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megelő znie.

2018.09.04-09.30.
XXVIII. évfolyam 8. szám | 2018. augusztus

Részletek a 10. oldalon

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Éjszakai Félmaraton másodszor Tartalom
147 versenyző állt rajthoz az augusztus 17-ei versenyen

Esővíz elvezető csatornát
tisztított a VOMA Kft.......2
Kihelyezett testületi ülés
az óvodában........................3
Marika néni 90. születésnapi köszöntése................5
Ifjúsági vezetőképző
Bordányban.....................13

A Bordány Sportkör második alkalommal rendezett éjszakai futóversenyt, az
augusztus 17-ei megmérettetésen négy távon (5,25 km, 10,5 km, 15,75 km és 21
km) állhattak rajthoz a futás szerelmesei. Az ország több pontjáról és külföldről is
érkező 147 versenyző egy jó hangulatú sporteseményen vehetett részt, a rajthoz
állókat számos kategóriában díjazták a szervezők. A verseny részletes eseményei
megtekinthetőek a darktiming.hu weboldal eredmények menüpontjában.
„Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.” – George Eliot
és
Helyi Ízek Fesztiválja
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V. Kecskeverseny

2018. 09. 08.
Helyszín: Bordányi Faluház és parkja

Részleteket a 2. oldalon

Helyszín: Faluház Baba-Mama
Klub (Bordány, Park tér 1.)

Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja Bordányban
Az idei fesztiválhangulatban is számos helyi íz versenyezhet majd a legjobbnak járó díjért Bordányban a Park
téren. A szeptember második szombatján megrendezésre kerülő program során hagyományos kategóriák
(bográcsban készült ételek, grillen és tárcsán sültek) mellett több jelentkező esetén akár kecskehúsból készült ételek is zsűrizésre kerülnek. Jelentkezni és érdeklődni szeptember 6-ig (csütörtökig) lehet a Faluházban személyesen, e-mailen a faluhaz@ bordany.hu e-mail címen, illetve telefonon az 588-516-os számon.
Nevezési díj nincs, sátrakat, székeket, asztalokat, a főzéshez szükséges alapanyagokat mindenkinek magának kell biztosítania. A
program része ismét a Kecskeverseny elnevezésű rendezvény is,
me-lyen számos gyermek- és
családi program várja a kilátogatókat, így lesz aszfaltrajz- és kötélhúzó verseny, de egyéb ügyességi
feladatokra is számíthatnak a gyerekek. A felnőtteket is számos érdekesség várja, így kecskeszakáll
verseny, káposztadobó és cipelő
viadal, valamint kecsketejivásban
is összemérhetik erejüket a legbátrabbak. Természetesen a nap
egyik leginkább várt pillanatai a
kecskefutamok lesznek. Számos kulturális program és tombola is szerepel a programok között, így a szervezők remélik, sokan kilátogatnak a Park térre. Az osztályharc elnevezésű viadal lényege az, hogy az osztályok
a nap folyamán pontokat kapnak a különféle feladatokban való részvételért, így a főzőversenyen való indulásért, valamint a kecskeverseny játékos feladataiban való részvételért. Az osztályoknak már most érdemes
megkezdeni a felkészülést a megmérettetésre, hiszen aszfaltrajz-, káposztadobó- és cipelő, kötélhúzó, kecsketejivó versenyben is meg kell küzdeniük sulis társaikkal. Lesz még lehetőség kecskehajtásban is megmérkőzni, kecskefejésben és ki mit tudban számos feladat várható, valamint csapatonként egy fémkecskére, azaz
biciklire is szükség lesz. Természetesen a verseny legjobbjai értékes ajándékokra számíthatnak. A felsős osztályok közül legjobban teljesítők jutalma egy osztálykirándulás lesz, de újdonság, hogy ezúttal a legtöbb
pontot szerző alsós osztály egy a szegedi vadasparkba szóló programot nyerhet meg.
Találkozzunk szeptember 8-án, szombaton a Park téren!!!

