kínai joghallgató delegáció
településünkön

Nyári táborok

A tanulmá nyi kirá ndulá son a magyar kö zigazgatá ssal, ö nkormá nyzatunk inté zmé nyeinek munká já val ismerkedhettek meg.
Részletek a 12. oldalon!

2018.
június-augusztus

Részletek a 13. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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804 induló a Mezei Futóversenyen Tartalom
60 m³ lágy tüzifa kerül
Nagy sikert aratott a Pünkösd Feszt sportnapja

Összesen 907 fő nevezett a futóversenyre, ebből 804 fő állt rajthoz és 799 fő teljesítette a távot! Ugyan a rekord, az ezer fős részvétel nem jött össze, de így is büszkék lehetünk erre a szép létszámra! Természetesen azért nem adjuk fel, jövőre újra megpróbáljuk túlszárnyalni az előbb már említett létszámot. Bízunk benne,
hogy az idei évben bevezetett több korosztályi díjazás, valamint a gyorsabb lebonyolítás sokak tetszését elnyerte!
Részletek a 2. oldalon!
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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 csak 150
Beváltható június 2-án, szombaton
17:00-18:30 között a Focipályán.

Ft lesz!

+ AJÁNDÉK
LIMONÁDÉ

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

Csak gyümölcsből
abból is a legjava

Keresse településünk
új termékcsaládját
a Vadgesztenye Étteremben
és a biip coffee-ban!

