Papír- és fémgyűjtés
A bordá nyiak ö sszefogá sá val
4180 kg papıŕhulladé k é s 4520
kg fé mhulladé k gyű lt ö ssze. Ez a
papıŕmennyisé g ú jabb 50 termetes fá t mentett meg a kivá gá stó l.
Részletek a 10. oldalon!
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Tovább folytatódik az iskola és a sportcsarnok felújítása
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csak 200 Ft lesz!
Beváltható április 28-án,
szombaton 17:00-18:30
között a focipályán.

A majális hétvégéjére tekintettel ezúttal
debreceni kolbásszal, mustárral,
majonézzel, ketchuppal és kenyérrel
várják a mérkőzésre kilátogatókat,
egy menü ára a kupon
felhasználásával 400 Ft helyett

Folytatódik a felújítási munka az Ádám Jenő Általános Iskolában és a sportcsarnokban. A felújítás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében,
az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően valósulhat meg. A kivitelező megkezdte a sportcsarnok tetőszigetelését, amelynek során a meglévő cseréptető leszedését követően (képünkön) kerül elhelyezésre a hőszigetelést is tartalmazó új rétegrend és zárásként a tetőcserép is.
Részletek a 2. oldalon!
„Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót” - Milton Berle

Debreceni
kolbász
kupon

Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények és a Bordányi Napló szerkesztősége
nevében minden édesanyának

boldog anyák napját
kívánunk!

Folytatódik az iskola és a sportcsarnok felújítása
Tovább folytatódik a felújítási munka az Ádám
Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában és a sportcsarnokban. A felújítás a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően valósulhat
meg. Nagyobb arányban az iskolánál, kisebb
arányban a sportcsarnoknál okoznak gondot a régi, sajnos rossz állapotú cserepek. A
vélhetően az akkori gyártás során nem megfelelően tömörített vagy kiégetett cserepek
ugyanis morzsolódnak, már nem lehet újra
felhasználni őket. Összességében közel harminc százaléknyi régi cserepet kell majd újra cserélni. Az új cserép árát az önkormányzatnak saját forrásból kell kigazdálkodnia ami
tovább feszíti az idei költségvetést.

Mint arról már korábban is beszámoltunk, sikeres pályázatnak
köszönhetően az iskolában és a sportcsarnokban a nyílászárók
cseréje valósulhat meg: korszerű műanyag nyílászárókra cserélik az épületek ajtóit, ablakait. Sor kerül a homlokzati hőszigetelésekre, valamint a magastető hőszigetelésére is. A pályázatnak köszönhetően valósulhat meg a kazánház és a hőközpont
felújítása, az épületegyüttesbe korszerű kondenzációs kazánok beépítésére kerül sor, valamint a megnövekedett energiaigények
kielégítésére további, összesen 20 kWp teljesítményű napelemes rendszert is telepítenek. A TOP forrásból finanszírozott beruházás várhatóan júniusban fejeződik be, de ez nem jelenti azt,
hogy teljesen leáll a felújítás, ugyanis egy másik pályázatból a
sportcsarnok belső terének felújítását valósítja meg az önkormányzat. Többek közt a vizesblokkok felújítása mellett a játéktér
padlójának és világításának felújítására is sor kerül szeptemberig. Így már ez év végétől mindenki jó megvilágítás mellett sportolhat és szúrkolhat kedvenc csapatának.

Hétfőn már meg is kezdődött az óvoda bővítése
Jól indult a hét, hiszen hétfőn reggel felvonult a kivitelező az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Benke Gedeon
utcai területére, hogy megkezdje a munkát. December végéig kell, hogy elkészüljenek a két új csoportszobával és a bölcsőde konyha bővítésével. Korábban örömmel számoltunk be arról, hogy az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 150 millió forintos költségvetésből tudja majd megvalósítani a fejlesztést: két csoportszoba építése, bölcsődei
konyha bővítése, valamint
konyha-technikai eszközök
beszerzése, a csoportszobai
bútorok megvásárlása, és maga a tervezés, engedélyeztetési eljárás és a kötelező kommunikáció valósulhat meg ebből a pénzből.
A közbeszerzési eljáráson a
legkedvezőbb ajánlatot tevő
kivitelezővel, a Norbo-Ép Kft.
ügyvezetőjével a szerződést
április 19-én írta alá Tanács
Gábor polgármester, aki elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő is jelentősebb ajánlatot adott, mint ami a két évvel ezelőtt megírt
pályázatban szerepelt, azonban a képviselő-testület kiemelt beruházásnak minősítette az óvoda fejlesztését, ezért minden megtakarítást a beruházás mellé rendelte, hogy a bővítés még az idén megvalósulhasson. Az önkormányzat kérte a Kormány segítségét is, a napokban kapott visszajelzések szerint az ügy a Nemzetgazdasági Minisztérium asztalára került. A polgármester bízik az állam segítségében, hiszen az óvoda- és
bölcsődefejlesztés egy kiemelt kormányzati cél is.
Az már most látszik, hogy az óvoda nagycsoportosai idén szeptemberben még az iskolaépületben kell, hogy
megkezdjék a nevelési évet, és leghamarabb a jövő év elején tudják majd birtokba venni az új csoportszobáikat. Kárpótlásul viszont az ez évi Falunapok nyitányaként egy műfüves ovi-sportpályával bővül az
óvodaudvar, így a gyerekek a foci mellett a kézilabdát, a kosárlabdát, a tollaslabdát valamint más csapatsportokat is kipróbálhatnak. A fejlesztés elősegíti a gyerekek sport iránti elkötelezettségét.
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Idén második alkalommal rendeztek versmaratont
Aprilis 11-é re virradó ra a tavalyi é vhez hasonló
meglepeté sre é bredhettek a munká ba, iskolá ba
igyekvő bordá nyiak. A kö lté szet napjá t megelő ző
este a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r tagjai zseblá mpá kkal é s kré tá val felszerelkezve talá lkoztak a
Szent Istvá n té ren, hogy a kö zsé g forgalmasabb helyeire né há ny verssort idé zhessenek. Az idé n é vforduló s kö ltő k kö zü l a 130 é ve szü letett Fü st Milá n, a
35 é ve elhunyt Illyé s Gyula é s a 95 é ve szü letett
Kormos Istvá n sorait olvashattá k a falu kö zterein
azok, akiket egy pillanatra megá llıt́ott a hé tkö znapi igyekvé sben a já rdá ra ıŕt kö lté szet.
A baszkos kré tá zó k nem titkolt cé lja volt az akció val, hogy miné l tö bb lakost bıŕjanak szavalá sra
ezen kü lö nleges meghıv́ó k segıt́sé gé vel, melyeket szinte lehetetlen volt elkerü lni: iskola, ó voda, orvosi rendelő , hivatalok, boltok, já tszó té r, templom – mindent elá rasztottak a versek Jó zsef Attila szü leté snapjá n.
A dé lutá ni szavaló kat a gyö nyö rű tavaszi idő mellett bará tsá gos dobogó é s hangulatos zene fogadta a Szent
Istvá n té ri parkban. A szın
́ já tszó kö r kü lö n ö rö mé re szolgá lt, hogy a BASZK utá npó tlá s csapatá nak gyerekei
szé p szá mmal ké pviselté k magukat a rendezvé nyen, é s megjelent a kö nyvtá ri olvasó kö r is. Né há nyan tavalyró l voltak ismerő sek, mıǵ voltak akik idé n lá togattak ki elő szö r szavalni a parkba. Az é vforduló s kö ltő k sorait
sajá t kö ltemé nyek, vagy é pp má s kö ltő ktő l szá rmazó , a szavaló k szıv́é ben kü lö nleges helyet foglaló versek
szın
́ esıt́etté k. A kis dobogó nagy é rzelmek szın
́ helyé vé vá lt a fakadó lombok alatt a tavaszi parkban.
A szervező k nagy ö rö mé re az iskola elé ıŕt verssorok má snapra gombamó d szaporodni lá tszottak.
A Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r mindenkinek kö szö ni a ré szvé telt!

