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A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda által szervezett
Együttműködési - Partnerségi Országos Konferencia „Helyi értékek” című
kiállításán mutatkozott be a Legjava termékcsalád, amelyet a Homokhátság Szíve
Szociális Szövetkezet helyi üzemében állítanak elő. A június 13-án Kecskeméten
megrendezett kiállítás keretében lehetőség volt kóstolni sőt vásárolni is a
További hírek a Legjaváról a 2. oldalon!
termékeikből.
„Ne a sikerre törekedj, hanem arra, hogy értékessé válj! ” – Albert Einstein

Amíg a
nyári
szabadságon van, addig se kell
senkinek hírek nélkül maradnia.

www.bordany.com
https://www.facebook.com/bordanycity

II.

Homokhát Éjszakai
Félmaraton

2018. augusztus 17-én 22:00-tól
Idén nyáron most másodszor a
Bordány Sportkör keretein belül
működő Futókör rendezésében!

A Legjava termékek a legjobbaknak készülnek
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata segıt́sé gé vel jö hetett lé tre a Homokhá tsá g Szıv́e Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Szociá lis Szö vetkezet mé g
2016 vé gé n. Sikeres pá lyá zatnak kö szö nhető en a Pető i utcai bé relt ingatlanban kerü lt kialakıt́á sra az ü zem é pü lete é s fokozatosan ö sszesen nyolc fő
foglalkoztatá sá ra is sor kerü lt. Az ü zem kialakıt́á sá t kö vető en folyamatosan
zajlottak a termé kgyá rtá si kıśé rletek é s fejleszé sek, majd a tavalyi é vben
má r sajá t má rká s termé kek gyá rtá sá ra is sor kerü lhetett. Bü szké n mondhatjuk el, hogy megszü letett a Legjava má rka, amelynek neve levé dé sre is kerü lt
az idei é v elejé n, ıǵy ezen a né ven csak Bordá nyban, a szö vetkezetné l ké szü lhetnek majd termé kek.
Az ü zleti terv szerint ő szibarack é s almalé , valamint sajá t receptú rá k alapjá n
kü lö nbö ző chutneyek gyá rtá sá ra kerü l sor az ü zemben. Egyi fő alapanyag
lehet majd a ká pia paprika is, amelybő l kré met ké szıt́enek majd az ott
dolgozó k.
Nagyon fontos elkö telő zé s, hogy a lehető legtö bb helyi alapanyagbó l,
tartó sıt́ó szer é s bá rmilyen adalé k mentesen ké szü ljenek ezek a kü lö nlegessé gek. A helyi gazdá któ l felvá sá rolt kivá ló termé nyekbő l pré mium minő sé gű
ké sztermé kek elő á llıt́á sá t cé lozta meg a menedzsment, amelyek megá lljá k a helyü ket aká r a nagyvá rosok
ké zmű ves boltjaiban is. A szö vetkezet termé kei má r ké t kó stoló val egybekö tö tt termé kkiá llıt́á son is bemutatkoztak. Első ké nt Kecskemé ten a Belü gyminiszté rium Onkormá nyzati Koordiná ció s Iroda á ltal szervezett
Együ ttmű kö dé si - Partnersé gi Orszá gos Konferencia „Helyi é rté kek” cım
́ ű kiá llıt́á sá n, majd ezt kö vető en a 46. Csongrá d Megyei
Kö nyvtá rosnapon, amelyet az idé n
Bordá nyban rendezett meg a
Csongrá d Megyei Kö nyvtá rosok
Egyesü lete.
A legnagyobb sikere a 100%-os
almalé nek van, de a kü lö nbö ző
gyü mö lcské szıt́mé nyek is nagyon
ı́zlettek a vá sá rló knak. Bordá nyban há rom helyszın
́ en lehet megvá sá rolni a szö vetkezet termé keit:
a Vadgesztenye Etteremben, a CBA
ü zletben é s a Bordá nyi Ifjú sá gi Informá ció s Pontban. A gyü mö lcslevek mindhá rom helyszın
́ en hozzá fé rhető ek, mıǵ a chutney é s lekvá rkü lö nlegessé gek hamarosan a CBA polcairó l vehető k le, illetve kó stolható k meg.