Öt napos élménydózis a Pünkösd Feszten
Idé n immá r huszonhatodik alkalommal kerü lt megrendezé sre Bordá nyban a pü nkö sdi faluü nnep, melybe
szá mos helyi kezdemé nyezé s, esemé ny kerü lt beé pıt́é sre. Má jus 17-é n csü tö rtö kö n dé lutá n hivatalosan is
kezdeté t vette az ö t napon á t tartó Pü nkö sd Feszt. A megnyitó ra a Szent Istvá n té ren kerü lt sor, amely Taná cs
Gá bor polgá rmester kö szö ntő jé vel, valamint Kakas Bé la ü nnepi beszé dé vel vette kezdeté t. A megnyitó t kö vető en kerü lt á tadá sra a dıśzpolgá ri cım
́ . Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat Ké pviselő -testü lete idé n Dr. Ková cs Julianna gyermekorvosnak ıt́é lte oda az elismeré st. A dıj́azott kö szö ntő jé ben 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. Meghatódtam 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 kiemelkedően és rendkívül értékes számomra, mert
ezt a megbecsülést attól a közösségtől kapom, akik jól ismernek, akik számára nyitott könyv vagyok, hisz évtizedek óta köztük élek és dolgozom.
Szerencsésnek érzem magam, hiszen egy
szeretett pályán, egy szeretett szakmában dolgozhatok, amelyről már gyermekkoromban álmodtam.”Ezt kö vető en
Apraja-falvá n folytató dott az esemé ny,
ahol a Multifunkcioná lis Ovi-Sport pá lya á tadá sá ra kerü lt sor. Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester kö szö ntő jé ben elmondta, hogy az ú j sportpá lyá n az
ó vodá sok szá mos labdajá té k alapjait sajá tıt́hatjá k majd el, ezzel is hozzá já rulva ahhoz, hogy miné l tö bben
kezdjenek el sportolni a telepü lé sen. B. Nagy Lá szló orszá ggyű lé si ké pviselő ü nnepi beszé dé ben megkö szö nte a bordá nyiak tá mogatá sá t. Elmondta, hogy Bordá ny mindig is a szıv́e csü cske volt, ıǵy a nagykö zsé g lakó i
tová bbra is szá mıt́hatnak segıt́ő kö zremű kö dé sé re. A szalagot Kakas Bé la a Csongrá d Megyei Kö zgyű lé s elnö ke, B. Nagy Lá szló orszá ggyű lé si ké pviselő , Taná cs Gá bor polgá rmester, Bokros Csilla az Ovi Sport Kö zhasznú Alapıt́vá ny ké pviselő je, valamint Lá zá rné Borbola Má rta ó vodavezető vá gtá k á t. Ezt kö vető en az ovisok azonnal birtokba is vetté k a sportpá lyá t: rö plabdá ztak, ké zilabdá ztak é s
fociztak is.
A Pü nkö sd Feszt má sodik napjá n mozi
napra invitá ltuk a helyi é s a kö rnyező telepü lé sek lakó it. Első ké nt egy termé szetilmet a Vad Balatont tekinthetté k meg az
é rdeklő dő k, majd a gyermekeknek a
Bű bá j herceg é s a nagy vará zslat cım
́ ű
mesé t vetıt́etté k. Az esti ó rá kban a ké pregé nyek szerelmeseinek a Deadpool 2-t,
a rettegé st kedvelő knek pedig a Hang
né lkü l cım
́ ű horror ilmet já tszottá k. Kö szö njü k, hogy ilyen sokan eljö ttek é s felelevenıt́etté k az egykori faluhá zas mozié lmé nyt.
Má jus 19-é n szombaton, zené tő l é s vidá msá gtó l volt hangos a Park té r. Ezen a napon tartotta 15. Né pzenei talá lkozó já t a Borostyá n Dalkö r, amely
a szabadté ri sá tor alatt kerü lt megrendezé sre. Sok vendé get fogadhattunk akik bemutattá k mű soraikat, ezzel is emelve a nap hangulatá t, valamint az ebé d majd az ezt kö vető mulatsá g sem maradhatott el.
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A vasá rnapi program fé l 10-kor a templomban az első á ldozá ssal kezdő dö tt. Kö zben a Faluhá zban a Magyar
Vö rö skereszt terü leti szervezeté vel kö zö sen vé radá sra vá rtá k a segıt́eni akaró kat 10-14 ó rá ig. A vé radá son
70 fő jelent meg, akik kö zü l 66-an adhattak vé rt. Kö szö net minden vé radó nak hiszen ezá ltal 198 emberen
segıt́hettek! Ekö zben a sportcsarnokban folytak a XIV. Szabó Ferenc fé r i ké zilabda emlé ktorna mé rkő zé sei,
amin né gy csapat vett ré szt. Az első helyet idé n a Bordá ny hó dıt́otta el, má sodik a Kiskunfé legyhá za, harmadik a Tiszaalpá r lett, mıǵ a negyedik helyen a Kiskunfé legyhá za i i csapata vé gzett. A Park té ren motoros talá lkozó val é s felvonulá ssal folytató dott a
programsorozat, ezt kö vető en keré kpá ros
bemutató t né zhettek meg az é rdeklő dő k. A
szın
́ padi produkció k 16:30-kor kezdő dtek,
elő szö r az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola nö vendé kei mutattá k
be mű sorszá maikat. A diá kmű sort kö vető en
venezuelai é s salsa bemutató t tartott a kö zö nsé gnek Maricely Raquel Fuenmayor é s
csapata. Oket a Deszki Né ptá ncosok mű sora
kö vette. Az idé n is szın
́ vonalas divatbemutató t tartott Ecker Szilvi, az Essende by Ecker
má rka megá lmodó ja. Modelljei segıt́sé gé vel
pompá s ruhadarabokat mutattak be a
nagykö zö nsé gnek. Fellé pett a Dungaree zenekar, melynek é nekese a má r elő bbi lapszá munkban bemutatott Lá szló Gergely, a Kö zsé gi Kö nyvtá runk kö nyvtá rosa. Oket kö vette a szın
́ padon Pá l Dé nes é nekes, akit tö bb tehetsé gkutató ban, zené s-tá ncos mű sorban lá thatott má r a kö zö nsé g. A nap zá ró produkció ja nem má s volt, mint Postá s Jó zsi akit a mulató s zene vilá gá bó l jó l ismerhet a nagyé rdemű .
A hé tfő i nap hagyomá nyosan a mezei futá ssal indult, a verseny 9:00 ó ra utá n vette kezdeté t, amelyen a jó idő nek kö szö nhető en 804 futó á llt rajthoz. A futá st megelő ző percekben kerü lt sor a „Bordá ny Sportjá é rt“ dıj́ á tadá sá ra, melyet idé n Bá lint Lá szló né vehetett á t a helyi sporté rt vé gzett pé ldamutató , lelkiismeretes munká já nak elismeré seké nt. A futó versenyen nyolc kü lö nbö ző kategó riá ban dıj́aztá k a leggyorsabbakat. Kö lyö k
korcsoportban a lá nyok kö zü l az 1. helyezé st Rá cz Milana Alexa, a 2. helyezé st Lippai Zselyke, a 3. helyezé st
Csurgó Rebeka vitte el, a iú k kö zü l 1. helyezett Lehel Nimró d, 2. helyezett Nó grá di Dá vid, 3. helyezett Szabó
Csaba lett. Gyerek korcsoportban lá nyok kö zü l az 1. helyezett Lehel Lé na
Maja, a 2. helyezett Nó grá di Blanka,
a 3. helyezett Nó grá di Lilla lett, mıǵ a
iú kná l 1. helyen Hő dö r Dá vid Zalá n,
2. helyen Balogh Dominik, a 3. helyen
pedig Csuka Bertold é rt cé lba. Nebuló korcsoport lá ny kategó riá ban az
1. helyezett Tó th Izabella, a 2.
helyezett Juhá sz Gré ta, a 3. helyezett
Molná r-Tó th Csenge lett, a iú kná l 1.
helyen Martonosi Kristó f, 2. helyen
Farkas Samu Dá niel, valamint 3. helyen Csuka Marcell vé gzett. Junior
korcsoportban a nő i ré szlegen 1.
helyezett Ká lmá n Anita, 2. Szilá gyi
Ré ka, 3. Balogh Nikolett lett, a fé r iakná l 1. helyen Rá cz Gellé rt, 2. helyen
Preda Adá m, 3. helyen Ré vé sz Bá lint é rt cé lba. Fiatal felnő tt kategó ria nő i ré sztvevő ibő l 1. helyezett Rabi Enikő , 2. helyezett Kegyes Klaudia, 3. helyezett pedig Kozma Tü nde lett, fé r iakná l 1. helyezett Só lya Gá bor, 2. helyezett Makra Zsolt, 3. helyezett pedig Ká lmá n Lé ná rd lett. Felnő tt kategó ria nő i ré sztvevő ibő l 1. helyezett
Pesti Erika, 2. helyezett Rabiné Szabó Agnes, 3. helyezett Só lyá né Sá rkö zi Agnes lett, mıǵ a fé r iak kö zü l 1. helyezett Csá nyi Ró bert, 2. helyezett Korpa Zoltá n, 3. helyen Kiss Lá szló vé gzett. Szenior kategó riá ban nő i ré szlegen 1. helyezett Balogh Magdolna, 2. helyen Farkas Anna, 3. helyen Szilá gyi Perjesi Katalin vé gzett, mıǵ a
fé r iakná l 1. helyezett Vő neki Zoltá n, 2. helyezett Ré vé sz Istvá n, 3. helyezett Mucsi Sá ndor lett. Szé pkorú
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kategó riá ban a nő i ré szlegen 1. helyezett Dobó Katalin, 2. helyezett Csá szá r Antalné , 3. helyezett Joó Ká lmá nné lett, mıǵ a fé r iakná l 1. helyezett Molná r Mihá ly, 2. helyezett Hajducsá k Lá szló , 3. helyezett Ká lmá n
Szilveszter lett. Leg iatalabb induló lá nyok ré szé rő l Gyuris Viktó ria, mıǵ a iú k ré szé rő l Csá szá r Koppá ny volt.
A legidő sebb induló nő i ré sztvevő Fá biá n Lá szló né , mıǵ a
fé r iak ré szé rő l Sá ndor Gyö rgy volt. Az alsó s osztá lyok kö zü l a legtö bb embert a 2.a osztá ly, a má sodik legtö bb embert
a 1. osztá ly, a harmadik legtö bb embert a 4. osztá ly mozgó sı-́
totta. A felső s osztá lyok kö zü l a legtö bb embert a 6.a osztá ly,
a má sodik legtö bb embert az 5.a osztá ly, a harmadik legtö bb embert az 8. osztá ly mozgó sıt́otta a Pü nkö sd Feszt Mezei futó versenyé n. Jutalmuk 40.000-30.000-20.000 Ft osztá lypé nz. Gratulá lunk a nyerteseknek!
A sportcsarnokban 10 ó rá tó l a IV. Bö rcsö k Jó zsef nő i ké zilabda emlé ktorná n felnő tt é s junior kategó riá ban mé rhetté k ö ssze tudá sukat a csapatok. A juniorokná l az első a
Zsombó , 2. a Bordá ny csapata lett. A felnő ttekné l az első helyet a Tiszaké cske csapata, a 2. helyet a Bordá ny,
mıǵ a 3. helyet a Kiskunfé legyhá za csapata é rte el.
A dé lutá ni programok alakulá sá ba sajnos beleszó lt a termé szet, ıǵy a 16 ó rá ra tervezett Buke Reikon Kyokushin karate bemutató t ki kellett hagynunk a repertoá rbó l, de bıźunk benne, hogy lesz mé g alkalom rá , hogy
megtekinthessü k ő ket. Emiatt a mű sort a
Szeged Tá ncegyü ttes Kisgö ncö l gyerekcsoportja kezdte. Oket kö vette Lá szló Attila egy ó rá s
koncertje, mely mindenki szá má ra lelketmelengető é lmé ny volt. Az erdé lyi szá rmazá sú iatal é nekes egy sajá t dalá t Bordá nyosıt́otta is,
a Pesten szó l jó l az é nek cım
́ ű dal a Bordá nyban szó l jó l az é nek szö veggel hangzott el a
kö zö nsé g nagy ö rö mé re. Utá na kö vetkezett a
Showder Klubbó l jó l ismert Bellus Istvá n humorista, aki poé njaival bombá zta a kö zö nsé get. A 2016-os X-Factor győ ztese Opitz Barbi
kö vette a szın
́ padon, aki sok tini lá ny pé ldaké pe, hiszen a dediká lá son is vé gelá thatatlan
sor alakult ki azé rt, hogy egy fotó t vagy alá ı-́
rá st gyű jthessenek az é nekesnő tő l. Fellé pett a Groovhouse zenekar is, akik mind a kicsinek, mind a nagyoknak nagy kedvencé vé vá ltak. Az ö tnapos fesztivá lt a New Level Empire é lő koncertje zá rta, akik jó l megmozgattá k a kö zö nsé get, mondvá n ü lve nem lehet bulizni, ıǵy mindenkit felá llıt́ottak a szé kekbő l, majd indult az
egyó rá s tombolá s.
A Pü nkö sd Feszt tá mogató i voltak: Berkenye Cukrá szda, Dankó -Vill Kft., Aquapro it Zrt., Fó liaplast Kft., Bordá ny Sportjá é rt Alapıt́vá ny, Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat, Bordá nyé rt Bará ti Kö r, Cifra Szoba, Club 1001, Coop Szeged Zrt., Luká cs Tibor, Csá szá r Bé lá né é s a Generali Biztosıt́ó ,Rá cz Gyula Pé ksé ge,
Rá czné Taná cs Aranka é s a Privá t ABC, Rá dió 88, Vadgesztenye Etterem, Stop Cukrá szda, Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata. Kö szö njü k tá mogató ink segıt́sé gé t!
Pünkösd Feszt szervezői
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Idén 60 m³ lágy lombos tűzifa kerül kiosztásra
A fű té si cé lú tá vhő szolgá ltatá st igé nybe vevő
lakossá gi felhaszná ló k ré szé re biztosıt́ott té li rezsicsö kkenté srő l szó ló 39/2018. (III.
12.) Kormá ny rendelet alapjá n lakossá gi fö ldgá zszolgá ltatá st igé nybe vevő felhaszná ló k
ré szé re a Kormá ny dö nté se 12.000 Ft á rkompenzá ció t jelent há ztartá sonké nt, amelyet a
fö ldgá zszolgá ltató kü lö n ké relem né lkü l a
2018. á prilisi szá mlá ban é rvé nyesıt́ett.
A nem gá z alapú fű té ssel rendelkező k ré szé re a té li rezsicsö kkenté s kiterjeszté se é rdeké ben a Kormá ny a 1152/2018. (III. 27.) Kormá ny hatá rozatban ú gy dö ntö tt, hogy a tü zelő anyag vá sá rlá sá hoz kapcsoló dó kiegé szıt́ő
tá mogatá s mé rté ké t ö nkormá nyzati szinten