Az interneten álhír terjed a lakossági energetikai
nö velé se é rdeké ben. Ké rjü k jelentsé k az illeté kes ható sá beruházások kapcsán goknak
mind az á lhıŕt terjesztő portá lokat, mind a kö zö s-

Hetek ó ta á lhıŕ terjed olyan hiteltelen internetes oldalakon é s kö zö ssé gi mé dia pro ilokon,
melyek sem impresszummal, sem kapcsolati
informá ció val nem rendelkeznek. A hıŕeket a
fecebookon megosztó k lakossá gi energetikai
tá mogatá sok kapcsá n kö zö lnek jó hıŕt, amely
szerint vissza nem té rıt́endő tá mogatá shoz juthatnak a magyar csalá dok. A Magyar Energiahaté konysá gi Inté zet elhatá roló dik a tartalomtó l é s azt javasolja mindenkinek, hogy ellenő rizze az informá ció forrá sá t, mielő tt tová bb
terjeszti a hıŕt.
Hosszabb idő ó ta ú jra é s ú jra haszná ljá k kü lö nbö ző , hiteltelen portá lok sajá t tartalmuk olvasottsá gá nak nö velé se é rdeké ben azt a hıŕt,
mely szerint lakossá gi korszerű sıt́é si tá mogatá st lehetne igé nyelni.
A hıŕ alapjaké nt a Hazai Haté konysá g programcsomagot jelö lik meg.
A Magyar Energiahaté konysá gi Inté zet elhatá roló dik a hıŕ terjesztő itő l, é s felhıv́ja a igyelmet arra, hogy ez egy á lhıŕ.
A hıŕt terjesztő internetes oldalak é s kö zö ssé gi pro ilok tudatosan ferdıt́ik el az eredeti informá ció t sajá t olvasottsá guk é s né pszerű sé gü k

sé gi oldalak pro iljait, ezzel is elő segıt́ve, hogy kiszű rhessé k ezen oldalak megté vesztő hıŕeit.

Állampolgársági eskütétel

Má rcius 22-é n á llampolgá rsá gi eskü t tett Zá dori-Benedek
Anna Má ria. Az ü nnepé lyes eskü té telre csalá djá val é rkezett a Faluhá z dıśztermé be, ahol Taná cs Gá bor polgá rmester é s Gyé má nt Eva anyakö nyvvezető elő tt tett eskü t, amelyet egy kö zö s koccintá s kö vetett. A csalá dnak emlé kü l
mé g egy kö zö s csalá di fotó is ké szü lt. Gratulá lunk nekik!
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Nőgyógyászati rákszűrés Gondolatok a gondolán...
ultrahang vizsgálattal
Szű ré s a Vé dő nő i Szolgá latná l má jus 15-é n é s 29-é n dé lutá n 14-18 ó rá ig. A vizsgá latot Dr. Kajtá r Istvá n vé gzi,
amelynek kö ltsé ge 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgá lat
mellett cytoló giai kenet é s hurok levé telt, felhelye-zé st,
gyó gyszer ıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha mé g nem
telt le az egy é v az elő ző vizsgá lattó l szá mıt́va é s panasza
van, az sem akadá ly. Vá rjuk a helyi é s a kö rnyező telepü lé sek lakó it is. Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s szemé lyesen a Vé dő nő i Szolgá latná l, vagy telefonon a 62/
288-678 é s a 30/3381-647 (Ballá né Adorjá n Judit) é s
30/1979-135 (Tó th Enikő ) szá mokon.

Könyvtári felolvasóest

2018. má jus 9-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.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má jus 8.; má jus 22.;
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má jus 15.; má jus 29.

Április havi demográfia
Születés
„Én megóvlak, megvédelek,
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!”
Dudás Iván(Dudás Imre és Szekeres
Hajnalka)

