lehet	Kiskun-
félegyházán	az	Országos	Döntőben!
Gratulálunk	mindenkinek,	akinek	ez	
az	első	 lépcsőfok	sikerült,	reméljük,	
hogy	a	következőben	is	jó	hıŕekkel	fo-
gunk	tudni	szolgálni.

Január	28-án	ismét	Bordány	adott	otthont	a	Csongrád	Megyei	Tollas-
labda	 Diákolimpiának.	 Az	 idei	 65	 nevezőből	 64-en	 tudtak	 végül	
megjelenni	(közülük	26-an	tagjai	a	bordányi	csapatnak,	21-en	jár-
nak	a	Bordányi	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskolába).	Mindenki	keményen	
küzdött	a	korcsoportonkénti	első	4	helyezésért,	ami	a	továbbjutást	
jelentette	számukra.	Számos	izgalmas	és	szoros	mérkőzést	követő-
en	azonban	kialakult	a	végeredmény:	a	bordányi	csapat	17	fővel	utaz-

lak”	készültek,	amelyeket	a	délelőtt	végén,	a	játékos	felada-
tok	után	a	gyerekek	kóstolgattak,	végül	elfogyasztottak.	Jó	
étvággyal	fogyasztották	el	azokat	a	zöldségeket	és	gyümöl-
csöket	 is,	 amelyeket	 a	mindennapok	 során	 nem	 szıv́esen	
kóstolgatnak	és	fogyasztanak.	Az	óvodapedagógusok	játé-
kos	feladatokkal	ismertették	meg	a	mozgás,	a	vitaminok,	a	
testápolási	 teendők	fontosságát	a	betegségek	megelőzése	
szempontjából.	Nemcsak	a	gyerekek,	hanem	a	felnőttek	is	élvezettel	végezték	a	feladatokat,	játékokat.	Azt	
gondolom,	hogy	ez	a	rendezvény	elérte	célját,	a	gyerekek	�igyelmét	sikerült	felhıv́nunk	a	betegségek	megelő-

zésének	fontosságára	és	módjai-
ra,	az	egészséges	életmódra.

6|	Bordányi	Napló											

Az	 Apraja-	 Falva	 Óvoda	 és	 Bölcsőde	 intézményben	 a	 beiratkozás	 a	
2018/2019-es	nevelési	évre	2018.	április	16-17-én	lesz	8-17	óráig!



Bordányi	Napló	|	7											

Alsós	csoportos	jelmezek:	1.	helyezett	a	37-es	sorszámú	Villám	és	
áldozatai;	2.	helyezett	a	39-es	sorszámú	Bölcsisek;	3.	helyezett	a	1-
es	sorszámú	Szakácsok.	Különdıj́asok:	43-as	sorszámú	Pipacsher-
cegnő,	a	7-es	sorszámú	Ludas	Matyi,	a	40-es	sorszámú	Papagáj,	a	4-
es	sorszámú	WC,	a	6-os	sorszámú	Minecraft	és	a	33-as	sorszámú	
Boszi.	Felsős	egyéni	jelmezek:	1.	helyezés:	a	26-os	sorszámú	Shrek,	
2.	helyezés	a	8-as	sorszámú	Pipacshercegnő,	3.	helyezés	a	36-os	
sorszámú	Teo�ilter.	Felsős	csoportos	jelmezek:	1.	helyezett	az	5.	a	
osztályosok	Pinokkió	jelmezben	3-as	sorszámmal.	2.	helyezett	az	
5-ös	sorszámú	Japán	hercegnő	nindzsával;	3.	helyezett	a	7-es	sor-
számú	Karib	tenger	kalózai.	A	sikeres	jelmezeket	a	Maróti	Sándor	
által	készıt́ett	tortákkal	jutalmaztuk.	A	tombola	dıj́ak	kiosztásával	
folytatódott	a	program,	melynek	fődıj́át	a	cukrász	mester	felajánlá-
sából	élvezhette	a	nyertes.	A	tartalmas	rendezvény	iskolai	bulival	
zárult	az	intézmény	folyosóján.	Rendezvényünket	tombolatárgy	fe-
lajánlásával	támogatták:	Kiss	Csaba;	Kissné	Mészáros	Sarolta;	Kál-
mán	Kamilla;	 Bálintné	 Gyuris	A� gnes;	 Avramucz	Maróti	 Katinka;	