hatá rozza meg. A belü gyminiszter a telepü lé si ö nkormá nyzatok szociá lis cé lú tü zelő anyag vá sá rlá sá hoz kapcsoló dó tá mogatá sá ra benyú jtott 2017. é vi pá lyá zatuk alapjá n, a pá lyá zati kiıŕá sban foglalt felhaszná lá si é s elszá molá si elvek – szociá lis rá szorultsá g alapjá n tö rté nő kiosztá s – menté n tá mogatá si elő legké nt kö ltsé gveté si tá mogatá st nyú jt a telepü lé snek, ezen keresztü l a lakosoknak.
A Kormá ny hatá rozat 2. sz. mellé klet 2234. sora é rtelmé ben
Bordá ny Nagykö zsé g 571.500 Ft (60 m3 lá gy lombos tű zifa)
ö sszegben jogosult tá mogatá sra.
Az ö sszeg é s a mennyisé g ismereté ben megá llapıt́ható , hogy
telepü lé si szinten cseké ly ö sszegű tá mogatá sró l van szó , ennek é rtelmé ben csak a szociá lis alapon té nylegesen rá szoruló csalá dok tá mogatható ak. A tá mogatá s igé nylé sé rő l ké ső bbiekben adok tá jé koztatá st.
Dr. Fodor Ákos / jegyző

Pszichiátriai szerek
Tájékoztatás az
viselkedési problémákra elektronikus ügyintézésre
Ha gyermeke „tanulá si problé má ra" vagy „viselkedé si
rendellenessé g" miatt pszichiá triai szereket szed, é s köteles ügyfeleknek
ú gy é rzi, hogy a gyermek á llapota semmit sem vá ltozott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Allampolgá ri Bizottsá g az Emberi Jogoké rt Alapıt́vá nyt. Az alapıt́vá nytó l ingyenes tá jé koztató kiadvá ny is ké rhető a
hiperaktivitá s té má já ban. Cım
́ : 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail:
info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu.
„Minden informá ció t bizalmasan kezelü nk!”

Sérelmek pszichiátriánIngyenes jogsegélyszolgálat

On vagy szerette sé relmet szenvedett pszichiá triai
kezelé se sorá n? Ne hagyja annyiban! Tegyü nk valamit, hogy má sokkal ugyanez má r ne tö rté nhessen
meg! Vegye fel velü nk a kapcsolatot!
Allampolgá ri Bizottsá g az Emberi Jogoké rt Alapıt́vá ny Cım
́ : 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: panasz@
cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden informá ció t bizalmasan kezelü nk!"
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú nius 5.; jú nius 19;
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú nius 12.; jú nius 26.