Esővíz elvezető csatornát tisztítottak a Kossuth utcán
A telepü lé s kö zpontjá ban, a keré kpá rú t mellett hú zó dó fö ldalatti csapadé kvıź elvezető csatorná t takarıt́tatta ki az ö nkormá nyzat. A munká t
a legjobb ajá nlatot tevő VOMA Kft.
vé gezte el. A vá llalkozá s rendelkezik
olyan speciá lis munkagé pekkel,
amelyek alkalmasak ú jé pı́té sű é s
haszná lt szennyvıź-, é s csapadé kvıź
elvezető csatorná k, á tereszek, é s
má s cső vezeté kes rendszerek, akná k magas mű szaki szın
́ vonalú mosá si, dugulá selhá rı́tá si munká inak,
valamint utak tisztıt́á sá nak elvé gzé sé re. A csatorna tisztı́tá sá ra azé rt
volt szü ksé g, mert a legutó bbi eső zé sek alkalmá val a kö zel 700 folyó mé ter hosszú csatornarendszer má r nem bıŕta elvezetni a keré kpá rú t melletti nagy mennyisé gű eső vizet.
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Kihelyezett testületi ülést tartottak az óvodában
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete a soron kö vetkező ü lé sé t jú lius 26-á n az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső dé ben tartotta meg. A ké pviselő k a testü leti ü lé s elő tt kö rbe né ztek a bő vıt́é s alatt
á lló é pü letben. Jó hıŕ, hogy mind a csoportszobai, mind a konyhai bő vıt́é s jó ü temben halad, a vá llalkozó
tartani tudja a vá llalt á tadá si idő pontot.
Az ü lé sen a ké pviselő k tizenhá rom napirendi pontot tá rgyaltak meg. Ezen az ü lé sen kerü lt sor az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de 2017/ 2018 é vi tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló já nak illetve munkatervé nek elfogadá sá ra, é ppen ezé rt ü lé seztek az ó vodá ban a testü let tagjai.
Az ó vodai napirendeket megelő ző en első ké nt a polgá rmester beszá moló já t hallgathattá k meg a ké pviselő k a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l; tá jé koztató hangzott el a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l. A má sodik napirendi pontban az ö nkormá nyzat 2018. é vi kö ltsé gveté sé rő l szó ló rendeleté nek
mó dosıt́á sá ra kerü lt sor.
Taná cs Gá bor elmondta, hogy
a 2018. é vi á llami normatıv́a
vá ltozá sokat kellett á tvezetni
a dokumentumban. Az á llamtó l tö bbek kö zö tt szociá lis tü zelő anyag vá sá rlá sra, szociá lis é s gyermekjó lé ti feladatokra é s gyermeké tkezteté s tá mogatá sá ra kap tö bbletforrá st a helyi kincstá r. A kö vetkező napirendi pontban az Integrá lt Kö zö ssé gi
Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r alapıt́ó okiratá nak é s Szervezeti é s Mű kö dé si Szabá lyzatá nak mó dosı-́
tá sá t tá rgyaltá k é s fogadtá k el.
