Az adókat is beépítik az oviba Javasoljon Ön is díszpolgárt!
A ké pviselő -testü let dö ntö tt az ó voda kö zbeszerzé sé vel kapcsolatosan. A legkedvező bb ajá nlat is kicsivel
tö bb, mint negyven millió val magasabb, mint a ké t
é vvel ezelő tt beadott pá lyá zatban szereplő tervező i
kö ltsé gbecslé s. A polgá rmester a kormá ny segıt́sé gé t
ké rte, de ö nerő ké nt szü ksé g lesz a helyi adó inkra is.

Olvassa el a 3. oldalon lévő cikkünket!
XXVIII. évfolyam 3. szám | 2018. március

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata minden é vben
dıśzpolgá ri cım
́ et, é s a telepü lé sé rt vé gzett munká é rt
kitü ntető cım
́ eket adomá nyoz, amelyeket kö zsé gü nk
ü nnepé n, ü nnepé lyes keretek kö zö tt adnak á t a dıj́azottaknak. A dıj́azottakra On is adhat javaslatot legké ső bb
á prilis 20-ig!

Részletek az 5. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Bordány Nagyközség Önkormányzata nevében Tanács Gábor polgármester köszöntötte a tavaly született babákat és szüleiket az Integrált Szociális és Egészségügyi 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.
“Az udvariatlané az utolsó szó, az udvariasé a győzelem.” - Kalocsa Róza
Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények, az Egyházközség,
és a Bordányi Napló szerkesztősége
nevében mindenkinek

Óvodai

kellemes húsvéti ünnepeket

március 26-27.

kívánunk!

Apraja-falva Óvoda és
Bölcsőde

nyílt napok
Bordány, Rákóczi utca 32-34.

Soron kívüli ülést tartottak a képviselők
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak
ké pviselő -testü lete má rcius 8-á n tartott soron kıv́ü li ü lé st. A Polgá rmesteri Hivatal tá rgyaló já ban megtartott ü lé sen a kikü ldö tt
napirend szerint hé t napirendi pontot tá rgyaltak a ké pviselő k.
Első ké nt Dr. Szá ntó Má ria hivatalvezető
asszony tartott tá jé koztató t a Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Mó rahalmi Já rá si Hivatal tevé kenysé gé rő l. A beszá moló já ban
kü lö n kité rt az ü gysegé di há ló zat fontossá gá ra. Elmondta, hogy Bordá nyban kö zel
ezer fő vette igé nybe az ü gysegé di szolgá ltatá st a mú lt é vben. A já rá s kilenc telepü lé sé n
ö tezer-ö tszá z á llampolgá r inté zett ü gyet
ezen idő szak alatt, tehá t lá tszik a bordá nyi
igé ny a szolgá ltatá sra. A já rá s ü gyfé lszolgá latain az ü gyfé lforgalom a mú lt é vben meghaladta a szá zezer fő t. Jelentő s a Vajdasá gbó l ide é rkező ü gyfelek szá ma is, akik Mó rahalmot vá lasztjá k Szeged helyett az ü gyinté zé s szın
́ teré ül.
A tavalyi é v legfontosabb lé pé snek nevezte
az ü llé si kormá nyablak megnyitá sá t, amely
2017 szeptemberé ben az okmá nyiroda bő vıt́é sé nek kö szö nhető en nyitotta meg kapuit, é s azó ta is folyamatosan fogadja a bordá nyi ü gyfeleket. A Mó rahalmi já rá s egyike azoknak a já rá soknak, ahol a szé khelyen kıv́ü l is
van kormá nyablak.
A má sodik napirendben az ö nkormá nyzat
2017. é vi kö ltsé gveté sé nek mó dosıt́á sá ró l
dö ntö ttek a ké pviselő k. A mó dosıt́á sra a
pá lyá zati forrá sok beé pıt́é se, valamint az
á llami tá mogatá sok á tvezeté se miatt volt

szü ksé g. A zá rszá madá s elfogadá sá ra majd má jus 31-ig kerü l
sor, ekkor vá lik lá tható vá a tavalyi é v pé nzmaradvá nyá nak ö szszege is.
A harmadik napirendi pontban a 2018. é vi kö zbeszerzé si terv
jó vá hagyá sa tö rté nt meg. Ké t kö zbeszerzé s szerepel a tervezetben. Az ó vodafejleszté st cé lzó beruhá zá s, amelynek eredmé nyé rő l ezen a testü leti ü lé sen, a kö vetkező napirendi pontban dö ntö ttek, illetve ú jké nt a ré gé szeti park é pıt́é si beruhá zá sá nak
megvaló sıt́á sá t cé lzó eljá rá s kerü lt bele, amelyet a tervek szerint
a má sodik negyedé vben ıŕ ki az ö nkormá nyzat.
A negyedik napirendi pontban az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de
fejleszté se é rdeké ben kiıŕt kö zbeszerzé si eljá rá s eredmé nyé rő l
dö ntö ttek ké pviselő ink. Megá llapıt́ottá k, hogy az eljá rá s eredmé nyes volt, né gy é rvé nyes pá lyá zat é rkezett be. A Ké pviselő testü let a Bıŕá ló Bizottsá g é rté kelé se alapjá n megá llapıt́otta,
hogy legjobb á r-é rté k ará nyt ajá nló gazdasá gi tá rsasá g a NorboEp Kft. volt. Az ajá nlati á r nettó 131.951.340,-Ft.
Az ö tö dik napirendi pontban a helyi vá lasztá si iroda vezető jé nek
indıt́vá nyá ra az alá bbi szemé lyeket vá lasztotta meg a szavazatszá mlá ló bizottsá g rendes tagjainak: Az egyes szá mú szavazó kö rbe Masa Istvá n, Rabiné Szabó Agnes é s Gyuris Erika, a kettes
szá mú szavazó kö rbe Mé szá ros Ká rolyné , Fodor Istvá nné é s Kiss
Lá szló , mıǵ a há rmas szá mú szavazó kö rbe Kirá ly Antalné , Fő di
Lá szló né é s Kiss Csaba. A ké pviselő -testü let ugyancsak a jegyző ,
mint a vá lasztá si iroda vezető jé nek elő terjeszté sé re Bordá ny
telepü lé s szavazatszá mlá ló bizottsá gokba az alá bbi pó ttagokat
is megvá lasztotta: Joó Ká lmá nné , Kopasz Mó nika, Rá cz Má ria,
Pinté r Zoltá nné , Vass Karolina, Kocsispé ter Zoltá n.
A hatodik, Egyebek napirendi pontban nem é rkezett elő terjeszté s. A hetedik napirendet má r zá rt ü lé s kereté ben tá rgyaltak
ké pviselő ink, amelynek a Magyar Agrá rgazdasá gi Kamara dö nté sé vel szemben benyú jtott kifogá s elbıŕá lá sa volt a tá rgya.
A tervek szerint a ké pviselő k legkö zelebb a hó nap vé gé n, má rcius 29-é n taná cskoznak majd. A ré szletes meghıv́ó t é s a napirendet telepü lé sü nk honlapjá n olvashatjá k majd el.

Megkezdődött a település tavaszi virágosítása
A jó idő bekö szö nté vel kezdő dö tt meg a virá gosıt́á si program Bordá nyban. A telepü lé s legfrekventá ltabb helyein a korá bbi é vekhez hasonló an kü lö nbö ző egynyá ri virá gokkal teszik szebbé a falut a telepü lé sü zemelteté sben dolgozó k. Első ké nt a polgá rmesteri hivatal
elő tti virá gá gyakba kerü ltek á rvá cská k, de folyamatosan kerü lnek majd virá gok a tö bbi inté zmé ny kö rnyé ké re is. A Faluhá z há tsó szın
́ pada is kiemelt igyelmet kap, hiszen ismé t ez lesz a Falunapok rendezvé ny
kö zponti helyszın
́ e.
A tereink kö zü l a Szent Istvá n té r a leglá togatottabb,
az itteni virá gosá gyak é s az itt, illetve a fő ú ton elhelyezett virá glá dá k is hamarosan beü lteté sre kerü lnek.
Arra biztatjuk olvasó inkat, hogy ő k is csatlakozzanak
a virá gosıt́á si akció hoz, dıśzıt́sé k virá gokkal a lakó há zuk kö rnyé ké t é s az ablakpá rká nyokat is!
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További 40 millió forintot kell összeszedni az
óvoda bővítéséhez
A ké pviselő -testü let legutó bbi ü lé sé n hirdetett eredmé nyt az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de fejleszté se
é rdeké ben kiıŕt kö zbeszerzé si eljá rá ssal kapcsolatosan. A kö zel ké t é vvel ezelő tt elké szıt́ett pá lyá zati beruhá zá s megvaló sıt́á sá ra beé rkezett legjobb ajá nlat
is nettó 32.106.910 forinttal haladja meg az elnyert
100%-os intenzitá sú pá lyá zati tá mogatá s é pıt́é sre é s
eszkö zbeszerzé sre elkü lö nıt́ett ö sszegé t.
Vé lelmezhető , hogy az é pıt́ő iparban jelentkező munkaerő hiá ny, a szektorban tapasztalható bé rnö vekedé s, illetve az é pıt́ő anyag á rakban tö rté nő emelkedé s egyenes kö vetkezmé nye, hogy a jelenlegi kivitelezé si á rak jelentő s mé rté kben haladjá k meg a korá bbi elő zetes terveket, amelyeket mé g 2016 januá rjá ban kalkulá ltak a szakemberek.
Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta, hogy a pá lyá zat elbıŕá lá sa jelentő sen elhú zó dott, tekintettel arra,
hogy az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de fejleszté se
megnevezé sű pá lyá zatunk 2016. má jus 12-é n kerü lt
benyú jtá sra, az ü gyben 2017. má jus 1. napjá n szü letett pozitıv́ dö nté s, a tá mogatá si szerző dé s pedig ezt
kö vető en 2017. jú nius 14. napjá n kö ttetett meg.
Onkormá nyzatunk a szerző dé s megkö té sé t kö vető en megkezdte a beruhá zá s megvaló sı́tá sá hoz
szü ksé ges elő ké szü leteket, amelynek kereté ben
megindıt́otta a kö zbeszerzé si eljá rá st, a benyú jtott
ajá nlatok bontá sá ra pedig 2018. má rcius 2. napjá n
kerü lt sor. Tekintettel arra, hogy a pá lyá zati kiıŕá s
100%-os intenzitá st biztosıt́ott az ö nkormá nyzatok
ré szé re, telepü lé sü nk ö nré sszel a pá lyá zat benyú jtá sakor nem szá molt.
Most má r lá tható , hogy szü ksé gü nk lenne a beruhá zá s megvaló sıt́á sá hoz tová bbi bruttó 40.775.776