Az elektronikus ü gyinté zé s é s a bizalmi szolgá ltatá sok á ltalá nos szabá lyairó l szó ló 2015. é vi CCXXII.
tö rvé ny (a tová bbiakban: Eü sztv.) 2018. januá r elsejé tő l alkalmazandó rendelkezé se é rtelmé ben elektronikus ü gyinté zé sre kö teles tö bbek kö zö tt az ü gyfé lké nt eljá ró gazdá lkodó szervezet (gazdasá gi tá rsasá g,
szö vetkezet, vıźgazdá lkodá si tá rsulat, erdő birtokossá gi tá rsulat, kü lfö ldi szé khelyű vá llalat magyarorszá gi ió ktelepe, egyes jogi szemé lyek vá llalata, ü gyvé di
iroda, egyé ni cé g, egyé ni vá llalkozó ), valamint az ü gyfé l jogi ké pviselő je. Felhıv́om a igyelmé t, hogy ha jogszabá ly egy nyilatkozat megté tele vonatkozá sá ban
az elektronikus kapcsolattartá st kö telező vé teszi, az
e kö vetelmé nynek meg nem felelő nyilatkozat - a tö rvé nyben meghatá rozott esetek kivé telé vel - hatá lytalan. Ké rem, amennyiben On a fent felsorolt elektronikus ü gyinté zé sre kö telezettek kö zé tartozik, szıv́eskedjen a jö vő beni ható sá ghoz inté zett nyilatkozatit
az Eü sztv.-ben meghatá rozott mó don megtenni.
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Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Ugyindıt́á s: Az ü gyindıt́á s egy elektronikus ű rlap benyú jtá sá t
jelenti. A telepü lé s é s az ü gy kivá lasztá sa utá n az ű rlapkitö ltő
alkalmazá s segıt́sé gé vel az ü gyfé l kitö lti az ű rlapot, majd bekü ldi a telepü lé si ö nkormá nyzat hivatali tá rhelyé re. A cım
́ zett
ö nkormá nyzat iratkezelő je é rkezteti a benyú jtott ű rlapot é s
iktatá s utá n bekerü l a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut
az ü gyinté ző hö z. Jelenleg az ö nkormá nyzat adó , ipar-, é s kereskedelmi, hagyaté ki leltá r, birtokvé delmi, anyakö nyvi é s
szociá lis ü gyei tá mogatottak, de az ú n. e-Papıŕ szolgá ltatá s
(https://epapir.gov.hu) segıt́sé gé vel bá rmilyen ezen kıv́ü li
ü gy elektronikusan indıt́ható . Az ü gyindıt́á s bejelentkezé shez é s regisztrá ció hoz kö tö tt szolgá ltatá s, ennek hiá nyá ban
az ű rlap legfeljebb csak nyomtatható é s papıŕ alapon nyú jtható be.
Ugykö veté s: A bejelentkezett felhaszná ló k leké rdezhetik az
á ltaluk az ASP Onkormá nyzati Hivatali Portá l felü leté n elektronikusan indıt́ott helyi ö nkormá nyzati ü gyek stá tuszá t is. Az
alkalmazá s lehető sé get biztosıt́ az ü gyfelek szá má ra az ü gyinté zé si folyamat interneten keresztü li nyomon kö veté sé re.
Az adó ü gyeket illető en tö bbek kö zö tt az alá bbi kü lö nö sen
hasznos funkció k is segıt́ik ü gyfeleinket:
Adó egyenleg leké rdezé se, bevallá sok, bejelntkezé si nyomtatvá nyok benyú jtá sa: Az ü gyfé l leké rheti adott telepü lé shez
tartozó helyi adó egyenlegé t. Az egyenleg leké rdezé sé hez a felhaszná ló nak az azonosıt́á s utá n meg kell adnia az adó azonosıt́ó jelé t, vagy adó szá má t is. Azonosıt́á s utá n a felhaszná ló

leké rdezheti az adott ö nkormá nyzati adó ható sá gná l fenná lló szemé lyes adó egyenlegé t,
vagy ké pviseleti joggal felruhá zott szemé lyké nt azon (termé szetes vagy jogi) szemé lyek
egyenlegé t, amelyekkel kapcsolatban az ö nkormá nyzatná l jogosult eljá rni.
Regisztrá ció , a szolgá ltatá s igé nybevé tele: A
Portá l bá rki szá má ra elé rhető , egyes funkció k szabadon haszná lható k, má s funkció k
azonban regisztrá ció hoz kö tö ttek.
A szolgá ltatá sok a Portá lon keresztü l vehető k igé nybe. Az ü gyfeleknek ki kell vá lasztaniuk, hogy melyik telepü lé sen szeretné nek
ü gyet inté zni, ezutá n vehetik igé nybe a folyamatosan bő vü lő kö rű ü gyinté zé si lehető sé geket. A portá lon bekü ldö tt ü gyek automatikusan az illeté kes ö nkormá nyzati hivatalhoz
kerü lnek.
Remé ljü k, hogy a tová bbiakban miné l tö bb
ü gyfelü nk fogja haszná lni a szolgá ltatá st, ezá ltal meggyorsıt́va ü gyeik inté zé sé t.
Tová bbi tá jé koztató az alá bbi oldalon tekinthető meg: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato. Bá rmilyen ké rdé sü k merü l fel a Portá llal kapcsolatban, szı́vesen á llunk rendelkezé sü kre.