Halálozás
„Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyekből vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
S örökkön-örökké emlékezünk Rád! ”
Kiss-Patik József (1938.)
Jójárt Szilveszterné Sánta Jolán (1935.)
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Sá padt felleg-tengerbe fú l a nap,
barna homá ly ö lé n alá hull.
Rá ncol a vıź nyű tt gondolá m kö ré ,
mé lyé n az ő sz-rozsda megfakul.
Holló szá rnyaival é des-puhá n betakar,
a bá rsony é gre é ben boltot fest,
ké k zomá nc-testű tó vizé ben
mossa hű vö s lá bá t az est.
Vé tkek csıŕá znak keblemben,
idő tlen vıźió k hű lnek s lilulnaka halvá nyuló ismeretlenben
tá tongó kozmosszá fakulnak.
Felnyitott mellkasom á ldott té r,
Elet-fé ny ö leli szıv́emet.
Os-vé gzet vibrá l ott é s bıb
́ or vé r,
megtö rni sodrá t nem lehet.
Lé ket ü tö k fejemen:nyugtalan á lomké p tá guló só haja alatt,
az Ertelem ő s-tiszta fé nyé t
agyvelő mbe é geti a lá zas gondolat.
A fonnyadó estet Auró ra pirosra marja,
csó nakom ring, a vıź csendes ké pzelet,
el-el kapja epedő -szende ajka
a hajnali bronzké pű felleget.
Kikö tö tt gondolá m, hunyorog a hajnal,
pillog a fé ny, billeg meztelen.
Forog az é let, pö rö gnek az é vek,
pö rö g az é let, forognak az é vek szü ntelen.
Tá volba libbennek a ké klelkű kö dö k,
pá rá lló illatokban csü ng a hajnal-zaj,
a Teremtett Tű z lá ngra lobban a tó fö lö tt
megreped, szertehull a csillagraj.
A Lü ktető Elet boldog kincseit ő rzö m,
mé g melenget az Orö k Isten-fé nyde majd egy kö d-fá tyolos, hű vö s ő szö n
elfú jja lá ngjá t a zord szivű é j.
Bordá ny, 2017 augusztus 6 - szeptember 11
Zádori-Molnár Ágoston a Holnap Magazin pályázatán a fenti versével első lett, illetve március
költője lett a Kárpát-medencében havonta
megjelenő irodalmi lapban.

Karitász csoport hírei Tollaslabda Diákolimpia
Segítik a nagycsaládosokat - Sándor Anna bajnok lett
Csoportunk tevé kenysé ge jellemző en a nehé z anyagi kö rü lmé nyek kö zö tt é lő k é s a tö bb gyermekes
csalá dok tá mogatá sa. Tartó s é lelmiszerrel, beiskolá zá si tá mogatá ssal, rendkıv́ü li segé llyel tö bb csalá dot segıt́ettü nk é s segıt́ü nk rendszeresen. Kará csony elő tt 20 csalá dot lá togattunk meg, a hú své ti
é lelmiszergyű jté s eredmé nyeké nt 157 kg tartó s
é lelmiszer gyű lt ö ssze, ıǵy 15 csalá dnak tudtuk szebbé tenni az ü nnepet.
Haszná lt bú torokat é s há ztartá si gé peket, felszerelé seket 4 csalá dhoz juttattunk el. Tová bbra is igé ny
lenne mosó gé pre, gá ztű zhelyre é s hű tő szekré nyre. Raktá r hiá nyá ban a felajá nlott bú torok é s az igé nyek koordiná lá sá t tudjuk vá llalni.
Az Egyhá zmegyei Karitá sz pelenkatá mogatá s akció ja kereté ben ké t kisgyermek kapott fé l é vre elegendő pelenká t.
Az idé n első alkalommal tervezü nk iskolatá ska-akció t. A mé g jó á llapotú , de kicseré lé sre szá nt iskolatá ská kat szeretné nk begyű jteni, amit az ú j tané vkezdé s elő tt az igé nylő k megkaphatnak majd.
Felajá nlá saikat vá rjuk a 06/30-621 63 75 telefonszá mon/Jenei Gyö rgyné /
Kö szö njü k mindazoknak, akik má r eddig is segıt́ettek anyagi tá mogatá ssal, felajá nlá sokkal, munká jukkal.
A bordányi karitász csoport tagjai

- mert mindenki ezt olvassa!

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

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Tojásleves kenyérkockával

Jóasszony szelet pirított
burgonyával, cékla

B
C Juhtúrós lasagne

Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes

A vágott

1 Zöldborsóleves Hentes borda petrezselymes
B burgonyával
Tejfölös
2 burgonya- C Rántott sajt rizzsel, tartármártás
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Ponty hallé
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Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA

Kelkáposzta főzelék fasírttal,

A sütemény

Marhahús erőleves eperszalag tésztával

Csütörtök
04.25. H

Má rcius 23 -25. kö zö tt rendezté k meg a Tollaslabda
Diá kolimpia dö ntő jé t Kiskunfé legyhá zá n. A bordá nyi
tollaslabdá zó k ö sszesen tizenhá rom fő vel ké pviselté k magukat az orszá gos dö ntő n, ahol az elmú lt é vekhez hasonló an ismé t nagyon szé pen szerepeltek!
Nagy ö rö m, hogy az I. korcsoportos Sá ndor Anna Diá kolimpiai Bajnoki cım
́ et szerzett kategó riá já ban! Bakacsi Nikolett az V. korcsoportban ezü sté rmes lett. Az
"A" kategó riá ban a III. korcsoportos Dudá s Nelli
bronzé remmel gazdagodott, mıǵ a II. korcsoportos
Nó grá di Gergő a dobogó má sodik foká ra á llhatott fel.
Gratulá lunk minden bordá nyi versenyző nek, hiszen
szé p teljesıt́mé nyü kkel telepü lé sü nk jó hıŕé t tová bb
erő sıt́etté k! Kü lö n kö szö net Bá lint Lá szló né nak é s
Bá lint Rebeká nak, hogy felké szı́tő munká juknak
kö szö nhető en é vrő l-é vre remek eredmé nyekkel
zá rjá k a kü lö nbö ző versenyeket tollasozó ink!
Ugyancsak nekik kö szö nhetjü k az á prilis 6-tó l 7-ig
megrendezett 24 ó rá s VI. Tollas Maratont. A kö rnyé k
telepü lé seirő l is sokan é rkeztek, viszont a ré sztvevő k
tö bbsé ge bordá nyi volt. A mé rleg: 2016-ban 269, 2017ben 352, mıǵ ebben az é vben 317 ré sztvevő jelent
meg.