forintra. Ez azonban akkora plusz teher, amelyet jelenleg ö nkormá nyzatunk nem tud kezelni. A beruhá zá s megvaló sıt́á sá nak é rdeké ben levé lben ké rtem
segıt́sé get a Csongrá d Megyei Onkormá nyzattó l, az
Allamkincstá rtó l, a Nemzeti Fejleszté si Miniszté riumtó l é s a Miniszterelnö ksé gtő l is - mondta el Taná cs Gá bor, akitő l azt is megtudtuk, hogy az ö nkormá nyzat a beruhá zá st a ké pviselő -testü let dö nté sé nek megfelelő en kiemeltké nt kezeli, az eddigi
megtakarıt́á sait is felhaszná lja az ó voda é pıt́é sé hez.
Mindenké ppen szü ksé ges lesz a kintlé vő sé gek miné l
nagyobb ará nyú behajtá sá ra is, ı́gy arra ké ri a
bordá nyiakat, hogy akinek adó tartozá sa van, miné l
elő bb izesse be, hozzá já rulva ezzel a beruhá zá s sikeré hez. A beruhá zá s a tervek szerint a jö vő hó nap
elejé n indulhat el, é s legké ső bb októ ber vé gé ig
kellene befejeznie a vá llalkozó nak.

Településünkön a szabadságharc hőseire emlékeztek
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata az Adá m Jenő Altalá nos Iskolá val kö zö sen emlé kezett meg az 1848/
49-es forradalom é s szabadsá gharc esemé nyeirő l. A hő sö k emlé ké re szervezett ü nnepsé g má rcius 14-é n
dé lelő tt a Faluhá z szın
́ há ztermé ben zajlott, ahol
az á ltalá nos iskola hatodik a é s b osztá lyos tanuló i elevenıt́etté k fel az esemé nyeket é s adtak ü nnepi mű sort. Az ü nnepsé get kö vető en mindenki
Pető i Sá ndor szobrá hoz vonult, ahol Bordá ny Onkormá nyzata nevé ben Taná cs Gá bor é s Kiss-Patik Pé ter, mıǵ az Adá m Jenő Altalá nos Iskola nevé ben Ká lmá n Lá szló é s Kiss Csaba helyezté k el a
megemlé kezé s koszorú it. A Bordá nyi Gyermeké s I jú sá gi Onkormá nyzat má rcius 15-é n, csü tö rtö kö n 11 ó rá tó l tartott csendes megemlé kezé st
szinté n a Pető i szobor elő tt, ahol az i jú sá gi testü let nevé ben Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmester
é s Valká r Anna i jú sá gi ké pviselő koszorú zott.
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Közösen pályáztak szálláshelyfejlesztésre, valamint
rendezvénysátor vásárlásra
Az Egé rhá z Alapıt́vá ny é s Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata konzorciumi partnerké nt pá lyá ztak a Jö vedelemtermelő turisztikai attrakció k, szolgá ltatá sok lé trehozá sa, fejleszté se a Mó rahalmi já rá s terü leté n
cım
́ ű LEADER felhıv́á sra. Az ö sszesen harminc millió forintos kö ltsé gveté sű projekt megvaló sulá sá hoz kicsivel tö bb, mint huszonké t é s fé l
millió forint tá mogatá st igé nyeltek. Az ö nerő t az alapıt́vá ny é s az ö nkormá nyzat biztosıt́ja majd a tervek megvaló sulá sá hoz.
A projekt ré szeké nt, amennyiben a pá lyá zat tá mogatá st kap tö bbek
kö zö tt a Vadgesztenye I jú sá gi Kö zö ssé gi Szá llá shelyen kö zponti
inverteres klım
́ aberendezé s, videó kamerá s é s vezé relhető belé ptető
rendszer kerü lne kié pı́té sre, mı́g az é tterem udvará ban egy 300
né gyeztmé teres, ó riá s rendezvé nysá tor valamint egy mobil szın
́ pad
kerü lne felá llıt́á sra. A pá lyá zat ré sze az elektromos há ló zat bő vıt́é se is.

Javában dolgoznak a Falunapok előkészítésén
Ön is beleszólhat kik lépjenek fel az idei ünnepen
A hagyomá nyoknak megfelelő en az idé n is a Faluhá z a fő szervező je telepü lé sü nk ü nnepé nek a Falunapoknak.
A szervezé s a há tté rben má r javá ban zajlik, hamarosan ö ssze kell á llıt́ani a vé gleges programot is, hiszen a
fellé pő k naptá ra gyorsan betelik minden é vben. Amennyiben van kedvenc elő adó ja, akit szeretne lá tni a
falunapi szın
́ padon, javaslatá t kü ldje el a Faluhá z szá má ra. Mind az ü gyfé lpultná l leadott, mind az elektronikusan megkü ldö tt ö tleteket megvitatjá k a szervező k, é s lehető sé gek szerint beé pıt́ik azt a mű sortervbe. A
má jus 20-21. kö zö tt megrendezé sre kerü lő fesztivá l idé n ü nnepli 26. szü leté snapjá t. Bö rcsö k Roland faluhá zvezető elmondta, hogy a korá bbi é vekhez hasonló an most is egy olyan sokszın
́ ű program ö sszeá llıt́á sá n dolgoznak, amely a ké t nap folyamá n meg tudja szó lıt́ani a legkisebbektő l a legidő sebbekig az ö sszes korosztá lyt. Az idé n is szeretné k, ha a helyi fellé pő k mellett tö bb ismert hazai elő adó is a szın
́ padra á llna, ehhez
ö rö mmel vesznek minden szponzori tá mogatá st.

Továbbra is beszerezhetők a Önkormányzati
Bordányos matricák az autókra képviselők fogaA Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban tová bbra is ingyenesen dóórái
á tvehető k a bordá nyi autó kra felragasztható matricá k. A telepü lé sü nket né pszerű sıt́ő á tlá tszó há tterű , fekete é s ezü st szın
́ ben elké szü lt vıźhatlan vignettá kat egyszerű en fel lehet ragasztani bá rmilyen
tıp
́ usú autó ra. Minden olyan bordá nyi autó snak, aki be izette gé pjá rmű adó já t ingyenesen odaadjá k a hivatal adó csoportjá nak munkatá rsai. Egy autó utá n
egy matrica já r. Azt javasoljuk, hogy a vilá gosabb szın
́ ű autó ra a fekete, a sö té tebb szın
́ ű ekre az esü st szın
́ ű t vá lasszá k. Az akció ebben
az esetben is a ké szlet erejé ig tart, tehá t megé ri
miné l elő bb be izetni a
gé pjá rmű adó t, é s á tvenni a matricá t!
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Fodor Csaba, Dr. Juhá sz Anikó ,
Ká lmá n Lé ná rd, Kiss-Patik Pé ter,
Szilá gyiné Tari Gyö ngyi é s Taná cs
Gá bor az Osszefogá s Bordá nyé rt
ké pviselő i á prilis 5-é n, csü tö rtö kö n
17 ó rá tó l a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban, mıǵ Balogh Ferenc
ö nkormá nyzati ké pviselő má rcius
27 -é n, kedden 17 ó rá tó l a kö nyvtá rban tart fogadó ó rá t. A ké pviselő testü let a tervek szerint má rcius
vé gé n ü lé sezik majd, ıǵy a ké pviselő knek jelzett problé má kkal a
má rciusi, vagy az á prilisi ü lé sen tud
majd é rdemben foglalkozni az ö nkormá nyzat ké pviselő -testü lete.

