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Nagy	sikert	aratott	a	Pünkösd	Feszt	sportnapja									
Összesen 907 fő nevezett a futóversenyre, ebből 804 fő állt rajthoz és 799 fő telje-
sítette a távot! Ugyan a rekord, az ezer fős részvétel nem jött össze, de így is büsz-
kék lehetünk erre a szép létszámra! Természetesen azért nem adjuk fel, jövőre új-
ra megpróbáljuk túlszárnyalni az előbb már említett létszámot. Bízunk benne, 
hogy az idei évben bevezetett több korosztályi díjazás, valamint a gyorsabb lebo-
nyolítás sokak tetszését elnyerte!

804	induló	a	Mezei	Futóversenyen

Részletek	a	2.	oldalon!
„Nem	akkor	vagy	alázatos,	ha	térdre	hullsz	és	megalázkodsz,	hanem	akkor,	ha	bátran	kiállsz	a	rád	bízott	ügyért.”	-	Müller Péter

kínai joghallgató delegáció
településünkön

Részletek	a	12.	oldalon!

A tanulmányi kiránduláson a ma-
gyar közigazgatással, önkormány-
zatunk intézményeinek munkájá-
val ismerkedhettek meg.

a Vadgesztenye Étteremben

új termékcsaládját
Keresse településünk

Csak gyümölcsből
abból is a legjava

és a biip coffee-ban!

2018. 
Nyári táborok

június-augusztus

Részletek	a	13.	oldalon!

Tejfölös-fokhagymás	lángos	kupon
Vágd ki és hozd magaddal a kupont! A szezon utolsó bordányi 

focimeccsére tekintettel ezúttal helyben készült lángossal várják a 
mérkőzésre kilátogatókat. Egy lángos ára a kupon 

felhasználásával 300 Ft helyett  lesz! csak 150 Ft
Beváltható június 2-án, szombaton 

17:00-18:30 között a Focipályán. 
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Öt	napos	élménydózis	a	Pünkösd	Feszten	
Idén immár huszonhatodik alkalommal került megrendezésre Bordányban a pünkösdi faluünnep, melybe 
számos helyi kezdeményezés, esemény került beépıt́ésre. Május 17-én csütörtökön délután hivatalosan is 
kezdetét vette az öt napon át tartó Pünkösd Feszt. A megnyitóra a Szent István téren került sor, amely Tanács 
Gábor polgármester köszöntőjével, valamint Kakas Béla ünnepi beszédével vette kezdetét. A megnyitót köve-
tően került átadásra a dıśzpolgári cıḿ. Bordány Nagyközség O� nkormányzat Képviselő-testülete idén Dr. Ko-
vács Julianna gyermekorvosnak ıt́élte oda az elismerést.  A dıj́azott köszöntőjében elmondta: „Meglepetés,	
meghatottság,	jó	érzés	öntötte	el	szívemet,	igen,	a	könnyeim	is	kicsordultak,	és	bizony	le	kellett	ülnöm,	mikor	

polgármester	 úr	 arról	 tájékoztatott,	
hogy	a	képviselőtestület	úgy	döntött,	idén	
a	díszpolgári	címet	én	kapom.	Meghatód-
tam	és	meglepődtem,	 s	 egyben	 jó	 érzés	
volt	arra	gondolni,	hogy	a	tisztességgel,	
becsülettel	 és	nagy	 igyekezettel	 végzett	
munkámat	 elismerik,	 hiszen	 nem	 azért	
végeztem,	 végzem	 a	 munkámat,	 hogy	
ezért	kitüntessenek.	Ez	a	díj	kiemelkedő-
en	és	rendkívül	értékes	számomra,	mert	
ezt	a	megbecsülést	attól	a	közösségtől	ka-
pom,	akik	jól	ismernek,	akik	számára	nyi-
tott	könyv	vagyok,	hisz	évtizedek	óta	köz-
tük	élek	és	dolgozom.
Szerencsésnek	érzem	magam,	hiszen	egy	
szeretett	 pályán,	 egy	 szeretett	 szakmá-
ban	dolgozhatok,	amelyről	már	gyermek-
koromban	 álmodtam.”Ezt követően 
Apraja-falván folytatódott az esemény, 
ahol a Multifunkcionális Ovi-Sport pá-

