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Bordány	Nagyközség	Önkormányzata	 nevében	 Tanács	 Gábor	 polgármester	 kö-
szöntötte	a	tavaly	született	babákat	és	szüleiket	az	Integrált	Szociális	és	Egész-
ségügyi	 Központ	 által	 megrendezett	 babatalálkozón	 a	 Faluház	 dísztermében	
március	9-én.	A	résztvevőket	megvendégelték	a	szervezők,	miközben	a	babák	a	
játszószőnyegen	ismerkedhettek.	Az	önkormányzattól	a	családok	egy-egy	tízezer	
forintos	babautalványt	is	átvehettek.

Bordányi	babákat	köszöntöttek

 
nyílt napok
Óvodai

március 26-27.

Apraja-falva Óvoda és 
Bölcsőde

Bordány, Rákóczi utca 32-34.

Részletek	az	5.	oldalon!

Bordány	 Nagyközség	 O� nkormányzata	 minden	 évben	
dıśzpolgári	cıḿet,	 és	a	településért	végzett	munkáért	
kitüntető	 cıḿeket	 adományoz,	 amelyeket	 községünk	
ünnepén,	ünnepélyes	keretek	között	adnak	át	a	dıj́azot-
taknak.	A	dıj́azottakra	O� n	is	adhat	javaslatot	legkésőbb	
április	20-ig!

Javasoljon	Ön	is	díszpolgárt!Az	adókat	is	beépítik	az	oviba

Olvassa	el	a	3.	oldalon	lévő	cikkünket!

A	képviselő-testület	döntött	az	óvoda	 	közbeszerzésé-
vel	 kapcsolatosan.	 A	 legkedvezőbb	 ajánlat	 is	 kicsivel	
több,	 mint	 negyven	 millióval	 magasabb,	 mint	 a	 két	
évvel	 ezelőtt	 beadott	 pályázatban	 szereplő	 tervezői	
költségbecslés.	A	polgármester	a	kormány	segıt́ségét	
kérte,	de	önerőként	szükség	lesz	a	helyi	adóinkra	is.	

Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények, az Egyházközség, 

és a Bordányi Napló szerkesztősége 
nevében mindenkinek 

kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
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Bordány	 Nagyközség	 O� nkormányzatának	
képviselő-testülete	március	8-án	tartott	so-
ron	kıv́üli	ülést.	A	Polgármesteri	Hivatal	tár-
gyalójában	 megtartott	 ülésen	 a	 kiküldött	
napirend	szerint	hét	napirendi	pontot	 tár-
gyaltak	a	képviselők.
Elsőként	 Dr.	 Szántó	 Mária	 hivatalvezető	
asszony	tartott	tájékoztatót	a	Csongrád	Me-
gyei	Kormányhivatal	Mórahalmi	Járási	Hiva-
tal	 tevékenységéről.	 A	 beszámolójában	
külön	kitért	az	ügysegédi	hálózat	fontossá-
gára.	 Elmondta,	 hogy	 Bordányban	 közel	
ezer	fő	vette	igénybe	az	ügysegédi	szolgálta-
tást	a	múlt	évben.	A	járás	kilenc	településén	
ötezer-ötszáz	 állampolgár	 intézett	 ügyet	
ezen	időszak	alatt,	tehát	látszik	a	bordányi	
igény	a	szolgáltatásra.	A	járás	ügyfélszolgá-
latain	az	ügyfélforgalom	a	múlt	évben	meg-
haladta	a	százezer	főt.	 	Jelentős	a	Vajdaság-
ból	ide	érkező	ügyfelek	száma	is,	akik	Móra-
halmot	választják	Szeged	helyett	az	ügyinté-
zés	szıńteréül.		
A	tavalyi	év	legfontosabb	lépésnek	nevezte	
az	üllési	kormányablak	megnyitását,	amely	
2017	szeptemberében	az	okmányiroda	bő-
vıt́ésének	köszönhetően	nyitotta	meg	kapu-
it,	és	azóta	is	folyamatosan	fogadja	a	bordá-
nyi	ügyfeleket.	A	Mórahalmi	járás	egyike	azok-
nak	a	járásoknak,	ahol	a	székhelyen	kıv́ül	is	
van	kormányablak.
A	második	 napirendben	 az	 önkormányzat	
2017.	 évi	 költségvetésének	 módosıt́ásáról	
döntöttek	 a	 képviselők.	 A	 módosıt́ásra	 a	
pályázati	 források	 beépıt́ése,	 valamint	 az	
állami	 támogatások	 átvezetése	 miatt	 volt	

Soron	kívüli	ülést	tartottak	a	képviselők
szükség.	A	 zárszámadás	 elfogadására	majd	május	31-ig	 kerül	
sor,	ekkor	válik	láthatóvá	a	tavalyi	év	pénzmaradványának	ösz-
szege	is.
A	harmadik	napirendi	pontban	a	2018.	évi	közbeszerzési	terv	
jóváhagyása	történt	meg.	Két	közbeszerzés	szerepel	a	tervezet-
ben.	Az	óvodafejlesztést	célzó	beruházás,	amelynek	eredményé-
ről	ezen	a	testületi	ülésen,	a	következő	napirendi	pontban	dön-
töttek,	 illetve	 újként	 a	 régészeti	 park	 épıt́ési	 beruházásának	
megvalósıt́ását	célzó	eljárás	került	bele,	amelyet	a	tervek	szerint	
a	második	negyedévben	ıŕ	ki	az	önkormányzat.
A	negyedik	napirendi	pontban	az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde	
fejlesztése	érdekében	kiıŕt	közbeszerzési	eljárás	eredményéről	
döntöttek	képviselőink.	Megállapıt́ották,	hogy	az	eljárás	 ered-
ményes	volt,	négy	érvényes	pályázat	érkezett	be.	A	Képviselő-
testület	 a	 Bıŕáló	 Bizottság	 értékelése	 alapján	 megállapıt́otta,	
hogy	legjobb	ár-érték	arányt	ajánló	gazdasági	társaság	a	Norbo-
E� p	Kft.	volt.	Az	ajánlati	ár	nettó	131.951.340,-Ft.
Az	ötödik	napirendi	pontban	a	helyi	választási	iroda	vezetőjének	
indıt́ványára	az	alábbi	személyeket	választotta	meg	a	szavazat-
számláló	bizottság	rendes	tagjainak:	Az	egyes	számú	szavazó-
körbe	Masa	István,	Rabiné	Szabó	A� gnes	és	Gyuris	Erika,	a	kettes	
számú	szavazókörbe	Mészáros	Károlyné,	Fodor	Istvánné	és	Kiss	
László,	mıǵ	a	hármas	számú	szavazókörbe	Király	Antalné,	Fődi	
Lászlóné	és	Kiss	Csaba.	A	képviselő-testület	ugyancsak	a	jegyző,	
mint	 a	 választási	 iroda	 vezetőjének	 előterjesztésére	 Bordány	
település	szavazatszámláló	bizottságokba	az	alábbi	póttagokat	
is	megválasztotta:	 Joó	Kálmánné,	Kopasz	Mónika,	Rácz	Mária,	
Pintér	Zoltánné,	Vass	Karolina,	Kocsispéter	Zoltán.	
A	hatodik,	Egyebek	napirendi	pontban	nem	érkezett	előterjesz-
tés.	 A	 hetedik	 napirendet	már	 zárt	 ülés	 keretében	 tárgyaltak	
képviselőink,	amelynek	a	Magyar	Agrárgazdasági	Kamara	dön-
tésével	szemben	benyújtott	kifogás	elbıŕálása	volt	a	tárgya.		
A	tervek	szerint	a	képviselők	legközelebb	a	hónap	végén,	márci-
us	29-én	tanácskoznak	majd.	A	részletes	meghıv́ót	és	a	napiren-
det	településünk	honlapján	olvashatják	majd	el.

A	jó	idő	beköszöntével	kezdődött	meg	a	virágosıt́ási	program	Bordányban.	A	település	legfrekventáltabb	he-
lyein	a	korábbi	évekhez	hasonlóan	különböző	egynyári	virágokkal	teszik	szebbé	a	falut	a	településüzemelte-
tésben	 dolgozók.	 Elsőként	 a	 polgármesteri	 hivatal	
előtti	virágágyakba	kerültek	árvácskák,	de	folyama-
tosan	kerülnek	majd	virágok	a	többi	intézmény	kör-
nyékére	is.	A	Faluház	hátsó	szıńpada	is	kiemelt	�igyel-
met	kap,	hiszen	ismét	ez	lesz	a	Falunapok	rendezvény	
központi	helyszıńe.
A	tereink	közül	a	Szent	István	tér	a	leglátogatottabb,	
az	itteni	virágoságyak	és	az	itt,	illetve	a	főúton	elhe-
lyezett	virágládák	is	hamarosan	beültetésre	kerülnek.	
Arra	biztatjuk	olvasóinkat,	hogy	ők	is	csatlakozzanak	
a	virágosıt́ási	akcióhoz,	dıśzıt́sék	virágokkal	a	lakóhá-
zuk	környékét	és	az	ablakpárkányokat	is!

Megkezdődött	a	település	tavaszi	virágosítása
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A	képviselő-testület	legutóbbi	ülésén	hirdetett	ered-
ményt	az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde	fejlesztése	
érdekében	kiıŕt	közbeszerzési	eljárással	kapcsolato-
san.	A	közel	két	évvel	ezelőtt	elkészıt́ett	pályázati	be-
ruházás	megvalósıt́ására	beérkezett	legjobb	ajánlat	
is	nettó	32.106.910	forinttal	haladja	meg	az	elnyert	
100%-os	intenzitású	pályázati	támogatás	épıt́ésre	és	
eszközbeszerzésre	elkülönıt́ett	összegét.
Vélelmezhető,	hogy	az	épıt́őiparban	jelentkező	mun-
kaerőhiány,	a	szektorban	tapasztalható	bérnöveke-
dés,	 illetve	az	 épıt́őanyag	 árakban	történő	emelke-
dés	egyenes	következménye,	hogy	a	jelenlegi	kivite-
lezési	 árak	 jelentős	mértékben	haladják	meg	a	ko-
rábbi	előzetes	terveket,	amelyeket	még	2016	janu-
árjában	kalkuláltak	a	szakemberek.
Tanács	Gábor	polgármester	elmondta,	hogy	a	pályá-
zat	elbıŕálása	jelentősen	elhúzódott,	tekintettel	arra,	
hogy	az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde	fejlesztése	
megnevezésű	pályázatunk	2016.	május	12-én	került	
benyújtásra,	az	ügyben	2017.	május	1.	napján	szüle-
tett	pozitıv́	döntés,	a	támogatási	szerződés	pedig	ezt	
követően	2017.	június	14.	napján	köttetett	meg.
O� nkormányzatunk	 a	 szerződés	 megkötését	 köve-
tően	 megkezdte	 a	 beruházás	 megvalósı́tásához	
szükséges	 előkészületeket,	 amelynek	 keretében	
megindıt́otta	a	közbeszerzési	eljárást,	a	benyújtott	
ajánlatok	bontására	pedig	 	2018.	március	2.	napján	
került	 sor.	 Tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 pályázati	 kiıŕás	
100%-os	intenzitást	biztosıt́ott	az	önkormányzatok	
részére,	településünk	önrésszel	a	pályázat	benyújtá-
sakor	nem	számolt.
Most	már	 látható,	 hogy	 szükségünk	 lenne	 a	 beru-
házás	megvalósıt́ásához	további	bruttó	40.775.776	