A testü leti ü lé sen dö nté s szü letett a szociá lis cé lú tü zelő anyag vá sá rlá sá hoz kapcsoló dó pá lyá zat benyú jtá sá ró l, az ö nkormá nyzat 447 kö bmé ter lá gy lombos fajtá jú tű zifá ra nyú jt be igé nyt. Ugyancsak dö ntö ttek a
tanyá k, valamint a tanyá s té rsé g megő rzé sé t é s fejleszté sé t cé lzó telepü lé si é s té rsé gi fejleszté sek tá mogatá sá ra kiıŕt pá lyá zat benyú jtá sá ró l.
A Ké pviselő -testü let mó dosıt́otta a 2018. é vre vonatkozó kö zbeszerzé si tervé t is, illetve elfogadta az ú j kö zbeszerzé si szabá lyzatá t. A ké pviselő k egyhangú lag tá mogattá k a fogá szati alapellá tá sra vonatkozó feladatellá tá si szerző dé s mó dosıt́á sá t. Rendelé si idő 33,5 ó rá ra emelkedett, é s ez alapjá n hé tfő n é s csü tö rtö kö n 915 ó ra kö zö tt, kedden 8-15 ó ra kö zö tt, szerdá n 13-17 ó ra kö zö tt, pé nteken pedig 8:30-14 ó ra kö zö tt lesz fogorvosi rendelé s telepü lé sü nkö n.
A testü leti ü lé s Bordá ny Nagykö zsé g Telepü lé si Erté ktá r Bizottsá gá nak tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló val
folytató dott, majd az egyebek napirendi pontban a Mó rahalom é s Té rsé ge Ivó vıźminő sé g-javıt́ó beruhá zá sban lé trehozott é s aktivá lható vagyon á tvé telé rő l dö ntö ttek ké pviselő ink, hiszen az ivó vıźminő sé g javıt́ó
program sorá n keletkezett vagyont a tá rsulá s tagö nkormá nyzatainak kell vagyonnyilvá ntartá sba venni. Ezt
hagyta jó vá most a bordá nyi ö nkormá nyzat is.
Ké pviselő -testü leti ü lé sre vá rható an szeptemberben kerü l majd sor, hacsak nem lesz szü ksé g rendkıv́ü li
ü lé s ö sszehıv́á sá ra, amelyre azé rt van esé ly, mert elindult az ö nkormá nyzat turisztikai beruhá zá sá nak
kö zbeszerezteté se. Ezzel kapcsolatosan minden bizonnyal szü ksé g lesz hatá ridő s dö nté sek meghozatalá ra.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása” program
A pá lyá zatot jú lius 23-tó l 2018. szeptember 10-ig lehet benyú jtani a beruhá zá s helye szerint illeté kes megyei
kormá nyhivatal foglalkoztatá si fő osztá lyá hoz.
A kiıŕá s cé lja a KKV-k fejlő dé sé nek, gazdasá gban betö ltö tt szerepé nek, piaci pozıćió juk javıt́á sa é rdeké ben az
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– ú j munkahelyek lé trehozá sá t eredmé nyező – munkahelyteremtő beruhá zá sok tá mogatá sa.
Csongrá d megyé ben a tá mogatá si formá val kapcsolatban ré szletes informá ció t a Csongrá d Megyei
Kormá nyhivatal Foglalkoztatá si Fő osztá lyá nak Munkaerő piaci Osztá lyá n Tó th Tamá s munkaerő piaci
szakü gyinté ző nyú jt szemé lyesen, vagy a 62/561-540-es telefonszá mon.
A Felhıv́á s valamint az Altalá nos Utmutató a Felhıv́á shoz c. dokumentum hatá lyos verzió ja megtalá lható a
www.kormany.hu honlapon.