Az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	és	Alap-
fokú	Művészeti	Iskola	idei	karnevál-
ját	 február	9-én	rendezte.	A	 farsang	
Béres	Dorina	 és	Sárközi	Szimonetta	
éneklésével	vette	kezdetét,	Kiss	Csil-
lag	Anna	tanárnő	kıśérte	őket	citerán,	
majd	az	5.	b	osztályosok	verseit	hall-
gathattuk	meg.	Ezután	a	 jelmezesek	
felvonulása	következett.	A	kavalkád-
ban	találkozhattunk	sz�inxszel,	szőlő-
vel,	boszorkányokkal,	zombikkal,	cow-
boyjal,	 medúzával,	 hercegnőkkel	 és	
kalózokkal	is,	akiket	Szilágyi	Gergely	
tanár	bácsi	mutatott	be	szeretettel	a	
zsűrinek.	A	felvonulást	az	5.	a	osztá-
lyosok	produkciója	zárta,	mely	nagy	
sikert	aratott.	Ezúton	köszönjük	Hő-
dör	Zoltánné	osztályfőnöknek	a	felké-
szıt́ő	munkáját.	A	felvonulás	után	Bé-
kési	Annamária	tanárnő	és	táncosai-
nak	szıńvonalas	bemutatója	követke-
zett.	A	zsűri	döntéséig	a	közönség	és	a	
jelmezesek	 a	 hetedik	 osztályosok	
által	szervezett	büfében	frissülhettek	
fel,	valamint	tánccal,	tombolavásárlás-
sal	tölthették	idejüket.	Az	eredmény-
hirdetésen	kiderültek	a	2018-as	isko-
lai	 farsang	 dı́jazott	 jelmezei.	 Alsós	
egyéni	jelmezek:	1.	helyezett	a	34-es	
sorszámú	Gólya	 a	 kéményen;	 2.	 he-
lyezett	a	9-es	sorszámú	Focilabda;	3.	
helyezett	az	53-as	sorszámú	Sz�inx.

Maskarába	bújtak	az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola
	növendékei

Czombos	 Krisztina;	 Peták	 Mónika;	
Sándor	 Mónika;	 Fodorné	 Kálmán	
Szilvia;	Szabóné	Farkas	Edit;	Kissné	
Tóth	Andrea;	Hődör	Zoltán	és	család-
ja;	 Masıŕ	 Lajosné;	 Kovács	 Józsefné;	
Pergajeva	 Raisza;	 Fritz	 Csomor	 A� g-
nes;	Gyuris	Csaba	és	családja;	Maróti	
Sándor	-	Berkenye	cukrászda;	Ocskó	
Zoltán;	 Lázárné	 Borbola	 Márta	 -	
Apraja	falva	O� voda	 és	Bölcsőde;	Fü-
löp-Tanács	Zoé;	Fülöp-Tanács	Fanni.
Köszönjük	 a	 Faluház	 támogatását	 a	
hangosıt́ás	biztosıt́ásával,	a	felajánlott	
ajándéktárgyakat,	anyagi	és	egyéb	tá-

mogatást,	továbbá	a	rendezésben	közreműködő	pedagógusok,	szülők,	az	SZMK	és	valamennyi	segıt́ő	önzet-
len	munkáját!			 	 	 	 	 	 												 	 											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	foglalkozá-
sokról.	A	beiskolázás	pontos	idejét	a	Szegedi	Tankerületi	Központ	később	jelöli	ki,	várhatóan	április	közepére.
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04.25.	H A
Csontleves	da-
ragaluskával B