lya átadására került sor. Kiss-Patik Péter alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy az új sportpályán az 
óvodások számos labdajáték alapjait sajátıt́hatják majd el, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél többen 
kezdjenek el sportolni a településen. B. Nagy László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében megköszön-
te a bordányiak támogatását. Elmondta, hogy Bordány mindig is a szıv́e csücske volt, ıǵy a nagyközség lakói 
továbbra is számıt́hatnak segıt́ő közreműködésére. A szalagot Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés el-
nöke, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Tanács Gábor polgármester, Bokros Csilla az Ovi Sport Köz-
hasznú Alapıt́vány képviselője, valamint Lázárné Borbola Márta óvodavezető vágták át. Ezt követően az ovi-
sok azonnal birtokba is vették a sport-
pályát: röplabdáztak, kézilabdáztak és 
fociztak is. 
A Pünkösd Feszt második napján mozi 
napra invitáltuk a helyi és a környező te-
lepülések lakóit. Elsőként egy természet-
�ilmet a Vad Balatont tekinthették meg az 
érdeklődők, majd a gyermekeknek a 
Bűbáj herceg és a nagy varázslat cıḿű 
mesét vetıt́ették. Az esti órákban a kép-
regények szerelmeseinek a Deadpool 2-t, 
a rettegést kedvelőknek pedig a Hang 
nélkül cıḿű horror �ilmet játszották. Kö-
szönjük, hogy ilyen sokan eljöttek és fel-
elevenıt́ették az egykori faluházas mozi-
élményt.
Május 19-én szombaton, zenétől és vi-
dámságtól volt hangos a Park tér.  Ezen a napon tartotta 15. Népzenei találkozóját a Borostyán Dalkör, amely 
a szabadtéri sátor alatt került megrendezésre. Sok vendéget fogadhattunk akik bemutatták műsoraikat, ez-
zel is emelve a nap hangulatát, valamint az ebéd majd az ezt követő mulatság sem maradhatott el. 
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A vasárnapi program fél 10-kor a templomban az elsőáldozással kezdődött. Közben a Faluházban a Magyar 
Vöröskereszt területi szervezetével közösen véradásra várták a segıt́eni akarókat 10-14 óráig. A véradáson 
70 fő jelent meg, akik közül 66-an adhattak vért. Köszönet minden véradónak hiszen ezáltal 198 emberen 
segıt́hettek! Eközben a sportcsarnokban folytak a XIV. Szabó Ferenc fér�i kézilabda emléktorna mérkőzései, 
amin négy csapat vett részt. Az első helyet idén a Bordány hódıt́otta el, második a Kiskunfélegyháza, harma-
dik a Tiszaalpár lett, mıǵ a negyedik helyen a Kiskunfélegyháza i�i csapata végzett. A Park téren motoros ta-
lálkozóval és felvonulással folytatódott a 
programsorozat, ezt követően kerékpáros 
bemutatót nézhettek meg az érdeklődők. A 
szıńpadi produkciók 16:30-kor kezdődtek, 
először az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei mutatták 
be műsorszámaikat. A diákműsort követően 
venezuelai és salsa bemutatót tartott a kö-
zönségnek Maricely Raquel Fuenmayor és 
csapata. O� ket a Deszki Néptáncosok műsora 
követte. Az idén is szıńvonalas divatbemuta-
tót tartott Ecker Szilvi, az Essende by Ecker 
márka megálmodója. Modelljei segıt́ségével 
pompás ruhadarabokat mutattak be a 
nagyközönségnek. Fellépett a Dungaree zene-
kar, melynek énekese a már előbbi lapszá-
munkban bemutatott László Gergely, a Községi Könyvtárunk könyvtárosa. O� ket követte a szıńpadon Pál Dé-
nes énekes, akit több tehetségkutatóban, zenés-táncos műsorban láthatott már a közönség. A nap záró pro-
dukciója nem más volt, mint Postás Józsi akit a mulatós zene világából jól ismerhet a nagyérdemű. 
A hétfői nap hagyományosan a mezei futással indult, a verseny 9:00 óra után vette kezdetét, amelyen a jó idő-
nek köszönhetően 804 futó állt rajthoz. A futást megelőző percekben került sor a „Bordány Sportjáért“ dıj́ át-
adására, melyet idén Bálint Lászlóné vehetett át a helyi sportért végzett példamutató, lelkiismeretes mun-
kájának elismeréseként. A futóversenyen nyolc különböző kategóriában dıj́azták a leggyorsabbakat. Kölyök 
korcsoportban a lányok közül az 1. helyezést Rácz Milana Alexa, a 2. helyezést Lippai Zselyke, a 3. helyezést 
Csurgó Rebeka vitte el, a �iúk közül 1. helyezett Lehel Nimród, 2. helyezett Nógrádi Dávid, 3. helyezett Szabó 

Csaba lett. Gyerek korcsoportban lá-
nyok közül az 1. helyezett Lehel Léna 
Maja, a 2. helyezett Nógrádi Blanka, 
a 3. helyezett Nógrádi Lilla lett, mıǵ a 
�iúknál 1. helyen Hődör Dávid Zalán, 
2. helyen Balogh Dominik, a 3. helyen 
pedig Csuka Bertold ért célba. Nebu-
ló korcsoport lány kategóriában az 
1. helyezett Tóth Izabella, a 2. 
helyezett Juhász Gréta, a 3. helyezett 
Molnár-Tóth Csenge lett, a �iúknál 1. 
helyen Martonosi Kristóf, 2. helyen 
Farkas Samu Dániel, valamint 3. he-
lyen Csuka Marcell végzett. Junior 
korcsoportban a női részlegen 1. 
helyezett Kálmán Anita, 2. Szilágyi 
Réka, 3. Balogh Nikolett lett, a fér�iak-
nál 1. helyen Rácz Gellért, 2. helyen 

Preda A� dám, 3. helyen Révész Bálint ért célba. Fiatal felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett Rabi Eni-
kő, 2. helyezett Kegyes Klaudia, 3. helyezett pedig Kozma Tünde lett, fér�iaknál 1. helyezett Sólya Gábor, 2. he-
lyezett Makra Zsolt, 3. helyezett pedig Kálmán Lénárd lett. Felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett 
Pesti Erika, 2. helyezett Rabiné Szabó A� gnes, 3. helyezett Sólyáné Sárközi A� gnes lett, mıǵ a fér�iak közül 1. he-
lyezett Csányi Róbert, 2. helyezett Korpa Zoltán, 3. helyen Kiss László végzett. Szenior kategóriában női rész-
legen 1. helyezett Balogh Magdolna, 2. helyen Farkas Anna, 3. helyen Szilágyi Perjesi Katalin végzett, mıǵ a 
fér�iaknál 1. helyezett Vőneki Zoltán, 2. helyezett Révész István, 3. helyezett Mucsi Sándor lett. Szépkorú 
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kategóriában a női részlegen 1. helyezett Dobó Katalin, 2. helyezett Császár Antalné, 3. helyezett Joó Kálmán-
né lett, mıǵ a fér�iaknál 1. helyezett Molnár Mihály, 2. helyezett Hajducsák László, 3. helyezett Kálmán 
Szilveszter lett. Leg�iatalabb induló lányok részéről Gyuris Viktória, mıǵ a �iúk részéről Császár Koppány volt. 

A legidősebb induló női résztvevő Fábián Lászlóné, mıǵ a 
fér�iak részéről Sándor György volt. Az alsós osztályok kö-
zül a legtöbb embert a 2.a osztály, a második legtöbb embert 
a 1. osztály, a harmadik legtöbb embert a 4. osztály mozgósı-́
totta. A felsős osztályok közül a legtöbb embert a 6.a osztály, 
a második legtöbb embert az 5.a osztály, a harmadik leg-
több embert az 8. osztály mozgósıt́otta a Pünkösd Feszt Me-
zei futóversenyén. Jutalmuk 40.000-30.000-20.000 Ft osztály-
pénz. Gratulálunk a nyerteseknek!
A sportcsarnokban 10 órától a IV. Börcsök József női kézi-
labda emléktornán felnőtt és junior kategóriában mérhet-
ték össze tudásukat a csapatok. A junioroknál az első a 