További	40	millió	forintot	kell	összeszedni	az	
óvoda	bővítéséhez

forintra.	Ez	azonban	akkora	plusz	teher,	amelyet	je-
lenleg	 önkormányzatunk	nem	tud	kezelni.	A	beru-
házás	megvalósıt́ásának	érdekében	levélben	kértem	
segıt́séget	a	Csongrád	Megyei	O� nkormányzattól,	az	
A� llamkincstártól,	 a	 Nemzeti	 Fejlesztési	Minisztéri-
umtól	 és	a	Miniszterelnökségtől	 is	 -	mondta	el	Ta-
nács	Gábor,	akitől	azt	is	megtudtuk,	hogy	az	önkor-
mányzat	 a	 beruházást	 a	 képviselő-testület	 dönté-
sének	 megfelelően	 kiemeltként	 kezeli,	 az	 eddigi	
megtakarıt́ásait	is	felhasználja	az	óvoda	épıt́éséhez.	
Mindenképpen	szükséges	lesz	a	kintlévőségek	minél	
nagyobb	 arányú	 behajtására	 is,	 ı́gy	 arra	 kéri	 a	
bordányiakat,	hogy	akinek	adótartozása	van,	minél	
előbb	�izesse	be,	hozzájárulva	ezzel	a	beruházás	si-
keréhez.	A	beruházás	a	tervek	szerint	a	jövő	hónap	
elején	 indulhat	 el,	 és	 legkésőbb	 október	 végéig	
kellene	befejeznie	a	vállalkozónak.

Településünkön	a	szabadságharc	hőseire	emlékeztek
Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskolával	közösen	emlékezett	meg	az	1848/	
49-es	forradalom	és	szabadságharc	eseményeiről.	A	hősök	emlékére	szervezett	ünnepség	március	14-én	
délelőtt	a	Faluház	szıńháztermében	zajlott,	ahol	
az	általános	iskola	hatodik	a	és	b	osztályos	tanu-
lói	elevenıt́ették	fel	az	eseményeket	és	adtak	ün-
nepi	műsort.	Az	ünnepséget	követően	mindenki	
Pető�i	Sándor	szobrához	vonult,	ahol	Bordány	O� n-
kormányzata	nevében	Tanács	Gábor	és	Kiss-Pa-
tik	Péter,	mıǵ	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	ne-
vében	Kálmán	László	és	Kiss	Csaba	helyezték	el	a	
megemlékezés	koszorúit.	A	Bordányi	Gyermek-	
és	I�júsági	O� nkormányzat	március	15-én,	csütör-
tökön	11	 órától	 tartott	csendes	megemlékezést	
szintén	a	Pető�i	szobor	előtt,	ahol	az	i�júsági	tes-
tület	nevében	Lajkó	Bálint	i�júsági	polgármester	
és	Valkár	Anna	i�júsági	képviselő	koszorúzott.



Közösen	pályáztak	szálláshelyfejlesztésre,	valamint
rendezvénysátor	vásárlásra
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Az	Egérház	Alapıt́vány	és	Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	kon-
zorciumi	partnerként	pályáztak	a	Jövedelemtermelő	turisztikai	attrak-
ciók,	szolgáltatások	létrehozása,	fejlesztése	a	Mórahalmi	járás	területén	
cıḿű	LEADER	felhıv́ásra.	Az	összesen	harminc	millió	forintos	költség-
vetésű	projekt	megvalósulásához	kicsivel	több,	mint	huszonkét	és	fél	
millió	forint	támogatást	igényeltek.	Az	önerőt	az	alapıt́vány	és	az	ön-
kormányzat	biztosıt́ja	majd	a	tervek	megvalósulásához.
A	projekt	 részeként,	 amennyiben	 a	 pályázat	 támogatást	 kap	 többek	
között	 a	 Vadgesztenye	 I�júsági	 Közösségi	 Szálláshelyen	 központi	
inverteres	 klıḿaberendezés,	 videókamerás	 és	 vezérelhető	 beléptető	
rendszer	 kerülne	 kiépı́tésre,	 mı́g	 az	 étterem	 udvarában	 egy	 300	
négyeztméteres,	 óriás	 rendezvénysátor	 valamint	 egy	mobil	 szıńpad	
kerülne	felállıt́ ásra.	A	pályázat	része	az	elektromos	hálózat	bővıt́ése	is.

Javában	dolgoznak	a	Falunapok	előkészítésén	
Ön	is	beleszólhat	kik	lépjenek	fel	az	idei	ünnepen
A	hagyományoknak	megfelelően	az	idén	is	a	Faluház	a	fő	szervezője	településünk	ünnepének	a	Falunapoknak.	
A	szervezés	a	háttérben	már	javában	zajlik,	hamarosan	össze	kell	állıt́ ani	a	végleges	programot	is,	hiszen	a	
fellépők	naptára	gyorsan	betelik	minden	évben.	Amennyiben	van	kedvenc	előadója,	akit	szeretne	látni	a	
falunapi	szıńpadon,	javaslatát	küldje	el	a	Faluház	számára.	Mind	az	ügyfélpultnál	leadott,	mind	az	elektroni-
kusan	megküldött	ötleteket	megvitatják	a	szervezők,	és	lehetőségek	szerint	beépıt́ik	azt	a	műsortervbe.	A	
május	20-21.	között	megrendezésre	kerülő	fesztivál	idén	ünnepli	26.	születésnapját.	Börcsök	Roland	faluház-
vezető	elmondta,	hogy	a	korábbi	évekhez	hasonlóan	most	is	egy	olyan	sokszıńű	program	összeállıt́ ásán	dol-
goznak,	amely	a	két	nap	folyamán	meg	tudja	szólıt́ani	a	legkisebbektől	a	legidősebbekig	az	összes	korosz-
tályt.	Az	idén	is	szeretnék,	ha	a	helyi	fellépők	mellett	több	ismert	hazai	előadó	is	a	szıńpadra	állna,	ehhez	
örömmel	vesznek	minden	szponzori	támogatást.

Továbbra	is	beszerezhetők	a	
Bordányos	matricák	az	autókra
A	 Bordányi	 Polgármesteri	 Hivatalban	 továbbra	 is	 ingyenesen	
átvehetők	a	bordányi	autókra	felragasztható	matricák.	A	település-
ünket	népszerűsıt́ő	 átlátszó	hátterű,	 fekete	 és	 ezüst	 szıńben	elké-
szült	vıźhatlan	vignettákat	egyszerűen	fel	lehet	ragasztani	bármilyen	
tıṕusú	autóra.	Minden	olyan	bordányi	autósnak,	aki	be�izette	gépjár-
műadóját	 ingyenesen	odaadják	a	hivatal	adócsoportjának	munka-
társai.	 Egy	 autó	 után	
egy	matrica	jár.	Azt	java-
soljuk,	 hogy	 a	 világo-
sabb	 szıńű	 autóra	 a	 fe-
kete,	 a	 sötétebb	 szıńű-
ekre	az	esüst	szıńűt	vá-
lasszák.	Az	akció	ebben	
az	esetben	is	a	készlet	e-
rejéig	tart,	tehát	megéri	
minél	 előbb	be�izetni	 a	
gépjárműadót,	 és	 át-
venni	a	matricát!

Önkormányzati	
képviselők	foga-
dóórái
Fodor	 Csaba,	 Dr.	 Juhász	 Anikó,	
Kálmán	 Lénárd,	 Kiss-Patik	 Péter,	
Szilágyiné	 Tari	 Gyöngyi	 és	 Tanács	
Gábor	 az	 O� sszefogás	 Bordányért	
képviselői	április	5-én,	csütörtökön	
17	órától	a	Bordányi	I�júsági	Infor-
mációs	Pontban,	mıǵ	Balogh	Ferenc	
önkormányzati	 képviselő	 március	
27	-én,	kedden	17	órától	a	könyvtár-
ban	 tart	 fogadóórát.	 A	 képviselő-
testület	 a	 tervek	 szerint	 március	
végén	 ülésezik	 majd,	 ıǵy	 a	 képvi-
selőknek	 jelzett	 problémákkal	 a	
márciusi,	vagy	az	áprilisi	ülésen	tud	
majd	 érdemben	 foglalkozni	 az	 ön-
kormányzat	képviselő-testülete.



Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	minden	évben	dıśzpolgári	cıḿet	és	a	településért	végzett	munkáért	ki-
tüntető	cıḿ eket	adományoz,	amelyeket	községünk	ünnepén,	ünnepélyes	keretek	között	adnak	át	a	dıj́ azot-
taknak.	A	Dıśzpolgári	cıḿ,	illetve	„Bordány	Községért”	emlékérem	adományozásáról	szóló	rendelet	szerint	a	
cıḿ	adományozására	javaslatot	tehetnek	a	képviselő-testület	tagjai,	a	képviselő-testület	bizottságai,	az	ön-
kormányzati	intézmények,	és	Bordány	község	lakosai	is.	Az	adományozásra	vonatkozó,	indoklással	ellátott	
javaslatokat	a	polgármesternek	kell	megküldeni.	Amennyiben	javaslatot	kıv́án	előterjeszteni,	kérjük	azt	leg-
később	április	20-ig	küldje	meg	levélben,	vagy	elektronikus	üzenetben!
A	dıśzpolgári	cıḿ	emlékplakettből,	oklevélből	és	Szent	István	szobrának	kicsinyıt́ett	másából	áll.	E� vente	négy	
emlékérem	is	adományozható,	amelyből	egyet-egyet	kap	a	bordányi	közszolgálati	szféra,	a	bordányi	civil	
szféra,	a	bordányi	gazdasági	szféra	és	a	nem	bordányi	bel-és	külkapcsolati	szféra	elismert	képviselője.	A	
“Bordány	Községért”	elismerés	bronz	emlékplakettből,	oklevélből	és	tárgyjutalomból	áll.