Sajttal	töltött	borda	burgonya-
pürével,	fokhagyma	mártás

Csirkecomb	pörkölt	tésztával,	cékla

C

B

C
Magyaros	
gombaleves Rakott	karfiol,	gyümölcs

04.25.	HSzerda
A

B

C

B

C

04.25.	HCsütörtök AZellerkrém-
leves	vajas	
galuskával B

Kapros	csirkemell	joghurttal,	
tejszínnel,	tészta

Gombás	tojással	töltött	sertésborda,	
párolt	zöldséggel

C

B

C
Sárgaborsó-
leves

Paprikás	sült	csirkecomb	vajas	
petrezselymes	burgonyával,	befőtt

04.25.	HPéntek A
Babgulyás	
sertéshússal B

Pudingos	tejberizs	fahéjas	cukorral

Káposztás	tészta

C

B

CTyúkleves Fokhagymás	apró	petrezselymes	
burgonyával,	kovászos	uborka

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

Hétfő
A

B

CC

A

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Tejfölös	bur-
gonyaleves

Szárnyashús	
erőleves	csi-
pettésztával

Csirkemellfilé	kukoricalisztes	
bundában,	rizi	bizi,	fejes	saláta

Parasztos	sertésborda	
törtburgonyával,	csemege	uborka

Olaszos	szószban	sült	csirkecomb	
tésztával

Szárnyashús	
erőleves

Magyaros	
burgonya-
leves

Zöldborsós	marhatokány	tésztával,	
vegyes	vágott

Csevap	pirított	burgonyával,	majo-
nézes	lilahagymás	káposzta	saláta

Székelykáposzta	,sütemény

Kedd

A1

2

B

Királyné	Erzsi	néni	emlékére	-	Hűségesen	az	egy-
ház	szolgálatában
A	hónap	végén	üresen	maradt	sokunk	postaládája.	Nem	volt,	
aki	az	e	hónapra	szóló	rózsafüzér	szentképet	beledobja.	Va-
lami	hiányzik,	valaki	hiányzik…
2017.	október	28-án	életének	81.	életévében	Király	Mihály-
né	Erzsike	néni	visszatért	Teremtőjéhez.	Sokat	köszönhet	ne-
ki	településünk	és	egyházközségünk.	Küzdelmes,	áldozatok-
kal	teli,	Isten	és	az	egyház	szolgálatában	eltelt	élet	volt	az	
övé.	Erős,	meghatározó	személyiség	volt,	olyan	valaki,	aki	
véghezvitte	szándékait.	Kiállt	igaza	mellett,	még	akkor	is,	ha	
ezzel	nehézségbe	ütközött.	Mindig	nagyon	a	szıv́én	viselte	
annak	a	közösségnek	a	sorsát,	amelyet	szolgált.	9	évig	volt	
sekrestyés	Gábor	Imre,	Palya	János	és	egy	rövid	ideig	Nagy	
Béla	atyák	plébánossága	idején.	Ettől	az	időtől	kezdve	halá-
láig	vezette	a	templomi	közös	imádságokat:	a	Lourdes-i	ki-
lencedet,	az	isteni	irgalmasság	kilencedét,	a	szállást	keres	a	
szentcsalád	kilencedet	stb.	A	tagok	adományából	a	templom	
berendezési	tárgyait	gyarapıt́otta,	szentmiséket	ıŕatott.	E� le-
tének	mindennapjait	az	egyházi	év	adott	időszaka	határoz-
ta	meg.	Nagyon	sok	régi	és	különleges	imát,	népi	éneket	is-
mert,	amelyek	különleges	gyöngyszemeknek	számıt́anak.
Ezek	ismeretét	sajnos	magával	vitte.	Miközben	a	templom-
ban	és	a	hıv́ekért	nagyon	sokat	dolgozott,	közben	áldozatos	
édesanya	is	volt,	aki	szeretett	a	természetben	kirándulni,	idős	korában	lánya	unszolására	megtanult	úszni,	
még	egy	európai	körútra	is	vállalkozott.	Szabadidejében	csodálatos	gobelineket	hıḿzett.
1998-ban	Barna	Lajosné	Vituska	nénitől	vette	át	a	helyi	Rózsafüzér	Társulat	vezetését,	amit	élete	végéig:	20	
évig	koordinált.	A	Társulat	jelenleg	több	mint	160	tagot	számlál.	Munkája	talán	legemlékezetesebb	eseménye	
a	Bordányi	Rózsafüzér	Vándortalálkozó	megrendezése	volt	2013.	november	11-én.	Ezen	a	hétfői	estén	a
templom	zsúfolásig	megtelt,	több	mint	200-an	vol-
tak	 jelen	 a	 környező	 településekről,	 a	 rózsafüzért	
gyerekek	imádkozták	elő,	Erzsi	néni	arca	sugárzott	
az	 örömtől,	 nagyon	boldog	 volt.	 Akik	 részt	 vehet-
tünk	 ezen	 az	 estén,	 mindannyian	 felejthetetlen	
élménnyel	gazdagodhattunk.	Jól	jellemzi	Erzsi	néni	
elkötelezettségét	az	alábbi,	Zoltán	atyától	hallott	kis	
történet:
Mikor	 Erzsi	 néni	 kórházba	 ment,	 aggódva	 jelezte	
atyának,	hogy	nem	tudja,	ki	fogja	helyette	a	temp-
lomban	a	rózsafüzér	imádságot	vezetni.	Az	atyát	vá-
ratlanul	érte,	hogy	egy	komoly	műtét	előtt	Erzsi	néni	
erre	gondol,	de	nem	lepődött	meg	nagyon,	hiszen	is-
merte	őt.	Megkérte,	hogy	koncentráljon	most	inkább	
a	gyógyulására,	és	a	többit	bıźza	az	égiekre…
E� s	az	égiek	úgy	döntöttek,	hogy	hazaszólıt́ják.
Drága	Erzsi	néni!	Talán	nem	mondtuk	életében	elég-
szer,	de	most	szeretnénk	megköszönni	értünk	és	az	
egyházközségért	 végzett	 sok	 munkáját!	 Hisszük,	
hogy	elnyeri	ezért	bőséges	 jutalmát,	 és	 teljesül	az	
ıǵéret:							