Családias légkörű munkahely az Apraja-Falva ovi
A „Csalá dbará t munkahely” pá lyá zaton elnyert tá mogatá sbó l
az Apraja- Falva Ovoda é s Bö lcső de dolgozó i á prilis 19-20-á n
csapaté pıt́ő kirá ndulá son vett ré szt Szilvá svá radon. A program
cé lja az volt, hogy csapatunk miné l tö bb idő t tö lthessen együ tt,
erő sıt́sü k az egymá s kö zö tti bizalmat é s kö tő dé st, hassunk az
egymá s kö zö tti kommuniká ció ra é s együ ttmű kö dé sre.
Utazá sunk első á llomá sa Lillafü red volt ahol megné ztü k a
Szent Istvá n cseppkő barlangot, majd fakultatıv́ lehető sé gké nt
lehetett libegő zni, sé ta alkalmá val lá thattuk a Palota-szá lló
melletti Fü ggő kertet, é s a Há mori tavat. Este fé l nyolckor é rtü nk a szá llá sunkra, ahol elfoglalhattuk az apartmanhá zainkat,
majd elfogyasztottuk együ tt a bü fé vacsorá nkat.
Má snap reggel a napos idő ben é tkezé s utá n vá rt Bennü nket
kinti szabad programké nt megrendelt vidá m csapaé pıt́ő tré ningü nk, mely a „sző lő hegyi vessző futá s: egy kis
mó ka a sző lő é s a bor kö rü l” elnevezé st kapta. Tá rsasá gunkat a szervező k 3 csoporttá alakıt́ottá k é s megkezdtü k a versenyzé st. A gyalogtú ra sorá n kalandok, ü gyessé gi feladatok vá rtak Rá nk (korongdobá s borosü vegre, lopó zá s idő re, borá szati eszkö z felismeré s, hordó darts, pince labirintus, né pi talá ló s ké rdé sek a bor
kö rü l stb…) A csapatverseny utá n visszaé rkezve a szá llá sunkra, eredmé nyhirdeté sre kerü lt sor, ahol a
gyorsan kitalá lt csapatneveink alapjá n kaptuk a helyezé st. I. helyezett a Borbará tok, II. helyezett: Borvadá szok, III. helyezett a Turbó Csiga elnevezé sű csapat lett.
Ebé d utá n a „szuper” apartman-há zainkat elhagyva a csomagjainkat elhelyeztü k a buszon. A kora dé lutá n é s
a munkatá rsak lelkesedé se kapcsá n együ tt kisvonattal kö zlekedve megné ztü k a Fá tyol vıźesé st majd sé tá lva
visszaé rkeztü k a kisvasú t á llomá sra. Az ajá ndé kok beszerzé sé t kö vető en hazaindultunk.
Kö szö njü k szé pen minden ré sztvevő nek a segıt́sé gé t, hogy nyertes lett ez a pá lyá zat é s jobbná l jobb programokat való sıt́hatunk/való sıt́hattunk meg belő le.
Vass Karolina/ó vodatitká r
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Vers- és mesemondó versenyt rendezett az óvoda
A hagyomá nyokhoz hıv́en á prilis 26-á n (csü tö rtö kö n) tartottuk inté zmé nyü nkben a vers- é s mesemondó versenyt. A programra a
gyermekek ö ná lló an ké szü ltek fel otthon a szü leik segıt́sé gé vel. Termé szetesen minden ó vó nő szıv́esen segıt́ett a mese vagy vers kivá lasztá sá ban é s a felké szü lé sben. A versenyt há rom korcsoportban
hirdettü k: kis-, kö zé pső é s nagycsoportban. A dé lelő tt folyamá n 23
versenyző ká prá ztatott el minket elő adá sá val. A legtö bben a nagycsoportbó l neveztek. A megmé retteté srő l senki sem té rt haza ü res
ké zzel, jutalomban é s oklevé lben ré szesü ltek a gyermekek. A zsű ri
korosztá lyonké nt dıj́azta a gyermekeket.
Kiscsoportos eredmé nyek: I. helyezett: Szabó Csenge; II. helyezett:
Ková cs Gellé rt; III. helyezett: Szabó Akos. Kü lö ndıj́as: Ková cs Petra (mini-csoportos). Tová bbi ré sztvevő k:
Lippai Jú lia, Rá cz Milana. Kö zé pső csoport: I. helyezett: Nó grá di Dá vid; II. helyezett: Balogh Akos; III. helyezett: Schmidt Hanna. Tová bbi ré sztvevő k: Avramucz Kincső , Bakó Benett, Tari Borka. Nagycsoport: I. helyezett: Szé csé nyi Hunor; II. helyezett: Frank Pé ter; III. helyezett: Hajdú Patrik. Tová bbi ré sztvevő k: Szilá di Gré ti,
Sá rká ny Luca, Hegedü s-Bite Noé mi, Farkas Nikolett, Szilá gyi Viktó ria, Taká cs Má rk, Pesti Jutocsa Kolen,
Szegvá ri Pé ter
Korosztá lyonké nt az első há rom helyezett tová bbjutott a kisté rsé gi versenyre Mó rahalomra, melyet jú nius
6-á n rendeznek meg. A Zsű ri tagjai: Fő di Lá szló né Eva né ni (nyugdıj́as kö nyvtá ros), Szabó né Gyuris Bernadett (szü lő i munkakö zö ssé g tagja), Gyuris-Sü li Diana (ó vodapedagó gus). Inté zmé nyü nk rajzpá lyá zatot hirdetett „Kedvenc mesé m” cım
́ mel, melynek beé rkezé si hatá rideje á prilis vé ge volt. Az ó vodapedagó gusok kivá lasztottá k a tová bbjutott pá lyamunká kat, melyeket a kö vetkező gyermekek ké szıt́ettek: nagycsoportban:
Farkas Nikolett, Szilá di Gré ti, Tari Natá lia; kö zé pső csoportban: Tó th Veronika, Hegedü s Nó ra, Avramucz Kincső ; kiscsoportban: Martonosi Dorina, Lippai Jú lia, Rá cz Hanna.
A rajzokat tová bbkü ldjü k Mó rahalomra az Ovodá k Kisté rsé gi Egyesü leté hez, ahol a Mó rahalmi Kisté rsé ghez
tartozó ó vodá k pá lyamunká ival is megmé retteté sre kerü lnek.

Az óvodások családi napja
A hagyomá nyainkhoz hıv́en ismé t megrendeztü k Csalá di
napunkat Inté zmé nyü nkben. A „Csalá dbará t munkahely”
pá lyá zaton elnyert tá mogatá sbó l sikeresen tudtuk bő vıt́eni
a programokat. 16 ó rá tó l má r vá rtuk a vendé geket, akik a
program kezdeté ig sá rgabarackos-kekszes tú ró desszertet
kaptak é s fogyaszthattak. A gyermekeket a Sü ni csoportszobá ban az arcfesté s vá rta, melynek nagy sikere volt. A legkitartó bb kispajtá sok egy ó rá t is ké pesek voltak sorba á llni,
hogy pillangó , pó kember, cica, kaló z vagy má s egyé b kerü lhessen arcocská jukra. Az „alkotá sokró l” Papp Judit ké szıt́ett fotó kat. A csoportszobá k teraszá n lehetett kavicsot festeni, agyagozni illetve a jó idő ben a szomjukat csillapıt́ani vendé geinknek. Az agyagozá sban Bakó Marianna volt segıt́sé gü nkre, melyet ezú ton is nagyon szé pen kö szö nü nk.
Mindekö zben a Rá kó czi utcai focipá lyá n is folytak az esemé nyek: lehetett lovas kocsiká zni illetve lé gvá r é s
csú szda volt felá llıt́va. A lovaskocsiká zá st Tari Attila é s felesé ge Tari–Vass Veronika szervezte meg nekü nk,
amié rt nagyon há lá sak vagyunk. A neveté sbő l é s a kint tartó zkodó tö megbő l lá tható é s hallható volt az ö rö m.
18 ó rá tó l a Csiga Duó Gyermekzenekar koncertje kezdő dö tt. Remek mulatozá snak lehettü nk ré szesei. Meglepeté ské nt é rkezett Pepi bohó c, aki a lu ihajtogatá s „mű vé szeté vel” mosolyt csalt felnő tt é s gyermek arcá ra
egyará nt. Aki fé lé nkebb volt, szü leivel á llt sorba, volt aki egyedü l, de aki szeretett volna, az lu i né lkü l nem
té rt haza. A mű sorok é s programok utá n a vacsorá t fogyasztottuk el. Kö szö njü k a Vadgesztenye Etteremnek
az ıźletes babgulyá st, amivel vendé gü l lá thattuk a meghıv́ottakat. Desszertké nt é des sü temé nyt lehetett falatozni, melyet a Berkenye Cukrá szda ké szıt́ett, illetve puding volt melyet, csakú gy, mint a tú ró rudit a Sole-Mizo
Zrt. Szegedi telepe biztosıt́otta Nekü nk. A segıt́sé get é s a kiszá llıt́á sban való kö zremű kö dé st Szabó né Gyuris
Bernadettnek kö szö nhetjü k.
A nap vé gé n mindenki fá radtan, de boldogan indult haza. Ugy gondolom tö bb mint 400 fő ré szvé telé vel jó l
sikerü lt ez a rendezvé nyü nk is. Mindenkinek kö szö njü k a szervező , tá mogató munká já t!
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Csillag születik „Karnyújtásnyira az Univerzum”
Aprilis 21-é n iskolá nk tehetsé g- – Mozgó Planetáriumi kirándulás
kutató versenyt rendezett a Faluhá zban Csillag szü letik cım
́ mel. A
szı́nvonalas versenyen fellé ptek
né pi é nekesek, versmondó k, szın
́ já tszó k, citerá sok, tá ncosok, szó ló
hangszeresek, é s egy bű vé sz is. Kisilm é s gé pi zene kategó riá ban is
indult versenyző . A dıj́akat a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny jó voltá bó l valamint Kiss Já nos felajá nlá sá bó l kaptá k a dıj́azottak. A nagy
sikerre való tekintettel jö vő é vben
is tervezzü k a verseny megszervezé sé t. A rendezvé ny ké peit megtekinthetik az iskolabordany.hu/
galeria linken.