Új karácsonyi kandeláber motívumokra pályáztunk
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata pá lyá zatot nyú jtott be ú j kandelá ber motıv́umok beszerzé sé re,
melynek kereté ben teljesen megú julna a Kossuth utca kö zponti ré szé n a villanyoszlopokra felhelyezett
dıśzkivilá gıt́á s. Mé g 2011-ben kerü ltek beszerzé sre első kö rben azok a hó pihe alakzatok, amelyek má r hé t
alkalommal tetté k szebbé nagykö zsé gü nket a té li idő szakban. Sajnos azonban a legutó bbi kihelyezé s
alkalmá val má r lá tszott, hogy hiá nyosan tudott csak fé nyt adni egy-egy ilyen szerkezet, ezé rt mindenké pp
megé rettek a cseré re ezek az eszkö zö k. Fontos azonban elmondani, hogy ezeket az eszkö zö ket sikeres
pá lyá zat eseté n sem kell majd kidobni, hiszen egy egyszerű felú jı́tá snak kö szö nhető en egy má sik
kö zterü leten tudnak majd vilá gıt́ani. Visszaté rve a pá lyá zatra, ö sszesen tıź, ké t mé ter magas, nyolcvan
centimé ter szé les energiatakaré kos LED-es ú j berendezé s kerü lne beszerzé sre, amely november kö zepé tő l
egé szen januá r kö zepé ig tenné szebbé Bordá ny kö zponti ré szé t. A benyú jtott projekt eredmé nyé rő l nyá r
vé gé ig é rtesıt́ik majd ö nkormá nyzatunkat.
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Bordányban rendezték meg a 46. Csongrád Megyei
Könyvtárosnapot
Idé n Bordá nyban kerü lt megrendezé sre
a 46. Csongrá d Megyei Kö nyvtá rosnap.
Kü lö nleges alkalom volt ez, hiszen elő szö r lá togathattak el nagykö zsé gü nkbe
a megye kö nyvtá rosai.
A rendezvé nyre má r fé l 9 magassá gá ban
gyü lekeztek a vendé gek a faluhá z aulá já ban. A szın
́ padon hideg frissıt́ő k, ká vé ,
tea é s pé ksü temé nyek vá rtá k az ideé rkező vendé geket, tová bbá megkó stolhattá k a Legjava termé keket é s betekinté st nyerhettek a Cifraszoba ké zmű ves
porté ká inak vilá gá ba is.
Az elő adá sokat a kö szö ntő k elő zté k meg. Oros Sá ndor a Csongrá d Megyei Kö nyvtá rosok Egyesü lete
elnö ké nek nyitó szavai utá n Taná cs Gá bor polgá rmester ú r mutatta be telepü lé sü nk kulturá lis é leté t a
ré sztvevő knek, kü lö nö s hangsú lyt fektetve a iatalok kö zö ssé gé pıt́ő erejé re. A jó hangulatú bemutató utá n
Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető é s Lá szló Gergely informatikus kö nyvtá ros kö szö ntö tte pá r szó ban az
é rdeklő dő kö zö nsé get.
Az elő adá sok té má jukat tekintve a vidé ki kö nyvtá rak mindennapjaitó l kezdve a szó kincsfejleszté sen á t az é n
kö nyvtá ram projektig igen sokré tű ek voltak. Negyed egykor egy ká vé szü net erejé ig ú jra a szın
́ padon regenerá ló dhattak a kö nyvtá rosok. Itt a kapcsolaté pıt́é s é s a ré gi bará tsá gok á polá sa volt a kö zpontban. A kö zö nsé g
igyelmesen hallgatta az elő adó kat, a visszajelzé sek pedig nagyon pozitıv́ak a szakmai nappal kapcsolatban.
Az ebé det a Vadgesztenye Etterem szolgá ltatta a nap folyamá n, a menü vel é s a vendé glá tá ssal mindenki nagyon elé gedett volt. Volt olyan is, aki a hé tvé ge folyamá n visszaté rt az é tterembe.
Ezutá n kö vetkeztek a szabadon vá lasztható dé lutá ni programok. Vendé geink egy ré sze a faluhá z hű sé ben
kö nyvorigamizhatott együ tt Ká lmá n Kamillá val. A tö bbiek pedig ré szt vehettek egy telepü lé sfelfedező
lovaskocsis tú rá n. Az első á llomá son Bö rcsö k Roland mutatatta be a Nagy Ká lmá nné -fé le Hermina tanyá t az
é rdeklő dő knek, majd a templom kö vetkezett, ahol Gyuris Agnes mesé lt a kö zel 110 é ves templom
tö rté neté rő l. Az utolsó á llomá s az ISZEK volt, ahol vendé glá tó ink frissıt́ő vel é s sajá t kezű leg ké szıt́ett
ki likkel kedveskedtek a megfá radt csapatnak.
A szakmai napon mindenki nagyon jó l é rezte magá t é s é rdekesnek tartottá k a dé lutá ni programokat is.
Remé ljü k a jö vő ben ú jra sor kerü lhet egy hasonló esemé nyre Bordá nyban a Csongrá d Megyei Kö nyvtá rosok
Egyesü lete jó voltá bó l.

Könyvfalók Bordányban
Idé n is megrendezé sre kerü lt a Kö nyvfaló Kö nyvfaló já té k a kö zsé gi kö nyvtá rban. A Mó rahalomró l
indult veté lkedő lé nyege, hogy a gyermekek a já té kban ré sztvevő kö nyvekbő l szö vegé rté si ké rdé seket
kapnak a mű vek kiolvasá sa utá n. A kö nyvek egytő l
ö t csillagig kapnak besorolá st nehé zsé gü k alapjá n.
A kis kö nyvfaló k 2017 októ beré tő l 2018 jú niusá ig
gyű jthetté k a csillagokat. A dıj́á tadó 2018. jú nius
14-é n kerü lt megrendezé sre. Nagyon szé p eredmé nyek szü lettek ebben a szezonban is, mind a 11 nevező ü gyesen helytá llt. A veté lkedő kü lö nlegessé ge
a 2017-2018-as szezonban az volt, hogy egy ó vodai
csoport, a Vuk csoport is nevezett. Ok is nagyon szé pen szerepeltek. Első helyen vé gzett Fü lö p-Taná cs
Fanni, má sodik lett Ajtai Virá g Regina, a harmadik
helyet pedig Fá biá n Hanna szerezte meg. A gyermekek é rté kes nyeremé nyekkel lettek gazdagabbak. A kö nyvcsomagok mellett az első há rom helyezett a Legjava gyü mö lcslé legkisebb kiszerelé sé t is megnyerhette.
2018 szeptemberé tő l a já té k ú jra kezdeté t veszi é s a Kö nyv-faló mé g é hesebb lesz!
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A 15. Népzenei Találkozó a Pünkösd Feszt keretén
belül került megrendezésre
Meghıv́ott vendé geink a kö rnyező telepü lé sek -Mó rahalom,
Zá ká nyszé k, Ullé s, Forrá skú t, Kiskundorozsma, Hó dmező vá sá rhely- né pdalkö rei é s romá niai testvé rtelepü lé sü nk,
Detta dalosai voltak. A polgá rmester ú r, Taná cs Gá bor megnyitó ja utá n megkezdő dö tt a csoportok bemutató ja, amely
egyfajta feltö ltő dé s, az é nek, a zene vigasza, ereje, lelkü nk
tá plá lé ka. A sok szé p né pdal elhangzá sa utá n, a kö zö s é nek
cım
́ szó alatt mindenki á ltal jó l ismert né pdalok hangzottak
el 160 ré sztvevő torká bó l, amely elemi erő vel hatott rá nk.
Kö vetkezett az ebé d, amelyet rendhagyó mó don dalkö rü nk
tagjai é s csalá dtagjaik hoztak lé tre. Nagy lelkesedé ssel, izgalommal igyekeztek a vendé gek ellá tá sá t jó há zigazda
mó djá ra biztosıt́ani. Az ebé d elfogyasztá sa utá n jó ıźű beszé lgeté sek, nó tá zá s, mulatozá s, tá nc kö vetkezett Mıǵh Jó zsi kö zremű kö dé sé vel; ki-ki kedve szerint tö lthette a dé lutá nt a kellemes idő ben a sá tor alatt, vagy a szabadban.
Kö szö njü k a tá mogatá st a Polgá rmesteri Hivatal valamint a
Faluhá z vezető inek, dolgozó inak, a Vadgesztenye Etteremnek, CBA boltnak, a Pé ksé gnek, egyé ni tá mogató inknak Zá dori Imré nek, Gyuris Tibornak, Dudá s Lajosnak, Dobó