„Aki	nékem	szolgál,	engem	kövessen,	és	ahol	én
vagyok,	ott	lesz	az	én	szolgám”	(Jn	12,26)

Lippai	Judit
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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

A	nagyböjti	lelkigyakor-
lat	március	9-én	(pénte-
ken)	és	10-én	(szomba-
ton)	 17:00-tól	 templo-
munkban	 a	 szentmisék	
keretében	lesz.	Gyónta-

tás	16:00-tól.	Nagyböjtben	a	Keresztutat	pénteken-
ként	16:15-től	imádkozzuk	a	templomban.	Nagyböjt	
péntekjein	Krisztus	szenvedésére	és	kereszthalálára	
emlékezve	végigjárjuk	és	elmélkedjük	a	keresztutat,	
hogy	erőt	merıt́hessünk	saját	életünk	megpróbálta-
tásaihoz,	szenvedéseihez.	Február	16.	-	a	rózsafüzér	
társulatért;	február	23.	-	a	karitászért;	március	2.	-	a	
családokért;	március	9.	-	a	�iatalokért;	március	16.	-	a	
hittanosokért;	március	23.	-	a	vándorevangélium	kö-
zösségért.	Nagyböjt	péntekjein	a	14	év	felettiek	nem	
fogyasztanak	húst.	A	Magyar	Katolikus	Püspöki	Kar	
nagyböjti	tartósélelmiszer-gyűjtést	szervez	a	temp-
lomokban	március	4-11.	között.	Plébániánk	is	bekap-
csolódik	a	gyűjtésbe.	Az	adományokat	a	Szent	Antal	
oltárhoz	helyezhetik	el,	vagy	a	sekrestyében	adhatják	
át.	Az	élelmiszer	csomagokat	a	korábbi	évek	gyakor-
lata	 szerint	 a	 helyi	 családoknak	 juttatják	 el	 húsvét	
előtt	a	Karitász	csoport	tagjai.

Nagyböjt	-	Lelkigyakorlat
-	Keresztút

Jókedv	jellemezte	a	III.	Jótékonysági	Katolikus	Bált	

a	bál	megvalósıt́ása	során	felmerült	munkafolyama-
tokban.	Külön	köszönettel	tartozunk	Bordány	Nagy-
község	O� nkormányzatának	és	Lovai	Mihálynak	a	hely-
szıń,	 illetve	a	tárgyi	 feltételek	biztosıt́ásáért,	az	 ön-
zetlen	segıt́ségért.	Börcsök	Bea	jóvoltából	az	idei	év-
ben	sikerült	katolikus	bálhoz	méltó	köntösbe	öltöztet-
ni	a	Sportcsarnokot.	A� ldozatos	munkája	 és	az	 általa	
felajánlott	 dekoráció	 révén	magas	 szintű	 elegancia	
fogadta	a	vendégeket.	Köszönjük	szépen!	Továbbá	há-
lánkat	 és	köszönetünket	 fejezzük	ki	mindazon	vál-
lalkozóknak	 és	magánszemélyeknek,	 akik	 tombola	
felajánlásukkal,	támogatásukkal,	részvételükkel,	vagy	
bármilyen	más	módon	 hozzájárultak	 a	 bál	 sikeres	
létrejöttéhez,	amely	reményeink	szerint	a	résztvevők	
számára	közösségépıt́ő,	lélekemelő,	szép	élmények-
kel	teli	jótékonysági	est	volt.	A	bál	bevételéből	idén	a	
plébánián	folyó	munkálatokat	támogatjuk.	A	szerve-
zők	nevében:														 													Frankné	Varga	Katalin	és
	 	 	 	 									Lajkó	Csabáné	Gabi