A Grízes metélt
B Húsos sajtos rakott tészta
C Sült kolbász vegyes körettel

A KOSSUTH UTCA 81. SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Hegedű sné Gyuris Katalin volt. 7. osztá lyban Gá bor Zalá n első
helyen, Nagy Beá ta é s Heintz Petra holt versenyben má sodik
helyen vé geztek. Felké szıt́ette ő ket Lippai Judit taná rnő . 8.
osztá lyban Lippai Fanni első , Frá nyó Hajnalka é s Csillag Agnes má sodik helyen vé geztek. Felké szıt́ette ő ket Hegedű sné
Gyuris Katalin.
Helyesírási verseny
Má rcius 26-á n Ruzsá n rendezté k meg az alsó tagozatosok helyesıŕá si versenyé t. Iskolá nkat Budai Attila (2.a), Gyuris Dorina (2.a), Bé res Regina (3.a), Palotá s Lá szló Abel (3.a), Tari
Lenke (4.o) é s Bá lint Ká lmá n (4.o) ké pviselté k. Mindannyian
ü gyesen, szé pen szerepeltek, kö zü lü k Tari Lenke jutott tová bb
a megyei helyesıŕá si versenyre, melyet Mó rahalmon rendeztek meg á prilis 21-é n.
„Testünk a Csoda” interaktív kiállítás Üllésen
Aprilis 4-5-6-á n az ü llé si Dé ryné Kulturá lis Kö zpontban já rt
iskolá nk minden osztá lya. A vá ndorkiá llıt́á son tudomá nyos
já té kokat é s prezentá ció kat pró bá lhattak ki a gyerekek. Tová bbi informá ció k é s ké pek az iskola honlapjá n talá lható ak meg.
Matematika verseny
Aprilis 10-é n rendezté k Csó lyospá loson a terü leti matematika versenyt. Iskolá nkbó l 6 tanuló vett ré szt: Dobó Noel, Joó
Nó ra Anna (2.b), Tari Andrá s (3.a), Sá ndor Anna (3.b), Tari
Lenke, Bá lint Ká lmá n (4.o). tanuló k á lltak helyt derekasan.
Bá lint Ká lmá n dicsé retesen szerepelt a feladatok megoldá sá ban, ıǵy ő ké pviselheti iskolá nkat a megyei versenyen.
Iskolánk 31 versenyzője vett részt a megyei Tudásbajnokságon Makón

A Bendegú z Tudá sbajnoksá g orszá gos versenye nagyon né pszerű iskolá nk tanuló i kö ré ben. A tané v elejé tő l ö t ıŕá sos feladatsor sikeres megoldá sa utá n, 31 á ltalá nos iskolá s vett ré szt
á prilis 13-á n, Makó n a megyei forduló n. A gyerekek nagy izgalommal ké szü ltek a megmé retteté sre. Az eredmé nyeket né há ny hé t mú lva teszik kö zzé .
Fontos Sándor emlékverseny Üllésen
A bordá nyi né pi é nekesek é s citerá sok ré szt vettek a má r hagyomá nyosan megrendezett Fontos Sá ndor Emlé knapon á prilis 13-á n. A versenyen né pzené szeink szó ló né pi é nek é s né pi kamará ban indultak. Né pi é nekeseink: Juhá sz Anna 3. osztá lyos tanuló az első korcsoportban első , Sá rkö zi Szimonetta
5.b. osztá lyos tanuló a má sodik korcsoportban első , valamint
Tó th Cintia 5.b. osztá lyos tanuló a má sodik korcsoportban
má sodik helyezé st é rtek el. Né pi kamara kategó riá ban a Vadgesztenye Citerazenekar vett ré szt, tagjai: Kiss Vanessza, Gá bor Zalá n é s Deme Mihá ly, első helyezé ssel té rtek haza. A ké t
kategó ria nö vendé keinek felké szıt́ő taná ra Kiss Csillag Anna
taná rnő volt. Csendé let festé s kategó riaban első helyezett Frá -