Zsombó, 2. a Bordány csapata lett. A felnőtteknél az első helyet a Tiszakécske csapata, a 2. helyet a Bordány, 
mıǵ a 3. helyet a Kiskunfélegyháza csapata érte el.
A délutáni programok alakulásába sajnos beleszólt a természet, ıǵy a 16 órára tervezett Buke Reikon Kyokus-
hin karate bemutatót ki kellett hagynunk a repertoárból, de bıźunk benne, hogy lesz még alkalom rá, hogy 
megtekinthessük őket. Emiatt a műsort a 
Szeged Táncegyüttes Kisgöncöl gyerekcsoport-
ja kezdte. O� ket követte László Attila egy órás 
koncertje, mely mindenki számára lelketme-
lengető élmény volt. Az erdélyi származású �i-
atal énekes egy saját dalát Bordányosıt́otta is, 
a Pesten szól jól az ének cıḿű dal a Bordány-
ban szól jól az ének szöveggel hangzott el a 
közönség nagy örömére. Utána következett a 
Showder Klubból jól ismert Bellus István hu-
morista, aki poénjaival bombázta a közönsé-
get. A 2016-os X-Factor győztese Opitz Barbi 
követte a szıńpadon, aki sok tini lány példa-
képe, hiszen a dedikáláson is végeláthatatlan 
sor alakult ki azért, hogy egy fotót vagy aláı-́
rást gyűjthessenek az énekesnőtől. Fellépett a Groovhouse zenekar is, akik mind a kicsinek, mind a nagyok-
nak nagy kedvencévé váltak. Az ötnapos fesztivált a New Level Empire élő koncertje zárta, akik jól megmoz-
gatták a közönséget, mondván ülve nem lehet bulizni, ıǵy mindenkit felállıt́ ottak a székekből, majd indult az 
egyórás tombolás.
A Pünkösd Feszt támogatói voltak: Berkenye Cukrászda, Dankó-Vill Kft., Aquapro�it Zrt., Fóliaplast Kft., Bor-
dány Sportjáért Alapıt́vány, Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat, Bordányért Baráti Kör, Cifra Szo-
ba, Club 1001, Coop Szeged Zrt., Lukács Tibor, Császár Béláné és a Generali Biztosıt́ó,Rácz Gyula Péksége, 
Ráczné Tanács Aranka és a Privát ABC, Rádió 88, Vadgesztenye E� tterem, Stop Cukrászda, Bordány Nagyköz-
ség O� nkormányzata. Köszönjük támogatóink segıt́ségét!    									Pünkösd	Feszt	szervezői
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A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő 
lakossági felhasználók részére biztosıt́ott té-
li rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 
12.) Kormány rendelet alapján lakossági föld-
gázszolgáltatást igénybe vevő felhasználók 
részére a Kormány döntése 12.000 Ft árkom-
penzációt jelent háztartásonként, amelyet a 
földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 
2018. áprilisi számlában érvényesıt́ett.
A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részé-
re a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érde-
kében a Kormány a 1152/2018. (III. 27.) Kor-
mány határozatban úgy döntött, hogy a tüze-
lőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészıt́ő 
támogatás mértékét önkormányzati szinten 

Ha gyermeke „tanulási problémára" vagy „viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az A� llampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapıt́ványt. Az ala-
pıt́ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. Cıḿ: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: 
info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. 
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Pszichiátriai	szerek
viselkedési	problémákra

Sérelmek	pszichiátrián-
Ingyenes	jogsegélyszolgálat

O� n vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk vala-
mit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen 
meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
A� llampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapıt́-
vány Cıḿ: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1-
342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: panasz@ 
cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden in-
formációt bizalmasan kezelünk!"

határozza meg. A belügyminiszter a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó tá-
mogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályá-
zati kiıŕásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek – szo-
ciális rászorultság alapján történő kiosztás – mentén támo-
gatási előlegként költségvetési támogatást nyújt a település-
nek, ezen keresztül a lakosoknak.
A Kormány határozat 2. sz. melléklet 2234. sora értelmében 
Bordány Nagyközség 571.500 Ft (60 m3 lágy lombos tűzifa) 
összegben jogosult támogatásra.
Az összeg és a mennyiség ismeretében megállapıt́ható, hogy 
települési szinten csekély összegű támogatásról van szó, en-
nek értelmében csak a szociális alapon ténylegesen rászoru-
ló családok támogathatóak. A támogatás igényléséről későbbi-
ekben adok tájékoztatást.                     		Dr.	Fodor	Ákos	/	jegyző

Tájékoztatás	az	
elektronikus	ügyintézésre
köteles	ügyfeleknek

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
június 5.; június 19;

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
június 12.; június 26.

Idén	60	m³	lágy	lombos	tűzifa	kerül	kiosztásra

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatá-
sok általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január else-
jétől alkalmazandó rendelkezése értelmében elektro-
nikus ügyintézésre köteles többek között az ügyfél-
ként eljáró gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, 
szövetkezet, vıźgazdálkodási társulat, erdőbirtokos-
sági társulat, külföldi székhelyű vállalat magyarorszá-
gi �ióktelepe, egyes jogi személyek vállalata, ügyvédi 
iroda, egyéni cég, egyéni vállalkozó), valamint az ügy-
fél jogi képviselője. Felhıv́om a �igyelmét, hogy ha jog-
szabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában 
az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, az 
e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a tör-
vényben meghatározott esetek kivételével - hatály-
talan. Kérem, amennyiben O� n a fent felsorolt elektro-
nikus ügyintézésre kötelezettek közé tartozik, szıv́es-
kedjen a jövőbeni hatósághoz intézett nyilatkozatit 
az Eüsztv.-ben meghatározott módon megtenni.
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A „Családbarát munkahely” pályázaton elnyert támogatásból 
az Apraja- Falva O� voda és Bölcsőde dolgozói április 19-20-án 
csapatépıt́ő kiránduláson vett részt Szilvásváradon. A program 
célja az volt, hogy csapatunk minél több időt tölthessen együtt, 
erősıt́sük az egymás közötti bizalmat és kötődést, hassunk az 
egymás közötti kommunikációra és együttműködésre.
Utazásunk első állomása Lillafüred volt ahol megnéztük a 
Szent István cseppkőbarlangot, majd fakultatıv́ lehetőségként 
lehetett libegőzni, séta alkalmával láthattuk a Palota-szálló 
melletti Függőkertet, és a Hámori tavat. Este fél nyolckor ér-
tünk a szállásunkra, ahol elfoglalhattuk az apartmanházainkat, 
majd elfogyasztottuk együtt a büfévacsoránkat.
Másnap reggel a napos időben étkezés után várt Bennünket 