Várják az Ön javaslatait is a díjazott személyére
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata minden é vben dıśzpolgá ri cım
́ et é s a telepü lé sé rt vé gzett munká é rt kitü ntető cım
́ eket adomá nyoz, amelyeket kö zsé gü nk ü nnepé n, ü nnepé lyes keretek kö zö tt adnak á t a dıj́azottaknak. A Dıśzpolgá ri cım
́ , illetve „Bordá ny Kö zsé gé rt” emlé ké rem adomá nyozá sá ró l szó ló rendelet szerint a
cım
́ adomá nyozá sá ra javaslatot tehetnek a ké pviselő -testü let tagjai, a ké pviselő -testü let bizottsá gai, az ö nkormá nyzati inté zmé nyek, é s Bordá ny kö zsé g lakosai is. Az adomá nyozá sra vonatkozó , indoklá ssal ellá tott
javaslatokat a polgá rmesternek kell megkü ldeni. Amennyiben javaslatot kıv́á n elő terjeszteni, ké rjü k azt legké ső bb á prilis 20-ig kü ldje meg levé lben, vagy elektronikus ü zenetben!
A dıśzpolgá ri cım
́ emlé kplakettbő l, oklevé lbő l é s Szent Istvá n szobrá nak kicsinyıt́ett má sá bó l á ll. Evente né gy
emlé ké rem is adomá nyozható , amelybő l egyet-egyet kap a bordá nyi kö zszolgá lati szfé ra, a bordá nyi civil
szfé ra, a bordá nyi gazdasá gi szfé ra é s a nem bordá nyi bel-é s kü lkapcsolati szfé ra elismert ké pviselő je. A
“Bordá ny Kö zsé gé rt” elismeré s bronz emlé kplakettbő l, oklevé lbő l é s tá rgyjutalombó l á ll.

Nőnap a nyugdíjas klubban
Az idei tavasz első kö szö nté sé t a nyugdıj́as klubban a Hö lgyek
kaptá k. Csapatunk fé r i tagjai a Faluhá z dolgozó inak segıt́sé gé vel nagy igyekezettel ké szü ltek, hogy kifejezhessé k az ü nnep
fontossá gá t. Kiss-Patik Pé ter, telepü lé sü nk alpolgá rmestere tolmá csolta az Onkormá nyzat é s Taná cs Gá bor polgá rmester ú r
jó kıv́á nsá gait, majd a fé r iak a nő k irá nti tiszteletü k é s megbecsü lé sü k jelé ül virá got, csokolá dé t é s emlé klapot adtak á t a
hö lgyeknek. Finom sü temé nyeket fogyaszthattunk é s jó hangulatú , vidá m beszé lgeté s alakult ki valamennyi jelenlé vő ö rö mé re. Ajá ndé kainkat eljuttattuk a betegsé g miatt tá vol lé vő
klubtá rsainknak is. A klubfoglalkozá s sorá n a kö zelgő feladatokat is megbeszé ltü k. Tová bbra is vá runk minden idő skorú
nyugdıj́ast, aki szabadidejé t szıv́esen tö ltené el ebben a kö zö ssé gben.
Szalai Antal – klubvezető

Lelkes bordányi hallgatók a zsombói Népfőiskolán
Az elmú lt hetekben fejező dö tt be a zsombó i Wesselé nyi Né pfő iskola 36. é vfolyama. A november 2-tő l má rcius 3-ig tartó
é vad nagyon sok ú jdonsá got hozó szın
́ vonalas elő adá st tartalmazott. A hallgató sá g tagjai Zsombó ró l, Szatymazró l, Szegedrő l é s Bordá nybó l é rkeztek. Szó esett ezen a té len tö bbek kö zö tt Rá kó czi Ferenc fejedelemrő l, a magyar Kiegyezé srő l, Klebelsberg Kunó tevé kenysé gé rő l, Weö res Sá ndor kö lté szeté rő l
é s Kodá ly Zoltá n né pzenei kapcsolatá ró l. Igen izgalmas elő adá sban ismerhettü k meg az arckoponyai beavatkozá st é s a fog
implantá ció t. Nagyon nagy é rdeklő dé st vá ltott ki az é letmentő
elektrosokk terá piá ró l szó ló elő adá s is. Megismerkedhettü nk
mé g a 3D nyomtatá ssal, kö zö sen csodá lkoztunk rá a fejlő dé s
gyorsasá gá ra. Nagyon szé p é s megható volt, amikor az elő adó k
- akik má r kö zel 30 é ve oktató i a Né pfő iskolá nak - beszé ltek a
szakmá juk kezdeteirő l, szakmá juk szereteté rő l é s hogy mit jelent szá mukra a Né pfő iskola. Egyö ntetű a vé lemé ny, hogy a
Né pfő iskola az eltelt é vek sorá n a bará tsá g igazi helyszın
́ e lett,
hiszen bará tok jö nnek a bará tokhoz kö zö s beszé lgeté sre, nagyon nagy tisztelettel fordulva egymá s felé . Azt is lá tni kell,
hogy az é vek folyamá n szá mos ok miatt vá ltozik a lé tszá m, de
az iskolá t fent kell tartani. Az elmú lt ké t é vben a bordá nyi hallgató k lé tszá ma is csö kkent, de remé ljü k, hogy ez mé g nö vekedhet, valamint a Né pfő iskola é s az hallgató sá g kapcsolata sem
vá ltozik. Kö szö net mindenkinek, aki fá radtsá got nem kım
́ é lve
vett ré szt a heti ké t alkalommal zajló elő adá sokon, hiszen

ezeken olyan dolgokat hallhattak, amelylyel valamennyien gazdagodhattak. Ké szü ljü nk kö zö sen a november 2-á n induló é vfolyamra! – a meghıv́ó t a Magyar Kultú ra
Lovagja cım
́ mel kitü ntetett Sipos Mihá ly,
a né pfő iskola „rektora” tová bbıt́ja valamennyi é rdeklő dő nek.
Szalai Antal - hallgató

Gyümölcsössel kapcsolatos tájékoztató

A NAK megbıźá sá bó l tisztelettel meghı-́
vom Ont a csoportos tá jé koztató ra. A rendezvé nyt má rcius 27-é n (kedden) 17:00
é s 18:00 kö zö tt tartjá k a Faluhá zban. Elő adó Tó th Andrá s. A tá jé koztató té má i kö zö tt szerepel a gyü mö lcsö s telepıt́é ssel
kapcsolatos vá ltozá sok, a gazdá lkodá si nap-

ló val kapcsolatos tudnivaló k é s a nitrá t
adatszolgá ltatá ssal kapcsolatos tudnivaló k. Ké rjü k ré szvé teli szá ndé ká t má rcius
26-ig (hé tfő ) jelezze a www.nak.hu portá lon az e-Irodá ba való bejelentkezé st kö vető en, vagy a toth.andras2@nak.hu cı-́
men vagy a 30/3273077 telefonszá mon!
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Marika néni 90 évesen is kitűnő egészségnek örvend
Februá r 24-é n Taná cs Gá bor nagykö zsé gü nk polgá rmestere kö szö ntö tte Ferrovics Istvá nné t 90. szü leté snapja alkalmá bó l. Marika né ni csalá dja kö ré ben vette á t az emlé klapot, az ajá ndé kokat é s fogadta telepü lé sü nk jó kıv́á nsá gait a Vadgesztenye é tteremben. Marika né ni 1928. februá r 26-á n szü lettet az ü llé si tanyavilá gban.
Szü lei mező gazdasá ggal foglalkoztak é s ebbő l tartottá k el 7 gyermekü ket. A má sodik vilá ghá ború ideje alatt é desapjuk tá vollé té ben rá juk maradt a gazdasá g fenntartá sa. 1949-ben kezdett el dolgozni az ü llé si szö vetkezetné l. 1952-ben fé rjhez ment Horvá th
Lajoshoz, akit 3 szé p egé szsé ges gyermekkel ajá ndé kozott meg.
Ugyanebben az é vben á tkerü lt a bordá nyi AFESZ boltba, ahonnan a 70-es é vekben á thelyezté k Szegedre. Igy
oda is kö ltö zö tt é s 1983-ban onnan vonult nyugdıj́ba. 1971-ben fé rjé t elveszıt́ette. Má sodik fé rje Ferrovics
Istvá n volt, de má r ő sincs az é lő k sorá ban. 1989-ben visszakö ltö zö tt Bordá nyba, ahol most is szıv́esen é l.
2006-tó l a Bordá nyi Borostyá n Dalkö r aktıv́ tagja. Megtudtuk tő le, hogy mindké t szü lő jé nek nagyon szé p
é nekhangja volt é s jó maga is nagyon szeret dalolni. Tisztá n emlé kszik arra, amikor napnyugtá k idejé n má r
csendesedett a kö rnyé k é s sokat é nekelt mikö zben az á llatokra vigyá zott. Mé g mindig nagyon jó é rzé ssel tö lti el annak emlé ke, ahogyan ebben az idő tá jban hallottá k egymá s é neklé sé t a szomszé d tanyá kon é lő kkel.
Marika né ninek jelenleg 9 unoká ja é s ugyancsak 9 dé dunoká ja van. Nagyon jó egé szsé gnek ö rvend, ritká n já r
orvoshoz, ső t nemigen kell gyó gyszereket sem szednie. Elmesé lte, hogy gyermekkorá ban is, ha meg voltak
fá zva, é desanyjuk nem az orvoshoz vitte ő ket, hanem a nyá r folyamá n szedett é s kiszá rıt́ott aká cfa virá gjá bó l
ké szıt́ett teá t kellett inniuk é s a torkukra hideg vizes borogatá st tettek mindaddig, mıǵ jobban nem lettek.
Marika né ni a má i napig vidá m, derű s ö nellá tó é letet é l.