nyó Hajnalka 8., mıǵ a má sodik helyen Heintz Petra 7. osztá lyos tanuló vé gzett. Meseillusztrá ció kategó riá ban Szabó Edua 2. a
osztá lyos diá k kü lö ndıj́ban ré szesü lt. Felké szıt́ette ő ket Sá ndor Mó nika taná rnő . Czombos Lara altfurulya szó ló hangszer kategó riá ban, má sodik korcsoportban negyedik helyezé st é rt el. Felké szıt́ő taná ra Hampel Zsuzsa, mıǵ zongorá n kıśé rte Bodolá né Szabó
Emıĺia.
Parafrázis országos rajzverseny
Az egri Eszterhá zy Ká roly Egyetem Parafrá zis cım
́ ű orszá gos rajzversenyé nek dö ntő jé be Bé res Regina 3. osztá lyos tanuló nk kerü lt be. A verseny 2018. 04. 13-14-é n Egerben kerü lt megrendezé sre. Felké szıt́ő taná ra Sá ndor Mó nika volt.
Kazinczy-verseny
Aprilis 11-é n rendezté k meg Mó rahalmon a
Szé p kiejté s Kazinczy-verseny megyei forduló já t alsó sok szá má ra, ahol iskolá nkat
Juhá sz Anna (3.a) ké pviselte. Felké szıt́ő taná ra Só lyá né Sá rkö zi Agnes volt.
Hívogató szegedi Egyetemi Tavasz
Aprilis 11-é n Szegeden a Dugonics té ren má r
vá rt az Arany-busz, mely tavaly tavasszal
indult el a Ká rpá t-medence vá rosaiba, a
kö ltő szü leté sé nek 200. é vforduló ja alkalmá bó l.
A Toldi-illusztrá ció kkal é s idé zetekkel dı-́
szıt́ett já rmű a Pető i Irodalmi Mú zeum tá rgyi é s interaktıv́ ké p- é s hanganyagá bó l, valamint a kö ltő verseibő l, s az ő t mé ltató irodalomtö rté neti idé zetekbő l á lló mozgó kiá llıt́á sá t hozta el az alfö ldi vá rosba. Lá thattuk
Arany taná r ú r kalapjá t é s pipá já t, tá nyé rjá t
é s pohará t, valamint a lá dá já t is, melyben a
ruhá it tartotta. A gyerekek megemelhetté k
a petrencé s rudat is, mellyel ha nem is Buda
felé , de a Ká rá sz utca irá nyá ba mutathattá k
az utat.
Kollé gá immal, Lippai Judit é s Hő dö r Zoltá nné taná rnő kkel nagyon ö rü ltü nk, hogy a
mú zeum á ltal felajá nlott 25-26 fő s ingyenes keretlé tszá mot pillanatok alatt sikerü lt
feltö ltenü nk. Az is boldogsá ggal tö ltö tt el,
hogy tanıt́vá nyainkat ú gy kellett lecsalogatnunk a buszró l, mert mé ly é rdeklő dé ssel já tszottá k az interaktıv́ kvıźjá té kot, s huncut
mosollyal é s kacajjal hallgattá k az idegen
anyanyelvű ek á ltal elszavalt Aranyverseket.
Kellemes tavaszi idő ben é s hangulatban,
mé ltó mó don tiszteleghettü nk a magyar
kö lté szet napjá n a poé ta, Arany Já nos elő tt.
Hegedűsné Gyuris Katalin
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Apraja-falva középső- és nagycsoportosai ellátogattak
Mórahalomra
Elmé nydú s kirá ndulá son vettü nk ré szt, melynek helyszı́ne Mó rahalmon a Mó radombi
Sportcsarnok volt. Já té kos tanulá s a szelektıv́
hulladé kgyű jté srő l volt a fő té má ja a kiá llıt́á snak, a já tszó há z tá rsas feladatainak. A kaland
má r a busszal való utazá ssal kezdő dö tt. Kö zé pső seink kö zü l volt olyan kispajtá s, aki
mé g sohasem utazott autó buszon. Az ó vó né nik, pajtá sok buzdıt́á sa, jó kedve hamar megnyugtatta, ıǵy é lvezte az utazá st. Kö rnyezeti
nevelé si é lmé nypedagó giai cé lzata volt a
programnak, mely sorá n já té kos é s szó rakoztató formá ban ismertette é s hıv́ta fel a igyelmet a kö rnyezetü nk tudatos vé delmé re. Rengeteg gyerek volt jelen a sportcsarnokban,
sok volt az iskolá s is. Ovodá saink az első megszeppené s utá n hamar feloldó dtak, s nagy é rdeklő dé ssel igyelté k, majd vettek ré szt a feladatokkal tű zdelt já té kokban. Gondolkodá st, ü gyessé get fejlesztő té má k voltak,
melyek a gyerekek eddigi tapasztalataira, ismereteire é pü ltek, ugyanakkor já té kos formá ban bő vıt́ette, tudatosıt́otta azokat. Nagyon é lvezté k a Hulladé k horgá sz, Hulladé k labirintus já té kokat, melyek az ü gyessé gü kre, meg igyelő ké pessé gü kre tá maszkodott. A "tó bó l"
a kü lö nbö ző hulladé kokat kellett kihorgá szni a halak
vé delmé ben. Aktıv́, lelkes kis horgá szaink nagy buzgalommal "mentetté k" a halakat. A labirintus já té kban a nagycsoportosok voltak az ü gyesebbek, de a
kö zé pső sö k is mindent megtettek a siker é rdeké ben.
A mozgá sos ü gyessé gi já té kok, ugró iskola aratta a
legnagyobb sikert ó vodá sainkná l. A teljessé g igé nye
né lkü l emlıt́ettem a programbó l a já té kokat, hiszen a
dé lelő tt folyamá n enné l jó val tö bb já té kos feladatmegoldá sban vettek ré szt a gyerekek. Az Iszkiri gyerekzenekar elő adá sa zá rta a mozgalmas programot.
A gyerekek á ltal is ismert dalok voltak a repertoá rjukban. Nem maradt el a gyerekek kö zremű kö dteté se,
megtá ncoltatá sa. Persze, lelkesen szerepelt minden kispajtá s. A mű sor utá n é lmé nyekkel telve, kibő vü lt ismeretekkel, kellemes fá radtsá ggal vettü nk bú csú t a szervező ktő l, akik mindvé gig kedvesen kalauzoltak bennü nket. Bıźunk benne, hogy a jö vő ben is szerveznek hasonló programot, mely kö rnyezettudatos nevelé sü nket segıt́i a maga já té kos formá já ban, é s a gyerekek is hasznos tapasztalatokkal, é lmé nyekkel gazdagodhatnak.
Macsek Istvá nné

Friss híreink az általános iskola mindennapjaiból

Nyelvész verseny
Má rcius 23-á n az Arany Já nos Altalá nos Iskolá ban kerü lt megrendezé sre a Nyelvé sz-verseny má sodik forduló ja. A megyei dö ntő n iskolá nk hat tanuló ja vehetett ré szt: Palotá s Lá szló 2. a. (felké szıt́ő taná ra Só lyá né Sá rkö zi Agnes), Hő dö r Zoltá n 7.o., Heintz Petra 7.o. (felké szıt́ő taná ruk Lippai Judit), Lippai Fanni 8.o., Lajkó Bianka 8.o., Tó th Luca 8.o., Szilá gyi Ró bert Richá rd 6.b. (felké szıt́ő taná ruk Hegedű sné Gyuris Katalin). A megmé retteté sen a kö vetkező eredmé nyek szü lettek: Lajkó Bianka 3., mıǵ Lippai Fanni 5. helyezé st é rt el.
Felsős szavalóverseny
A felső s szavaló versenyt má rcius 26-á n rendezté k meg. A zsű ri elnö ke Lé ná rd Judit volt, aki a Sá gvá ri Endre
Gyakorló Gimná zium magyartaná ra volt. Az első helyezettek tová bbjutottak az ü llé si Fontos Sá ndor emlé kversenyre. A helyi szavaló versenyen az alá bbi eredmé nyek szü lettek. Az 5. osztá lyosok kö zü l első Szabó
Noé mi (5.b.), má sodik Rá cz Kitti Katalin (5.a.), mıǵ harmadik helyen holtversenyben Juhá sz Andrea (5.b) é s
Frank Dó ra (5.b) vé geztek. Felké szıt́ő taná ruk Hő dö r Zoltá nné volt. A hatodikosok kö zü l első Csillag Eszter
(6.b), má sodik Karó czkai Dorka Alexandra (6.b), mıǵ a harmadik Má rki Kristó f (6.b) lett. Felké szıt́ő taná ruk
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Bérmálás és elsőáldozás Szervezett zarándokutak
A bé rmá lá s szentsé gé nek kiszolgá ltatá sá ra má jus 6á n, a 9:30-kor kezdő dő ü nnepi szentmisé n kerü l sor.
Az első á ldozá s má jus 20-á n, Pü nkö sdvasá rnap lesz
a 9:30 – kor kezdő dő ü nnepi szentmisé n.

A Húsvét utáni időszak
egyházi ünnepei

Zará ndoklat indul Medjugorjé be. Idő pont: jú lius 913. Tová bbi informá ció Jenei Győ rgyné tő l, a +3630
/621-6371-es telefonszá mon ké rhető . A tavaszi egyhá zkö zsé gi zará ndoklat helye é s idő pontja: Má riagyű d, má jus 12. 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. A jelentkezé seket szeretettel vá rja dr. Janes Zoltá n plé bá nos.