kinti szabad programként megrendelt vidám csapaépıt́ő tréningünk, mely a „szőlőhegyi vesszőfutás: egy kis 
móka a szőlő és a bor körül” elnevezést kapta. Társaságunkat a szervezők 3 csoporttá alakıt́ották és meg-
kezdtük a versenyzést. A gyalogtúra során kalandok, ügyességi feladatok vártak Ránk (korongdobás boros-
üvegre, lopózás időre, borászati eszköz felismerés, hordó darts, pince labirintus, népi találós kérdések a bor 
körül stb…) A csapatverseny után visszaérkezve a szállásunkra, eredményhirdetésre került sor, ahol a 
gyorsan kitalált csapatneveink alapján kaptuk a helyezést. I. helyezett a Borbarátok, II. helyezett: Borvadá-
szok, III. helyezett a Turbó Csiga elnevezésű csapat lett.
Ebéd után a „szuper” apartman-házainkat elhagyva a csomagjainkat elhelyeztük a buszon. A kora délután és 
a munkatársak lelkesedése kapcsán együtt kisvonattal közlekedve megnéztük a Fátyol vıźesést majd sétálva 
visszaérkeztük a kisvasút állomásra. Az ajándékok beszerzését követően hazaindultunk.
Köszönjük szépen minden résztvevőnek a segıt́ségét, hogy nyertes lett ez a pályázat és jobbnál jobb prog-
ramokat valósıt́hatunk/valósıt́hattunk meg belőle.       Vass Karolina/óvodatitkár

Családias	légkörű	munkahely	az	Apraja-Falva	ovi

U� gyindıt́ás: Az ügyindıt́ás egy elektronikus űrlap benyújtását 
jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő 
alkalmazás segıt́ségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd be-
küldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A cıḿzett 
önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és 
iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut 
az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és ke-
reskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és 
szociális ügyei támogatottak, de az ún. e-Papıŕ szolgáltatás 
(https://epapir.gov.hu) segıt́ségével bármilyen ezen kıv́üli 
ügy elektronikusan indıt́ható. Az ügyindıt́ás bejelentkezés-
hez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában 
az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papıŕ alapon nyújt-
ható be.
U� gykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az 
általuk az ASP O� nkormányzati Hivatali Portál felületén elektro-
nikusan indıt́ott helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az 
alkalmazás lehetőséget biztosıt́ az ügyfelek számára az ügy-
intézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.
Az adóügyeket illetően többek között az alábbi különösen 
hasznos funkciók is segıt́ik ügyfeleinket:
Adóegyenleg lekérdezése, bevallások, bejelntkezési nyom-
tatványok benyújtása: Az ügyfél lekérheti adott településhez 
tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a fel-
használónak az azonosıt́ás után meg kell adnia az adóazo-
nosıt́ó jelét, vagy adószámát is. Azonosıt́ ás után a felhasználó 

Igénybe	vehető	elektronikus	ügyintézési	szolgáltatások
lekérdezheti az adott önkormányzati adóha-
tóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, 
vagy képviseleti joggal felruházott személy-
ként azon (természetes vagy jogi) személyek 
egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az ön-
kormányzatnál jogosult eljárni.
Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele: A 
Portál bárki számára elérhető, egyes funkci-
ók szabadon használhatók, más funkciók 
azonban regisztrációhoz kötöttek.
A szolgáltatások a Portálon keresztül vehe-
tők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választa-
niuk, hogy melyik településen szeretnének 
ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a folya-
matosan bővülő körű ügyintézési lehetősé-
geket. A portálon beküldött ügyek automati-
kusan az illetékes önkormányzati hivatalhoz 
kerülnek.
Reméljük, hogy a továbbiakban minél több 
ügyfelünk fogja használni a szolgáltatást, ez-
által meggyorsıt́ va ügyeik intézését.
További tájékoztató az alábbi oldalon tekint-
hető meg: https://ohp-20.asp.lgov.hu/taje-
koztato. Bármilyen kérdésük merül fel a Por-
tállal kapcsolatban, szı́vesen állunk ren-
delkezésükre.
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Vers-	és	mesemondó	versenyt	rendezett	az	óvoda
A hagyományokhoz hıv́en április 26-án (csütörtökön) tartottuk in-
tézményünkben a vers- és mesemondó versenyt. A programra a 
gyermekek önállóan készültek fel otthon a szüleik segıt́ségével. Ter-
mészetesen minden óvónő szıv́esen segıt́ ett a mese vagy vers kivá-
lasztásában és a felkészülésben. A versenyt három korcsoportban 
hirdettük: kis-, középső és nagycsoportban. A délelőtt folyamán 23 
versenyző kápráztatott el minket előadásával. A legtöbben a nagy-
csoportból neveztek. A megmérettetésről senki sem tért haza üres 
kézzel, jutalomban és oklevélben részesültek a gyermekek. A zsűri 
korosztályonként dıj́azta a gyermekeket.
Kiscsoportos eredmények: I. helyezett: Szabó Csenge; II. helyezett: 
Kovács Gellért; III. helyezett: Szabó A� kos. Különdıj́as: Kovács Petra (mini-csoportos). További résztvevők: 
Lippai Júlia, Rácz Milana. Középső csoport: I. helyezett: Nógrádi Dávid; II. helyezett: Balogh A� kos; III. helye-
zett: Schmidt Hanna. További résztvevők: Avramucz Kincső, Bakó Benett, Tari Borka. Nagycsoport: I. helye-
zett: Szécsényi Hunor; II. helyezett: Frank Péter; III. helyezett: Hajdú Patrik. További résztvevők: Sziládi Gréti, 
Sárkány Luca, Hegedüs-Bite Noémi, Farkas Nikolett, Szilágyi Viktória, Takács Márk, Pesti Jutocsa Kolen, 
Szegvári Péter
Korosztályonként az első három helyezett továbbjutott a kistérségi versenyre Mórahalomra, melyet június 
6-án rendeznek meg. A Zsűri tagjai: Fődi Lászlóné E� va néni (nyugdıj́as könyvtáros), Szabóné Gyuris Berna-
dett (szülői munkaközösség tagja), Gyuris-Süli Diana (óvodapedagógus). Intézményünk rajzpályázatot hir-
detett „Kedvenc mesém” cıḿmel, melynek beérkezési határideje április vége volt. Az óvodapedagógusok ki-
választották a továbbjutott pályamunkákat, melyeket a következő gyermekek készıt́ettek: nagycsoportban: 
Farkas Nikolett, Sziládi Gréti, Tari Natália; középső csoportban: Tóth Veronika, Hegedüs Nóra, Avramucz Kin-
cső; kiscsoportban: Martonosi Dorina, Lippai Júlia, Rácz Hanna.
A rajzokat továbbküldjük Mórahalomra az O� vodák Kistérségi Egyesületéhez, ahol a Mórahalmi Kistérséghez 
tartozó óvodák pályamunkáival is megmérettetésre kerülnek.