Má jus 2-á n iskolá nkba lá togatott a szegedi Partiscum Mobil Planetá rium. A 8 mé ter á tmé rő jű , 5 mé ter magas kupola a Tornateremben kerü lt
felá llıt́á sra. A tanuló k korosztá lyuknak megfelelő elő adá sokat tekinthettek meg. Az alsó soknak mesé s formá ban, a felső sö knek tudomá nyos
ismeretekkel bő vıt́ett mó don vetıt́etté k le Naprendszerü nk vilá gá t.
Csillagá szati é s ű rkutatá si ismereteket kaphattak itt a gyerekek betekintve ezá ltal az Univerzum lenyű gö ző vilá gá ba. Tankerü leti Kö zpontunk
inanszıŕozta a bemutató t, ıǵy az tanuló ink szá má ra ingyenes volt.

Medve Szabadtéri Matekverseny

A Medve Szabadté ri Matekverseny egy rendhagyó szabadté ri rendezvé nysorozat, mely 2018-ban 7 helyszın
́ en kö zö ssé gi é lmé nnyé vará zsolja a matematika é s a logika vilá gá t.Az iskolá nkbó l is csatlakozott
né há ny tanuló nk a má jus 6-á n Szegeden megrendezett versenyhez. A
versenysorozat a fesztivá lok hangulatá t kombiná lja a tanulmá nyi versenyeké vel. Orszá gszerte tö bb mint 10.000 ré sztvevő . Ké t-, há romtagú
csapatok a verseny terepé n á llomá sok kö zö tt vá ndorolnak a termé szetben, é s az á llomá sokon kapott feladatokat pró bá ljá k megoldani. Egyszerre mindig csak egy feladatot old meg egy csapat, majd a megoldá s helyessé gé tő l fü ggő en tová bb halad egy ú jabb á llomá sra, ıǵy a diá kjaink majdnem né gy kilomé tert tettek meg. A
versenyző ink kö zü l mindenki eljutott az Ezü stmedve kategó riá ba. Csapataink: 5. osztá ly: Sá ndor Má rton,
Bó ta Emil Benjamin, Nó grá di Gergő ; 6. osztá ly: Má rki Kristó f, Ká lmá n Bá lint, Szilá gyi Richá rd; Gyuris Má rk,
Csorba Bendegú z, Mé szá ros Noé mi, Kiss Angelika, Tó th Izabella.

A Tudásbajnokság makói megyei döntőjének helyezései
Verok Hanga Bernadett 2.a osztá lyos tanuló angol nyelvbő l (haladó csoport) 5. helyezett - egyé ni versenyző .
Verok Daisy Nikolett 4. osztá lyos tanuló angol nyelvbő l (haladó csoport) 4. helyezett - egyé ni versenyző .
Bé res Dorina 5.a osztá lyos tanuló irodalombó l 1. helyezett, ezzel bejutott az orszá gos dö ntő be é s Frank Dó ra
5.b osztá lyos tanuló irodalombó l 2. helyezett - felké szıt́ő jü k: Hő dö r Zoltá nné . Karó czkai Dorka Alexandra 6.b
osztá lyos tanuló irodalombó l 3. helyezett; Lajkó Bianka 8. osztá lyos tanuló anyanyelvbő l 1. helyezett lett, ezzel ő is bejutott az orszá gos dö ntő be; Tó th Luca 8. osztá lyos tanuló anyanyelvbő l 2. helyezett lett, valamint
Lippai Fanni 8. osztá lyos tanuló szinté n anyanyelvbő l 3. helyezett lett - felké szıt́ő jü k Hegedű sné Gyuris Katalin. Hő dö r Zoltá n 7. osztá lyos tanuló anyanyelvbő l 4. helyezett, Heintz Petra 7. osztá lyos tanuló anyanyelvbő l 5. helyezett lett - felké szıt́ő jü k: Lippai Judit. Má rta Dá niel 8. osztá lyos tanuló bioló giá bó l 3. helyezett - felké szıt́ő je: Fodorné Ká lmá n Szilvia. Az orszá gos dö ntő re 2018- má jus 26-á n kerü l sor a szegedi Arany Já nos
Altalá nos Iskolá ban. Gratulá lunk minden diá knak é s felké szıt́ő nek!
Má jus 28-jú nius 1 kö zö tt lesznek
Helyesbıt́é s: Az elő ző ké t lapszá mban té vesen jelent meg a Bendeaz
é v vé gi hangszeres vizsgá k.
gú z Nyelvé sz verseny ré sztvevő jeké nt Szilá gyi Richá rd neve, nem ő ,
Jú nius 2-á n kirá ndulá s lesz a lö vé szhanem Gé mes Bence 6.b osztá lyos tanuló ké pviselte iskolá nkat.
pá lyá ra a 7-8. osztá lyosok ré szvé telé vel.
Jú nius 4-8. kö zö tt tanıt́á s né lkü li
Aprilis 27-é n iskolá nk hatodik osztá lyos tanuló i felvilá gosıt́ó progmunkanapok lesznek, ezen a hé ten
ramban vettek ré szt há rom csoportban. A tematikus nap programja
mennek a gyerekek osztá lykirá nnemzetkö zileg elismert, hozzá nk a Szeged-Csaná di Egyhá zmegye
dulá sra, a 7. osztá lyosok Erdé lybe
Csalá dpasztorá ció s Irodá já n keresztü l jutott el. A lá nyok programutaznak a Hatá rtalanul pá lyá zat
já t Lá szló Anita vezette, a iú k egyik csoportjá t Kaszper Pá l, a má sikereté ben.
kat pedig Varga Szabolcs é s Vargá né Bö gi Veronika. Az interaktıv́ csoJú nius 11. DOK nap/Csalá di nap
portfoglalkozá son a ré sztvevő k nemcsak informá ció kkal, hanem sok
Jú nius 12. Osztá lyozó é rtekezlet é lmé nnyel is gazdagabbak lettek. Az iskola é s a hatodikos szü lő k neTanıt́á s né lkü li munkanap
vé ben szeretné nk kö szö netü nket kifejezni a Bordá ny I jú sá gá é rt AlaJú nius 16. Ballagá s
pıt́vá nynak, hiszen anyagilag ismé t hozzá já rultak a program sikeres
Jú nius 20. Tané vzá ró ü nnepé ly
megvaló sıt́á sá hoz.