Várják	az	Ön	javaslatait	is	a	díjazott	személyére
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Az	elmúlt	hetekben	fejeződött	be	a	zsombói	Wesselényi	Nép-
főiskola	36.	 évfolyama.	A	november	2-től	március	3-ig	 tartó	
évad	nagyon	sok	újdonságot	hozó	szıńvonalas	előadást	tartal-
mazott.	A	hallgatóság	tagjai	Zsombóról,	Szatymazról,	Szeged-
ről	és	Bordányból	érkeztek.	Szó	esett	ezen	a	télen	többek	kö-
zött	Rákóczi	Ferenc	fejedelemről,	a	magyar	Kiegyezésről,	Kle-
belsberg	Kunó	tevékenységéről,	Weöres	Sándor	költészetéről	
és	Kodály	Zoltán	népzenei	kapcsolatáról.	Igen	izgalmas	előa-
dásban	ismerhettük	meg	az	arckoponyai	beavatkozást	és	a	fog	
implantációt.	Nagyon	nagy	érdeklődést	váltott	ki	az	életmentő	
elektrosokk	terápiáról	szóló	előadás	is.	Megismerkedhettünk	
még	a	3D	nyomtatással,	közösen	csodálkoztunk	rá	a	fejlődés	
gyorsaságára.	Nagyon	szép	és	megható	volt,	amikor	az	előadók	
-	akik	már	közel	30	éve	oktatói	a	Népfőiskolának	-	beszéltek	a	
szakmájuk	kezdeteiről,	szakmájuk	szeretetéről	és	hogy	mit	je-
lent	 számukra	 a	Népfőiskola.	 Egyöntetű	 a	 vélemény,	 hogy	 a	
Népfőiskola	az	eltelt	évek	során	a	barátság	igazi	helyszıńe	lett,	
hiszen	barátok	jönnek	a	barátokhoz	közös	beszélgetésre,	na-
gyon	nagy	 tisztelettel	 fordulva	egymás	 felé.	Azt	 is	 látni	kell,	
hogy	az	évek	folyamán	számos	ok	miatt	változik	a	létszám,	de	
az	iskolát	fent	kell	tartani.	Az	elmúlt	két	évben	a	bordányi	hall-
gatók	létszáma	is	csökkent,	de	reméljük,	hogy	ez	még	növeked-
het,	valamint	a	Népfőiskola	és	az	hallgatóság	kapcsolata	sem	
változik.	Köszönet	mindenkinek,	aki	fáradtságot	nem	kıḿ élve	
vett	 részt	 a	 heti	 két	 alkalommal	 zajló	 előadásokon,	 hiszen	

Lelkes	bordányi	hallgatók	a	zsombói	Népfőiskolán

Nőnap	a	nyugdíjas	klubban
Az	idei	tavasz	első	köszöntését	a	nyugdıj́as	klubban	a	Hölgyek	
kapták.	Csapatunk	fér�i	tagjai	a	Faluház	dolgozóinak	segıt́ségé-
vel	nagy	igyekezettel	készültek,	hogy	kifejezhessék	az	ünnep	
fontosságát.	Kiss-Patik	Péter,	településünk	alpolgármestere	tol-
mácsolta	az	O� nkormányzat	és	Tanács	Gábor	polgármester	úr	
jókıv́ánságait,	majd	a	 fér�iak	a	nők	 iránti	 tiszteletük	 és	meg-
becsülésük	jeléül	virágot,	csokoládét	és	emléklapot	adtak	át	a	
hölgyeknek.	Finom	süteményeket	fogyaszthattunk	és	jó	han-
gulatú,	vidám	beszélgetés	alakult	ki	valamennyi	jelenlévő	örö-
mére.	 Ajándékainkat	 eljuttattuk	 a	 betegség	miatt	 távol	 lévő	
klubtársainknak	is.	A	klubfoglalkozás	során	a	közelgő	felada-
tokat	 is	megbeszéltük.	Továbbra	 is	várunk	minden	 időskorú	
nyugdıj́ast,	aki	szabadidejét	szıv́esen	töltené	el	ebben	a	közös-
ségben.		 	 	 	 				Szalai	Antal	–	klubvezető

ezeken	olyan	dolgokat	hallhattak,	amely-
lyel	valamennyien	gazdagodhattak.	Készül-
jünk	közösen	a	november	2-án	induló	év-
folyamra!	–	a	meghıv́ót	a	Magyar	Kultúra	
Lovagja	cıḿmel	kitüntetett	Sipos	Mihály,	
a	 népfőiskola	 „rektora”	 továbbıt́ja	 vala-
mennyi	érdeklődőnek.
	 	 										Szalai	Antal	-	hallgató

A	NAK	megbıźásából	 tisztelettel	meghı-́
vom	O� nt	a	csoportos	tájékoztatóra.	A	ren-
dezvényt	március	27-én	(kedden)	17:00	
és	18:00	között	tartják	a	Faluházban.	Elő-
adó	Tóth	András.	A	tájékoztató	témái	kö-
zött	 szerepel	 a	 gyümölcsös	 telepıt́éssel	
kapcsolatos	változások,	a	gazdálkodási	nap-
lóval	 kapcsolatos	 tudnivalók	 és	 a	 nitrát	
adatszolgáltatással	kapcsolatos	 tudniva-
lók.	Kérjük	részvételi	szándékát	március	
26-ig	(hétfő)	jelezze	a	www.nak.hu	portá-
lon	az	e-Irodába	való	bejelentkezést	kö-
vetően,	 vagy	 a	 toth.andras2@nak.hu	 cı-́
men	vagy	a	30/3273077	telefonszámon!

Gyümölcsössel	kap-
	csolatos	tájékoztató



Bemutatkozik	a	Községi	Könyvtár	új	könyvtárosa
Településünkön	új	könyvtárost	köszönthetünk	László	Gergely	
személyében.	Kicsit	kifaggattuk,	hogy	többet	megtudhassanak	
róla	olvasóink.	
Honnan	jöttél	és	miket	tanultál?
Szentesen	születtem.	A� ltalános	iskolai,	valamint	középiskolai	
tanulmányaimat	ebben	a	városban	végeztem.	Miután	felvettek	
az	egyetemre	Szegedre	költöztem.	Itt	az	SZTE	Bölcsészettudo-
mányi	Karának	 informatikus	könyvtáros	alapszakán	 szerez-
tem	diplomát,	majd	magyar	nyelv	és	irodalom	mesterszakon	
folytattam	 tanulmányaimat.	 Bár	 az	 élet	 elsodort	 szülőváro-
somtól,	de	Szentes	mindig	is	a	szıv́em	csücske	marad.
Mi	ösztönzött	arra,	hogy	a	könyvtáros	szakmát	válaszd?
A	magyar	nyelv	 és	 irodalom	alapszakot	szerettem	volna	vá-
lasztani,	de	sajnos	erre	a	szakra	nem	nyertem	felvételt,	ıǵy	az	
informatikus	könyvtáros	alapszakon	kezdtem	meg	tanulmá-
nyaimat.	Későbbiekben	viszont	rájöttem,	hogy	a	kultúraközve-
tıt́és	ezen	formája	nagyon	közel	áll	hozzám.	Kedvenc	tárgyaim	
közé	tartozott	az	ıŕás-,	könyv-	és	sajtótörténet	és	az	olvasás-
szociológia.	A	középiskolai	pedagógusok	olvasási	szokásairól	
ıŕtam	szakdolgozatomat.	Egy	speciálkollégium	során	lehető-
ségem	nyıĺt	biblioterápiás	foglalkozásokon	részt	venni.	Az	itt	
kapott	tudásanyagot	szeretném	majd	hasznosıt́ ani	a	Bordányi	
Könyvtárban	is.
Milyen	újításokat	tervezel	a	könyvtárunkban?
Szeretném	népszerűsıt́eni	a	magyar	kortársirodalmat	a	tele-
pülés	olvasói	körében.	Továbbá	tervezem	biblioterápiás	foglal-
kozások	megszervezését	is,	ahol	a	�iatalabb	generációnak	szán-
dékozom	megmutatni	az	olvasás	 örömét	egy	kis	 önismereti	
játékkal	vegyıt́ve.	Az	év	folyamán	szeretném	elkalauzolni	a	bor-
dányi	�iatalokat	a	slam	poetry	világába	is,	ezért	meghıv́tam	egy	

Marika	néni	90	évesen	is	kitűnő	egészségnek	örvend
Február	24-én	Tanács	Gábor	nagyközségünk	polgármestere	köszön-
tötte	Ferrovics	Istvánnét	90.	születésnapja	alkalmából.	Marika	né-
ni	családja	körében	vette	át	az	emléklapot,	az	ajándékokat	és	fo-
gadta	településünk	jókıv́ánságait	a	Vadgesztenye	étteremben.	Ma-
rika	 néni	 1928.	 február	 26-án	 születtet	 az	 üllési	 tanyavilágban.	
Szülei	mezőgazdasággal	foglalkoztak	és	ebből	tartották	el	7	gyer-
meküket.	A	második	világháború	ideje	alatt	édesapjuk	távollété-
ben	rájuk	maradt	a	gazdaság	fenntartása.	1949-ben	kezdett	el	dol-
gozni	 az	 üllési	 szövetkezetnél.	 1952-ben	 férjhez	ment	 Horváth	
Lajoshoz,	 akit	 3	 szép	 egészséges	 gyermekkel	 ajándékozott	meg.

Ugyanebben	az	évben	átkerült	a	bordányi	A� FE� SZ	boltba,	ahonnan	a	70-es	években	áthelyezték	Szegedre.	I�gy	
oda	is	költözött	és	1983-ban	onnan	vonult	nyugdıj́ba.	1971-ben	férjét	elveszıt́ ette.	Második	férje	Ferrovics	
István	volt,	de	már	ő	sincs	az	élők	sorában.	1989-ben	visszaköltözött	Bordányba,	ahol	most	is	szıv́esen	él.	
2006-tól	a	Bordányi	Borostyán	Dalkör	aktıv́	tagja.	Megtudtuk	tőle,	hogy	mindkét	szülőjének	nagyon	szép	
énekhangja	volt	és	jómaga	is	nagyon	szeret	dalolni.	Tisztán	emlékszik	arra,	amikor	napnyugták	idején	már	
csendesedett	a	környék	és	sokat	énekelt	miközben	az	állatokra	vigyázott.	Még	mindig	nagyon	jó	érzéssel	töl-
ti	el	annak	emléke,	ahogyan	ebben	az	időtájban	hallották	egymás	éneklését	a	szomszéd	tanyákon	élőkkel.	
Marika	néninek	jelenleg	9	unokája	és	ugyancsak	9	dédunokája	van.	Nagyon	jó	egészségnek	örvend,	ritkán	jár	
orvoshoz,	sőt	nemigen	kell	gyógyszereket	sem	szednie.	Elmesélte,	hogy	gyermekkorában	is,	ha	meg	voltak	
fázva,	édesanyjuk	nem	az	orvoshoz	vitte	őket,	hanem	a	nyár	folyamán	szedett	és	kiszárıt́ott	akácfa	virágjából	
készıt́ett	teát	kellett	inniuk	és	a	torkukra	hideg	vizes	borogatást	tettek	mindaddig,	mıǵ	jobban	nem	lettek.	
Marika	néni	a	mái	napig	vidám,	derűs	önellátó	életet	él.	