2018.	január	20-án	immáron	harmadik	alkalommal	
rendeztük	meg	 a	 bordányi	 Jótékonysági	 Katolikus	
Bált.	Az	Egyházközség	csoportjai	és	tagjai	szıv́ből	jö-
vő	segıt́ségükkel	járultak	hozzá	az	est	sikeréhez.	A	
technikai	 előkészületek	már	 pénteken	 kora	 reggel	
megkezdődtek.	 Lelkes	 kis	 csapat	 dolgozott	 annak	
érdekében,	hogy	a	Sportcsarnok	bálhoz	illő	pompá-
ban	tündökölhessen.	A	szőnyeg	leterıt́ése,	valamint	
az	asztalok,	székek	berendezése	éppen	olyan	jó	han-
gulatban	telt,	mint	a	dıśzıt́és	és	terıt́és.	A	vendégvárás	
után	 a	 nyitótáncban	 gyönyörködhettünk,	 ezután	 a	
schola	énekei	csendültek	fel	most	is	hatalmas	sikert	
aratva	a	hallgatóság	körében.	A	vacsora	után	valameny-
nyien	táncra	perdültünk.	Az	este	hangulata	fergete-
ges	volt.	E� jfél	felé	közeledve	a	tombolahúzás	izgal-
mas	percei	következtek,	majd	hajnalig	tartó	tánccal	
mulattunk	tovább.	Az,	hogy	láthattuk	a	�iatalokat	az	
idősekkel	együtt	szórakozni,	kikapcsolódni,	s	hogy	a	
találkozás	mindannyiunk	örömévé	vált,	boldogság-
gal	töltött	el.	Példaértékű	az	összefogás,	segıt́őkész	
hozzáállás,	amely	az	utómunkálatokat	is	jellemezte.	
Vasárnap	–	bár	kissé	 fáradtan,	de	a	megelőző	este	
nyújtotta	 élményeknek	köszönhetően	–	 jó	 kedvvel	
zajlott	a	tornaterem	helyreállıt́ ása,	a	diákok	részére	
történő	 átadása.	 Köszönetet	 mondunk	 mindenki-
nek,	aki	részt	vett	és	fáradhatatlanul	tevékenykedett	
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kíváncsi	a	bordányi	önkéntesek	munkájára
Február	közepén	új	önkéntessel	gazdagodott	telepü-
lésünk	 i�júsági	 élete.	 Francisca	 Costa	 ugyanattól	 a	
portugál	szervezettől	érkezett,	mint	Ema	Galvao	és	az	
elkövetkezendő	6	hónapban	együtt	fognak	dolgozni	a	
biip-ben.	Ideérkezése	előtt	a	Coimbra	egyetemen	ta-
nult	Portugáliában	és	6	hónapig	volt	önkéntes	Lengyel-
országban.	Az	ottani	tapasztalatait	itt	szeretné	hasz-
nosıt́ani	és	kamatoztatni.	A	nagyvárosi	élet	után	egy	
csendesebb	vidéki	életre	vágyott,	ezért	esett	a	válasz-
tása	a	Bordányi	szervezetre.	Elmondta	nekünk	azt	is,	
hogy	a	tervei	között	szerepel	az	angol	nyelv	megszeret-
tetése	a	helyi	�iatalokkal.
Megérkezése	óta	igen	mozgalmassá	váltak	a	hétköz-
napjai.	Megkezdődtek	a	magyar	órái,	amelyek	a	hét	első	felében	Szegeden,	a	második	felében	Bordányban	
lesznek	megtartva.	Emával	együtt,	mint	a	helyi	média	segıt́ői	és	egyben	a	Bordányi	Kreatıv́	Média	csoport	