Bemutatkozik a Községi Könyvtár új könyvtárosa
Telepü lé sü nkö n ú j kö nyvtá rost kö szö nthetü nk Lá szló Gergely
szemé lyé ben. Kicsit kifaggattuk, hogy tö bbet megtudhassanak
ró la olvasó ink.
Honnan jöttél és miket tanultál?
Szentesen szü lettem. Altalá nos iskolai, valamint kö zé piskolai
tanulmá nyaimat ebben a vá rosban vé geztem. Miutá n felvettek
az egyetemre Szegedre kö ltö ztem. Itt az SZTE Bö lcsé szettudomá nyi Kará nak informatikus kö nyvtá ros alapszaká n szereztem diplomá t, majd magyar nyelv é s irodalom mesterszakon
folytattam tanulmá nyaimat. Bá r az é let elsodort szü lő vá rosomtó l, de Szentes mindig is a szıv́em csü cske marad.
Mi ösztönzött arra, hogy a könyvtáros szakmát válaszd?
A magyar nyelv é s irodalom alapszakot szerettem volna vá lasztani, de sajnos erre a szakra nem nyertem felvé telt, ıǵy az
informatikus kö nyvtá ros alapszakon kezdtem meg tanulmá nyaimat. Ké ső bbiekben viszont rá jö ttem, hogy a kultú rakö zvetıt́é s ezen formá ja nagyon kö zel á ll hozzá m. Kedvenc tá rgyaim
kö zé tartozott az ıŕá s-, kö nyv- é s sajtó tö rté net é s az olvasá sszocioló gia. A kö zé piskolai pedagó gusok olvasá si szoká sairó l
ıŕtam szakdolgozatomat. Egy speciá lkollé gium sorá n lehető sé gem nyıĺt biblioterá piá s foglalkozá sokon ré szt venni. Az itt
kapott tudá sanyagot szeretné m majd hasznosıt́ani a Bordá nyi
Kö nyvtá rban is.
Milyen újításokat tervezel a könyvtárunkban?
Szeretné m né pszerű sıt́eni a magyar kortá rsirodalmat a telepü lé s olvasó i kö ré ben. Tová bbá tervezem biblioterá piá s foglalkozá sok megszervezé sé t is, ahol a iatalabb generá ció nak szá ndé kozom megmutatni az olvasá s ö rö mé t egy kis ö nismereti
já té kkal vegyıt́ve. Az é v folyamá n szeretné m elkalauzolni a bordá nyi iatalokat a slam poetry vilá gá ba is, ezé rt meghıv́tam egy
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kedves slammer bará tomat, aki workshopot fog tartani a kö nyvtá rban.
Mit szeretsz csinálni szabadidődben?
Szabadidő mben é nekes vagyok egy hard
rock zenekarban, melynek DUNGAREE a
neve. Az együ ttessel sű rű n koncertezü nk.
A tavasz folyamá n pé ldá ul ré szt veszü nk
egy euró pai turné n. Szeretek ú szni é s keré kpá rozni, valamint streetfoodot fogyasztani é s ké szıt́eni. A maradé k szabadidő mben pedig krimisorozatokat né zek.
Milyen könyveket szeretsz olvasni?
Szıv́esen olvasok kortá rs magyar irodalmat. Kedvenceim kö zé tartozik Pé terfy
Gergely, Dragomá n Gyö rgy, Cserna-Szabó
Andrá s é s Gerló czy Má rton. A kü lfö ldi
ıŕó k kö zü l elő szeretettel veszem ké zbe
Kurt Vonnegut, Chuck Palahniuk, Jack Kerouac é s Jo Nesbo regé nyeit.
Kö szö njü k az interjú t é s remé ljü k minné l
tö bben lá togatnak el a kö nyvtá rba!

Vegyen részt a 24 órás tollasmaratonon április 6-7-én
Ismé t kö zeleg amire má r nagyon sokan vá rtak, ké t hé t mú lva tollas maratont tartunk. Immá ron 6. alkalom,
hogy ö sszejö vü nk 24 ó rá ig tollasozni. Persze a cé l ismé t, hogy rekordot dö ntsü nk, bá r a tavalyi 352 fő t nehé z
lesz tú lszá rnyalni. Ez persze rajtatok is mú lik, terjesszé tek, osszá tok, hıv́jatok bará tokat, rokonokat, ismerő sö ket, tollas-fanatikusokat. Az idő pont: 2018. á prilis 6-7. Ugyanú gy lesz a menetrend, mint tavaly, tehá t pé ntek reggel 8-tó l szombat reggel 8-ig fog tartani, az á ltalá nos iskolá sok ezzel hozzá já rulva má r a tanó rá k keretein belü l kezdenek, majd a dé lutá ni edzé st kö vető en pé nteken dé lutá n 16:30-tó l szabad a terem mindenki
szá má ra. A „já té kszabá lyok” ugyanazok. Ha egyszerre sokan lenné nk, akkor mindenki megé rté sé t ké rjü k, ha
esetleg nem jutna azonnal pá lyá hoz. Itt mé gegyszer hangsú lyozná nk, hogy é pp ezé rt fontos, hogy jelezzetek,
hogy mikor tudtok jö nni. Ezt megtehetitek e-mailben a balirebek@citromail.hu-n, illetve telefonon Bá lint
Lá szló né Katiná l a 06-30/425-9122-es vagy Bá lint Rebeká ná l a 06-30/613-9062-es telefonszá mon.
Bálint Rebeka

Zádori-Molnár Ágoston:

Könyvtári felolvasóest

Vé rbe borul az é g, kihú nynak a fé nyek,
Az első szö g jobb csukló ba verve:
Nehezü l az Ember ia gyö trelme.
Borzong a fö ld, foszlik a lé lek.

2018. á prilis 11-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z
Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit,
felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea
mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

A negyedik szög

Vakká dermed a kopott remé ny,
Bal csukló ba vá g a má sodik szö g.
Roggyan az é let, a menny dö rö g,
Alá hull a lá zforró é gi fé ny.
Szé lnyű tte, vé n domb tetejé n
Harmadik szö g a lá bakba mar.
Ellobban a lé t, elernyed a kar,
A rideg halá l porlik feketé n.
Szent vé rt fakaszt a Longinus-lá ndzsa,
Ketté tö rö tt a kın
́ zó idő : ...vé ge....
Negyedik szö g Isten szö vetsé ge,
Hogy ö lé n a hű tlen embert megvá ltsa.

Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai: má rcius 27.;
á prilis 10.; á prilis 24.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai: á prilis 3.;
á prilis 17.

Március havi demográfia
Születés

„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!”
Veres Anna (Veres Gábor és
Gyuris Alexandra)

Házasságkötés
„S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek, várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!”
Berente Alexandra Orsolya és Ocskó László; Huszár
Bettina és Vőneki Balázs

Halálozás
„Nem érdemes sírni,
az igazi könny ritka,
Mosollyal szenvedni,
ez az élet titka.”
Magony Mihályné Kocsispéter Erzsébet (1947.);
Szíveri Imre (1936.); Kómár Mónika (1972.)
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Munkahelyi elsősegélynyújtó oktatás az ISZEK-ben
A „Csalá dbará t Munkahely” pá lyá zaton elnyert tá mogatá sbó l az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont
kollé gá i szá má ra alapfokú első segé lynyú jtó ké pzé s való sult meg inté zmé nyü nkben. A program cé lja az volt,
hogy munkatá rsaink tudá sa ú jabb ismeretekkel bő vü ljö n az első segé lynyú jtá s teré n, hogy ezá ltal a leghaté konyabb é s legszakszerű bb segıt́sé get tudjá k biztosıt́ani az esetlegesen rá szoruló k szá má ra pé ldá ul egy
rosszullé t vagy baleset eseté n. Az elmé leti ké pzé s ré szeké nt elsajá tıt́hattá k a korszerű első segé lynyú jtá s á ltalá nos szabá lyait, mó dszereit (pl.: segé lyké ré s, ú jraé leszté s ABC-je, vé rzé scsillapıt́á s, sebellá tá s, sé rü lé sek
é s rosszullé tek kezelé se, otthoni-, munkahelyi balesetek ellá tá sa). Szimulá ció s feladatokon keresztü l gyakorlati ismereteket szereztek a biztonsá gos első segé lynyú jtá s alapjairó l, valamint megismerkedtek az ú jraé leszté s techniká já val é s a fé lautomata de ibrillá tor haszná latá val. Ezú ton szeretné k kö szö netet mondani az
OxyVital Kft.-nek, valamint Nikovics Balá zs oktató nak a magas szın
́ vonalú é s gyakorlatorientá lt ké pzé s megvaló sıt́á sá é rt.
Farkasné Lippai Ágota/intézményvezető

Óvodai jótékonysági est

Februá r 17-é n rendezte az ó voda a má ra má r hagyomá nnyá vá lt Jó té konysá gi estjé t. A bá lt nagy elő ké szü letek elő zté k meg. Az ó vodai vezető sé g é s az ó vó nő k egyszerre szervezté k, tervezté k a dıśzıt́é st é s a
mű sort. Az ide é vben elő szö r vettem ré szt, mint szervező pedagó gus a bá lon. Legjobban a kö zö s tá ncot
vá rtam, melyet nagyon sok tervezé s é s pró ba elő zö tt
meg. Nagyon nagy izgalommal ké szü ltü nk é s szorgosan pró bá ltunk mindannyian. Az idei é v volt az első alkalom mikor az ó voda szinte minden dolgozó ja szın
́ padra á llt. Nagyon ö rü ltem, hogy nem csak mi dolgozó k ké szü ltü nk mű sorral, hanem idé n a szü lő k is ké szıt́ettek, egy nagyon ö tletes é s kü lö nleges tá ncot. Az idei bá lnak
a sportcsarnok é pü lete adott helyet, ahol nagyon sokan gyű ltü nk ö ssze. A remek zené t egé sz este a Rá cz Band
zenekar, a své dasztalos vacsorá t pedig Rá cz Gyö rgy é tterme szolgá ltatta. Az este vidá m hangulatban telt, a vendé gek é s a dolgozó k sokat tá ncoltak, mulattak együ tt. A vacsora utá ni tombolaá rusıt́á s sorá n rengeteg tombolá t adtunk el, melyeket é jfé l utá n sorsoltunk ki. Szeretné nk megkö szö nni az ó voda apraja é s nagyja nevé ben a felajá nlott tombola ajá ndé kokat, valamint a rengeteg segıt́sé get, melyet a bá l megvaló sıt́á sa sorá n kaptunk. Tombolatá rgyak é s má s felajá nlá sok teljes listá já t megtalá lhatjá k a www.bordany.com weboldalá n.
Dobó Hajnalka óvodapedagógus