kedves	slammer	barátomat,	aki	worksho-
pot	fog	tartani	a	könyvtárban.
Mit	szeretsz	csinálni	szabadidődben?
Szabadidőmben	énekes	vagyok	egy	hard	
rock	zenekarban,	melynek	DUNGAREE	a	
neve.	Az	együttessel	sűrűn	koncertezünk.	
A	tavasz	folyamán	például	részt	veszünk	
egy	európai	turnén.	Szeretek	úszni	és	ke-
rékpározni,	valamint	streetfoodot	fogyasz-
tani	és	készıt́eni.	A	maradék	szabadidőm-
ben	pedig	krimisorozatokat	nézek.	
Milyen	könyveket	szeretsz	olvasni?
Szıv́esen	olvasok	kortárs	magyar	irodal-
mat.	 Kedvenceim	 közé	 tartozik	 Péterfy	
Gergely,	Dragomán	György,	Cserna-Szabó	
András	 és	 Gerlóczy	 Márton.	 A	 külföldi	
ıŕók	 közül	 előszeretettel	 veszem	 kézbe	
Kurt	Vonnegut,	Chuck	Palahniuk,	Jack	Ke-
rouac	és	Jo	Nesbo	regényeit.
Köszönjük	az	interjút	és	reméljük	minnél	
többen	látogatnak	el	a	könyvtárba!
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Születés

Veres	Anna	(Veres	Gábor	és	
Gyuris	Alexandra)

Március	havi	demográfia

Magony	 Mihályné	 Kocsispéter	 Erzsébet	 (1947.);	
Szíveri	Imre	(1936.);	Kómár	Mónika	(1972.)

Házasságkötés

Berente	Alexandra	Orsolya	és	Ocskó	László;	Huszár	
Bettina	és	Vőneki	Balázs

„Nem	érdemes	sírni,
az	igazi	könny	ritka,
Mosollyal	szenvedni,
ez	az	élet	titka.”

„S	idő,	állj	meg	egy	pillanatra,	
S	ti	rohanó	percek,	várjatok,	
Amíg	ők	ketten	esküt	tesznek,	

Hogy	egymáshoz	örökké	hűk	lesznek,	
Csak	addig	várjatok!”

„Én	megóvlak,	megvédelek
s	nem	kell	más,	csak	szereteted.
Lelked	tiszta,	láttam	rögtön,
boldog	leszel	itt	a	Földön!”

Halálozás

Vérbe	borul	az	ég,	kihúnynak	a	fények,
Az	első	szög		jobb	csuklóba	verve:	
Nehezül	az	Ember�ia	gyötrelme.
Borzong		a	föld,	foszlik	a	lélek.

Vakká	dermed		a	kopott	remény,
Bal	csuklóba	vág	a	második	szög.
Roggyan	az	élet,	a	menny	dörög,
Aláhull	a	lázforró	égi	fény.

Szélnyűtte,	vén	domb	tetején
Harmadik	szög	a	lábakba	mar.
Ellobban	a	lét,	elernyed	a	kar,
A	rideg	halál	porlik	feketén.

Szent	vért	fakaszt	a	Longinus-lándzsa,
Kettétörött	a	kıńzó	idő:	...vége....
Negyedik	szög		Isten	szövetsége,
Hogy	ölén	a	hűtlen	embert	megváltsa.

A	negyedik	szög
Zádori-Molnár	Ágoston:

Vegyen	részt	a	24	órás	tollasmaratonon	április	6-7-én	
Ismét	közeleg	amire	már	nagyon	sokan	vártak,	két	hét	múlva	tollas	maratont	tartunk.	Immáron	6.	alkalom,	
hogy	összejövünk	24	óráig	tollasozni.	Persze	a	cél	ismét,	hogy	rekordot	döntsünk,	bár	a	tavalyi	352	főt	nehéz	
lesz	túlszárnyalni.	Ez	persze	rajtatok	is	múlik,	terjesszétek,	osszátok,	hıv́jatok	barátokat,	rokonokat,	ismerő-
söket,	tollas-fanatikusokat.	Az	időpont:	2018.	április	6-7.	Ugyanúgy	lesz	a	menetrend,	mint	tavaly,	tehát	pén-
tek	reggel	8-tól	szombat	reggel	8-ig	fog	tartani,	az	általános	iskolások	ezzel	hozzájárulva	már	a	tanórák	kere-
tein	belül	kezdenek,	majd	a	délutáni	edzést	követően	pénteken	délután	16:30-tól	szabad	a	terem	mindenki	
számára.	A	„játékszabályok”	ugyanazok.	Ha	egyszerre	sokan	lennénk,	akkor	mindenki	megértését	kérjük,	ha	
esetleg	nem	jutna	azonnal	pályához.	Itt	mégegyszer	hangsúlyoznánk,	hogy	épp	ezért	fontos,	hogy	jelezzetek,	
hogy	mikor	tudtok	jönni.	Ezt	megtehetitek	e-mailben	a	balirebek@citromail.hu-n,	illetve	telefonon	Bálint	
Lászlóné	Katinál	a	06-30/425-9122-es	vagy	Bálint	Rebekánál	a	06-30/613-9062-es	telefonszámon.																																	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																						Bálint	Rebeka

Sárgazsák	elszállıt́ ásának	időpontjai:	március	27.;	
április	10.;	április	24.

Zöldhulladék	elszállıt́ ásának	időpontjai:	április	3.;	
április	17.

2018.	április	11-én,	szerdán	16	órai	kezdettel	a	Faluház	
Községi	 Könyvtárában	 felolvasóestet	 szervezünk.	
Kérjük,	hozza	magával	kedvenc	versét,	vagy	prózarész-
letét,	melyet	felolvashat,	vagy	elmondhat.	Várunk	sze-
retettel	minden	 irodalmat	kedvelő	kedves	bordányit,	
felolvasóként	 és	 hallgatóként	 is,	 hogy	 egy	 csésze	 tea	
mellett	eltölthessünk	egy	kellemes	estét.

Könyvtári	felolvasóest	
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Farsangi	mulatságot	tartottak	Apraja-falván			
Az	idei	évben	a	farsangi	mulatság	február	20-án	került	megrendezésre,	amit	a	gyerekek	minden	évben	nagy	
izgalommal	várnak.	A	hangolódást	már	hetekkel	ezelőtt	megkezdték	a	csoportok,	ahol	a	gyerekek	álarcokat,	
bohócokat	és	különböző	farsangi	dıśzeket	készıt́ettek,	amik	az	óvoda	folyosóit	,	csoportszobáit	dıśzıt́ették.	A	
mulatozást	megelőző	napon	ellátogatott	hozzánk	a	Léghajó	Társulat,	amely	a	Tücsök	és	a	Hangya	cıḿű	mese-
előadást	mutatta	be	a	kicsik	és	a	nagyok	örömére.	Végül	elérkezett	a	várva	várt	nap,	amikor	a	gyerekek	a	so-
kat	emlegetett	jelmezük	mögé	bújhattak.	Farsang	napján	a	Tücsök	csoportosok	közhıŕré	kiáltották	csoport-
ról-csoportra	járva,	hogy	szeretnék	közösen	elűzni	a	télboszorkát	énekléssel,	kolompolással.	A	rossz	idő	miatt	
idén	nem	tudtunk	az	udvarra	kimenni	ezért	a	Napsugár	és	a	Katica	csoportot	nyitottuk	össze	a	mulatozás	

idejére.	 A	 gyerekeknek	 a	 tavasz-
tündérek	segıt́ettek	a	télboszorka	
elűzésében.	 Miután	 elkergettük,	
mindenki	a	saját	csoportjában	mu-
latozott	tovább,	ahol	elfogyasztás-
ra	került	a	farsangi	fánk,	amelyet	
idén	is	Joó	Kálmánné	Valika	és	Go-
dóné	Fehér	E� va	készıt́ett.	Ezúton	
is	szeretnénk	Nekik	még	egyszer	
megköszöni	a	�inom	fánkokat,	to-
vábbá	a	szülőknek	is	a	segıt́séget	a	
felajánlott	gyümölcsökért.
	 	 												Tücsök	csoport

Február	17-én	rendezte	az	óvoda	a	mára	már	hagyo-
mánnyá	vált	 Jótékonysági	estjét.	A	bált	nagy	előké-
születek	előzték	meg.	Az	óvodai	vezetőség	és	az	óvó-
nők	egyszerre	szervezték,	 tervezték	a	dıśzıt́ést	 és	a	
műsort.	Az	ide	évben	először	vettem	részt,	mint	szer-
vező	 pedagógus	 a	 bálon.	 Legjobban	 a	 közös	 táncot	
vártam,	melyet	nagyon	sok	tervezés	és	próba	előzött	

Óvodai	jótékonysági	est

Óvodai	és	bölcsődei	beiratkozás
Az	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde	felhıv́ja	a	tisztelt	szülők	�igyelmét,	
hogy	a	2018/2019-es	nevelési	évre	a	beiratkozás	2018.	április	16.	és	
17-én	8-17	óráig	történik.	A	gyermek	abban	az	évben,	amelynek	au-
gusztus	31.	napjáig	a	harmadik	életévét	betöltötte,	a	nevelési	év	kezdő	
napjától	legalább	napi	négy	órát	köteles	óvodai	nevelésben	részt	venni	
a	2011.	évi	CXC.	törvény	a	nemzeti	köznevelés	alapján.	A	beiratkozás-
hoz	szükséges	dokumentumok:	a	gyermek	lakcıḿkártyája	és	TAJ	kár-
tyája,	születési	anyakönyvi	kivonat,	a	szülő	lakcıḿkártyája	és	személyi	
igazolványa.	Nem	magyar	 állampolgár	esetén	 tartózkodási	 jogcıḿét	
igazoló	okirat,	keresőtevékenység	igazolása.
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A	„Családbarát	Munkahely”	pályázaton	elnyert	támogatásból	az	Integrált	Szociális	és	Egészségügyi	Központ	
kollégái	számára	alapfokú	elsősegélynyújtó	képzés	valósult	meg	intézményünkben.	A	program	célja	az	volt,	
hogy	munkatársaink	tudása	újabb	ismeretekkel	bővüljön	az	elsősegélynyújtás	terén,	hogy	ezáltal	a	legha-
tékonyabb	és	legszakszerűbb	segıt́séget	tudják	biztosıt́ani	az	esetlegesen	rászorulók	számára	például	egy	
rosszullét	vagy	baleset	esetén.	Az	elméleti	képzés	részeként	elsajátıt́hatták	a	korszerű	elsősegélynyújtás	ál-
talános	szabályait,	módszereit	(pl.:	segélykérés,	újraélesztés	ABC-je,	vérzéscsillapıt́ ás,	sebellátás,	sérülések	
és	rosszullétek	kezelése,	otthoni-,	munkahelyi	balesetek	ellátása).	Szimulációs	feladatokon	keresztül	gya-
korlati	ismereteket	szereztek	a	biztonságos	elsősegélynyújtás	alapjairól,	valamint	megismerkedtek	az	újra-
élesztés	technikájával	és	a	félautomata	de�ibrillátor	használatával.	Ezúton	szeretnék	köszönetet	mondani	az	
OxyVital	Kft.-nek,	valamint		Nikovics	Balázs	oktatónak	a	magas	szıńvonalú	és	gyakorlatorientált	képzés	meg-
valósıt́ásáért.	 	 	 	 	 	 	 	 						Farkasné	Lippai	Ágota/intézményvezető	