A hagyományainkhoz hıv́en ismét megrendeztük Családi 
napunkat Intézményünkben. A „Családbarát munkahely” 
pályázaton elnyert támogatásból sikeresen tudtuk bővıt́eni 
a programokat. 16 órától már vártuk a vendégeket, akik a 
program kezdetéig sárgabarackos-kekszes túródesszertet 
kaptak és fogyaszthattak. A gyermekeket a Süni csoportszo-
bában az arcfestés várta, melynek nagy sikere volt. A legki-
tartóbb kispajtások egy órát is képesek voltak sorba állni, 
hogy pillangó, pókember, cica, kalóz vagy más egyéb kerül-

hessen arcocskájukra. Az „alkotásokról” Papp Judit készıt́ett fotókat. A csoportszobák teraszán lehetett kavi-
csot festeni, agyagozni illetve a jó időben a szomjukat csillapıt́ ani vendégeinknek. Az agyagozásban Bakó Ma-
rianna volt segıt́ségünkre, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.
Mindeközben a Rákóczi utcai focipályán is folytak az események: lehetett lovas kocsikázni illetve légvár és 
csúszda volt felállıt́ va. A lovaskocsikázást Tari Attila és felesége Tari–Vass Veronika szervezte meg nekünk, 
amiért nagyon hálásak vagyunk. A nevetésből és a kint tartózkodó tömegből látható és hallható volt az öröm. 
18 órától a Csiga Duó Gyermekzenekar koncertje kezdődött. Remek mulatozásnak lehettünk részesei. Meg-
lepetésként érkezett Pepi bohóc, aki a lu�ihajtogatás „művészetével” mosolyt csalt felnőtt és gyermek arcára 
egyaránt. Aki félénkebb volt, szüleivel állt sorba, volt aki egyedül, de aki szeretett volna, az lu�i nélkül nem 
tért haza. A műsorok és programok után a vacsorát fogyasztottuk el. Köszönjük a Vadgesztenye E� tteremnek 
az ıźletes babgulyást, amivel vendégül láthattuk a meghıv́ottakat. Desszertként édes süteményt lehetett fala-
tozni, melyet a Berkenye Cukrászda készıt́ett, illetve puding volt melyet, csakúgy, mint a túrórudit a Sole-Mizo 
Zrt. Szegedi telepe biztosıt́otta Nekünk. A segıt́séget és a kiszállıt́ ásban való közreműködést Szabóné Gyuris 
Bernadettnek köszönhetjük.
A nap végén mindenki fáradtan, de boldogan indult haza. U� gy gondolom több mint 400 fő részvételével jól 
sikerült ez a rendezvényünk is. Mindenkinek köszönjük a szervező, támogató munkáját!

Az	óvodások	családi	napja	



8| Napló           Bordányi 

Csillag	születik
A� prilis 21-én iskolánk tehetség-
kutató versenyt rendezett a Falu-
házban Csillag születik cıḿmel. A 
szı́nvonalas versenyen felléptek 
népi énekesek, versmondók, szıń-
játszók, citerások, táncosok, szóló 
hangszeresek, és egy bűvész is. Kis-
�ilm és gépi zene kategóriában is 
indult versenyző. A dıj́akat a Bor-
dány I�júságáért Alapıt́vány jóvol-
tából valamint Kiss János felaján-
lásából kapták a dıj́azottak. A nagy 
sikerre való tekintettel jövő évben 
is tervezzük a verseny megszerve-
zését. A rendezvény képeit megte-
kinthetik az iskolabordany.hu/
galeria linken.

Felvilágosító	program	a	�iúknak
A� prilis 27-én iskolánk hatodik osztályos tanulói felvilágosıt́ó prog-
ramban vettek részt három csoportban. A tematikus nap programja 
nemzetközileg elismert, hozzánk a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Családpasztorációs Irodáján keresztül jutott el. A lányok program-
ját László Anita vezette, a �iúk egyik csoportját Kaszper Pál, a mási-
kat pedig Varga Szabolcs és Vargáné Bögi Veronika. Az interaktıv́ cso-
portfoglalkozáson a résztvevők nemcsak információkkal, hanem sok 
élménnyel is gazdagabbak lettek. Az iskola és a hatodikos szülők ne-
vében szeretnénk köszönetünket kifejezni a Bordány I�júságáért Ala-
pıt́ványnak, hiszen anyagilag ismét hozzájárultak a program sikeres 
megvalósıt́ásához.

„Karnyújtásnyira	az	Univerzum”

Május 2-án iskolánkba látogatott a szegedi Partiscum Mobil Planetári-
um. A 8 méter átmérőjű, 5 méter magas kupola a Tornateremben került 
felállıt́ ásra. A tanulók korosztályuknak megfelelő előadásokat tekint-
hettek meg. Az alsósoknak mesés formában, a felsősöknek tudományos 
ismeretekkel bővıt́ett módon vetıt́ették le Naprendszerünk világát.
Csillagászati és űrkutatási ismereteket kaphattak itt a gyerekek bete-
kintve ezáltal az Univerzum lenyűgöző világába. Tankerületi Központunk 
�inanszıŕozta a bemutatót, ıǵy az tanulóink számára ingyenes volt.

Medve	Szabadtéri	Matekverseny
A Medve Szabadtéri Matekverseny egy rendhagyó szabadtéri rendez-
vénysorozat, mely 2018-ban 7 helyszıńen közösségi élménnyé vará-
zsolja a matematika és a logika világát.Az iskolánkból is csatlakozott 
néhány tanulónk a május 6-án Szegeden megrendezett versenyhez. A 
versenysorozat a fesztiválok hangulatát kombinálja a tanulmányi ver-
senyekével. Országszerte több mint 10.000 résztvevő. Két-, háromtagú 