Felvilágosító program a iúknak
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Májusban bérmálkozottak
gondolatai
“A bé rmá lá s a szentsé gek kö zé tartozik, vagyis az egyik a
Krisztus á ltal alapıt́ott jelek é s eszkö zö k kö zü l, amelyek
kifejezik é s erő sıt́ik a hitet, Istennek megadjá k a tiszteletet é s megszentelik az embert. … A bé rmá lá sban a Szentlelket kapjuk, nö vekedé s é s erő forrá saké nt a lelki kü zdelemhez. Tehá t a Szentlé lek teljessé gé ben á rad ki a kereszté ny hıv́ő re. Ez a szentsé g teljessé teszi a keresztsé gben kapott kegyelmet: megerő sıt́i bennü nk az istengyermeksé get é s az Egyhá zhoz tartozá sunkat, hogy jobban ré szt vegyü nk annak kü ldeté sé ben, szó val é s cselekedettel tanú sá got tegyü nk kereszté ny hitü nkrő l . Eltö rö lhetetlen jegyet vé s a lé lekbe” P. Leszkovszky Pál O.P
Egyhá zkö zsé gü nkben má jus 6-á n Veré b Lá szló atya, a szegedi Szent Gellé rt Szeminá rium spirituá lisa 9 iatalnak szolgá ltatta ki a bé rmá lá s szentsé gé t. Imá dkozzunk é rtü k, hogy miné l gazdagabban ré szesü ljenek a
szentsé g á ltal kö zvetıt́ett kegyelmekben! Fiataljaink fogalmaztá k meg gondolataikat, é rzé seiket a bé rmá lá ssal 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. Remélem, 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 viszont 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 kérdezni 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 Istenhez 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 közben is azon izgultam, hogy mikor kell kimennem olvasni. Előző nap a gyónás után "tisztábbnak" éreztem magam.” - „Számomra nagyon jó és örömteli volt a bérmálkozás. A felolvasás előtt izgultam. Soha nem fogom elfelejteni, 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.”

Elkövetkező egyházi ünnepek
Úrnapja – jú nius 3. Az ü nnepi szentmise é s kö rmenet 9 ó rakor kezdő dik.
Az Urnapja Krisztus szent Testé nek é s Vé ré nek ü nnepe. Szenthá romsá g ü nnepe utá ni csü tö rtö kö n, Magyarorszá gon a kö vetkező vasá rnapon tartott fő ü nnep. A nagycsü tö rtö ki ü nneplé s a nagyhé t hangulata miatt nem tudja az ö rö m hangulatá t kellő ké ppen kifejezni. Ennek az Oltá riszentsé gben kö ztü nk
lé vő megtestesü lt Krisztusnak a lelkes ü nneplé sé t szolgá lja az
Urnapja. Az ü nnepi szentmise utá n kö rmenettel folytató dik a
liturgia. Sok szeretettel vá runk virá gszirmot a kö rmenethez.

Hamarosan induló zarándoklatok
Medjugorje: jú lius 9-13. Tová bbi informá ció : +36 30/621 6375
Melk-Mariazell: októ ber 5-7. Tová bbi
ré szletek, informá ció k a templomi hirdető tá blá n olvasható ak. A je-lentkezé seket
szeretettel vá rja jú nius 15-ig dr. Janes Zoltá n zá ká nyszé ki-bordá nyi plé bá nos.
Az egynapos egyhá zkö zsé gi zará ndoklat
Má riagyű dre 2018. jú nius 23-á n lesz.

Tanévzáró ünnepi szentmise – június 17. 9:30-tól

A Te Deum az Egyhá z legré gibb, egyben legszebb magasztaló há laadó é neke. A IV. szá zadban keletkezett, ső t
egyes ré szei, elemei mé g korá bbra, a vé rtanú k korá ba vezethető k vissza. A szö veg a zsoltá rok kö lté szeté hez
hasonló an magasrendű , emelkedett pró za, rım
́ é s szabá lyos ritmus né lkü l, mé gis szá rnyaló , ü nnepé lyesen
egyszerű nyelven, mint a Biblia é s a liturgia tö bbi szö vegei is.
A Te Deumot ő seink gyakrabban é nekelté k, mint manapsá g szoká sos. Ezzel is arra nevelté k magukat, hogy a
liturgia szellemé ben Isten imá dá sá t tartsá k a legszebb, az emberhez legmé ltó bb foglalatossá gnak, abba
egé sz ö ná tadá ssal bekapcsoló djanak. Mi is é nekeljü k miné l gyakrabban: misé k vé gé n a nagy ü nnepeken (pl.
Hú své t, Szenthá romsá g, Krisztus Kirá ly, má s fő ü nnepek…), á jtatossá gokon, vallá sos ö sszejö vetelek, lelkigyakorlatok alkalmá val.
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Reggelre lelassult verő é rrel é bredtem,
megfagyott a má rcius bıb
́ orszın
́ vé remben.
Sö té t hajamra a konok halá l havaz,
fagymarká ba simul, s elporlad a tavasz.
Madá rdallal, napsugá rral hiá ba hiteget,
feketé n ká rog mé g a hó fehé r kikelet.

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)

Bordá ny, 2018. má rcius 23.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

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

Temetkezés
Bordányban

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. jú nius 13-á n, szerdá n 17 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, mű vé 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 CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81. SZÁM ALATT

CSAK
GYÜMÖLCSBŐL

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

ABBÓL IS A
.

L E G J A V A

ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Kóstold meg itt
Bordány új ízét!

- mert mindenki ezt olvassa!

Hol vagy tavasz?