Munkahelyi	elsősegélynyújtó	oktatás	az	ISZEK-ben

meg.	Nagyon	nagy	izgalommal	készültünk	és	szorgosan	próbáltunk	mindannyian.	Az	idei	év	volt	az	első	alka-
lom	mikor	az	óvoda	szinte	minden	dolgozója	szıńpadra	állt.	Nagyon	örültem,	hogy	nem	csak	mi	dolgozók	ké-
szültünk	műsorral,	hanem	idén	a	szülők	is	készıt́ettek,	egy	nagyon	ötletes	és	különleges	táncot.	Az	idei	bálnak	
a	sportcsarnok	épülete	adott	helyet,	ahol	nagyon	sokan	gyűltünk	össze.	A	remek	zenét	egész	este	a	Rácz	Band	
zenekar,	a	svédasztalos	vacsorát	pedig	Rácz	György	étterme	szolgáltatta.		Az	este	vidám	hangulatban	telt,	a	ven-
dégek	és	a	dolgozók	sokat	táncoltak,	mulattak	együtt.	A	vacsora	utáni	tombolaárusıt́ás	során	rengeteg	tom-
bolát	adtunk	el,	melyeket	éjfél	után	sorsoltunk	ki.	Szeretnénk	megköszönni	az	óvoda	apraja	és	nagyja	nevé-
ben	a	felajánlott	tombola	ajándékokat,	valamint	a	rengeteg	segıt́séget,	melyet	a	bál	megvalósıt́ása	során	kap-
tunk.	Tombolatárgyak	és	más	felajánlások	teljes	listáját	megtalálhatják	a	www.bordany.com	weboldalán.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Dobó	Hajnalka	óvodapedagógus



A	Csongrád	Megyei	Kormányhivatal	Kisteleki,	Mórahalmi	és	Szegedi	Járási	Hivatala	a	2018/2019.	tanévi	
általános	iskolai	beiratkozás	időpontjait	egységesen	az	alábbiak	szerint	határozta	meg:	2018.	április	12.	
(csütörtök)	8:00-19:00	óra	között	és	2018.	április	13.	(péntek)	8:00-18:00	között.	A	beiratkozáshoz	szük-
séges	dokumentumok	és	további	információk	megtekinthetőek	a	www.bordany.com-on.

Iskolai	beiratkozás	18/19

Február	13-án	délután	iskolai	népdaléneklési	verseny	került	
megrendezésre,	melynek	szervezője	Kiss	Csillag	Anna	volt.	Az	
esemény	eredményei	a	következő	képpen	alakultak	az	I.	Kor-
csoport	1-2.osztályosok	körében:	1.	Czombos	Anett	(1	o.)	–	fel-
készıt́ő	 tanára	 Lajkóné	 Forrai	 Szilvia	 –	 és	 Fülöp-Tanács	 Zoé	
(2.a)	-	felkészıt́ő	tanára	Tóthné	Tombácz	Gabriella;	2.	Fábián	
Hanna	 (2.a)	 -felkészıt́ő	 tanára	Tóthné	 Tombácz	Gabriella;	 3.	
helyezett:	Lippai	Csenge	(1.o)	-	felkészıt́ő	tanára	Lajkóné	For-
rai	Szilvia.	II.	Korcsoport	3-4.osztályosok	között:	1.	helyezett	
Mészáros	Vivien	(3.a)	-	felkészıt́ő	tanára	Sólyáné	Sárközi	A� g-
nes	-	és	Komjáti	Tamara	Melissza	(4.o)	-	felkészıt́ő	tanára	Kiss	
Csillag	Anna.	Különdıj́ban	részesültek	Dániel	Gergő	(2.a)	-	fel-
készıt́ő	tanára	Tóthné	Tombácz	Gabriella	-	és	Czékus	Zoé	(3.a)	
és	Palotás	László	(3.a)	-	felkészıt́ő	tanára	Sólyáné	Sárközi	A� g-
nes.
Március	5-én	versmondó	versenyen	mérték	össze	tudásukat	az	
alsó	tagozatosok,	amelyen	az	alábbi	eredmények	születtek	az	
1-2.	osztályosok	kategóriájában:	1.	Nógrádi	Blanka	(1.	o.),	Fü-
löp-Tanács	Zoé	(2.a)	és	 	Hődör	Dávid	Zalán	(2.a);	2.	Hódi	Nóra	
Ramóna	(2.a)	és	Czombos	Anett	(1.	o.);	3.	Stadler	Hanga	Eszter	
(2.b).	 Emléklapot	 kaptak:	 Fábián	 Bence	 (2.a),	 Peták	 Hanna	
(2.b),	Bóta	Máté	Valentin	(2.b)	és	Gyémánt	Gergő	(2.b).	A	3-4.	
osztályosok	kategóriájában:	 	1.	Frank	Hanna	(3.b),	Mészáros	
Vivien	 (3.a)	 és	 Verok	Daisy	 (4.osztály);	 2.	 Czékus	 Zoé	 (3.a),	
Márki	Evelin	(3.b),	Sándor	Anna	(3.b).	3.	Aknai	Dávid	(3.a),	Sza-
bó	Eszter	(3.a).	Emléklapot	kaptak:	Béres	Regina	(3.b),	Ajtai	Vi-
rág	Regina	(3.a),	Hegedüs	Viktória	(3.b),	Kapás	Martin	(3.a),	
Halászi	Dávid	(3.a),	Vári	Péter	(4.	o.),	Kádár-Németh	Marcell	(4.	
o.)	A	felső	tagozat	március	26-án	tartja	a	szavalóversenyét.
Március	7-én	házi	matematika	verseny	volt	iskolánkban.	A	kis-
térségi	matematika	versenyre	az	1-2.	helyezettek	jutottak	to-
vább.	Felkészıt́ő	tanárok:	Török	Tilda,	Sándor	Mónika,	Petákné	
Tóth	Sára.	5.	osztályban:	1.	Sándor	Márton	(5.a);	2.	Szabó	Noé-
mi	(5.b);	3.	Bóta	Emil	Benjamin	(5.a),	Dobó	Norbert	(5.b),	Far-
kas	Eszter	(5.a)	és	Juhász	Enikő	(5.b).	6.	osztályban:	1.	Gyuris	
Márk	Zsolt	(6.b);	2.	Gémes	Bence	(6.b);	3.	A� rva	Bence	(6.a)	és	
Lippai	Gergely	(6.a).	7.	osztályban:	1.	Hődör	Zoltán;	2.	Sipos	Ju-
lia;	3.	Ruti	Zoltán.	8.	osztályban:	1.	Márta	Dániel;	2.	Tóth	Luca;	3.	
Lajkó	Bianka.
A	Kazinczy-verseny	iskolai	fordulójának	helyezettjei	5-6.	osz-
tályos	tanulóink	körében:	1.	Nagy	Natália	(5.a);	2.	Tapodi	Niko-
lett	(6.a),	Szabó	Noémi	(5.b);	és	Csillag	Eszter	(6.b);	3.	Deme	
Lilien	Hanna	(6.a);	Frank	Dóra	(5.b)	és	Nógrádi	Gergő	(5.b).	Eb-
ben	a	korcsoportban	különdıj́ban	részesült	Farkas	Eszter	(5.a).	
Felkészıt́ő	tanáraik	voltak	Hődör	Zoltánné	és	Hegedűsné	Gyu-
ris	 Katalin.	 A	 7-8.	 osztályosok	 eredményei:	 1.	 Heintz	 Petra	

Bordányi	Napló	|	9											

Friss	híreink	az	általános	iskola	mindannapjaiból	

(7.o);	2.	Gábor	Zalán	Sándor	(7.o)	és	Nagy	
Beáta	(7.o);	3.	Kovács	Péter	Attila	(7.o).	A	
területi	 versenyre	 továbbjutott	 Heintz	
Petra,	ott	3.	helyezést	ért	el.	Felkészıt́ő	ta-
nára		Lippai	Judit	volt.
Diákjaink	03.	10-én	Rákóczifalván	 részt	
vettek	a	tollaslabda	Diákolimpia	Dél-Al-
föl-di	regionális	területi	döntőjén,	ahol	az	
alábbi	 eredmények	 születtek	 I.	 korcso-
portban:	-	lány	-	1.	Sándor	Anna;	2.	Frank	
Hanna;	-	�iú	-	3.	Sándor	Bertalan.	 	II.	kor-
csoport:	-	lány	-	1.	Kovács	Bernadett;	-	�iú	
-	 7.	 Kádár-Németh	 Marcell.	 III.	 korcso-
port:	-	lány	-	7.	Nagy	Beáta;	-	�iú	-	1.	Bakó	
Amadé;	3.	Hődör	Zoltán.	IV.	korcsoport	-	
lány	–	1.	Vér	Zsó�i;	3.	Vér	Fanni;	3.	Tóth	Lu-
ca;	-	�iú	–	3.	Kovács	Péter;	6.	Preda	A� dám;	
7.	Fodor	Márk.	V.	korcsoport:	-	 lány	–	2.	
Bakacsi	 Nikolett;	 3.	 Boronkai	 Fruzsina.	
VI.	korcsoport:	-	lány	–	1.	Czékus	Renáta.	
A	versenyzőket	Bálint	Lászlóné	készıt́et-
te	 fel.	 Március	 23-24-én	 lesz	 Kiskunfé-
legyházán	a	diákolimpia	országos	fordu-
lója,	 ahová	minden	 korcsoport	 első	 há-
rom	helyezettje	továbbjut.
Iskolánk	 hagyományosan	 részt	 vesz	 a	
Bendegúz	 Akadémia	 NyelvE� SZ	 verse-
nyén,	amelynek	megyei	fordulója	márci-
us	23-án	Szegeden	lesz,	amelyre	az	alábbi	
tanulók	 jutottak	 tovább:	 Palotás	 László	
A� bel	(3.a)	-	felkészıt́ő	tanár	Sólyáné	Sár-
közi	A� gnes;	Gémes	Bence	(6.b)	-	felkészı-́
tő	 tanár	Hegedűsné	Gyuris	Katalin;	Laj-
kó	Bianka	(8.	o.)	-	felkészıt́ő	tanár	Hege-
dűsné	Gyuris	Katalin;	Lippai	Fanni	(8.	o)	-	
felkészıt́ő	tanár	Hegedűsné	Gyuris	Kata-
lin;	Tóth	Luca	(8.	osztály)	-	felkészıt́ő	ta-
nár	 Hegedűsné	 Gyuris	 Katalin;	 Heintz	
Petra	(7.	o.)	-	felkészıt́ő	tanár	Lippai	Ju-
dit;	Hődör	Zoltán	(7.	o.)	-	felkészıt́ő	tanár	
Lippai	Judit.