Miserend megváltozása
Aprilis 14-tő l a pé nteki é s szombati szentmisé k a
nyá ri idő szá mıt́á s miatt 18:00 ó rakor kezdő dnek.
Urunk mennybemenetelének ünnepe – má jus 13.
9:30 – A Hú své t utá ni hetedik vasá rnapon ü nnepeljü k, hogy kereszthalá la é s feltá madá sa utá n negyven
nappal mennybe ment Krisztus Urunk.

A hitoktatásról - A lélek
iskolája

„Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok...
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem;
neked, aki a mennybe szállsz:
te vagy az én menedékem.”
(Szent Ágoston)

Az á ltalá nos iskolai oktatá s a gyermekeket szá mos
ismerettel, tudá ssal gazdagıt́ja, ké pessé geit, kompetenciá it fejleszti, hogy sok-sok é v tanulá s sorá n
megtalá ljá k helyü ket a vilá gban, s vá lasztott szakterü letü kö n maradandó t alkothassanak. A tudá s gyarapıt́á sa, a logikus gondolkodá s fejleszté se, a kü lö nfé le ké szsé gek elsajá tıt́á sa mellett nem feledkezhetü nk meg lelkü nk á polá sá ró l, lelki egé szsé gü nkrő l,
lelki fejlő dé sü nkrő l sem. Miké nt a mindennapi testnevelé ssel testü nk egé szsé gé t szolgá ljuk, ugyanú gy
szü ksé ge van a lelkü nknek is a rendszeres ,,karbantartá sra'', edzé sre. Az osztá lyonké nt hetente ké tszer 45 perces hittanos foglalkozá sok kereté ben valamint az egyhá zkö zsé gü nk kü lö nfé le programjain
é s kö zö ssé gein keresztü l szeretné nk segıt́sé get nyú jtani a gyermekek vallá sos nevelé sé ben. Hisszü k, hogy
a hitismeretek rendszerezett é s é lmé nyszerű á tadá sa, a bibliai tö rté netekkel, Jé zus é leté vel é s az Egyhá z mű kö dé sé vel való megismerkedé ssel, az é letü nk esemé nyeire é s é rzé seinkre tö rté nő re lektá lá ssal, valamint a Teremtő Istennel való é lő kapcsolat megteremté sé vel é s é letben tartá sá val megadhatjuk a lelkü nknek mindazt, amire szü ksé ge van. S
mindebben segıt́sé gé re lehet a gyermekeknek a kortá rskö zö ssé g is. A kereszté ny szü lő knek lelkiismeretbeli kö telessé ge gyermekeik vallá sos nevelé se,
hiszen a szentsé gi há zassá gkö té skor valamint a gyermek keresztelé se alkalmá val erre ıǵé retet tettek.
Ezé rt bá torıt́juk azokat a szü lő ket, akiknek megkeresztelt gyermekeik az elmú lt tané vben nem ré szesü ltek hitoktatá sban, a kö vetkező tané vtő l ké rjé k
szá mukra a hit- é s erkö lcstan ó rá t. Szá ndé kukat má jus 18-ig jelezhetik az iskola irodá já ban. A hitoktatá s kereté ben tá mogatjuk é s segıt́jü k a szentsé gek
felvé telé re tö rté nő felké szü lé st (keresztsé g, szentá ldozá s, bé rmá lá s, bű nbocsá nat szentsé ge),

Pünkösdvasárnap – má jus 20. 9:30 – ü nnepi szentmise. Pü nkö sd ü nnepé n há rom fontos esemé nyre emlé kezü nk: ekkor jö tt el a Szentlé lek mint Krisztus megvá ltó tetté nek gyü mö lcse é s beteljesıt́ő je; ekkor „jö tt
vilá gra” az Egyhá z, valamint az egé sz vilá gra kiterjedő misszió s munka is ekkor vette kezdeté t. A Szentlé lek kiá radá sá nak tö rté neté t az Apostolok cselekedetei rö gzıt́i. A leıŕá s szerint miutá n a Szentlé lek eltö ltö tte ő ket, az apostolok mindenkinek a sajá t nyelvé n
hirdetté k az evangé liumot. Isten a nyelvek csodá já val
mutatja meg azt az egysé get, amely a kö zö s hit megvallá sá val kapcsolja ö ssze a kü lö nbö ző nyelven beszé lő embereket. Ezá ltal szü letett meg az első
pü nkö sdkor az Egyhá z, amely egy, szent, katolikus é s
apostoli. Az egyhá z megszü leté sé re é s a Krisztustó l
kapott misszió s kü ldeté sre emlé kezve a pü spö kö k –
szerte a vilá gon – kiszolgá ltatjá k a bé rmá lá s szentsé gé t, amely á ltal a Szentlé lek ma is eltö lti a hıv́ő ket.
Pünkösdhétfő – má jus 21. 9:30 – ü nnepi szentmise
Szentháromság vasárnapja – má jus 27. - 8:00 – ü nnepi szentmise. A Pü nkö sd utá ni első é vkö zi vasá rnap
a Szenthá romsá g vasá rnapja. Az ü dvö ssé g tö rté neté nek esemé nyei utá n – mintegy ö sszefoglaló ul – hitü nk
legszentebb miszté riumá t, a Szenthá romsá got ü nnepeljü k.
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ıǵy bá tran jelentkezhetnek a mé g meg nem keresztelt vagy má s felekezethez tartozó gyermekek is, amenynyiben é rdeklő dnek a bibliai tö rté netek, a hittanos té má k irá nt. A hittanó rá k nem tudnak hitet adni, hiszen az
Isten ajá ndé ka, de a kereszté ny hit ismereteinek á tadá sa mellett segıt́ik a gyermekeket, hogy a hit csıŕá ja,
melyet a keresztelé ssel kaptunk meg, kibontakozzon, s egy olyan erő forrá st adjon, mely egé sz é leté ben elkı-́
sé ri, s megerő sıt́i abban, hogy mindannyian Isten remekmű vei, az ő gyermekei vagyunk. Az a tudat, hogy lé tezik Valaki, aki bennü nket vé gtelenü l szeret, s a legfő bb cé lja a mi boldogsá gunk, erő t é s segıt́sé get ad ahhoz,
hogy ké pessé geinket kibontakoztatva boldog é s é rté kes é letet é ljü nk. Kıv́á nom, hogy Isten á ldá sa kıśé rje
mindannyiunk szü lő i hivatá sá t. Valamint há lá s szıv́vel mondok kö szö netet azé rt, hogy ilyen sok gyermek
vallá sos nevelé sé nek lehettem illetve lehetek ré szese.
Gábor Tamás - hittanár