Istvá nné nak, Gallai Andrá sné nak- é s nem utolsó sorban a dalkö r tagjainak, csalá dtagoknak,
ismerő sö knek.
Pü nkö sd vasá rnap dé lutá n 4 ó rakor kaptunk
lehető sé get a szoká sos falunapi fellé pé sre. A
vá ltozatos programok sok é rdeklő dő t vonzottak ki a né ző té rre. Elő adá sunkat a né pdalcsokrok mellett szó ló é nekszá mokkal szın
́ esıt́ettü k, a né pdalok mellett nó ta, mű dalok, katonadalok is elhangzottak. Ezzel a vá ltozatossá ggal szeretné nk a kö zö nsé g igyelmé t felkelteni az együ tt é neklé s ö rö mé re, mely hozzá já rul a hangulatunk, é letminő sé gü nk javulá sá hoz. Szeretné nk ezt miné l tová bb, miné l szebben é s jobban mű velni!
Illés Mária

“A legértékesebb, amit tehet életében az ember: tegyen jót, legyen mindig vidám, és fütyüljön a világra.” Bosco Szent János

Erdélyben kirándultak a bordányi hetedikesek

A Hatá rtalanul program kereté ben mi, bordá nyi hetedik osztá lyosok kirá ndulni mentü nk Erdé lybe a
tané v vé gé n. Reggel 5 ó rakor indultunk.
Első á llomá sunk Nagyszalonta volt, Arany Já nos
szü lő helye. Itt megné ztü k a Csonka-tornyot. Ezen a
helyen Gá bor Zalá n szavalt egy verset. Ezutá n
Nagyvá radra mentü nk, ahol megné ztü k a templomot, itt Nagy Beá ta tartott elő adá st Szent Lá szló kirá ly é leté rő l. Kolozsvá ron Má tyá s kirá lyró l hallottunk egy elő adá st szinté n Beá tó l é s mé g fagyiztunk
is. Vé gre odaé rtü nk Torockó ra ahol az Agota vendé ghá zban kaptunk szá llá st. Innen csodá latos lá tvá ny nyıĺt a Szé kelykő re. Az ellá tá s nagyon jó volt,
mert inom é teleket szolgá ltak fel é s a szá llá shelyü nk is nagyon igé nyes volt. Má snap reggeliztü nk
é s ú tnak eredtü nk a Tordai-hasadé k felé . A tú ra
nagy ré szé t megtettü k, de egy picit eleredt az eső , é s jobbnak lá ttuk visszafordulni. Utunkat egy kutya a kıśé rte vé gig, akit elneveztü nk Johnnynak. Miutá n visszaé rtü nk Torockó ra, megtekintettü k a helyi né prajzi mú zeumot, ahol sok é rdekes dolgot lá ttunk: a helyi né pviseletrő l, mestersé gekrő l é s szoká sokró l. Ezt kö vető en
szabadon fedezhettü k fel a falut, amelynek hagyomá nyos é pü letei a vilá gö rö ksé g ré szé t ké pezik.
Harmadnapon, ú tban hazafelé Dé vá n á lltunk meg elő szö r. Itt a Kő mıv́es Kelemen balladá já ró l tartott elő adá st Gyuris Vanda, Hő dö r Zoltá n é s Sá ndor Balá zs. Kö vetkező á llomá sunk Má riaradna volt. Itt a kegytemplomot tekintettü k meg, ahol Ková cs Pé ter olvasott fel egy szé p imá t. Aradon koszorú ztunk, Heintz Petra szavalta el Juhá sz Gyula: Arad cım
́ ű versé t. A dombormű vö n Ocskó Zoltá n igazgató ú r é s Czé kus Pé ter helyezte el
a megemlé kezé s koszorú já t. Arad utá n má r egyenes ú t vezetett hazá ig. Nagyon ö rü ltü nk annak, hogy az
egé sz osztá ly eljuthatott Erdé lybe. Sokan elő szö r lá ttak hegyeket é s ilyen csodá latos tá jat. Szıv́esen fogunk
visszaemlé kezni az é lmé nyekben gazdag szé p napokra.
Hődör Zoltán, Sándor Balázs 7. osztályos tanulók
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Juhász Sándor:

Könyvtári felolvasóest

Cséplés régen
Behordott gaboná t asztagokba raktá k,
Má r vá rjá k a csé plő gé pet a gazdá k.
Felzú gott a csé plő gé p hangja,
Elő ké szıt́ette a zsá kokat a gazda.
A ké vehá nyó a ké vé ket a gé pre felrakja,
a ké vevá gó azokat az etető kezé be adja.
Zú g a csé plő gé p, ö mlik há tul a szalma,
A szalmá s azt, kazalba rakja.
Nincs kö nnyű dolga a csé plő gé p-farosnak,
A kicsé pelt szalmá t elké szıt́i rudasnak.
Rudashordó k felhordjá k a kazalra,
Nehé z a munka a nagy porban.
A molná r a gaboná t zsá kokba ereszti,
Teli zsá kokat a má zsá ra teszi.
A polyvá snak van csak igen nehé z dolga,
csıp
́ i a bő ré t az acatos polyva.
Vá ltjá k a munká sok egymá st a munká ba,
A nagy melegbe izzad az ember há ta.
Rá rakó dott a por a munká sok arcá ra,
Sokszor alig ismertek egymá sra.
Ma má r az aratá st, csé plé st a gé pek vé gzik,
A gazdá k má r csak a hű vö srő l né zik.
Nem kell a melegbe aratni, csé pelni,
Meglehet a kenyeret a boltba venni.
Nincs is becsü lete a kenyé rnek,
Sokat dobnak manapsá g a szemé tbe.
Becsü ljü k meg a kenyeret, é n azt mondom,
Nem lesz mindig kenyé r ké szen a polcon.

2018. jú lius 11-é 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, vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit,
felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea
mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú lius 3.; jú lius 17.; jú lius 31.;
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú lius 10.; jú lius 24.

Március havi demográfia
Születés
„Különösen szeressétek a gyermekeket,
mert vétek nélkül valók, mint az angyalok.
A mi örömünkre vannak a világon,
hogy jobbá tegyék szívünket.”
Nagy-Medgyesi Dorina
(Nagy-Medgyesi Attila és Rácz Barbara);
Szilágyi Léna (Szilágyi Norbert Szabolcs és Deák
Tímea); Godó Mirella (Godó Gábor és Böröcz Ilona)

2017

Újjáalakul Bordányban
a Rózsafüzér Társulat
A Ró zsafü zé r Tá rsulat ú jjá alakulá sa alkalmá bó l
az első kö zö s ima é s szentmise jú lius 7-é n szombaton 17.00 ó rá tó l lesz a bordá nyi templomban.
Sok szeretettel vá rjuk a ré gi é s leendő tá rsulati
tagokat.