Tanulóink	versenyeredményei



Tisztelt	Választópolgárok,	mint	ismert,	Magyarország	Köztár-
sasági	Elnöke	a	2/2018.	(I.	11.)	KE	határozatában	az	Ország-
gyűlési	képviselők	választását	2018.	április	8.	napjára	tűzte	ki.	
A	választási	eljárási	 törvény	alapján	a	választás	egyfordulós.	
Mandátumot	az	a	jelölt	szerez,	aki	a	legtöbb	érvényesen	leadott	
szavazatot	kapta,	függetlenül	a	megjelentek	számától.	A	válasz-
tás	eredményeként	199	parlamenti	képviselő	(106	országgyű-
lési	egyéni	választókerületi	képviselő	és	93	országgyűlési	kép-
viselő	országos	listáról)	kerülhet	be	a	Parlamentbe.	A	2018.	áp-
rilis	8.	napjára	kitűzött	országgyűlési	képviselők	választásá-
nak,	határidőinek	és	határnapjainak	megállapıt́ásáról	szóló	3/	
2018.	(I.11.)	IM	rendelet	alapján	az	alábbiakról	adok	tájékozta-
tást.
Választási	szervek:	
1.	helyi	Választási	Iroda	(HVI)	-	A	választási	irodák	a	választá-
sok	előkészıt́ésével,	szervezésével,	lebonyolıt́ásával,	a	válasz-
tópolgárok,	a	jelöltek	és	a	jelölő	szervezetek	tájékoztatásával,	a	
választási	adatok	kezelésével	és	a	választás	technikai	feltételei-
nek	 biztosı́tásával	 összefüggő	 feladatokat	 ellátó	 választási	
szervek.
Bordányi	HVI	elérhetőségei:	HVI	vezető:	Dr.	Fodor	A� kos	jegyző,	
HVI	cıḿe:	Bordányi	Polgármesteri	Hivatal	6795	Bordány,	Ben-
ke	 Gedeon	 u.	 44.,	 telefonszáma:	 62/588-510.	 E-mail	 cıḿe:	
bordany@bordany.hu.	HVI	vezető-helyettes:	Gyémánt	E� va,	te-
lefonszáma:	62/588-514,	e-mail	cıḿe:	vasne@bordany.hu.	
2.	Választási	Bizottságok:	A	választási	bizottságok	a	választó-
polgárok	független,	kizárólag	a	törvénynek	alárendelt	szervei,	
amelyeknek	elsődleges	feladata	a	választási	eredmény	megál-
lapıt́ása,	a	választások	tisztaságának,	törvényességének	bizto-
sıt́ása,	a	pártatlanság	érvényesıt́ése	és	szükség	esetén	a	válasz-
tás	törvényes	rendjének	helyreállıt́ ása.	Az	országgyűlési	képvi-
selő-választáson	minden	szavazókörben	szavazatszámláló	bi-
zottság	(SzSzB)	működik.	A	bizottságok	választott	 és	megbı-́
zott	(delegált)	tagokból	állnak.
Szavazókörök	és	bizottságok	helye,	címe:	1.	számú	szavazókör:	
6795	Bordány,	Park	tér	1.	(Faluház,	Rendezvényterem);	2.	szá-
mú	szavazókör:	6795	Bordány,	Park	tér	1.	(Faluház,	Biztos	Kez-
det	 Klub);	 3.	 számú	 szavazókör:	 6795	 Bordány,	 Park	 tér	 1.	
(Faluház,	Könyvtár).	A	szavazókörök	akadálymentesıt́ettek.	A	
települési	szintű	lakóhellyel	rendelkező	választópolgárok,	to-
vábbá	az	átjelentkezéssel	szavazók	számára	kijelölt	szavazó-
kör	a	001.	szavazókör.
Átjelentkezés,	 külföldön	 történő	 szavazás,	 nemzetiségi	 név-

jegyzékbe	vétel,	mozgóurna	igénylése:	1.	Ha	a	választópolgár	a	
szavazás	napján	Magyarországon,	de	a	lakóhelyétől	eltérő	tele-

Tájékoztató	a	2018.	április	8.	napjára	kitűzött
országgyűlési	képviselő	választásról

pülésen	tartózkodik,	átjelentkezéssel	sza-
vazhat.	A	kérelmet	a	magyarországi	lakcı-́
me	szerinti	HVI-hez	legkésőbb	2018.	áp-
rilis	6-án	(pénteken)	16.00	óráig	lehet	be-
nyújtani.	A� tjelentkezéskor	a	lakóhely	sze-
rinti	jelöltre	lehet	szavazni.
2.	Az	a	magyarországi	lakcıḿmel	rendel-
kező	választópolgár,	aki	a	szavazás	nap-
ján,	külföldön	szeretne	élni	a	választójo-
gával,	külképviseleten	adhatja	le	szavaza-
tát.	A	külképviseleti	névjegyzékbe	törté-
nő	felvételt	legkésőbb	2018.	március	31.-
én	16.00	óráig	lehet	kérni	a	magyarorszá-
gi	lakcıḿe	szerinti	HVI-től.
3.	Az	a	választópolgár,	aki	valamely	nem-
zetiséghez	 tartozónak	 vallja	 magát,	 és	
nemzetiségi	 választópolgárként	 kı́ván	
szavazni,	 annak	 2018.	 március	 23-án	
16:00	óráig	kell	kérnie	a	nemzetiségi	név-
jegyzékbe	való	felvételét.	Ez	esetben	párt-
listára	nem,	csak	a	nemzetiségi	országos	
önkormányzata	 által	 állıt́ ott	 listára	 sza-
vazhat	(az	egyéni	jelölt	mellett).
4.	Az	a	választópolgár,	aki	a	szavazóköri	
névjegyzékben	szerepel,	de	egészségi	ál-
lapota,	 fogyatékossága	 miatt	 nem	 tud	
megjelenni	a	szavazóhelyiségben,	2018.	
április	6-án	16.00	óráig	mozgóurnát	igé-
nyelhet	a	HVI-nél.	A	szavazás	napján	moz-
góurnát	kérni	a	szavazatszámláló	bizott-
ságtól	lehet,	legkésőbb	15:00	óráig.	
5.	Ha	a	választópolgár	a	szavazás	napján	a	
lakóhelyétől	eltérő	településen	tartózko-
dik,	erre	a	cıḿre	is	igényelhet	mozgóur-
nát,	de	az	esetben	először	át	kell	jelent-
keznie,	és	az	átjelentkezést	követően	le-
het	mozgóurnát	kérni!	A	sorrendet	min-
den	esetben	szıv́eskedjenek	betartani.	
Az	átjelentkezéssel,	külföldön	történő	sza-
vazással,	mozgóurnával,	illetve	a	közpon-
ti	 névjegyzékkel	 kapcsolatos	 kérelmek	
formanyomtatványai	 elérhetőek	 szemé-
lyesen	a	HV	I-nél,	valamint	a	www.valasz-	
tas.hu	 és	a	www.bordany.com	webolda-
lon.	A	kérelem	benyújtható	személyesen	
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Egészséges	táplálkozásról	kaptunk	tájékoztatót	Dr.	Frányó	Ildikótól	
Iskolánkban	 március	 10-én	 Dr.	 Frányó	 Ildikó	 háziorvos	 tartott	 előadást	 a	 gyerekeknek	 az	 egészséges	
táplálkozás	fontosságáról	és	a	helytelen	táplálkozással	kapcsolatos	betegségekről,	egészségkockázatokról.	
Az	egészséges	életmódot	népszerűsıt́ő	programokat	Bordányban	az	EFOP-1.8.5-17-2017-00017	számú	nyer-
tes	pályázat	keretében	a	Bordány	I�júságáért	Alapıt́vány	�inanszıŕozza.	A	rendezvényen	készült	fotókat	meg-
tekinthetik	az	iskolabordany.hu/galeria	linken.



Szavazás
Szavazni	2018.	április	8.	(vasárnap)	6.00	órától	19.00	óráig	le-
het	személyesen	a	választási	értesıt́őben	megjelölt	szavazóköri	
helyiségben,	 vagy	 mozgóurnával.	 A	 szavazóhelyiségben	 és	
mozgóurnával	az	a	választópolgár	szavazhat,	aki	a	szavazóköri	
vagy	a	mozgóurnás	névjegyzékben	szerepel,	és	érvényes	fény-
képes	okmányával	(személyi	igazolvány	–	„régi	tıṕusú”,	illetve	
kártya	 formájú	 személyazonosıt́ó	 igazolvány-,	 vezetői	 enge-
dély,	útlevél)	igazolja	személyazonosságát,	továbbá	lakcıḿét	és	
a	 személyi	 azonosıt́óját	 („régi	 tıṕusú”	 személyazonosıt́ó	 iga-
zolvány,	illetve	a	lakcıḿet	és	személyi	azonosıt́ót	igazoló	ható-
sági	igazolvány,	illetve	igazolás,	hatósági	bizonyıt́vány	a	szemé-
lyi	azonosıt́ó	jelről).	Fontos:	E� rvényes	okmányok	bemutatása	
nélkül	a	választójog	gyakorlására	nincs	lehetőség,	ennek	érde-
kében	az	okmányok	érvényességi	idejét	a	szavazáskor	ellenőr-
zik!	 Felhıv́om	 a	 választópolgárok	 �igyelmét,	 hogy	 személyes	
okmányaik	érvényességét	minél	előbb	ellenőrizzék,	és	ameny-
nyiben	szükséges	a	hátralévő	időben	az	okmányok	pótlásáról	
gondoskodjanak.	 A	 választópolgár	 a	 szavazásra	 lebélyegzett	
szavazólapokat	és	borıt́ékot	kap,	melyek	átvételét	a	névjegy-
zéken	aláıŕásával	igazolja.	A	szavazólapokon	egy	listára,	és	egy	
egyéni	jelöltre	lehet	szavazni.	E� rvényesen	szavazni	csak	a	hi-
vatalos	szavazólapon	szereplő	jelöltre,	listára	lehet,	a	jelölt,	il-
letve	lista	neve	melletti/feletti	körbe	tollal	ıŕt	két,	egymást	met-
sző	 vonallal	 (pl.:	 X	 vagy	 +).	 Az	 országgyűlési	 választásokkal	
kapcsolatos	felvilágosıt́ásért	a	HVI-hez	fordulhatnak	a	jelzett	
elérhetőségeken,	 valamint	 további	 információk	 elérhetőek	 a	
www.valasztas.hu	weblapon.												Dr.	Fodor	Ákos	/	HVI	vezető