tiszteletbeli	 tagjai	 fotóztak	 és	videóztak	az	
A� ltalános	Iskola	farsangi	mulatságán,	illetve	
az	óvoda	jótékonysági	estéjén.	Február	12-
én	(hétfőn)	Arany	János,	a	Délmagyarország	
munkatársa	készıt́ett	rövid	interjút	velük.	A	
két	lány	beszélt	az	újságnak	arról,	hogy	mit	
csináltak	 otthon	mielőtt	 nekivágtak	 ennek	
az	útnak,	milyen	feladatokat	végeznek	most,	
és	a	cikkből	azt	 is	megtudhattuk	mi	a	ked-
venc	magyar	ételük.	Meglepetésként	ért	ben-
nünket,	hogy	még	a	Portugál	Nagykövetség	
is	fel�igyelt	településünkre.	Joaquim	F.L.	Pim-
pao,	a	nagykövetség	Gazdasági	 és	Kereske-
delmi	 Tanácsosa	 látogatott	 el	 Bordányba,	
hogy	megismerje	 községünket	 és	 találkoz-
zon	a	nálunk	dolgozó	önkéntesekkel	február	

17-én	(szombaton).	A	kapcsolatfelvétel	megtörtént,	együttműködési	lehetőségek	is	szóba	kerültek.	
Reméljük	Francisca	és	Ema	nagyon	jól	fogja	magát	érezni	nálunk	és	megvalósıt́ják	mindazt,	amit	ezzel	az	
önkéntes	munkával	el	szerettek	volna	érni.

A	Gyermek-	és	I�júsági	O� nkormányzat	március	24-én	rendezi	meg	már	16.	alkalommal	a	Bordányi	Kultúra	
Napja	rendezvényt.	A	GYIFO� 	2002	óta	szinte	minden	évben	megrendezi	az	eseményt,	melynek	célja,	hogy	fel-
hıv́ja	a	�igyelmet	helyi	kulturális	értékekre,	azok	megőrzésére	és	azok	jelentőségére.	A	programon	a	művé-
szeti	iskola	növendékei,	népdalkörök	és	a	szıńjátszó	kör	mutatják	be,	hogy	tevékenységükkel	milyen	ered-
ményeket	értek	el,	mivel	járulnak	hozzá	a	helyi	kultúra	öregbıt́éséhez.	Március	24-én	17	órakor	a	Faluház	
nagytermében	tartandó	rendezvényre	vár	mindenkit	a	Gyermek-	és	I�júsági	O� nkormányzat.

16.	alkalommal	szervez	Kultúra	Napját	a	GYIFÖ
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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	mindösz-
sze	egy	érkezővel	bővül	a	Foliaplast-Bordány	SK	
kerete.	Répási	Adrián	két	és	fél	év	után	igazolt	
vissza	együttesünkhöz	az	FK	1899	Szeged	csapa-
tától,	ahol	összesen	18	bajnoki	és	2	kupamérkő-
zésen	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	átigazo-
lási	 időszak	kapcsán	más	változás	nem	 történt	

megye	I-es	gárdánknál,	így	gyakorlatilag	az	őszi	kerettel	vág	neki	a	tavaszi	küzdelmeknek	Hódi	Mihály	le-
génysége.	
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,	kö-
szönjük	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	lét-
szám	esetén	tudunk	komolyabb	szakmai	munkát	elvégezni	az	ifi	korosztályban.	A	Mórahalom	VSE-től	há-
rom	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	Bor-
dányba.	A	Deszk	SC-től	Békési	Patrik	(2000-es)	igazolt	hozzánk.	Rekecki	Lajos	(1998-as)	most	kezdi	a	fut-
ballt,	az	ő	nemzetközi	igazolása	folyamatban	van.	Az	érkezőkkel	egy	több,	mint	húsz	fős	keret	alakult	ki,	a	ta-
vaszi	szezonban	az	eredményekben	történő	előrelépés	mellett	az	lesz	a	legfontosabb,	hogy	egy	jó,	összetar-
tó	közösség	alakuljon	ki.	Az	igazolásoknál	kiemelt	figyelmet	fordítottunk	arra,	hogy	többségébe	fiatalabb	já-
tékosok	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	(2003-
as)	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!!!
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