Április havi demográfia

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

Zádori-Molnár Ágoston

Bordányi Napló | 11

Kínai joghallgatói delegáció látogatott el hozzánk
A Szegedi Tudomá nyegyetem Allam- é s Jogtudomá nyi Kará n tanuló kilenc kın
́ ai joghallgató tett lá togatá st telepü lé sü nkö n. A Sanghajbó l é s Xianbó l é rkezett diá kok, Dr. Varga
Norbert docens á ltal koordiná lt Gateway
program ré vé n, há rom hó napot tö ltenek Magyarorszá gon. A program kereté ben kö zigazgatá si jogot oktató Dr. Jó zsa Zoltá n docens javaslatá ra, rendhagyó ó ra kereté ben é rkeztek
a hallgató k a szá munkra nem mindennapi lá togatá sra.
A Bordá nyban szervezett tanulmá nyi kirá ndulá son a magyar kö zigazgatá ssal, ö nkormá nyzatunk inté zmé nyeinek munká já val ismerkedhettek meg. Az é rdeklő dő , nyitott iatalok a szociá lis kö zpontot, a faluhá zat é s az ó vodá t, ső t zá rá ské nt mé g a Hermina tanyá t is meglá togattá k.
A diá kokat Dr. Fodor Akos jegyző kö szö ntö tte a Faluhá z elő tt, ahonnan á tsé tá ltak a Polgá rmesteri Hivatalba. Itt
megismerkedhettek Bordá ny mú ltjá val, az ö nkormá nyzat mű kö dé sé vel. A hivatalbó l egy rö vid buszos tú rá t
kö vető en az ó vodá ba é rkezett meg a delegá ció . Mivel az ó vodá ba é rkezé sü kkor é ppen mé g aludtak a gyerekek, szinte lá bujjhegyen sé tá ltak vé gig az é pü letben, bekukucská lva egy-egy csoportszobá ba, s mosolyogva
igyelté k a picik é bredé sé t. A hallgató k a nevelé si program mellett tá jé koztatá st kaptak a bő vıt́é si munká latokró l is, amely é pp ezen a napon kezdő dö tt el. A vendé gek megcsodá ltá k a bordá nyi ovisok alkotá sait a csoportszobá k elő tt elhelyezett faliú jsá gokon. Termé szetesen szá mos fotó is ké szü lt a ké zmű ves termé kekrő l.
A lá togató kat a szociá lis kö zpontban helyben sü tö tt kalá ccsal, teá val é s é getett cukorká s é dessé ggel vá rtá k a
dolgozó k. Itt rö vid ö sszefoglaló t hallhattak a kö zpont tevé kenysé gé rő l, szolgá ltatá sairó l. Bepillanthattak az
idő sek garzonlaká saiban é lő k mindennapjaiba is. Az idő sek ö rö mmel kalauzoltá k a messzirő l jö tt iatalokat,
bepillantá st engedve mindennapi é letü kbe. A Faluhá zban Bö rcsö k Roland vezette vé gig a csoportot, ismertetve az igé nybe vehető szolgá ltatá sokat, a kö zö ssé gi terek funkció it. A kö nyvtá rlá togatá st kö vető en né há nyan a kihelyezett haszná lt kö nyvekbő l is vá sá roltak egyet-egyet emlé kü l, ezzel is tá mogatva a há z mű kö dé sé t. Az i jú sá gi informá ció s pontban a vendé gek betekinté st nyerhettek az i jú sá gi ö nkormá nyzat munká já ba, s a kö zö ssé gi té rben folyó szakmai munká ba. Erdekes talá lkozá snak is tanú i lehettü nk, hiszen megismerkedhettek portugá l ö nké nteseinkkel, ső t a kö rnyező telepü lé sekrő l é rkezett iatalokkal, akik a vezető ké pzé sen vettek ré szt. A kın
́ ai hallgató k bordá nyi programja a Hermina tanyá n zá rult. Megtekintetté k az ott berendezett kiá llıt́á st, ıŕtak a vendé gkö nyvbe, majd buszra szá lltak. A tartalmas szakmai nap vé gé n vendé geink remé lhető leg szé p emlé kekkel té rtek vissza Szegedre.

Vezető- és Médiaképzést rendeztek Bordányban
Aprilis 23-24-é n ké t ké pzé st is tartottak a Bordá nyi I jú sá gi
Informá ció s Pontban. A vezető ké pzé sen ré szt vett iatalok a
Morajlá s projekt kereté ben tanulhattá k meg, hogyan é pıt́senek jó l mű kö dő kö zö ssé geket, é s hogyan vá ljanak jó vezető ivé a helyi iatalsá gnak. A kö rnyé kbeli telepü lé sekrő l é rkező
ré sztvevő k ú tmutatá st kaphattak, hogyan szervezzenek programokat a kezdetektő l az utolsó lé pé sig, valamint hogyan juthatnak hozzá a terveik megvaló sıt́á sá hoz szü ksé ges tá mogatá sokhoz a Morajlá s projektben. A kö vetkező hó napokban
folytató dni fog a program, melynek ré vé n a iatalok tová bbi hasznos informá ció kra é s tudá sra tehetnek szert.
A Vezető ké pzé ssel pá rhuzamosan egy Mé diaké pzé s is zajlott, ahol az é rdeklő dő iatalok ré szt vehettek a
SZIMULTAN ké pzé sé n, melyet az Alternatıv́a Egyesü let Mé diakommandó mű helye szervezett, é s helyszın
́ e
szinté n a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s pont volt. A ké pzé s azt tű zte ki cé lul, hogy a ré sztvevő k egy nap alatt
lé trehozzanak egy nyomtatott lapot, melyet a tré ning má sodik napjá n ké zhez is vehettek é s kö zben hasznos
elmé leti é s gyakorlati tudá sra tehettek szert, valamint terepmunká ra is kaptak lehető sé get.
12| Bordányi Napló

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
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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. június 19. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. június 29. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

29°C
15°C

29°C
15°C

30°C
13°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

25°C
14°C

26°C
15°C

26°C
16°C

28°C
18°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős
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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
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 pólós, 3200 fős futótömeg látványa felemelő érzést nyújtott.
Iskolánk tanulói közül részt vett Csuka Bertold 1. osztály, Csuka Marcell 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 Ies 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), FoliaplastBordány 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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Újabb szurkolói kérésnek tettünk
eleget az elmúlt pénteki nap! Juhász Péter és Juhász Balázs segítségével rögzítésre került az eredményjelző tetején a hazai és a vendég felirat, így szurkolóink számára még egyértelműbb lesz beazonosítani az aktuális eredményt. A
drukkerek mellett sportolóink lehetőségei is tovább bővülnek, hiszen lapzártánkkor érkezett meg
az a teqball asztal az Arany János
utcai létesítménybe, amelyet már
használatba is vehetnek a sport
szerelmesei.