Verok Hanga Bernadett 2.a osztályos tanuló angol nyelvből (haladó csoport) 5. helyezett - egyéni versenyző.
Verok Daisy Nikolett 4. osztályos tanuló angol nyelvből (haladó csoport) 4. helyezett - egyéni versenyző.
Béres Dorina 5.a osztályos tanuló irodalomból 1. helyezett, ezzel bejutott az országos döntőbe és Frank Dóra 
5.b osztályos tanuló irodalomból 2. helyezett - felkészıt́őjük: Hődör Zoltánné. Karóczkai Dorka Alexandra 6.b 
osztályos tanuló irodalomból 3. helyezett; Lajkó Bianka 8. osztályos tanuló anyanyelvből 1. helyezett lett, ez-
zel ő is bejutott az országos döntőbe; Tóth Luca 8. osztályos tanuló anyanyelvből 2. helyezett lett, valamint 
Lippai Fanni 8. osztályos tanuló szintén anyanyelvből 3. helyezett lett - felkészıt́őjük Hegedűsné Gyuris Ka-
talin. Hődör Zoltán 7. osztályos tanuló anyanyelvből 4. helyezett, Heintz Petra 7. osztályos tanuló anyanyelv-
ből 5. helyezett lett - felkészıt́őjük: Lippai Judit. Márta Dániel 8. osztályos tanuló biológiából 3. helyezett - fel-
készıt́ője: Fodorné Kálmán Szilvia. Az országos döntőre 2018- május 26-án kerül sor a szegedi Arany János 
A� ltalános Iskolában. Gratulálunk minden diáknak és felkészıt́őnek!

A	Tudásbajnokság	makói	megyei	döntőjének	helyezései

Május 28-június 1 között lesznek 
az év végi hangszeres vizsgák.
Június 2-án kirándulás lesz a lövész-
pályára a 7-8. osztályosok részvé-
telével.
Június 4-8. között tanıt́ás nélküli 
munkanapok lesznek, ezen a héten 
mennek a gyerekek osztálykirán-
dulásra, a 7. osztályosok Erdélybe 
utaznak a Határtalanul pályázat 
keretében.
Június 11. DO� K nap/Családi nap
Június 12. Osztályozó értekezlet - 
Tanıt́ás nélküli munkanap
Június 16. Ballagás
Június 20. Tanévzáró ünnepély

–	Mozgó	Planetáriumi	kirándulás

csapatok a verseny terepén állomások között vándorolnak a természetben, és az állomásokon kapott felada-
tokat próbálják megoldani. Egyszerre mindig csak egy feladatot old meg egy csapat, majd a megoldás helyes-
ségétől függően tovább halad egy újabb állomásra, ıǵy a diákjaink majdnem négy kilométert tettek meg. A 
versenyzőink közül mindenki eljutott az Ezüstmedve kategóriába. Csapataink: 5. osztály: Sándor Márton, 
Bóta Emil Benjamin, Nógrádi Gergő; 6. osztály: Márki Kristóf, Kálmán Bálint, Szilágyi Richárd; Gyuris Márk, 
Csorba Bendegúz, Mészáros Noémi, Kiss Angelika, Tóth Izabella.

Helyesbıt́és: Az előző két lapszámban tévesen jelent meg a Bende-
gúz Nyelvész verseny résztvevőjeként Szilágyi Richárd neve, nem ő, 
hanem Gémes Bence 6.b osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
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Májusban	bérmálkozottak

Elkövetkező	egyházi	ünnepek
Úrnapja – június 3. Az ünnepi szentmise és körmenet 9 óra-
kor kezdődik. 
Az U� rnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szent-
háromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a kö-
vetkező vasárnapon tartott főünnep. A nagycsütörtöki ün-
neplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangula-
tát kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk 
lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az 
U� rnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a 
liturgia. Sok szeretettel várunk virágszirmot a körmenethez.

Tanévzáró	ünnepi	szentmise	–	június	17.	9:30-tól
A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt 
egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez 
hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rıḿ és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen 
egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is.
A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokásos. Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a 
liturgia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba 
egész önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. 
Húsvét, Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek…), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigya-
korlatok alkalmával.

Hamarosan	induló	zarándoklatok
Medjugorje: július 9-13. További informá-
ció: +36 30/621 6375
Melk-Mariazell: október 5-7. További 
részletek, információk a templomi hirde-
tőtáblán olvashatóak. A je-lentkezéseket 
szeretettel várja június 15-ig dr. Janes Zol-
tán zákányszéki-bordányi plébános.
Az egynapos egyházközségi zarándoklat 
Máriagyűdre 2018. június 23-án lesz.

	gondolatai
“A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a 
Krisztus által alapıt́ott jelek és eszközök közül, amelyek 
kifejezik és erősıt́ik a hitet, Istennek megadják a tiszte-
letet és megszentelik az embert. … A bérmálásban a Szent-
lelket kapjuk, növekedés és erő forrásaként a lelki küz-
delemhez. Tehát a Szentlélek teljességében árad ki a ke-
resztény hıv́őre. Ez a szentség teljessé teszi a keresztségben kapott kegyelmet: megerősıt́i bennünk az isten-
gyermekséget és az Egyházhoz tartozásunkat, hogy jobban részt vegyünk annak küldetésében, szóval és cse-
lekedettel tanúságot tegyünk keresztény hitünkről . Eltörölhetetlen jegyet vés a lélekbe” P.	Leszkovszky	Pál	O.P
Egyházközségünkben május 6-án Veréb László atya, a szegedi Szent Gellért Szeminárium spirituálisa 9 �iatal-
nak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.  Imádkozzunk értük, hogy minél gazdagabban részesüljenek a 
szentség által közvetıt́ett kegyelmekben! Fiataljaink fogalmazták meg gondolataikat, érzéseiket a bérmálás-
sal kapcsolatban:	 „Leírhatatlan	boldogság	 fogott	 el,	 amikor	megkaptam	a	 szentséget.	Nagyon	 jó	 érzés	az	
Egyház	"felnőtt"	tagjának	lenni.	Határozott	döntésem,	hogy	mindig	a	védőszentem	példáját	kövessem.	Remé-
lem,	és	hiszem,	hogy	ebben	a	Szentlélektől	majd	segítséget	kapok.”	-	„Én	jól	éreztem	magam	az	egész	szentmise	
alatt,	már	nagyon	vártam.	Egy	kicsit	izgultam	előtte,	az	olvasás	miatt,	de	jobb	volt,	mint	gondoltam.	Utána	vi-
szont	már	egyáltalán	nem	izgultam.”	-	„Külön	jó	érzés	volt	utána	végiggondolni,	hogy	önállóan,	én	dönthettem	
el,	hogy	szeretném-e	ezt	vagy	sem.”	-	„A	bérmálásra	sokat	készültünk:	leginkább	a	vizsgán,	de	a	próbákon	és	a	
hittanórákon	is.	A	készülődés	megérte.	Mindig	emlékezni	fogok	erre	a	napra.”	-	„Jó	volt.	Azon	izgultam,	hogy	kér-
dezni	fog-e	valamit	az	atya	a	védőszentemről,	mert	nem	jutott	volna	eszembe	semmi.		Egyébként	nem	izgultam.”	
-	„Izgultam,	hogy	nehogy	rosszul	olvassak	vagy	csináljak	valamit.	De	utána	fantasztikus	érzés	volt.	A	Szentlélek	
ajándékait	is	megkaptam.	Jó	érzés	volt	másokkal	együtt	véghez	vinni	a	bérmálást.	Közelebb	érzem	magam	Is-
tenhez	és	az	Egyházhoz.”	-	„Számomra	nagyon	fontos	volt,	hogy	felvegyem	a	bérmálás	szentségét,	mert	ezáltal	
megkaptam	a	Szentlélek	ajándékait;	Krisztus	tanúja	lettem.”	-	„Nem	fogom	elfelejteni,	hogy	a	mise	előtt	és	köz-
ben	is	azon	izgultam,	hogy	mikor	kell	kimennem	olvasni.	 	Előző	nap	a	gyónás	után	"tisztábbnak"	éreztem	ma-
gam.”	-	„Számomra	nagyon	jó	és	örömteli	volt	a	bérmálkozás.	A	felolvasás	előtt	izgultam.	Soha	nem	fogom	elfe-
lejteni,	amikor	a	pap	megbérmált	minket.”	-	„Jó	volt	a	bérmálási	mise.	Egy	darabig	emlékezni	fogok	arra,	hogy	a	
mise	után	mindegyik	atya	gyorsan	elment,	mert	máshol	volt	miséjük.”