Újabb 50 fa életét mentették meg a papírgyűjtéssel

Aprilis 14-é n a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat sokadik alkalommal rendezte meg a papıŕ- é s fé mhulladé kgyű jtő akció já t! Rengeteg
vas é s papıŕ felajá nlá s é rkezett hozzá m azó ta, hogy meghirdettü k a
helyi mé diá ban az esemé nyt, ső t mé g volt aki aznap reggel jelezte,
hogy ő is hozzá tud já rulni kisebb-nagyobb mennyisé ggel a iatalok
munká já hoz. Mint minden é vben, má r elmaradhatatlan ré sze akció nknak, hogy illeté ktelen szemé lyek is gyű jtik a há zak elé kihelyezett
holmikat. Idé n sem volt ez má ské pp, mé g az első
traktor sem indult el a hulladé kot gyű jteni, de má r
há rman jelezté k, hogy ké t idegen autó já rja az utcá kat é s gyű jtik a vasat. Azonnal é rtesıt́ettü k a Polgá rő rsé get é s a Rendő rsé get, akik inté zkedtek az
ü gyben.
Sajnos nem tudtunk minden helyszın
́ re elmenni a
hulladé ké rt, ugyanis jó val tö bb felajá nlá s é rkezett
é s sokan helyezté k ki a há zuk elé a fé m vagy papıŕhulladé kot, ıǵy a ké t konté ner amit a gyű jté sre hozattunk kevé snek bizonyult. Az ö nkormá nyzat egyik
pó tkocsijá t is pú posra pakoltuk, valamint a papıŕt a
gyű jtő ponton má r a fö ldre halmoztuk, hogy miné l
tö bbet ö ssze tudjunk gyű jteni. Hé tfő n szá llıt́otta el
a hulladé kkezelő tá rsasá g az ö sszegyű jtö tt mennyisé get é s má r rendelkezé sre á ll a mé ré s eredmé nye. A
bordá nyiak ö sszefogá sá val 4180 kg papıŕhulladé k
é s 4520 kg fé mhulladé k gyű lt ö ssze. Az i jú sá gi ö nkormá nyzat a bevé telt a legutó bbi ü lé sü kö n meghatá rozott cé lokra haszná lja fel. Egy ré sz a Morajlá s fesztivá l programjainak megvaló sıt́á sá ra, helyi
tehetsé gek elismeré sé re egy ú j dıj́ alapıt́á sá ra valamint ú j PS3 já té kok vá sá rlá sá ra fordıt́ja majd. Ez a
papı́rmennyisé g ú jabb 50 termetes fá t mentett
meg a kivá gá stó l, ıǵy Bordá ny ismé t hozzá já rult mé g ha egy kicsit is - a kö rnyezetvé delemhez. A Gyifö
a rendezvé ny megszervezé se ó ta 137,82 tonna pa10| Bordányi Napló

pıŕt gyű jtö tt ö ssze, ezzel má r 1654
termetes fa é leté t mentette meg!
A Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat nevé ben kö szö nö m a falubeliek
felajá nlá sait, a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let tagjainak é s ö nké nteseinkenk, é s Bordá ny Nagykö zsé g
Onkormá nyzata munkatá rsainak,
hogy traktorral é s utá nfutó kkal
segıt́etté k munká nkat!
Idé n ö sszel ú jra gyű jté sbe fogunk,
hogy mé g tö bb hulladé któ l szabadıt́suk meg telepü lé sü nket é s minné l
tö bb fá t menthessü nk meg a kivá gá stó l!
Lajkó Bálint
i júsági polgármester

Helyi tehetségek támogatásáról döntött a Gyifö
Megkezdődtek a Morajlás program előkészületei
A Bordá nyi Gyermek– é s I jú sá gi Onkormá nyzat má rcius 27-é n,
kedden tartotta soron kö vetkező ü lé sé t a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban. A dé lutá n hat ó rá tó l kezdő dő ü lé st Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmester nyitotta meg, aki első ké nt az eltelt idő szak esemé nyeit foglalta ö ssze. Orö mmel nyugtá zta, hogy szá mos sikeres programon van tú l az i jú sá gi ö nkormá nyzat, é s tavaly novemberben beszerzé sre kerü lt a kanapé is, amelyrő l korá bban dö nté s szü letett. Má sodik napirendi pontban a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont ü gyeit tekintetté k á t. A Gyifö nek a kö zö ssé gi té r mű kö dé sé vel kapcsolatosan beleszó lá sa van
tö bbek kö zö tt a nyitvatartá sba is. Figyelembe vé ve, hogy a mű kö dteté st idő szakosan ö nké ntesekkel tudjá k megoldani, ennek
eredmé nyeké nt a biip á prilis 1-tő l a kö vetkező napokon tart nyitva: csü tö rtö kö n 15-19 ó rá ig, pé nteken 13-20 ó rá ig, szombaton
is 15-19 ó rá ig. A harmadik napirendi pontban a tavaszi papıŕ- é s
fé mhulladé k gyű jté s megszervezé sé rő l dö ntö ttek. Az idő pont
nem vá ltozott, a tavaly elfogadott programterv szerint á prilis
14-é n reggel 8-tó l tartottá k meg. Szá mos feladat mellett dö ntö ttek arró l is, hogy az i jú sá gi ké pviselő -testü let a tavaszi papıŕé s fé mhulladé k gyű jté sbő l befolyt forrá st a Morajlá s fesztivá l
programjainak megvaló sıt́á sá ra, helyi tehetsé gek elismeré sé re
kiıŕt pá lyá zat dıj́azá sá ra, valamint ú j PS3 já té kok vá sá rlá sá ra
fordıt́ja majd. A kö vetkező napirend a Morajlá s programokró l
szó lt. Az i jú sá gi ké pviselő k ré szt vettek az á prilis vé gé n Bordá nyban megrendezé sre kerü lő i jú sá gi vezető k ké pzé sé n. Megkezdő dö tt a morajlá s kisfesztivá l szervezé se is, a kö vetkező ü lé sen má r az elő adó kró l, programokró l dö ntenek majd a ké pviselő k. Nagy vá rakozá s ö vezte az ö tö dik napirendi pontot, amely a
konditerem mű kö dteté sé rő l, felú jı́tá sá ró l szó lt. Az i jú sá gi

ké pviselő -testü let ú gy dö ntö tt, hogy a konditerem haszná latá t tová bbra is ingyenesen biztosıt́ja a bordá nyiak szá má ra. A Faluhá z pultjá n kihelyezett gyű jtő urná ba
azonban fogadnak felajá nlá sokat, amelybő l a folyamatos felú jıt́á s biztosıt́ottá vá lhat. A iatalok á ltal leglá togatottabb kö zö ssé gi té rbe a dö nté s é rtelmé ben egy ú j
futó pad megvá sá rlá sá t is tá mogattá k.