Farsangi mulatságot tartottak Apraja-falván
Az idei é vben a farsangi mulatsá g februá r 20-á n kerü lt megrendezé sre, amit a gyerekek minden é vben nagy
izgalommal vá rnak. A hangoló dá st má r hetekkel ezelő tt megkezdté k a csoportok, ahol a gyerekek á larcokat,
bohó cokat é s kü lö nbö ző farsangi dıśzeket ké szıt́ettek, amik az ó voda folyosó it , csoportszobá it dıśzıt́etté k. A
mulatozá st megelő ző napon ellá togatott hozzá nk a Lé ghajó Tá rsulat, amely a Tü csö k é s a Hangya cım
́ ű meseelő adá st mutatta be a kicsik é s a nagyok ö rö mé re. Vé gü l elé rkezett a vá rva vá rt nap, amikor a gyerekek a sokat emlegetett jelmezü k mö gé bú jhattak. Farsang napjá n a Tü csö k csoportosok kö zhıŕré kiá ltottá k csoportró l-csoportra já rva, hogy szeretné k kö zö sen elű zni a té lboszorká t é neklé ssel, kolompolá ssal. A rossz idő miatt
idé n nem tudtunk az udvarra kimenni ezé rt a Napsugá r é s a Katica csoportot nyitottuk ö ssze a mulatozá s
idejé re. A gyerekeknek a tavasztü ndé rek segıt́ettek a té lboszorka
elű zé sé ben. Miutá n elkergettü k,
Az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de felhıv́ja a tisztelt szü lő k igyelmé t, mindenki a sajá t csoportjá ban muhogy a 2018/2019-es nevelé si é vre a beiratkozá s 2018. á prilis 16. é s latozott tová bb, ahol elfogyasztá s17-é n 8-17 ó rá ig tö rté nik. A gyermek abban az é vben, amelynek au- ra kerü lt a farsangi fá nk, amelyet
gusztus 31. napjá ig a harmadik é leté vé t betö ltö tte, a nevelé si é v kezdő idé n is Joó Ká lmá nné Valika é s Gonapjá tó l legalá bb napi né gy ó rá t kö teles ó vodai nevelé sben ré szt venni dó né Fehé r Eva ké szıt́ett. Ezú ton
a 2011. é vi CXC. tö rvé ny a nemzeti kö znevelé s alapjá n. A beiratkozá s- is szeretné nk Nekik mé g egyszer
hoz szü ksé ges dokumentumok: a gyermek lakcım
́ ká rtyá ja é s TAJ ká r- megkö szö ni a inom fá nkokat, totyá ja, szü leté si anyakö nyvi kivonat, a szü lő lakcım
́ ká rtyá ja é s szemé lyi vá bbá a szü lő knek is a segıt́sé get a
igazolvá nya. Nem magyar á llampolgá r eseté n tartó zkodá si jogcım
́ é t felajá nlott gyü mö lcsö ké rt.
igazoló okirat, kereső tevé kenysé g igazolá sa.
Tücsök csoport

Óvodai és bölcsődei beiratkozás
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Friss híreink az általános iskola mindannapjaiból
Tanulóink versenyeredményei
Februá r 13-á n dé lutá n iskolai né pdalé neklé si verseny kerü lt
megrendezé sre, melynek szervező je Kiss Csillag Anna volt. Az
esemé ny eredmé nyei a kö vetkező ké ppen alakultak az I. Korcsoport 1-2.osztá lyosok kö ré ben: 1. Czombos Anett (1 o.) – felké szıt́ő taná ra Lajkó né Forrai Szilvia – é s Fü lö p-Taná cs Zoé
(2.a) - felké szıt́ő taná ra Tó thné Tombá cz Gabriella; 2. Fá biá n
Hanna (2.a) -felké szıt́ő taná ra Tó thné Tombá cz Gabriella; 3.
helyezett: Lippai Csenge (1.o) - felké szıt́ő taná ra Lajkó né Forrai Szilvia. II. Korcsoport 3-4.osztá lyosok kö zö tt: 1. helyezett
Mé szá ros Vivien (3.a) - felké szıt́ő taná ra Só lyá né Sá rkö zi Agnes - é s Komjá ti Tamara Melissza (4.o) - felké szıt́ő taná ra Kiss
Csillag Anna. Kü lö ndıj́ban ré szesü ltek Dá niel Gergő (2.a) - felké szıt́ő taná ra Tó thné Tombá cz Gabriella - é s Czé kus Zoé (3.a)
é s Palotá s Lá szló (3.a) - felké szıt́ő taná ra Só lyá né Sá rkö zi Agnes.
Má rcius 5-é n versmondó versenyen mé rté k ö ssze tudá sukat az
alsó tagozatosok, amelyen az alá bbi eredmé nyek szü lettek az
1-2. osztá lyosok kategó riá já ban: 1. Nó grá di Blanka (1. o.), Fü lö p-Taná cs Zoé (2.a) é s Hő dö r Dá vid Zalá n (2.a); 2. Hó di Nó ra
Ramó na (2.a) é s Czombos Anett (1. o.); 3. Stadler Hanga Eszter
(2.b). Emlé klapot kaptak: Fá biá n Bence (2.a), Petá k Hanna
(2.b), Bó ta Má té Valentin (2.b) é s Gyé má nt Gergő (2.b). A 3-4.
osztá lyosok kategó riá já ban: 1. Frank Hanna (3.b), Mé szá ros
Vivien (3.a) é s Verok Daisy (4.osztá ly); 2. Czé kus Zoé (3.a),
Má rki Evelin (3.b), Sá ndor Anna (3.b). 3. Aknai Dá vid (3.a), Szabó Eszter (3.a). Emlé klapot kaptak: Bé res Regina (3.b), Ajtai Virá g Regina (3.a), Hegedü s Viktó ria (3.b), Kapá s Martin (3.a),
Halá szi Dá vid (3.a), Vá ri Pé ter (4. o.), Ká dá r-Né meth Marcell (4.
o.) A felső tagozat má rcius 26-á n tartja a szavaló versenyé t.
Má rcius 7-é n há zi matematika verseny volt iskolá nkban. A kisté rsé gi matematika versenyre az 1-2. helyezettek jutottak tová bb. Felké szıt́ő taná rok: Tö rö k Tilda, Sá ndor Mó nika, Petá kné
Tó th Sá ra. 5. osztá lyban: 1. Sá ndor Má rton (5.a); 2. Szabó Noé mi (5.b); 3. Bó ta Emil Benjamin (5.a), Dobó Norbert (5.b), Farkas Eszter (5.a) é s Juhá sz Enikő (5.b). 6. osztá lyban: 1. Gyuris
Má rk Zsolt (6.b); 2. Gé mes Bence (6.b); 3. Arva Bence (6.a) é s
Lippai Gergely (6.a). 7. osztá lyban: 1. Hő dö r Zoltá n; 2. Sipos Julia; 3. Ruti Zoltá n. 8. osztá lyban: 1. Má rta Dá niel; 2. Tó th Luca; 3.
Lajkó Bianka.
A Kazinczy-verseny iskolai forduló já nak helyezettjei 5-6. osztá lyos tanuló ink kö ré ben: 1. Nagy Natá lia (5.a); 2. Tapodi Nikolett (6.a), Szabó Noé mi (5.b); é s Csillag Eszter (6.b); 3. Deme
Lilien Hanna (6.a); Frank Dó ra (5.b) é s Nó grá di Gergő (5.b). Ebben a korcsoportban kü lö ndıj́ban ré szesü lt Farkas Eszter (5.a).
Felké szıt́ő taná raik voltak Hő dö r Zoltá nné é s Hegedű sné Gyuris Katalin. A 7-8. osztá lyosok eredmé nyei: 1. Heintz Petra
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(7.o); 2. Gá bor Zalá n Sá ndor (7.o) é s Nagy
Beá ta (7.o); 3. Ková cs Pé ter Attila (7.o). A
terü leti versenyre tová bbjutott Heintz
Petra, ott 3. helyezé st é rt el. Felké szıt́ő taná ra Lippai Judit volt.
Diá kjaink 03. 10-é n Rá kó czifalvá n ré szt
vettek a tollaslabda Diá kolimpia Dé l-Alfö l-di regioná lis terü leti dö ntő jé n, ahol az
alá bbi eredmé nyek szü lettek I. korcsoportban: - lá ny - 1. Sá ndor Anna; 2. Frank
Hanna; - iú - 3. Sá ndor Bertalan. II. korcsoport: - lá ny - 1. Ková cs Bernadett; - iú
- 7. Ká dá r-Né meth Marcell. III. korcsoport: - lá ny - 7. Nagy Beá ta; - iú - 1. Bakó
Amadé ; 3. Hő dö r Zoltá n. IV. korcsoport lá ny – 1. Vé r Zsó i; 3. Vé r Fanni; 3. Tó th Luca; - iú – 3. Ková cs Pé ter; 6. Preda Adá m;
7. Fodor Má rk. V. korcsoport: - lá ny – 2.
Bakacsi Nikolett; 3. Boronkai Fruzsina.
VI. korcsoport: - lá ny – 1. Czé kus Rená ta.
A versenyző ket Bá lint Lá szló né ké szıt́ette fel. Má rcius 23-24-é n lesz Kiskunfé legyhá zá n a diá kolimpia orszá gos forduló ja, ahová minden korcsoport első há rom helyezettje tová bbjut.
Iskolá nk hagyomá nyosan ré szt vesz a
Bendegú z Akadé mia NyelvESZ versenyé n, amelynek megyei forduló ja má rcius 23-á n Szegeden lesz, amelyre az alá bbi
tanuló k jutottak tová bb: Palotá s Lá szló
Abel (3.a) - felké szıt́ő taná r Só lyá né Sá rkö zi Agnes; Gé mes Bence (6.b) - felké szı-́
tő taná r Hegedű sné Gyuris Katalin; Lajkó Bianka (8. o.) - felké szıt́ő taná r Hegedű sné Gyuris Katalin; Lippai Fanni (8. o) felké szıt́ő taná r Hegedű sné Gyuris Katalin; Tó th Luca (8. osztá ly) - felké szıt́ő taná r Hegedű sné Gyuris Katalin; Heintz
Petra (7. o.) - felké szıt́ő taná r Lippai Judit; Hő dö r Zoltá n (7. o.) - felké szıt́ő taná r
Lippai Judit.

A Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Kisteleki, Mó rahalmi é s Szegedi Já rá si Hivatala a 2018/2019. tané vi
á ltalá nos iskolai beiratkozá s idő pontjait egysé gesen az alá bbiak szerint hatá rozta meg: 2018. á prilis 12.
(csü tö rtö k) 8:00-19:00 ó ra kö zö tt é s 2018. á prilis 13. (pé ntek) 8:00-18:00 kö zö tt. A beiratkozá shoz szü ksé ges dokumentumok é s tová bbi informá ció k megtekinthető ek a www.bordany.com-on.
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Egészséges táplálkozásról kaptunk tájékoztatót Dr. Frányó Ildikótól
Iskolá nkban má rcius 10-é n Dr. Frá nyó Ildikó há ziorvos tartott elő adá st a gyerekeknek az egé szsé ges
tá plá lkozá s fontossá gá ró l é s a helytelen tá plá lkozá ssal kapcsolatos betegsé gekrő l, egé szsé gkocká zatokró l.
Az egé szsé ges é letmó dot né pszerű sıt́ő programokat Bordá nyban az EFOP-1.8.5-17-2017-00017 szá mú nyertes pá lyá zat kereté ben a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny inanszıŕozza. A rendezvé nyen ké szü lt fotó kat megtekinthetik az iskolabordany.hu/galeria linken.

Tájékoztató a 2018. április 8. napjára kitűzött
országgyűlési képviselő választásról
Tisztelt Vá lasztó polgá rok, mint ismert, Magyarorszá g Kö ztá rsasá gi Elnö ke a 2/2018. (I. 11.) KE hatá rozatá ban az Orszá ggyű lé si ké pviselő k vá lasztá sá t 2018. á prilis 8. napjá ra tű zte ki.
A vá lasztá si eljá rá si tö rvé ny alapjá n a vá lasztá s egyforduló s.
Mandá tumot az a jelö lt szerez, aki a legtö bb é rvé nyesen leadott
szavazatot kapta, fü ggetlenü l a megjelentek szá má tó l. A vá lasztá s eredmé nyeké nt 199 parlamenti ké pviselő (106 orszá ggyű lé si egyé ni vá lasztó kerü leti ké pviselő é s 93 orszá ggyű lé si ké pviselő orszá gos listá ró l) kerü lhet be a Parlamentbe. A 2018. á prilis 8. napjá ra kitű zö tt orszá ggyű lé si ké pviselő k vá lasztá sá nak, hatá ridő inek é s hatá rnapjainak megá llapıt́á sá ró l szó ló 3/
2018. (I.11.) IM rendelet alapjá n az alá bbiakró l adok tá jé koztatá st.
Választási szervek:
1. helyi Választási Iroda (HVI) - A vá lasztá si irodá k a vá lasztá sok elő ké szıt́é sé vel, szervezé sé vel, lebonyolıt́á sá val, a vá lasztó polgá rok, a jelö ltek é s a jelö lő szervezetek tá jé koztatá sá val, a
vá lasztá si adatok kezelé sé vel é s a vá lasztá s technikai felté teleinek biztosı́tá sá val ö sszefü ggő feladatokat ellá tó vá lasztá si
szervek.
Bordányi HVI elérhetőségei: HVI vezető : Dr. Fodor Akos jegyző ,
HVI cım
́ e: Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal 6795 Bordá ny, Benke Gedeon u. 44., telefonszá ma: 62/588-510. E-mail cım
́ e:
bordany@bordany.hu. HVI vezető -helyettes: Gyé má nt Eva, telefonszá ma: 62/588-514, e-mail cım
́ e: vasne@bordany.hu.
2. Választási Bizottságok: A vá lasztá si bizottsá gok a vá lasztó polgá rok fü ggetlen, kizá ró lag a tö rvé nynek alá rendelt szervei,
amelyeknek első dleges feladata a vá lasztá si eredmé ny megá llapıt́á sa, a vá lasztá sok tisztasá gá nak, tö rvé nyessé gé nek biztosıt́á sa, a pá rtatlansá g é rvé nyesıt́é se é s szü ksé g eseté n a vá lasztá s tö rvé nyes rendjé nek helyreá llıt́á sa. Az orszá ggyű lé si ké pviselő -vá lasztá son minden szavazó kö rben szavazatszá mlá ló bizottsá g (SzSzB) mű kö dik. A bizottsá gok vá lasztott é s megbı-́
zott (delegá lt) tagokbó l á llnak.
Szavazókörök és bizottságok helye, címe: 1. szá mú szavazó kö r:
6795 Bordá ny, Park té r 1. (Faluhá z, Rendezvé nyterem); 2. szá mú szavazó kö r: 6795 Bordá ny, Park té r 1. (Faluhá z, Biztos Kezdet Klub); 3. szá mú szavazó kö r: 6795 Bordá ny, Park té r 1.
(Faluhá z, Kö nyvtá r). A szavazó kö rö k akadá lymentesıt́ettek. A
telepü lé si szintű lakó hellyel rendelkező vá lasztó polgá rok, tová bbá az á tjelentkezé ssel szavazó k szá má ra kijelö lt szavazó kö r a 001. szavazó kö r.
Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, mozgóurna igénylése: 1. Ha a vá lasztó polgá r a
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pü lé sen tartó zkodik, á tjelentkezé ssel szavazhat. A ké relmet a magyarorszá gi lakcı-́
me szerinti HVI-hez legké ső bb 2018. á prilis 6-á n (pé nteken) 16.00 ó rá ig lehet benyú jtani. Atjelentkezé skor a lakó hely szerinti jelö ltre lehet szavazni.
2. Az a magyarorszá gi lakcım
́ mel rendelkező vá lasztó polgá r, aki a szavazá s napjá n, kü lfö ldö n szeretne é lni a vá lasztó jogá val, kü lké pviseleten adhatja le szavazatá t. A kü lké pviseleti né vjegyzé kbe tö rté nő felvé telt legké ső bb 2018. má rcius 31.é n 16.00 ó rá ig lehet ké rni a magyarorszá gi lakcım
́ e szerinti HVI-tő l.
3. Az a vá lasztó polgá r, aki valamely nemzetisé ghez tartozó nak vallja magá t, é s
nemzetisé gi vá lasztó polgá rké nt kı́vá n
szavazni, annak 2018. má rcius 23-á n
16:00 ó rá ig kell ké rnie a nemzetisé gi né vjegyzé kbe való felvé telé t. Ez esetben pá rtlistá ra nem, csak a nemzetisé gi orszá gos
ö nkormá nyzata á ltal á llıt́ott listá ra szavazhat (az egyé ni jelö lt mellett).
4. Az a vá lasztó polgá r, aki a szavazó kö ri
né vjegyzé kben szerepel, de egé szsé gi á llapota, fogyaté kossá ga miatt nem tud
megjelenni a szavazó helyisé gben, 2018.
á prilis 6-á n 16.00 ó rá ig mozgó urná t igé nyelhet a HVI-né l. A szavazá s napjá n mozgó urná t ké rni a szavazatszá mlá ló bizottsá gtó l lehet, legké ső bb 15:00 ó rá ig.
5. Ha a vá lasztó polgá r a szavazá s napjá n a
lakó helyé tő l elté rő telepü lé sen tartó zkodik, erre a cım
́ re is igé nyelhet mozgó urná t, de az esetben elő szö r á t kell jelentkeznie, é s az á tjelentkezé st kö vető en lehet mozgó urná t ké rni! A sorrendet minden esetben szıv́eskedjenek betartani.
Az á tjelentkezé ssel, kü lfö ldö n tö rté nő szavazá ssal, mozgó urná val, illetve a kö zponti né vjegyzé kkel kapcsolatos ké relmek
formanyomtatvá nyai elé rhető ek szemé lyesen a HV I-né l, valamint a www.valasztas.hu é s a www.bordany.com weboldalon. A ké relem benyú jtható szemé lyesen