Temetkezés
Bordányban

A	CSONGRÁD	MEGYEI
KEGYELETI	KFT

TEMETKEZÉSI	ÉS	ÜZLETI	IRODÁJA

A	KOSSUTH	UTCA	81.	SZÁM	ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

ÜZLETVEZETŐ:	KOVÁCS	IMRÉNÉ

TEL.:62/288-569;	+3630/376-0335

ÜGYELET	0-24	ÓRÁIG:

+3630/565-8381;	+3630/565-8378

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293

Hol	vagy	tavasz?
Reggelre lelassult verőérrel ébredtem,
megfagyott a március bıb́orszıń  véremben.
Sötét hajamra a konok halál havaz,
fagymarkába simul, s elporlad a tavasz.
Madárdallal, napsugárral hiába hiteget,
feketén károg még a hófehér kikelet.

Bordány, 2018. március 23.

Zádori-Molnár	Ágoston
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Április	havi	demográfia
Születés

„A	gyerek	az	öröm,	a	reménység.
Gyönge	testében	van	valami	világi;
ártatlan	lelkében	van	valami	égi;
egész	kedves	valója	olyan	nékünk,
mint	a	tavaszi	vetés:	ígéret	és	gyönyörűség.”

Batki Teofil (Batki István és Kása Eszter); Bozsó Réka 
(Bozsó Kornél és Tóth Zsanett)

Halálozás
„Nem	múlnak	ők	el,	kik	szívünkben	élnek,	
Hiába	szállnak	árnyak,	álmok,	évek.	
Ők	itt	maradnak	bennünk	csöndesen	még,	
Hiszen	hazánk	nekünk	a	végtelenség.”

Szabó Györgyné Rácz Julianna (1930.); Kiss Ivánné 
Gábor Rozália (1932.)

Könyvtári	felolvasóest	
2018. június 13-án, szerdán 17 órai kezdettel a Falu-
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, művét vagy 
prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. 
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő ked-
ves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy 
egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes 
estét.
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Kóstold meg itt 
Bordány új ízét!
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A Szegedi Tudományegyetem A� llam- és Jog-
tudományi Karán tanuló kilenc kıńai joghall-
gató tett látogatást településünkön. A Sang-
hajból és Xianból érkezett diákok, Dr. Varga 
Norbert docens által koordinált Gateway 
program révén, három hónapot töltenek Ma-
gyarországon. A program keretében közigaz-
gatási jogot oktató Dr. Józsa Zoltán docens ja-
vaslatára, rendhagyó óra keretében érkeztek 
a hallgatók a számunkra nem mindennapi lá-
togatásra.
A Bordányban szervezett tanulmányi kirán-
duláson a magyar közigazgatással, önkor-
mányzatunk intézményeinek munkájával is-
merkedhettek meg. Az érdeklődő, nyitott �ia-
talok a szociális központot, a faluházat és az óvodát, sőt zárásként még a Hermina tanyát is meglátogatták.
A diákokat Dr. Fodor A� kos jegyző köszöntötte a Faluház előtt, ahonnan átsétáltak a Polgármesteri Hivatalba. Itt 
megismerkedhettek Bordány múltjával, az önkormányzat működésével. A hivatalból egy rövid buszos túrát 
követően az óvodába érkezett meg a delegáció. Mivel az óvodába érkezésükkor éppen még aludtak a gyere-
kek, szinte lábujjhegyen sétáltak végig az épületben, bekukucskálva egy-egy csoportszobába, s mosolyogva 
�igyelték a picik ébredését. A hallgatók a nevelési program mellett tájékoztatást kaptak a bővıt́ési munkála-
tokról is, amely épp ezen a napon kezdődött el. A vendégek megcsodálták a bordányi ovisok alkotásait a cso-
portszobák előtt elhelyezett faliújságokon. Természetesen számos fotó is készült a kézműves termékekről.
A látogatókat a szociális központban helyben sütött kaláccsal, teával és égetett cukorkás édességgel várták a 
dolgozók. Itt rövid összefoglalót hallhattak a központ tevékenységéről, szolgáltatásairól. Bepillanthattak az 
idősek garzonlakásaiban élők mindennapjaiba is. Az idősek örömmel kalauzolták a messziről jött �iatalokat, 
bepillantást engedve mindennapi életükbe. A Faluházban Börcsök Roland vezette végig a csoportot, ismer-
tetve az igénybe vehető szolgáltatásokat, a közösségi terek funkcióit. A könyvtárlátogatást követően néhá-
nyan a kihelyezett használt könyvekből is vásároltak egyet-egyet emlékül, ezzel is támogatva a ház működé-
sét. Az i�júsági információs pontban a vendégek betekintést nyerhettek az i�júsági önkormányzat munkájá-
ba, s a közösségi térben folyó szakmai munkába. E� rdekes találkozásnak is tanúi lehettünk, hiszen megismer-
kedhettek portugál önkénteseinkkel, sőt a környező településekről érkezett �iatalokkal, akik a vezetőképzé-
sen vettek részt. A kıńai hallgatók bordányi programja a Hermina tanyán zárult. Megtekintették az ott beren-
dezett kiállıt́ ást, ıŕtak a vendégkönyvbe, majd buszra szálltak. A tartalmas szakmai nap végén vendégeink re-
mélhetőleg szép emlékekkel tértek vissza Szegedre.