A biip húsvétváró programja
Má rcius 29-é n a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban
a Gyermek é s I jú sá gi Onkormá nyzat tagjai é s a portugá l
ö nké ntesek hú své ti programokkal vá rtá k a gyerekeket.
A Faluhá z emeleté n lehető sé g nyıĺt hú své ti kosá rka ké szıt́é sé re é s tojá s dekorá lá sá ra is. A legjobban vá rt programré sz idé n is a csokitojá s keresé s volt, ahol a kis kezeknek nagy segıt́sé ge volt az elő zetesen elké szıt́ett kosá rka. Akadtak olyanok is, akik a Twisterbe bonyoló dtak
bele. Az esemé nyre sok iatal é rkezett é s kitű nő hangulatban tö ltö tté k a napjukat a kö zö ssé gi té rben. A dé lutá n
mozizá ssal zá rult.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
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Rengeteg kimaradt helyzet Meccsnaptár
Vereség a rangadón Ásotthalom ellen,
szombaton már a Szőreg következik

2018. május
Megyei I. osztály - felnőtt
2018. május 5. (szombat), 17.00
Foliaplast-Bordány - Dorozsma
2018. május 12. (szombat), 17.00
Foliaplast-Bordány SK - UTC
2018. május 20. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány - SZVSE
2018. május 27. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány - Csongrád

Megye III. osztály - felnőtt

Szikrázó napsütés és közel harminc fok fogadta a csapatokat és a kilátogató szurkolókat a Bordányi Focipályán, ahol csapatunk ellenfele
ezúttal a szintén dobogóra pályázó Ásotthalom együttese volt. Nagyon
jól indult a mérkőzés, hiszen a bordányi focisták sorra alakították ki a
helyzeteket, legalább három száz százalékos ziccert azonban kihagytunk az első húsz percben. A lendület azonban ekkor sem tört meg, ráadásul az első fél óra végén tizenegyeshez jutott csapatunk, azonban
ezen a napon hadilábon álltunk a góllövéssel, így ez a lehetőség is kimaradt. Talán ez a pillanat volt a meccs fordulópontja, hiszen ezt követően
még a félidő vége előtt első nagyobb lehetőségéből a vendégek megszerezték a vezetést és így vezetéssel vonulhattak szünetre az Ásotthalmiak. A szünet után egy-két helyzettől eltekintve szinte egykapuztak
Fodorék, ám az utolsó passzokba, vagy a lövésekbe mindig hiba csúszott. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, ismét érvényesület a futball
örök törvénye. Az egyenlítés érdekében kicsit kinyíltunk, így egy ellentámadásból a második találatot is megszerezték Kószó László tanítványai. Az utolsó tíz percben már nem volt benne a levegőben az egyenlítés, így 0-2-es verséggel zártuk a homokháti derbit. A Foliaplast-Bordány SK annak ellenére, hogy most nem szerzett pontot, csak négy
pont a lemaradása a harmadik helytől, így ha a hátralévő meccsek nagy
részét sikerül hozni, akkor ismét szépen zárhatják a szezont Sólyáék.
Április 28-án, szombaton 17 órától már következik is az újabb erőpróba,
az ellenfél ezúttal a középmezőnyben található Szőregi Rákóczi SE lesz.
A találkozóra ismét sok szeretettel várják a szurkolókat!
U14-es focistáink már pénteken 14 órától megkezdik a meccsek sorát, a
Földeák előkészítőseit fogadják a Bordányi Focipályán. A Bordány II
ezen a hétvégén is szabadnapos lesz, míg U19-es gárdánk április 29-én,
vasárnap 15 órától szintén hazai pályán a Móravárosi Kinizsi ifistáit fogadják.Női együttesünk számára véget ért a bajnokság, hetedik helyen
zártunk. Az elmúlt hét eredményei: Foliaplast-Bordány SK - Ásotthalmi TE 0-2
(0-1), MUFC-Kiszombor U19 - Foliaplast-Bordány SK U19 5-3 (3-2), MUFC-Makó
U14 - Foliaplast-Bordány SK U14 1-1 (1-1).
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2018. május 6. (vasárnap), 17.00
Pusztamérges - Fp.-Bordány II
2018. május 13. (vasárnap), 17.00
Csongrád II - Foliapl.-Bordány II
2018. május 19. (szombat), 17.00
Foliaplast-Bordány II - Dóc KE
2018. május 26. (szombat), 17.00
Zákányszék - Foliap.-Bordány II

Megye II. osztály - U19
2018. május 5. (szombat), 15.00
Balástya KSE - Foliapl.-Bordány
2018. május 12. (szombat), 11.00
Foliaplast-Bordány - Röszke SK
2018. május 19. (szombat), 11.00
Foliapl.-Bordány - Székkutas TC
2018. május 31. (csütörtök), 11.00
Tömörkény - Foliapl.-Bordány

Megyei U14 - C csoport
2018. május 4. (péntek), 17.00
Foliapl.-Bordány - Üllés ISE
2018. május 9. (szerda), 17.00
DAFC II - Foliaplast-Bordány SK
2018. május 11. (péntek), 17.00
Foliaplast-Bordány - SZEOL SC
2018. május 20. (vasárnap), 10.00
Rendőr TE - Foliaplast-Bordány
2018. május 25. (péntek), 17.00
Foliaplast-Bordány - Zsombó

Támogasd adód 1%-val
a Bordány Sportkört! Köszönjük!
Adószám: 19079646-1-06