Házasságkötés
„A szívem olyan, mint egy nyitott könyv.
Nyitva van mindenki előtt,
de egyedül csak te lapozhatsz bele,
mert álmaim veled vannak tele.”
Császár Edina Mária és Pocsai Gábor; Lakatos Laura
és Széll Norbert; Papp Márta és Kádár-Német Viktor

Halálozás
„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
Juhász András (1937.); Veres Jánosné Császár Ilona
(1967.)
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Kistérségi vers- és
mesemondó verseny
Az á prilis 26-á n megrendezé sre kerü lő há zi
versenyü nkö n tová bbjutott gyermekeknek az
Ovodá k Kisté rsé gi Egyesü lete szervezé sé ben
Mó rahalmon rendezté k meg 2018. jú nius 6-á n
a Kisté rsé gi vers- é s mesemondó versenyt. A
megmé retteté sen minden korcsoport első há rom helyezettje ké pviselte Inté zmé nyü nket. Kiscsoportbó l: Szabó Csenge, Szabó Akos, Ková cs
Gellé rt. Kö zé pső csoportbó l: Balogh Akos,
Schmidt Hanna, Nó grá di Gergő . Nagycsoportbó l: Frank Pé ter, Hajdú Patrik, Szé csé nyi Hunor.
A versenyre való eljutá sban ké rtü k a szü lő k
segı́tsé get, melyet ezú ton is kö szö nü nk. A
helyszı́nre é rkezve a rajzpá lyá zatra kü ldö tt
munká k voltak paravá non elhelyezve, melyekre a felnő ttek tudtak szavazni. Inté zmé nyü nkbő l a kiscsoportos Rá cz Hanna Beá ta kü lö ndıj́ban ré szesü lt. Erkezé sü nk utá n a gyermekeket
tıź-ó raival - szendvicsekkel é s teá val vá rtá k. Az
é t-kezé st kö vető en megnyitottá k a programot,
minden korcsoport má s-má s csoportszobá ban
volt elhelyezve mivel 11 telepü lé s ó vodá s gyer-

mekei gyű ltek ö ssze é s rengeteg volt a verset é s mesé t
mondó kispajtá s. Elé rt helyezé seink kiscsoportbó l Szabó
Csenge kü lö ndıj́as, kö zé pső csoportbó l Schmidt Hanna
kü lö ndıj́as é s nagycsoportbó l Szé csé nyi Hunor I. helyezé st
é rt el. Ugyesek vagytok!

A rendezvé nyrő l senki nem té rt haza ü res ké zzel mindenki
kapott emlé klapot é s mesepá rná t. Mivel a versenyt
kö vető en csalá di nap is volt birtokba lehetett venni az
ugrá ló vá rakat, udvari já té kokat. Az aulá ban pedig a
Sajtkukac duó gyermekzenekar szó rakoztatta a kicsiket.
Elmé nyekkel gazdagodva té rtü nk haza, kö szö njü k a szervező k é s segıt́ő k munká já t!