az	 állandó	 lakóhely	 vagy	 a	 bejelentett	
tartózkodási	hely	szerinti	HVI-nél,	vagy	
beküldhető	 levélben	 a	 HVI-hez,	 illetve	
elektronikus	 úton	a	valasztas.hu	honla-
pon	 (online	 vagy	 ügyfélkapun	 a	 www.	
magyarorszag.hu	)	keresztül.
Választási	kampány
2018.	február	17.	napjától	2018.	 április	
8.	napján	19:00	óráig	tart.	A	szavazóhe-
lyiséget	 magában	 foglaló	 épületnek	 a	
szavazóhelyiség	megközelıt́ ését	szolgáló	
bejáratától	számıt́ott	150	méteres	távol-
ságon	 belül	 –	 közterületen	 –	 választási	
kampánytevékenység,	a	szavazás	napján	
nem	folytatható.	2018.	 április	8.	napján	
választási	gyűlés	nem	tartható,	politikai	
reklámot	nem	lehet	közzétenni.	A	közvé-
lemény-kutatást	végző	személy	abba	az	
épületbe,	 amelyben	 a	 szavazóhelyiség	
van,	2018.	 április	8.	napján	nem	 léphet	
be.	Az	épületből	kilépők	megkérdezésé-
vel	készıt́ett	közvélemény-kutatás	ered-
ményét	csak	2018.	április	8.-án	19.00	óra	
után	szabad	nyilvánosságra	hozni.	Plakát	
a	 kampányidőszakban	 az	 alábbiakban	
meghatározott	kivételekkel	–	korlátozás	
nélkül	 elhelyezhető.	 A	 választási	 plakát	
elhelyezésére	vonatkozó	korlátozások,	ti-
lalmak:
E� pület	falára,	kerıt́ésre	plakátot	elhelyez-
ni	kizárólag	a	tulajdonos,	bérlő,	illetőleg-	
állami	vagy	önkormányzati	tulajdonban	
lévő	 ingatlan	 esetén	 –	 a	 vagyonkezelői	
jog	gyakorlójának	hozzájárulásával	lehet.
Egyes	 középületeken	 vagy	 a	 közterület	
meghatározott	részén	plakát,	illetve	óri-
ásplakát	elhelyezését	a	helyi	önkormány-
zat,	a	fővárosban	a	fővárosi	önkormány-
zat	műemlékvédelmi,	környezetvédelmi	
okból	rendeletben	megtilthatja.
A� llami	 vagy	 önkormányzati	 hatóság	 el-
helyezésére	szolgáló	épületen	vagy	azon	
belül	plakátot	elhelyezni	tilos.	
A	 választási	 kampányt	 szolgáló	 önálló	
hirdető-berendezés	 elhelyezésére,	 vala-
mint	az	 óriásplakátok	vonatkozásával	a	
közterület-használatról	 szóló	 jogszabá-
lyokat	kell	alkalmazni.
A	plakátot	úgy	kell	elhelyezni,	hogy	az	ne	
fedje	más	jelölt	vagy	jelölő	szervezet	pla-
kátját,	és	károkozás	nélkül	eltávolıt́ható	
legyen.	A	plakátot	az	aki	elhelyezte,	vagy	
akinek	 érdekében	 elhelyezték,	 a	 szava-
zást	követő	30	napon	belül	köteles	eltá-
volıt́ani,	 vagy	ennek	elmaradása	esetén	
az	eltávolıt́ás	költségét	viselni.
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A	mezőgazdaság	 korszakváltás	 előtt	 áll,	 tavaly	 33%-kal	 nö-
vekedtek	a	beruházások,	megérkezett	a	digitalizálás	korszaka,	
ami	sok	új	és	izgalmas	lehetőséget	nyit	meg	az	ágazat	előtt	–	
mondja	B.	Nagy	László,	a	Csongrád	megyei	2.	számú	egyéni	vá-
lasztókörzet	képviselője	és	képviselőjelöltje.
A	Homokhátság,	mindig	speciális	helyzetben	volt,	a	térségben	
rossz	minőségű	a	termőföld,	a	homok	mindössze	3-6	aranyko-
ronás.	A	jövő	nagyban	függ	attól,	hogy	az	itt	élők	milyen	fejlesz-
téseket	tudnak	végigvinni.	A	terület	legnagyobb	problémája	a	
kevés	vıź,	mely	nélkül	a	termelés	esélytelen,	a	csapadékelosz-
lás	a	Homokhátságban	hektikus.	-	A	jelenlegi	termelési	struk-
túra	 lassan	meghaladott	 lesz,	 a	 jövő	 a	modern	 számítógépes	
technológiák	 bevezetése	 a	 mezőgazdaságban	 -	 mondja	 a	
politikus.	
Bordány	tipikus	homokhátsági	település,	annak	minden	szép-
ségével,	Szegedhez	közel	van,	ıǵy	a	helyi	munkaerő	nagy	része	
ingázik.	Fontos,	hogy	a	település	képes	legyen	arra,	hogy	fej-
lesztésekkel,	munkahely-teremtéssel	helyben	tartsa	lakosait.
-	Régen	nagy	hagyománya	volt	a	paradicsomtermesztésnek,	a	
bordányi	feldolgozóüzem	is	dolgozott,	sok	szerződést	tudott	tető	
alá	hozni,	ám	a	rendszerváltás	ezt	a	fajta	élelmiszer-feldolgozást	
derékba	törte	-	mondja	B.	Nagy	László.	A	település	egyik	legna-
gyobb	gondja,	hogy	öregszik	a	lakossága,	a	�iatalok	elhagyják,	
tanulnak,	vagy	máshol	érvényesülnek	könnyebb	munkával.	Az	

Bordány	a	jövőbe	fektet	-
és	ezt	sikerrel	teszi	



Virágvasárnap	-	Nagyhét	-	Húsvét	ünnepe
Virágvasárnap	–	március	25.	9:30	A	liturgia	keretében	történik	a	barkaszentelés.	A	barkaszentelés	és	a	kör-
menet	során	játszódik	le	előttünk	virágvasárnap	jelentős	eseménye:	a	 liturgia	első	 fele	Jézus	dicsőséges	
jeruzsálemi	 bevonulását	 jelenıt́i	meg,	 amikor	 a	 nép	 ujjongva,	 hozsannázva,	 pálmaágakkal	 kezében	 siet	
Krisztus	elé,	akit	a	pap	személyében	és	a	körmeneti	keresztben	kell	látnunk.	A	szentmise	olvasmányai	pedig	
már	Urunk	szenvedését	és	kereszthalálát	jelenıt́ik	meg.
Nagycsütörtök	–	ünnepi	szentmise:	március	29.	16:00	A	szentmise	az	utolsó	vacsorát	hozza	a	jelenbe,	ami-
kor	Jézus	szeretetének	jelét	adva	megalapıt́ja	az	egyházi	rend	és	az	eukarisztia	szentségét.
Nagypéntek	(szigorú	böjt)	–	március	30.	15:15		Keresztút	egyházközségünkért	16:00	ünnepi	istentisztelet:	
Urunk	halálának	emléknapja.	E	napon	nincsen	szentmise,	mert	ma	maga	az	örök	Főpap	mutatta	be	véres	ál-
dozatát	a	kereszt	oltárán:	igeliturgia,	ünnepélyes	könyörgések,	hódolat	a	kereszt	előtt,	szentáldozás,	imád-
ság	a	szentsıŕnál.
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egy	életre	szóló	gazdálkodási	formát	egyre	kevesebben	vállalják	be,	és	nem	csak	a	�izikai	munka	miatt,	ha-
nem	mert	egyre	kevésbé	éri	meg.	-	Száz	forint	árbevételből	30-40	éve	megmaradt	50-60	forint,	mára	ez	már	
kevesebb,	mint	10	-	hangsúlyozza	az	agrár-	és	bankszakember,	hozzátéve,	az	alacsony	jövedelmezőség	el-tán-
torıt́ja	a	�iatalokat.	Bordány	ezzel	együtt	előre	tekint	és	a	jövőbe	fektet	–	az	elnyert	több	mint	380	millió	forin-
tos	pályázati	pénzből	jelentős	összeget	az	Apraja-Falva	O� voda	és	Bölcsőde	fejlesztésére	fordıt́anak.	A	zöld	
vonal	jegyében	a	polgármesteri	hivatal,	valamint	az	A� dám	Jenő	Iskola	energetikai	korszerűsıt́ése	valósul	
meg,	ez	150	millió	forint	körüli	összeget	jelent.	Jut	�igyelem	és	pénz	a	turizmusra,	vagyis	az	O� s-Bordány	régé-
szeti	park	és	szarmata	falu	rekonstrukciójára	is.
Tavaly	kisebb	kúthisztéria	tört	ki,	amikor	települési	jegyzők	megkapták	egy	1995-ös	törvénynek	a	friss	uniós	
szabályozással	kapcsolatos	végrehajtási	utasítását,	a	kútengedélyezésekről	és	az	összeírásról.	-	A	már	meglévő	
és	80	méternél	nem	mélyebb	kutakkal	nem	lesz	semmi	probléma,	16	képviselőtársammal	együtt	benyújtottuk	
azt	a	törvénymódosítási	javaslatot,	amelyet	tavasszal	tárgyalhat	az	országgyűlés	-	mondja	B.	Nagy	László.

Nagyszombat	–	március	31.	Urunk	sıŕban	nyugovásának	
napja.	A	templom	egész	nap	nyitva	áll,	hogy	imádságos	lé-
lekkel	felkereshessük	a	szentsıŕt.	18:00	Húsvét	vigıĺiája:	
tűzszentelés	a	templom	előtt,	húsvéti	örömhirdetés,	ószö-
vetségi	olvasmányok,	a	mise	első	része,	keresztvıźszente-
lés,	a	mise	második	része,	körmenet.
A	szentmisére	hozzunk	gyertyákat,	melyet	a	bevonulásnál	
és	a	körmenet	alatt	gyújthatunk	meg.
Húsvétvasárnap	–	ünnepi	szentmise	-	április	1.	9:30	,,Ez	
az	a	nap,	melyet	az	U� r	szerzett	nékünk,	örvendezzünk	és	
vigadjunk	rajta''.	Felértünk	a	győzelem	hegyére,	a	világos-
ság	győzött	a	sötétség	felett,	az	élet	a	halál	felett.	Elkezdő-
dött	a	húsvéti	 időszak,	mely	 ötven	napig	 tart.	Pünkösd	
ünnepével,	a	Szentlélek	kiáradásával	zárul.
Húsvéthétfő	–	április	2.	9:30	Az	evangéliumban	szereplő	
asszonyok	a	feltámadás	örömhıŕével	szaladnak	a	tanıt́vá-
nyokhoz,	miközben	találkoznak	a	Feltámadottal.	Legyünk	
mi	is	a	feltámadás	örömének	hirdetői!