az á llandó lakó hely vagy a bejelentett
tartó zkodá si hely szerinti HVI-né l, vagy
bekü ldhető levé lben a HVI-hez, illetve
elektronikus ú ton a valasztas.hu honlapon (online vagy ü gyfé lkapun a www.
magyarorszag.hu ) keresztü l.
Választási kampány
2018. februá r 17. napjá tó l 2018. á prilis
8. napjá n 19:00 ó rá ig tart. A szavazó helyisé get magá ban foglaló é pü letnek a
szavazó helyisé g megkö zelıt́é sé t szolgá ló
bejá ratá tó l szá mıt́ott 150 mé teres tá volsá gon belü l – kö zterü leten – vá lasztá si
kampá nytevé kenysé g, a szavazá s napjá n
nem folytatható . 2018. á prilis 8. napjá n
vá lasztá si gyű lé s nem tartható , politikai
reklá mot nem lehet kö zzé tenni. A kö zvé lemé ny-kutatá st vé gző szemé ly abba az
é pü letbe, amelyben a szavazó helyisé g
van, 2018. á prilis 8. napjá n nem lé phet
be. Az é pü letbő l kilé pő k megké rdezé sé vel ké szıt́ett kö zvé lemé ny-kutatá s eredmé nyé t csak 2018. á prilis 8.-á n 19.00 ó ra
utá n szabad nyilvá nossá gra hozni. Plaká t
a kampá nyidő szakban az alá bbiakban
meghatá rozott kivé telekkel – korlá tozá s
né lkü l elhelyezhető . A vá lasztá si plaká t
elhelyezé sé re vonatkozó korlá tozá sok, tilalmak:
Epü let falá ra, kerıt́é sre plaká tot elhelyezni kizá ró lag a tulajdonos, bé rlő , illető legá llami vagy ö nkormá nyzati tulajdonban
lé vő ingatlan eseté n – a vagyonkezelő i
jog gyakorló já nak hozzá já rulá sá val lehet.
Egyes kö zé pü leteken vagy a kö zterü let
meghatá rozott ré szé n plaká t, illetve ó riá splaká t elhelyezé sé t a helyi ö nkormá nyzat, a fő vá rosban a fő vá rosi ö nkormá nyzat mű emlé kvé delmi, kö rnyezetvé delmi
okbó l rendeletben megtilthatja.
Allami vagy ö nkormá nyzati ható sá g elhelyezé sé re szolgá ló é pü leten vagy azon
belü l plaká tot elhelyezni tilos.
A vá lasztá si kampá nyt szolgá ló ö ná lló
hirdető -berendezé s elhelyezé sé re, valamint az ó riá splaká tok vonatkozá sá val a
kö zterü let-haszná latró l szó ló jogszabá lyokat kell alkalmazni.
A plaká tot ú gy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje má s jelö lt vagy jelö lő szervezet plaká tjá t, é s ká rokozá s né lkü l eltá volıt́ható
legyen. A plaká tot az aki elhelyezte, vagy
akinek é rdeké ben elhelyezté k, a szavazá st kö vető 30 napon belü l kö teles eltá volıt́ani, vagy ennek elmaradá sa eseté n
az eltá volıt́á s kö ltsé gé t viselni.

Szavazás
Szavazni 2018. á prilis 8. (vasá rnap) 6.00 ó rá tó l 19.00 ó rá ig lehet szemé lyesen a vá lasztá si é rtesıt́ő ben megjelö lt szavazó kö ri
helyisé gben, vagy mozgó urná val. A szavazó helyisé gben é s
mozgó urná val az a vá lasztó polgá r szavazhat, aki a szavazó kö ri
vagy a mozgó urná s né vjegyzé kben szerepel, é s é rvé nyes fé nyké pes okmá nyá val (szemé lyi igazolvá ny – „ré gi tıp
́ usú ”, illetve
ká rtya formá jú szemé lyazonosıt́ó igazolvá ny-, vezető i engedé ly, ú tlevé l) igazolja szemé lyazonossá gá t, tová bbá lakcım
́ é t é s
a szemé lyi azonosıt́ó já t („ré gi tıp
́ usú ” szemé lyazonosıt́ó igazolvá ny, illetve a lakcım
́ et é s szemé lyi azonosıt́ó t igazoló ható sá gi igazolvá ny, illetve igazolá s, ható sá gi bizonyıt́vá ny a szemé lyi azonosıt́ó jelrő l). Fontos: Ervé nyes okmá nyok bemutatá sa
né lkü l a vá lasztó jog gyakorlá sá ra nincs lehető sé g, ennek é rdeké ben az okmá nyok é rvé nyessé gi idejé t a szavazá skor ellenő rzik! Felhıv́om a vá lasztó polgá rok igyelmé t, hogy szemé lyes
okmá nyaik é rvé nyessé gé t miné l elő bb ellenő rizzé k, é s amenynyiben szü ksé ges a há tralé vő idő ben az okmá nyok pó tlá sá ró l
gondoskodjanak. A vá lasztó polgá r a szavazá sra lebé lyegzett
szavazó lapokat é s borıt́é kot kap, melyek á tvé telé t a né vjegyzé ken alá ıŕá sá val igazolja. A szavazó lapokon egy listá ra, é s egy
egyé ni jelö ltre lehet szavazni. Ervé nyesen szavazni csak a hivatalos szavazó lapon szereplő jelö ltre, listá ra lehet, a jelö lt, illetve lista neve melletti/feletti kö rbe tollal ıŕt ké t, egymá st metsző vonallal (pl.: X vagy +). Az orszá ggyű lé si vá lasztá sokkal
kapcsolatos felvilá gosıt́á sé rt a HVI-hez fordulhatnak a jelzett
elé rhető sé geken, valamint tová bbi informá ció k elé rhető ek a
www.valasztas.hu weblapon.
Dr. Fodor Ákos / HVI vezető

Bordány a jövőbe fektet és ezt sikerrel teszi

A mező gazdasá g korszakvá ltá s elő tt á ll, tavaly 33%-kal nö vekedtek a beruhá zá sok, megé rkezett a digitalizá lá s korszaka,
ami sok ú j é s izgalmas lehető sé get nyit meg az á gazat elő tt –
mondja B. Nagy Lá szló , a Csongrá d megyei 2. szá mú egyé ni vá lasztó kö rzet ké pviselő je é s ké pviselő jelö ltje.
A Homokhá tsá g, mindig speciá lis helyzetben volt, a té rsé gben
rossz minő sé gű a termő fö ld, a homok mindö ssze 3-6 aranykoroná s. A jö vő nagyban fü gg attó l, hogy az itt é lő k milyen fejleszté seket tudnak vé gigvinni. A terü let legnagyobb problé má ja a
kevé s vıź, mely né lkü l a termelé s esé lytelen, a csapadé keloszlá s a Homokhá tsá gban hektikus. - A jelenlegi termelési struktúra lassan meghaladott lesz, a jövő a modern számítógépes
technológiák bevezetése a mezőgazdaságban - mondja a
politikus.
Bordá ny tipikus homokhá tsá gi telepü lé s, annak minden szé psé gé vel, Szegedhez kö zel van, ıǵy a helyi munkaerő nagy ré sze
ingá zik. Fontos, hogy a telepü lé s ké pes legyen arra, hogy fejleszté sekkel, munkahely-teremté ssel 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 Lá szló . A telepü lé s egyik legnagyobb gondja, hogy ö regszik a lakossá ga, a iatalok elhagyjá k,
tanulnak, vagy má shol é rvé nyesü lnek kö nnyebb munká val. Az
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egy é letre szó ló gazdá lkodá si formá t egyre kevesebben vá llaljá k be, é s nem csak a izikai munka miatt, hanem mert egyre kevé sbé é ri meg. - Száz forint árbevételből 30-40 éve megmaradt 50-60 forint, mára ez már
kevesebb, mint 10 - hangsú lyozza az agrá r- é s bankszakember, hozzá té ve, az alacsony jö vedelmező sé g el-tá ntorıt́ja a iatalokat. Bordá ny ezzel együ tt elő re tekint é s a jö vő be fektet – az elnyert tö bb mint 380 millió forintos pá lyá zati pé nzbő l jelentő s ö sszeget az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de fejleszté sé re fordıt́anak. A zö ld
vonal jegyé ben a polgá rmesteri hivatal, valamint az Adá m Jenő Iskola energetikai korszerű sıt́é se való sul
meg, ez 150 millió forint kö rü li ö sszeget jelent. Jut igyelem é s pé nz a turizmusra, vagyis az Os-Bordá ny ré gé szeti park é s szarmata falu rekonstrukció já ra 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 Lá szló .