Gyermeknapot tartottak az Apraja-falva óvodában
Hagyomá nyokhoz hıv́en idé n is megrendezé sre kerü lt ó vodá nkban a gyermeknap. Má jus 31-é n csü tö rtö kö n
reggel az ó voda dolgozó i szın
́ es virá gokkal é s szalagokkal dıśzıt́etté k az ó vodá t. Lá zá rné Borbola Má rta inté zmé nyvezető asszony kö szö ntö tte a gyerekeket. A kö szö ntő utá n Agi né ni zené s, bemelegıt́ő torná ja kö vetkezett, amit a gyerekek nagyon é lveztek. A bemelegıt́ő utá n a csoportok kü lö nbö ző á llomá sokon tehetté k
pró bá ra tudá sukat, ü gyessé gü ket. Az elő ző é vekhez hasonló an volt zsá kban ugrá lá s, kö té lhú zá s, puzzle kiraká s is. Az ovi focipá lyá n ü gyessé gi akadá lypá lya vá rta a gyerekeket. Az ú j kedvencek a futó biciklik, motorok
é s rollerek sem maradhattak ki a gyereknapbó l. A betonpá lyá n a biztonsá gos kö zlekedé s szabá lyait tudtá k
elsajá tıt́ani az ú j eszkö zö k haszná lata sorá n.
Ovisaink megpihenhettek a csemegé ző á llomá son, ahol a szü lő k á ltal felajá nlott gyü mö lcsö kkel, kekszekkel,
ropival é s szö rppel vá rtá k a dajka né nik ő ket. Ezen az á llomá son fogyaszthattá k el az ó voda dolgozó i á ltal ké szıt́ett inomabbná l inomabb tö ltelé kkel megtö ltö tt palacsintá kat is.
A programot szın
́ esıt́ette ké t meglepeté s á llomá s is. Az egyik á llomá son a mó rahalmi rendő rő rs munkatá rsa
Dr. Pő cze Tü nde vá rta a kıv́á ncsi gyerekeket. Beü lhettek a rendő rautó ba, kipró bá lhattá k a golyó á lló mellé nyt,
kü lö nbö ző vé dő felszerelé seket is. A rendő rhö lgy bevezette a gyerekeket az ujjlenyomat olvasá s rejtelmeibe.
A má sik meglepeté s á llomá son Tó th Boró ka Luca szü lei, Aranyics Eszter é s Tó th Mikló s vá rtak bennü nket
kedvenc kutyusaikkal, akikkel a gyerekek kü lö nbö ző já té kos feladatokat hajthattak vé gre. A bá trabbak megsimogathattá k, é s jutalomfalattal etethetté k a há zi kedvenceket.
Nagy ö rö mü nkre volt, hogy a dé lelő tt folyamá n csatlakoztak hozzá nk az első osztá lyosok Szilvi é s Katinka tanıt́ó né nikkel, valamint a beiratkozott bö lcső dé sek é s ó vodá sok, akik a szü leikkel é rkeztek, ismerkedtek az
inté zmé nyü nkkel a dé lelő tt folyamá n. A dé lutá n sem telt meglepeté s né lkü l, mert zsá kszá mra é rkeztek az inté zmé nyü nkbe a Veres Gá borné Margitka á ltal felajá nlott kisebb-nagyobb szın
́ es labdá k, melyeket a gyerekek nagy ö rö mmel vettek birtokukba.
Veszelkáné Czékus Erika- óvodapedagógus
2018. jú nius 18-tó l megkezdő dö tt a nyá ri ó vodai ellá tá s. Az igé nyek alapjá n 2 nagy lé tszá mú csoportot alakıt́ottunk ki, hogy a szabadsá gok is folyamatosan kerü ljenek kiadá sra. Munká nkat segıt́ik a pedagó giai gyakorlaton illetve a kö zö ssé gi szolgá laton lé vő k. Igyekszü nk miné l szın
́ esebbé tenni a nyá ri é letet kü lö nbö ző
tevé kenysé gekkel: ké zmű ves, mozgá sos feladatok, jó idő eseté n pancsolá s az udvaron. Remé ljü k mindenkinek lehető sé ge lesz egy kis vaká ció ra, csalá di együ ttlé tre.
Az intézmény dolgozói
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Te Deum - tanévzáró szentmise a templomban
Jú nius 17-é n a vasá rnap reggeli szentmisé n volt templomunkban a Te Deum, a tané vzá ró szentmise. Há lá t
adtunk é s megkö szö ntü k – gyerekek, szü lő k, pedagó gusok –, hogy a tané v sorá n annyi pró bá t kiá lltunk, ú jabb
ismeretekkel, é lmé nyekkel gazdagodtunk, a nehé zsé geken ú rrá lettü nk. Ezen a szentmisé n a templomi schola há rom tagjá nak ü nnepé lyes beö ltö zteté se is megtö rté nt, é s a schola né vadó já ra is sor kerü lt: a schola Arpá d-há zi Szent Jolá nta nevé t vette fel.
„Hálát adok... Kérlek... Hálát adok, Uram azért a 130 gyermekért, akiknek segítségére lehettem abban, hogy rád
találjanak, s téged egyre jobban megismerjenek. Kérlek, Szentlelkeddel tedd teljessé fáradozásaimat! Hálát
adok, Uram a hittanosok őszinte megnyilvánulásaiért, az ő sokszínűségükért. Kérlek, segítsd őket, hogy a tőled
kapott különféle talentumokat tudják kamatoztatni, és sohase feledjék el azt, hogy megismételhetetlen
remekműveid ők Neked! Hálát adok, Uram a szülőkért, akik megtiszteltek azzal a bizalommal, hogy a
legféltettebb kincsüknek, gyermeküknek a lelki nevelésében elfogadták segítségemet. Kérlek, segíts, hogy
mindig rászolgáljak e bizalomra! Hálát adok, Uram, a kollégáimért, akikkel bár különböző területeken,
különböző módszerekkel, de mégis egy célért, a gyermekek boldog életéért dolgozunk. Kérlek, áldd meg őket, és
adj erőt nekik hivatásuk teljesítéséhez! Hálát adok, Uram azért a nyolc iatalért, akik a bérmálásban vállalták,
hogy a Szentlélek segítségével tanúságot tesznek rólad a világban és az Egyházban is. Kérlek, adj nekik erőt,
kitartást és tüzes lelkületet, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyenek! Hálát adok, Uram azért a
tizenöt gyermekért, akik életükben először tapasztalhatták meg a szentgyónásban a te végtelen irgalmadat, és
különleges módon találkozhattak Fiaddal, Jézus Krisztussal a szentáldozásban. Kérlek, segítsd őket, hogy
mindig vágyjanak a veled való találkozásokra, és felismerjék, mekkora erő rejlik e szentségekben! Hálát adok a
scholásokért, akiknek tiszán zengő hangja és lelkes éneklése annyiszor emelte szívemet hozzád. Kérlek, segítsd
őket, hogy mindazt, amiről énekelnek, életükkel is tettekre váltsák, s a köztük kialakult elfogadó közösség
segítse életük alakulását! Hálát adok, Uram az oltárt körülálló ministránsokért, akik jelenlétükkel és
szolgálatukkal teszik teljessé a liturgiát. Kérlek segítsd őket, hogy mindig örömmel és készséggel szolgálják a te
dicsőségedet, s e szolgálatból erőt meríthessenek hétköznapjaikhoz! Hálát adok, Uram, a bordányi közösség
minden tagjáért, akik immár öt éve, hogy elfogadtak, és imáikkal, tetteikkel, bátorításukkal segítik
szolgálatomat. Kérlek, add, hogy e közösség mindig meghallja a Szentlélek indítását, és egyre inkább Krisztus
szeretetének jele legyen itt a földön! Hálát adok, Uram,
plébánosunkért, akinek vezetésére közösségünket bíztad.
Kérlek, adj neki bölcsességet és erőt, hogy népedet jó
pásztorként a te akaratod szerint vezesse az örök
boldogság felé! Hálát adok, Uram, a programokért, a
találkozásokért, a közös élménykért, melyek megerősítették a hozzád és az egymáshoz való tartozásunkat.
Add, hogy egyre jobban az evangélium tanítása szerint
élhessünk! Hálát adok, Uram, a kudarcokért és sikertelenségekért is, melyek mindig megállásra és újragondolásra sarkalltak. Kérlek, segíts hogy a kudarcokban
mindig meglássam a lehetőséget a fejlődésre! Hálát
adok, Uram, hogy hálát adhatok és kérhetek. Kérlek, adj
nekem kellő nyitottságot és alázatot, hogy a jövőben
még hatékonyabban tudjak részt venni abban a munkában, melyre Te hívtál engem! S végül bocsásd meg, ha
valakit megbántottam, vagy pedig nem sikerült
megfelelően továbbadnom az örömhírt, melyet rám
bíztál. Kérlek, add, hogy hibáimból tanulva mindig a Te
segítségeddel merjek újrakezdeni! Ámen.” Gá bor Tamá s
Jú lius 16-20-ig lesz Kő vá gó sző lő sö n a schola-tá bor,
majd augusztus 6-10-ig a Kincskereső tá bor egyhá zkö zsé gü nk hittanosainak. Jú lius 30-tó l augusztus 3-ig
Erzsé bet-tá bor kerü l megszervezé sre. A tıźó rai é s az
uzsonna biztosıt́á sá hoz idé n is szeretettel fogadunk
tá mogatá st. Bő vebb informá ció Gá bor Tamá stó l, Bá lintné Gyuris Agnestő l é s Jenei Gyö rgyné tő l ké rhető .
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Gondok a bordányi kutyatartókkal, nézzük mik a