Kínai	joghallgatói	delegáció	látogatott	el	hozzánk

A� prilis 23-24-én két képzést is tartottak a Bordányi I�júsági 
Információs Pontban. A vezetőképzésen részt vett �iatalok a 
Morajlás projekt keretében tanulhatták meg, hogyan épıt́se-
nek jól működő közösségeket, és hogyan váljanak jó vezető-
ivé a helyi �iatalságnak. A környékbeli településekről érkező 
résztvevők útmutatást kaphattak, hogyan szervezzenek prog-
ramokat a kezdetektől az utolsó lépésig, valamint hogyan jut-
hatnak hozzá a terveik megvalósıt́ásához szükséges támoga-
tásokhoz a Morajlás projektben. A következő hónapokban 

folytatódni fog a program, melynek révén a �iatalok további hasznos információkra és tudásra tehetnek szert.
A Vezetőképzéssel párhuzamosan egy Médiaképzés is zajlott, ahol az érdeklődő �iatalok részt vehettek a 
SZIMULTA� N képzésén, melyet az Alternatıv́a Egyesület Médiakommandó műhelye szervezett, és helyszıńe 
szintén a Bordányi I�júsági Információs pont volt. A képzés azt tűzte ki célul, hogy a résztvevők egy nap alatt 
létrehozzanak egy nyomtatott lapot, melyet a tréning második napján kézhez is vehettek és közben hasznos 
elméleti és gyakorlati tudásra tehettek szert, valamint terepmunkára is kaptak lehetőséget.

Vezető-	és	Médiaképzést	rendeztek	Bordányban	
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A	Telekom	Vivicitá	városvédő	futáson	
vettek	részt	a	bordányi	futókör	tagjai	
és	az	iskola	növendékei

Meccsnaptár	
2018.	június

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2018. június 2. (Szombat), 17:00
Foliaplast-Bordány	-	FK	Szeged

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2018. június 3. (Vasárnap), 17:00
Foliap.-Bordány	II	-	Zsombó	II

Megye	II.	osztály	-	U19
2018. június 3. (Vasárnap), 11:00 
Foliapl.-Bordány	-	Nagymágocs	
2018. június 9. (Vasárnap), 15:00
Foliaplast-Bordány	-	Szőreg
	

Új		felirattal	bővült
az	eredményjelző

Újabb szurkolói kérésnek tettünk 
eleget az elmúlt pénteki nap! Ju-
hász Péter és Juhász Balázs segítsé-
gével rögzítésre került az ered-
ményjelző tetején a hazai és a ven-
dég felirat, így szurkolóink számá-
ra még egyértelműbb lesz beazo-
nosítani az aktuális eredményt. A 
drukkerek mellett sportolóink le-
hetőségei is tovább bővülnek, hi-
szen lapzártánkkor érkezett meg 
az a teqball asztal az Arany János 
utcai létesítménybe, amelyet már 
használatba is vehetnek a sport 
szerelmesei.

2018. május 13-án, vasárnap 10 órakor kezdődött Szegeden a Vivicitta 
Szegedért futóverseny. A nyárias meleg ellenére hatalmas tömeg állt 
rajthoz a Dóm téren, majd az Oskola utcán át a Híd utca irányában a 
Széchenyi tér felé tartottak, ahonnan a Horváth Mihály utcát érintve az 
Arany János utcán át a Stefánián áthaladva a Tisza Lajos körúton érték 
el a Huszár Mátyás rakpartot. 
Nagy élmény volt látni, hogy milyen sokan mozdultak ki otthonról, 
mennyien tartják fontosnak az egészséges életmódot. Családok apraja 
és nagyja mozgott együtt. Volt, aki babakocsiban teljesítette a távot. 
Mások sétálva, kocogva értek célba. A rakparton hömpölygő fehér pó-
lós, 3200 fős futótömeg látványa felemelő érzést nyújtott.
Iskolánk tanulói közül részt vett Csuka Bertold 1. osztály, Csuka Mar-
cell 5.a osztály, Hődör Zoltán 7. osztály, Hődör Dávid Zalán 2. a osztály, 
Gábor Zalán Sándor 7. osztály, Gábor Zsombor 3. a osztály, Áchim 
Rebeka Mária 7. osztály, Czékus Péter 7. osztály. A 3,4 kilométeres távot 
15 perc alatt teljesítették a leggyorsabb tanulóink.
Tanulóink egy részét szüleik is elkísérték és közös családi futás alakult 
ki. Hődör Zoltán és Hődör Zoltánné, valamint Csuka Zsolt is rajthoz állt. 
A nevelőtestületből Kovács Józsefné és Sólyáné Sárközi Ágnes húzott 
még futócipőt. Bordányból Kovácsné Szekeres Zsuzsanna és Borbély 
Imre is részt vett az eseményen.
A Bordányból Szegedre és vissza utaztatást a családokon kívül 
Kovácsné Szekeres Zsuzsanna és Sólya István segítette.
Reméljük, jövőre még többen vállalkoznak a Vivicitta futóverseny 
teljesítésére.                                 Sólyáné	Sárközi	Ágnes	és	Hődör	Zoltánné

Az	FK	Szeged	ellen	zárjuk	a	tavaszt
Szombaton 17 órakor az FK Szeged ellen zárja a bajnokságot megye I-
es csapatunk, aki előkelő hetedik helyen fejezi be a szezont. Vasárnap 
két meccsre is sor kerül, 11 órakor az U19 a Nagymágocs együttesét 
fogadja, míg 17 órakor a Bordány II a Zsombó II ellen zárja a tavaszt.  
Eredmények:	 Foliaplast-Bordány	 SK	 -Csongrád	 TSE	 2-4	 (1-2),	 Foliaplast-
Bordány	SK	U19	-	Sándorfalvi	UKSE	U19	7-0	(4-0),	Foliaplast-Bordány	SK	U14	-	
Zsombó	SE	U14	9-0	(7-0);	Zákányszék	KSK	-	Foliaplast-Bordány	SK	II	6-3	(5-1).
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