Egyházközségi	zarándoklat
Az	 őszi	 egyházközségi	 zarándoklat	 helye	 és	 időpontja:	
Melk	–	Mariazell,	2018.	október	5-7.	További	részletek,	
információk	a	templomi	hirdetőtáblán	olvashatóak.

TESZ	-	VESZ	TAVASZ	szombaton
Március	24-én,	9	órától	13	óráig	a	templomunkban	és	a	
plébánia	 udvarán	 zajló	 tavaszi	 munkálatokhoz	 várunk	
minden	segıt́ő	szándékú	�iatalt	és	felnőttet,	hogy	a	közö-
sen	 végzett	munkánk	 révén	megszépülhessen	 plébáni-
ánk	környéke.



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

1%	segítség	100%	szeretet
Kérjük, ajánlja fel személyi jövede-
lemadója 1%-át a Karitászt Támogató 
Alapítvány javára! Az Alapítvány kizá-
rólag a Katolikus Karitász szegény-
gondozó, betegápoló és más jóté-
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293

konysági munkáját támogatja. Az 1% felajánlá-
sával Ön a leginkább segítségre szoruló, elesett 
emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy az pén-
zébe vagy fáradságába kerülne. Karitászt Támo-
gató Alapítvány Adószám: 19666275-1-43
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Felhős

Kis	helyen	is	sok	zöldséget	termelhetünk	a	kertben

Elvétve	felhős

Segély	helyett	munka	a	mi	településünkön	is	
Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	a	szociális	támogatások	nagy	részét	már	több	éve	nem	készpénz	vagy	
utalványok	 formájában	 biztosı́tja	 a	 rászorulóknak,	 hanem	 természetben,	 ı́gy	 például	 termény	 támo-
gatásokat	ad.	Több	éve	a	közmunkaprogramban	megtermelt	burgonya	kerül	kiosztásra.	A	fenti	szellemiség-
ben	került	kidolgozásra	a	segély	helyett	munka	program,	ahol	arra	biztatjuk	a	rászorulókat,	hogy	műveljék	
meg	konyhakertjüket,	termeljék	meg	a	ház	körül	az	éves	zöldségmennyiséget.	Nagyjából	130	négyzetméter-
nyi	kert	már	elegendő	annyi	zöldség	megtermeléséhez,	amennyi	elég	egy	négytagú	családnak.	Ráadásul	or-
ganikus	módon,	azaz	vegyszerek	alkalmazása	nélkül	 termelhetünk.	A	 lényeg	a	növénytársıt́ ásban	rejlik,	
amelyhez	rajzos	tervezési	segıt́séget	is	ad	kezdődnek	és	haladóknak	is	az	önkormányzat.
Azt	 vizsgáltuk,	 ho-
gyan	lehet	a	legtöbbet	
kihozni	a	háztáji	kert-
ből.	 A	 magyar	 ker-
tészeti	 szakirodalom	
körülbelül	 150-200	
négyzetméteres	 vete-
ményest	 javasol	 egy	
négytagú	 család	 szá-
mára.	 Ugyanerre	 a	
célra	a	40	négyzetmé-
tert	is	elegendőnek	ta-
lálta	 egy	 internetes	
kerttervező	 szoftver,	
az	 amerikai	 Smart	
Gardener,	 amely	 �i-
gyelembe	veszi	az	idő-
beliséget	is	azaz,	hogy	
betakarıt́ás	után	az	á-
gyásba	ismét	lehet	ül-
tetni.	 A	 különbség	 az	
organikus	szemléletben	rejlik,	amelynek	egyik	alappillére	a	növénytársıt́ ás.	Ez	lehetővé	teszi	a	veteményes-
ágyások	megosztását,	azaz	megfelelő	társıt́ ásban	a	növények	sokkal	kisebb	területen	ültethetők,	mert	táp-
lálják,	védik	és	serkentik	egymást.	Az	összeállıt́ ott	anyagban	ehhez	a	kertészkedési	módszerhez	adnak	tippe-
ket,	kerttervvel,	ültetési	ajánlóval	a	fontosabb	zöldség-fűszer	társıt́ ások	bemutatásával.	A	tervezet	szerint	az	
elérhető	hozam	a	napi	zöldségfogyasztást	fedezi.	E� rdemes	tehát	kihasználni	a	ház	körül	adódó	négyzetmé-
tereket,	hiszen	itt	meg	lehet	termelni	200-240	kilogramm	zöldséget	az	egész	családnak,	és	ha	a	kert	beindul,	
még	többet	is.	Akit	érdekel	a	kidolgozott	veteményeskert	program,	az	átveheti	a	tájékoztató	kiadványt	a	
Polgármesteri	Hivatal	ügyfélszolgálatán!

Országgyűlési képviselők választása 2018
A szavazás napja: 2018. április 8.

A szavazás 6:00-tól 19.00 óráig tart.
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Nagy	győzelem
Diadal	Szegeden

2018.	március	6-án	idegenben	ját-
szottak	 felnőtt	 kézilabdás	 lánya-
ink.	Csak	heten	tudtak	elmenni	a	
mérkőzésre,	 mégis	 jókedvűen	 és	
magabiztosan	 játszottak	 az	 első	
perctől	 kezdve.	 A	 végeredmény:	
Szegedi	 Rekreációs	 SC	 -	 Bor-
dány	SK	26-49	(12-21).	Szép	volt	
lányok!	Hajrá	Bordány!	
Következő	mérkőzések:
2018.	márc.	23.	18:30	Deszken,
2018.	ápr.	8.	18:00	Szentesen,
2018.	ápr.	13.	19:00	Bordányban.

															Kékes-Szabó	Anita
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Győzelem	a	Sándorfalva	ellen
Áprilisban	lesz	újra	hazai	meccs

A	február	25-én,	vasárnap	délután	rendezett	Foliaplast-Bordány	SK	-	
Zsombó	SE	találkozóval	elrajtolt	csapataink	számára	a	2017/18-as	lab-
darúgó	bajnokság	tavaszi	szezonja.	Hódi	Mihály	 legénysége	Gajdacsi	
kettő,	valamint	K.	Tóth	és	Kis	Levente	egy-egy	találatával	magabiztosan	
4-0	arányban	verte	a	szomszédvár	csapatát.	Egy	hét	múlva,	a	beköszön-
tő	téli	időjárás	miatt	elmaradt	Megyei	I.	osztályú	együttesünk	idegen-
beli	Szentes	elleni	mérkőzése.	A	találkozót	április	11-én	pótolják	a	felek.	
Március	11-én,	a	forduló	rangadóján	fogdta	a	BSK	csapata	az	élmezőny-
höz	tartozó	Algyő	gárdáját.	Az	első	félidőben	helyzetekig	eljutott	a	gár-
da,	azonban	a	félidő	lefújása	előtt	megszerezték	a	vezetést	az	algyőiek.	
A	fordulás	után	két	fegyelmezetlenség	megpecsételte	az	együttes	sor-
sát,	két	gólos	vereséget	szenvedtünk.	Március	18-án,	vasárnap	a	min-
denkire	roppant	veszélyes	Sándorfalva	vendége	volt	a	Foliaplast-Bor-
dány.	A	kilencven	perc	során	végig	egységes	volt	a	társaság,	nagyot	küz-
döttünk	és	K.	Tóth	szépsgédíjas	találatával	egy	gólos	sikerrel	zártuk	a	mér-
kőzést.	Jelenleg	rosszabb	gólkülönbségünknek	köszönhetően	a	hetedik	
pozíciót	foglaljuk	el	a	táblázaton.	Március	25-én,	vasárnap	16:00	órától	
Mórahalmon	a	Hódmezővásárhelyi	FC	II	ellen	meccselnek	Sólyáék.
Megye	III-ban	szereplő	focistáink	is	pályára	léptek	már	márciusban,	i-
degenben	a	szebb	napokat	megélt	Kisteleki	TE	vendégei	voltak	Nógrá-
diék.	A	kemény	csatát	hozó	mérkőzésen	nem	találtak	kapuba	a	játéko-
sok,	így	gól	nélküli	döntetlennel	fújták	le	a	sípmesterek	a	találkozót.	
Hétvégén	a	Petőfi	utcai	sportpályán	lett	volna	mérkőzés,	azonban	a	ha-
talmas	esőzés	miatt	a	pálya	nem	volt	alkalmas	játékra,	így	elmaradt	az	
Algyő	II	elleni	derbi.	Rácz	Zoltán	legénysége	legközelebb	március	24-
én,	szombaton	15:00	órától	a	Sándorfalva	II	vendége	lesz.	A	gárda	jelen-
leg	10.	helyen	áll	a	tabellán.	
U19-es	csapatunk	is	megkezdte	tavaszi	szereplését,	Puskás	István	ta-
nítványai	tavaszi	első	mérkőzésükön,	Domaszéken	5-2-re	diadalmas-
kodtak	a	Csanytelek	SC	ellen.	Góljainkat	Domonkos	(2),	Vidács,	Tóth	és		
Bálint	szerezték.	Hétvégén,	március	24-én,	szombaton	13:00	órától	a	
Tömörkény	vendégei	lesznek	Peták	Edvinék.	Ifistáink	jelenleg	a	hato-
dik	pozíciót	foglalják	el	a	táblázaton.
Női	együttesünk	menetrendjébe	is	beleszólt	az	időjárás,	hiszen	vasár-
nap	Csengelén	lett	volna	jelenése	Rácz	Tamás	„lányainak“.	Következő	
fordulóban	szabadnaposak	 leszünk,	 legközelebb	március	31-én,	 ide-
genben	 Dócon	 játszanak	 Rabi	 Enikőék.	 Együttesünk	 pillanatnyilag	
hetedik	a	táblázaton.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!	

A	Bordány	Sportkör	még	2017	ta-
vaszán	nyújtott	 be	 a	2017/18-as	
bajnoki	idényre	szóló	sportfejlesz-
tési	programot,	mely	keretében	egy	
fülkés,	kompakt	traktor,	mélyleve-
gőztető,	homok-	és	sószóró,	fűke-
fe,	permetezőgép,	gyepszellőztető,	
fűnyíró-	és	fűgyűjtő	és	egy	hótoló	
került	beszerzésre.	Az	eszközöket	
idén	tavasszal	egy	sportprogram-
mal	összekötött	nyílt	nap	keretében	
bárki	személyesen	is	kipróbálhat-
ja	és	megtekintheti	majd.	Bővebb	
infó	a	facebook.com/bordanysk	ol-
dalon	olvasható.

Itt	vannak	a	gépek
Újabb	sikeres	pályázat

A hódúrás melett már a pályakarbantartási 
munkálatokat is megkezdték a kisgéppel

K. Tóth Gyula a Zsombó után a Sándorfalva ellen is fontos gólt szerzett
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