kutyatartással kapcsolatos legfontosabb előírások
Telepü lé sü nkö n is egyre tö bb gondot okoznak az utcá n szabadon kó dorgó kutyá k, amelyek tö bbszö r csoportba verő dve fé lemlıt́ik meg az arra já ró kat. Az emberek a facebookon igyelmeztetik egymá st a kutyaveszé lyrő l, de sokszor lá tunk talá lt kutya hirdeté st is a kö zö ssé gi há ló n. Elő fordul, hogy egy-egy udvarba té vednek
be né gylá bú ak, akik az ott lakó kat akadá lyozzá k a mozgá sukban, fé lemlıt́ik meg a gyerekeket, idő seket. A mező ő rö ket, a polgá rmesteri hivatalt tö bbszö r keresik meg a lakó k annak é rdeké ben, hogy azonnal fogjanak be
egy-egy kutyá t, é s szá llıt́sá k be a Tappancs Alapıt́vá ny menhelyé re. Tö bbszö r ké rik egyszerre aká r tö bb helyszın
́ re is a kutyacsapda kihelyezé sé t, mert fé lnek a kö zterü leten lé vő á llatoktó l.
Tudni kell, hogy az ö nkormá nyzat é s a Tappancs Alapıt́vá ny együ ttmű kö dé se tö bb é ves, é s nagyon jó nak
mondható . Evente 10-15 Bordá nyban befogott kutya elhelyezé sé ben segıt́ az alapıt́vá ny, amié rt az ö nkormá nyzat tá mogatá st izet. Az ebek beszá llıt́á sá ra azonban az utó bbi idő ben a legtö bb esetben nincs mó d, sajnos nincs hely a kutyusok szá má ra. A menhely megtelt, sok gondozá st igé nylő kutya.
A problé ma azonban egyre erő sö dik, sok kutyatartó engedi szabadon a kutyá já t, nem mé rik fel elő re a lehető sé geket, é s tö bb jó szá g tartá sá t vá llaljá k, mint amelyre helyü k, anyagi lehető sé gü k lenne. Nem oltatjá k a
kutyá kat, a chip elhelyezé sé rő l nem is beszé lve. A jelzé sek alapjá n szaporodnak a bull tıp
́ usú kutyá k,
amelyeket miutá n kezelhetetlenné vá lnak, vagy a gazda fé lni kezd tő le, ugyancsak kidobnak valahol. Ezeket
az á llatokat a menhely egyá ltalá n nem fogadja be, hiszen é letü k vé gé ig az alapıt́vá nynak kellene eltartania
(ezek nem ö rö kbeadható k). Mindez azzal já rhat, hogy egyre tö bb kutya zavarhatja majd a kö zterü leteink
rendjé t a felelő tlen á llattartó k miatt.
Az ö nkormá nyzat aká r nagyobb anyagi terhet is vá llalva, együ ttmű kö dve az alapıt́vá ny szakembereivel kampá nyt indıt́ a felelő s kutyatartá s é rdeké ben. Ennek az elő ké szıt́é se má r meg is kezdő dö tt. Uj keretszerző dé s
alá ıŕá sá ra kerü l majd sor. Szá mos akció indul az ivartalanıt́á s vagy a chip beü lteté s né pszerű sıt́é sé re. Ezekrő l
folyamatosan tá jé koztatjuk majd Onö ket.
Ebben a cikkben most a kutyatartá ssal kapcsolatos fontosabb szabá lyokat, elő ıŕá sokat foglalta ö ssze az
illeté kes á llamtitká rsá g. Ezt kö zö ljü k: A legfontosabb, hogy kutyá t nem szabad felü gyelet né lkü l kö zterü letre
bocsá tani vagy kó borolni hagyni! Kistestű kutyá t (20 kg-ig) legalá bb 10, kö zepes testű t (20-40 kg-ig) 15,
nagytestű t (40 kg felett) 20 né gyzetmé teres terü leten kell tartani. Tartó san csoportosan tartott ebek eseté n
szá mukra egyedenké nt legalá bb 6 né gyzetmé ter akadá lytalanul haszná lható terü letet kell biztosıt́ani (nem
szá mıt́ csoportos tartá snak a szuka együ tt tartá sa a kö lykeivel, azok 6 hetes korá ig). Tilos a kutyá t á llandó
jelleggel kikö tve tartani. Kistestű kutyá t legalá bb 4, kö zepes testű t 6, nagytestű t 8 mé teres eszkö zzel szabad
tartó san kikö tni. Amennyiben az eb futó lá nccal (vagy ahhoz hasonló elven mű kö dő szerkezettel) van kikö tve, a feszıt́ett é s futó ré szek hosszá nak ö sszege nem lehet kevesebb 8 mé terné l, valamint a futó ré sz nem lehet rö videbb 3 mé terné l. Az ebek kikö té sé hez, illetve vezeté sé hez haszná lt eszkö zö knek az á llatra tö rté nő
rö gzıt́é sé re kizá ró lag nyakö rv vagy há m haszná lható oly mó don, hogy az az á llat egé szsé gé t ne veszé lyeztesse. Az eb kö lykö ket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani. Az eb tartó ja kö teles az á llata á llategé szsé gü gyi
felü gyeleté t ellá tó szolgá ltató á llatorvosnak bejelenteni, ha az á llata a há rom hó napos kort elé rte, elhullott
vagy elkó borolt, vagy ú j tulajdonoshoz kerü lt. Az ebtartó kö teles minden há rom hó naposná l idő sebb ebet
veszettsé g ellen beoltatni az alá bbiak szerint: a há rom hó napos kort elé rteket 30 napon belü l, az első oltá st
kö vető en 6 hó napon belü l, ezt kö vető en é venké nt. Az oltá si kö nyvet meg kell ő rizni, illetve tulajdoná truhá zá s eseté n az ú j tulajdonosnak á t kell adni. Az oltá si kö nyv megrongá ló dá sa, elveszté se eseté n az oltá st vé gző
á llatorvostó l 8 napon belü l az oltá si kö nyv pó tlá sá t kell ké rni. A veszettsé g ellen tö rté nő immunizá lá s sorá n
az ebet szé les spektrumú fé reghajtó szerrel is kezelni kell. Né gy hó naposná l idő sebb eb csak mikrochippel
megjelö lve tartható . Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogá t forgalmazá snak nem minő sü lő má s mó don
á truhá zni kizá ró lag az á llatot azonosıt́ó mikrochippel tö rté nő megjelö lé se utá n lehet. A mikrochippel megjelö lt eb tartó já nak megvá ltozá sa eseté n az ú j tartó az adatvá ltozá st 8 napon belü l kö teles a szolgá ltató á llatorvossal az orszá gos elektronikus ebadatbá zisban regisztrá ltatni. A mikrochippel megjelö lt eb tulajdonosá nak, tartá si helyé nek megvá ltozá sa, vagy az á llat elpusztulá sa eseté n az eb tartó ja az adatvá ltozá st 8 napon
belü l kö teles a szolgá ltató á llatorvossal az orszá gos elektronikus ebadatbá zisban regisztrá ltatni. A kedvtelé sbő l tartott á llatok utaztatá sá nak á llategé szsé gü gyi elő ıŕá sairó l ké szıt́ett tá jé koztató a Nemzeti Elelmiszerlá nc-biztonsá gi Hivatal (NEBIH) honlapjá n olvasható . Kutya kü llemé nek megvá ltoztatá sa é rdeké ben kizá ró lag farok kurtıt́á s vé gezhető , az eb 7 napos korá ig. A fü lkurtıt́á s nem engedé lyezett. Az olyan sebé szeti
beavatkozá sok vé grehajtható k, amelyek az á llat egé szsé ge vagy ké ső bbi egé szsé gká rosodá sá nak megelő zé se cé ljá bó l tö rté nnek.
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Hírek a helyi iskola életéből
Má jus 26-á n rendezté k meg Szegeden a Tudá sbajnoksá g
orszá gos dö ntő jé t. E rangos esemé nyen iskolá nkat ké t diá k
is ké pviselhette. Lajkó Bianka 8. osztá lyos tanuló anyanyelvbő l indult, felké szıt́ő taná ra: Hegedű sné Gyuris Katalin
volt. Bé res Dorina 5.a osztá lyos tanuló irodalom tantá rgybó l vett ré szt. Dorina 8. helyen vé gzett, jutalma egy oklevé l
é s egy szé p kö nyv; az ő felké szıt́ő taná ra: Hő dö r Zoltá nné
volt. Gratulá lunk a szé p orszá gos eredmé nyekhez. Oktatá si Kö zpontja 2017/2018 é vi Csongrá d Megyei Tanulmá nyi Versenyek dıj́á tadó ü nnepsé gé nek. Iskolá nkat Heintz Petra 7. osztá lyos tanuló ké pviselte má jus
31-é n, aki a Szé p magyar beszé d verseny á ltalá nos iskolá soknak terü leti forduló já n 3. helyezé st é rt el. Felké szıt́ő je: Lippai Judit volt.
Jú nius 2-á n szombaton kerü lt má sodszor megrendezé sre az Orszá gos Né pzeneoktatá s Unnepe Obudá n,
ahol ké t telepü lé srő l: Bordá nybó l, valamint Forrá skú tró l 13 diá k utazott fel s ké pviselte a ké t iskolá t citera é s
né pié nek produkció val. Felké szıt́ő taná ruk: Kiss Csillag Anna taná rnő volt, aki kıśé rte a gyerekeket.
Ré sztvevő k Bordá nybó l: Sá rkö zi Szimonetta, Tó th Cintia, Juhá sz Anna é s anyuká ja, Kiss Vanessza é s csalá dja,
Deme Mihá ly, Gá bor Zalá n é s Kiss Csillag Anna taná rnő . A fellé pé s nagyon jó l sikerü lt, kü lö n ö rö m, hogy
mindké t telepü lé srő l ré szt vehettek a gyerekek. Kö szö njü k Kiss Csillag taná rnő felké szıt́ő munká já t.