Virágvasárnap - Nagyhét - Húsvét ünnepe
Virágvasárnap – má rcius 25. 9:30 A liturgia kereté ben tö rté nik a barkaszentelé s. A barkaszentelé s é s a kö rmenet sorá n já tszó dik le elő ttü nk virá gvasá rnap jelentő s esemé nye: a liturgia első fele Jé zus dicső sé ges
jeruzsá lemi bevonulá sá t jelenıt́i meg, amikor a né p ujjongva, hozsanná zva, pá lmaá gakkal kezé ben siet
Krisztus elé , akit a pap szemé lyé ben é s a kö rmeneti keresztben kell lá tnunk. A szentmise olvasmá nyai pedig
má r Urunk szenvedé sé t é s kereszthalá lá t jelenıt́ik meg.
Nagycsütörtök – ü nnepi szentmise: má rcius 29. 16:00 A szentmise az utolsó vacsorá t hozza a jelenbe, amikor Jé zus szereteté nek jelé t adva megalapıt́ja az egyhá zi rend é s az eukarisztia szentsé gé t.
Nagypéntek (szigorú bö jt) – má rcius 30. 15:15 Keresztú t egyhá zkö zsé gü nké rt 16:00 ü nnepi istentisztelet:
Urunk halá lá nak emlé knapja. E napon nincsen szentmise, mert ma maga az ö rö k Fő pap mutatta be vé res á ldozatá t a kereszt oltá rá n: igeliturgia, ü nnepé lyes kö nyö rgé sek, hó dolat a kereszt elő tt, szentá ldozá s, imá dsá g a szentsıŕná l.
Nagyszombat – má rcius 31. Urunk sıŕban nyugová sá nak
napja. A templom egé sz nap nyitva á ll, hogy imá dsá gos lé lekkel felkereshessü k a szentsıŕt. 18:00 Hú své t vigıĺiá ja:
tű zszentelé s a templom elő tt, hú své ti ö rö mhirdeté s, ó szö vetsé gi olvasmá nyok, a mise első ré sze, keresztvıźszentelé s, a mise má sodik ré sze, kö rmenet.
A szentmisé re hozzunk gyertyá kat, melyet a bevonulá sná l
é s a kö rmenet alatt gyú jthatunk meg.
Húsvétvasárnap – ü nnepi szentmise - á prilis 1. 9:30 ,,Ez
az a nap, melyet az Ur szerzett né kü nk, ö rvendezzü nk é s
vigadjunk rajta''. Felé rtü nk a győ zelem hegyé re, a vilá gossá g győ zö tt a sö té tsé g felett, az é let a halá l felett. Elkezdő dö tt a hú své ti idő szak, mely ö tven napig tart. Pü nkö sd
ü nnepé vel, a Szentlé lek kiá radá sá val zá rul.
Húsvéthétfő – á prilis 2. 9:30 Az evangé liumban szereplő
asszonyok a feltá madá s ö rö mhıŕé vel szaladnak a tanıt́vá nyokhoz, mikö zben talá lkoznak a Feltá madottal. Legyü nk
mi is a feltá madá s ö rö mé nek hirdető i!

Egyházközségi zarándoklat
Az ő szi egyhá zkö zsé gi zará ndoklat helye é s idő pontja:
Melk – Mariazell, 2018. októ ber 5-7. Tová bbi ré szletek,
informá ció k a templomi hirdető tá blá n olvasható ak.

TESZ - VESZ TAVASZ szombaton
Má rcius 24-é n, 9 ó rá tó l 13 ó rá ig a templomunkban é s a
plé bá nia udvará n zajló tavaszi munká latokhoz vá runk
minden segıt́ő szá ndé kú iatalt é s felnő ttet, hogy a kö zö sen vé gzett munká nk ré vé n megszé pü lhessen plé bá niá nk kö rnyé ke.
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1% segítség 100% szeretet
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Karitászt Támogató
Alapítvány javára! Az Alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó, betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja. Az 1% felajánlásával Ön a leginkább segítségre szoruló, elesett
emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy az pénzébe vagy fáradságába kerülne. Karitászt Támogató Alapítvány Adószám: 19666275-1-43

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

PIETAS

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129

ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Kis helyen is sok zöldséget termelhetünk a kertben
Segély helyett munka a mi településünkön is
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a szociá lis tá mogatá sok nagy ré szé t má r tö bb é ve nem ké szpé nz vagy
utalvá nyok formá já ban biztosı́tja a rá szoruló knak, hanem termé szetben, ı́gy pé ldá ul termé ny tá mogatá sokat ad. Tö bb é ve a kö zmunkaprogramban megtermelt burgonya kerü l kiosztá sra. A fenti szellemisé gben kerü lt kidolgozá sra a segé ly helyett munka program, ahol arra biztatjuk a rá szoruló kat, hogy mű veljé k
meg konyhakertjü ket, termeljé k meg a há z kö rü l az é ves zö ldsé gmennyisé get. Nagyjá bó l 130 né gyzetmé ternyi kert má r elegendő annyi zö ldsé g megtermelé sé hez, amennyi elé g egy né gytagú csalá dnak. Rá adá sul organikus mó don, azaz vegyszerek alkalmazá sa né lkü l termelhetü nk. A lé nyeg a nö vé nytá rsıt́á sban rejlik,
amelyhez rajzos tervezé si segıt́sé get is ad kezdő dnek é s haladó knak is az ö nkormá nyzat.
Azt vizsgá ltuk, hogyan lehet a legtö bbet
kihozni a há ztá ji kertbő l. A magyar kerté szeti szakirodalom
kö rü lbelü l 150-200
né gyzetmé teres vetemé nyest javasol egy
né gytagú csalá d szá má ra. Ugyanerre a
cé lra a 40 né gyzetmé tert is elegendő nek talá lta egy internetes
kerttervező szoftver,
az amerikai Smart
Gardener, amely igyelembe veszi az idő belisé get is azaz, hogy
betakarıt́á s utá n az á gyá sba ismé t lehet ü ltetni. A kü lö nbsé g az
organikus szemlé letben rejlik, amelynek egyik alappillé re a nö vé nytá rsıt́á s. Ez lehető vé teszi a vetemé nyesá gyá sok megosztá sá t, azaz megfelelő tá rsıt́á sban a nö vé nyek sokkal kisebb terü leten ü ltethető k, mert tá plá ljá k, vé dik é s serkentik egymá st. Az ö sszeá llıt́ott anyagban ehhez a kerté szkedé si mó dszerhez adnak tippeket, kerttervvel, ü lteté si ajá nló val a fontosabb zö ldsé g-fű szer tá rsıt́á sok bemutatá sá val. A tervezet szerint az
elé rhető hozam a napi zö ldsé gfogyasztá st fedezi. Erdemes tehá t kihaszná lni a há z kö rü l adó dó né gyzetmé tereket, hiszen itt meg lehet termelni 200-240 kilogramm zö ldsé get az egé sz csalá dnak, é s ha a kert beindul,
mé g tö bbet is. Akit é rdekel a kidolgozott vetemé nyeskert program, az á tveheti a tá jé koztató kiadvá nyt a
Polgá rmesteri Hivatal ü gyfé lszolgá latá n!

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

A szavazás 6:00-tól 19.00 óráig tart.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2018. április 17. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. április 27. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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Győzelem a Sándorfalva ellen
Áprilisban lesz újra hazai meccs

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

A február 25-én, vasárnap délután rendezett Foliaplast-Bordány SK Zsombó SE találkozóval elrajtolt csapataink számára a 2017/18-as labdarúgó 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 beköszöntő téli időjárás miatt elmaradt Megyei I. osztályú együttesünk idegenbeli Szentes elleni mérkőzése. A találkozót április 11-én pótolják a felek.
Március 11-én, a forduló rangadóján fogdta a BSK csapata az élmezőnyhöz tartozó Algyő gárdáját. Az első félidőben helyzetekig eljutott a gárda, azonban a félidő lefújása előtt megszerezték a vezetést az algyőiek.
A fordulás után két fegyelmezetlenség megpecsételte az együttes sorsát, két gólos vereséget szenvedtünk. Március 18-án, vasárnap a mindenkire roppant veszélyes Sándorfalva vendége volt a Foliaplast-Bordány. A kilencven perc során végig egységes volt a társaság, nagyot küzdöttünk és K. Tóth szépsgédíjas találatával egy gólos sikerrel zártuk a mérkőzést. 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, idegenben a szebb napokat megélt Kisteleki TE vendégei voltak Nógrádiék. A kemény csatát hozó mérkőzésen nem találtak kapuba a játékosok, így gól nélküli döntetlennel fújták le a sípmesterek a találkozót.
Hétvégén a Petőfi utcai sportpályán lett volna mérkőzés, azonban a hatalmas esőzés miatt a pálya nem volt alkalmas játékra, így elmaradt az
Algyő II elleni derbi. Rácz Zoltán legénysége legközelebb március 24én, szombaton 15:00 órától a Sándorfalva II vendége lesz. A gárda jelenleg 10. helyen áll a tabellán.
U19-es csapatunk is megkezdte tavaszi szereplését, Puskás István tanítványai tavaszi első mérkőzésükön, Domaszéken 5-2-re diadalmaskodtak 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 hatodik pozíciót foglalják el a táblázaton.
Női együttesünk menetrendjébe is beleszólt az időjárás, hiszen vasárnap Csengelén lett volna jelenése Rácz Tamás „lányainak“. Következő
fordulóban szabadnaposak leszünk, legközelebb március 31-én, idegenben Dócon játszanak Rabi Enikőék. Együttesünk pillanatnyilag
hetedik a táblázaton. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!
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A Bordány Sportkör még 2017 tavaszán nyújtott be a 2017/18-as
bajnoki idényre szóló sportfejlesztési programot, mely keretében egy
fülkés, kompakt traktor, mélylevegőztető, homok- és sószóró, fűkefe, permetezőgép, gyepszellőztető,
fűnyíró- és fűgyűjtő és egy hótoló
került beszerzésre. Az eszközöket
idén tavasszal egy sportprogrammal összekötött nyílt nap keretében
bárki személyesen is kipróbálhatja és megtekintheti majd. Bővebb
infó a facebook.com/bordanysk oldalon olvasható.

Nagy győzelem
Diadal Szegeden

2018. március 6-án idegenben játszottak felnőtt kézilabdás lányaink. Csak heten tudtak elmenni a
mérkőzésre, mégis jókedvűen és
magabiztosan játszottak az első
perctől kezdve. A végeredmény:
Szegedi Rekreációs SC - Bordány 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