„Ballag már a vén diák”
A helyi á ltalá nos iskola 8. osztá lyosai jú nius 16-á n
ballagtak el. 25 nyolcadikos vett bú csú t iskolá já tó l.
Osztá lyfő nö kü k, Fodorné Ká lmá n Szilvia vezette diá kjait a Tornacsarnokban tartott ü nnepsé gre, ahol
a 7. osztá lyosok elbú csú ztattá k a vé gző s tanuló kat.
Az igazgató beszé dé ben a „tudá s kavicsok” gyé má ntokká vá lá sá ró l beszé lt, é s azt kıv́á nta, hogy kö vetkező iskolá jukban á lljá k meg a helyü ket é s é rjé k el
cé ljaikat! A ballagá sró l ké szü lt fotó k megtekinthető k az iskola honlapjá nak galé riá já ban.
Az iskola nyá ri nyitva tartá sa:
2018. jú nius 27-ig munkanapokon 9-12 kö zö tt
2018. jú lius 11-é n 9-12 kö zö tt
2018. jú lius 25-é n 9-12 kö zö tt
2018. augusztus 8-á n 9-12 kö zö tt
2018. augusztus 22-tő l munkanapokon 9-12 kö zö tt

Iskolatáskacsere-akció

A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n első alkalommal
iskolatá skacsere-akció t szervez. Szeretné nk lehető sé get biztosıt́ani arra, hogy a haszná lt, de mé g jó á llapotú iskolatá ská k gazdá t cseré lhessenek. Az akció
kereté ben a csoport ö nké ntesei a megjelö lt idő pontokban vá rjá k a feleslegessé vá lt haszná lt, de mé g jó
á llapotú , tiszta iskolatá ská kat, majd vá rjá k azokat is,
akik szeretné k lecseré lni ré gi iskolatá ská jukat. A tá ská k leadá sá nak nem felté tele má sik tá ska elvitele, illetve az á tvé telnek nem felté tele cseretá ska leadá sa.
A tá ská kat augusztus 7-é n (kedden) é s 8-á n (szerdá n)
9-16 ó rá ig fogadjuk, majd kivá lasztani é s elvinni augusztus 14- é n (kedden) 8-16 ó rá ig, valamint augusztus 18-á n (szombaton) 8-12 ó rá ig lehet. A helyszın
́
mindké t esetben Plé bá niá nk hittanterme. Remé ljü k,
hogy kezdemé nyezé sü nk eredmé nyes lesz.
Bordányi Napló | 9
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Tedd szabaddá július első hétvégéjét a Morajlásra
inak talá lkozá si pontja. Cé lunk az i jú sá g szé lesebb
kö rű elé ré se. Ujra megrendezé sre kerü l a bordá nyiak á ltal nagyon kedvelt Eszak-Dé l mé rkő zé s a
Pető i utcai focipá lyá n, melyben a Kossuth utcá tó l
é szakra é lő k egymá snak feszü lnek a Kossuth utcá tó l dé lre é lő kkel. A program a faluhá z parkjá ban
folytató dik helyi é s kisté rsé gi tehetsé gek produkció ival. Este a szabadté ri szın
́ padon ELO Bermuda
koncerten bulizhatnak a iatalok, ő ket kö veti Veres Roli helyi DJ felizzıt́va a hangulatot az é jszaká ba nyú ló party-ra a Club 1001-ben. A program ideje alatt bü fé ü zemel é s kü lö nbö ző civil szervezetek
is bemutató kkal ké szü lnek. Gyere el te é s hıv́d a
bará taidat is, hogy bulizzunk együ tt egy jó nagyot
é s felü lmú ljuk a tavalyi é v é lmé nyeit!

A Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let jú lius 7-é n má sodjá ra rendezi meg a Morajlá s I jú sá gi Fesztivá lt a
Szé chenyi 2020 program tá mogatá sá val. A rendezvé ny
a Morajlá s programban ré sztvevő telepü lé sek iatalja-

Mozgalmas hónapot zárt a Bordányi Kreatív Média

Az elmú lt hó napban is sok é lmé nydú s tanulá sra volt lehető sé ge a Kreatıv́ Mé dia csapatá nak. A legnagyobb
kihıv́á s a bordá nyi falunapok kereté ben megrendezé sre kerü lő 5 napos Pü nkö sd Feszt pillanatainak fé nyké pes é s videó s megö rö kıt́é se volt. Mindennap a csapat legalá bb egy tapasztalt é s egy kevé sbé ké pzett tagja
jelent meg a rendezvé nysorozat programjain. A munká ssá guk eredmé nyei má r megosztá sra kerü ltek Bordá ny hivatalos facebook oldalá n. Tová bbá remek fejlő dé si lehető sé gnek
bizonyult a kö zö ssé g né há ny tagja szá má ra, hogy felké rté k ő ket eskü vő i
fotó zá sra. Igy volt mit megbeszé lniü k a jú nius első pé nteké n megtartott klubfoglalkozá son. Szinté n ennek kereté ben a lelkes tá rsasá g eszkö zeikkel
megpró bá ltá k megö rö kıt́eni a telepü lé s egy-ké t virá gos nevezetes pontjá t.
Lajkó Bá lint bemutatta a DJI Mavic Pro dró n haszná latá t is. Termé szetesen a
szoká sos há zi feladat elemzé se sem maradhatott el. Ebben a hó napban
tagoknak a legszebb pillanataikat kellett megö rö kıt́enie valamilyen formá ban. A jú lius 6-ai (pé nteki) foglalkozá son pedig valamilyen nyá rral kapcsolatos é lmé nyt mutatnak be egymá snak. A csapat ré szt vett az á ltalá nos
iskola ballagá si é s tané vzá ró rendezvé nyé n is, amelyen tö bb szá z fé nyké pet
é s egy ballagá si videó t is ké szıt́ettek. Kö vethetik é s megoszthatjá k a klub
eddigi munká ssá gá t a www.facebook.com/BordanyiKreativMedia/ oldalá n, illetve mé g egy-ké t hé tig a Faluhá z elő csarnoká ban kihelyezett fotó kiá llıt́á sukon.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2018. július 17. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. július 27. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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Felhős

Csütörtök

Péntek
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Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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Bajnoki cím és ezüstérem
U14-es focistáink aranyéremmel, míg
ifistáink ezüstéremmel zárták a szezont

Nagyszerű utánpótlás labdarúgó eredményekről számolhatunk be, hiszen mind előkészítő, mind pedig ifi együttesünk éremmel zárta a
2017/18-as bajnokságot. Retek Flórián U14-es együttese a bajnokságot
szinte végig vezetve megszerezte a korosztály megyei bajnoki címét, így
2012 után ismét van bajnokcsapata Bordánynak! A lejátszott 18
mérkőzésből 15 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség volt a mérleg,
összesen 94 gólt szerzett a csapat és mindössze 6 gólt rúgtak egész évben az ellenfelek. Mivel a csapat gerince egyben marad, így jövőre ismételten komoly célokért küzdhet együttesünk. A másik szép siker az U19es focistáinkhoz köthető, akik a tavaszt a nyolcadik helyről kezdve jutottak el egészen az ezüstérmes pozícióig! Puskás István legénysége nagy
létszámmal, remek edzésmunkát végezve és nem mellékesen igazi csapattá formálódva érte el ezt a szép eredményt. Összesen 15 győzelem, 4
döntetlen és 5 vereség volt gárdánk mérlege, 91 rúgott gólunkra csak 41
válasz érkezett. Mindkét együttesnek gratulálunk az egész éves teljesítményhez, csak így tovább! Jövőre a tervek szerint még egy korosztállyal
bővül az utánpótlás csapataink sora, hiszen a már említett két csapat
mellett U17-es korosztállyal is képviselteti magát a Bordány Sportkör!
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II. Homokhát
Éjszakai Félmaraton
2018. augusztus 17.
Mint minden versenyre, így az idei
megmérettetésre is több újdonsággal készülünk. Az egyik ilyen,
hogy a hagyományos 10,5 km és
21 km mellett 5,25 km és 15,75
km-es táv is szerepel a már
elérhető kiírásban. Az első év
tapasztalataiból, illetve a versenyzők visszajelzéseiből kiindulva
csökkentettünk a nevezési díjakon is, így a leggyorsabb nevezők
több, mint 30%-al olcsóbban tudnak regisztrálni a II. Homokhát Éjszakai Félmaratonra! Távok,
nevezési határidők és összegek:
5,25 KM
2018. június 30-ig: 900 Ft
2018. július 15-ig: 1.500 Ft
2018. július 31-ig: 2.000 Ft
2018. augusztus 10-ig: 2.500 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
4.000 Ft
10,5 KM
2018. június 30-ig: 1.900 Ft
2018. július 15-ig: 2.900 Ft
2018. július 31-ig: 3.500 Ft
2018. augusztus 10-ig: 4.000 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
6.000 Ft
15,75 KM
2018. június 30-ig: 2.400 Ft
2018. július 15-ig: 3.400 Ft
2018. július 31-ig: 4.000 Ft
2018. augusztus 10-ig: 4.500 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
6.800 Ft
21 KM
2018. június 30-ig: 2.900 Ft
2018. július 15-ig: 3.900 Ft
2018. július 31-ig: 4.500 Ft
2018. augusztus 10-ig: 5.000 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
7.500 Ft
Nevezni, regisztrálni a
www.darktiming.hu/bordany
weboldalon lehet.
Minden versenyző befutóérmet,
pólót, ásványvizet, műzliszeletet
és chippel ellátott rajtszámot
vehet át a rajtcsomagban.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