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére
Magyarorszá g Kormá nya a té li rezsicsö kkenté sben nem ré szesü lő k ré szé re nyú jtandó tá mogatá sró l a té li
rezsicsö kkenté s vé grehajtá sá t kö vető en szü ksé gessé vá ló tová bbi inté zkedé sekrő l szó ló 1364/2018.
(VII.27.) Korm. hatá rozatá ban (a tová bbiakban: Kormá nyhatá rozat) dö ntö tt.
Az egyetemes szolgá ltatá st igé nybe vevő lakossá gi
fö ldgá zfogyasztó k ré szé re biztosıt́ott té li rezsicsö kkenté srő l szó ló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerint a fogyasztá snö vekedé s inanszıŕozá sá t segıt́ő
juttatá sban ré szesü lő lakossá gi fogyasztó k vagy
fogyasztó i kö zö ssé gek, valamint a fű té si cé lú tá vhő szolgá ltatá st igé nybe vevő lakossá gi felhaszná ló k
ré szé re biztosı́tott té li rezsicsö kkenté srő l szó ló
39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerint a té li fogyasztá si idő szakban bekö vetkező fogyasztá snö vekedé s
inanszıŕozá sá t segıt́ő á rkompenzá ció jó vá ıŕá sban ré szesü lő tá vhő szolgá ltatá st igé nybe vevő lakossá gi fogyasztó k a 12.000 Ft ö sszegű tá mogatá st korá bban má r megkaptá k. A Kormá nyhatá rozat rendelkezé sei szerint a fenti kö rö n kıv́ü li jogosult há ztartá soknak, melyek té li rezsicsö kkenté sben nem ré szesü ltek, a termé szetbeni tá mogatá sra igé nybejelenté st szü ksé ges benyú jtani. Há ztartá sonké nt (egy laká sban együ tt lakó ,
ott bejelentett lakó hellyel vagy tartó zkodá si hellyel rendelkező szemé lyek kö zö ssé ge) egy darab igé nybejelenté s nyú jtható be a helyi ö nkormá nyzatná l. A bejelenté sben az igé nylő nyilatkozik az igé nyelt termé szetbeni juttatá s formá já ró l, mely tű zifa, szé n, PB palackos gá z, PB tartá lyos gá z, fű tő olaj, vagy pellet/brikett
lehet. Az igé nybejelenté s legké ső bb 2018. októ ber 15. napjá ig nyú jtható be. A hatá ridő elmulasztá sa jogvesztő , a hatá ridő t kö vető en igé nybejelentő lap befogadá sá ra nincs lehető sé g! A ké ső bbiekben az igé nyjogosultsá g igazolá sá ra a bejelenté ssel é rintettek ré szé re az Onkormá nyzat hivatalos igazolá st á llıt́ ki.
Nem felel meg a felté teleknek az a há ztartá s: amely a té li rezsicsö kkenté s korá bbi inté zkedé sei sorá n má r á rkompenzá ció jó vá ı́rá sban ré szesü lt fö ldgá zfogyasztó , vagy tá vhő szolgá ltatá st igé nybe vevő lakossá gi
fogyasztó . Fontos elő ıŕá s tová bbá , hogy a kizá ró lag elektromos fű té si mó ddal rendelkező há ztartá sok nem
jogosultak az igé nybejelenté sre.
A Kormá ny hatá rozat alapjá n a BM Orszá gos Katasztró favé delmi Fő igazgató sá g (a tová bbiakban: Katasztró favé delem) ellenő rzi, hogy az igé nybejelenté st benyú jtó há ztartá s korá bban ré szesü lt-e té li rezsicsö kkenté sben. Az ellenő rzé srő l vizsgá lati ö sszefoglaló adatlapot á llıt́anak ki, mely megkü ldé sre kerü l a vizsgá lt há ztartá s helye szerint é rintett ö nkormá nyzat ré szé re. Ha a vizsgá lat eredmé nyeké nt való szın
́ ű sıt́hető , hogy az
igé nybejelentő rosszhiszemű en já rt el, vagyis ú gy adta be az igé nybejelenté sé t, hogy má r ré szesü lt a té li rezsicsö kkenté sben, az ö nkormá nyzatnak szabá lysé rté si, vagy – minő sıt́ő kö rü lmé ny fenná llá sa eseté n – bü ntető eljá rá st kell kezdemé nyeznie az igé nybejelentő vel szemben!
Az igé nybejelenté ssel kapcsolatos jelen tá jé koztató , igé nybejelentő lap a (www.bordany.com) honlapon is
megtalá lható (Polgá rmesteri Hivatal/nyomtatvá nyok/egyé b nyomtatvá nyok/igé nybejelentő té li rezsicsö kkenté s tá mogatá sá hoz). Az igé nybejelenté shez szü ksé ges nyomtatvá nyokat szemé lyesen a Polgá rmesteri
Hivatal informá ció spultná l, tová bbá az ISZEK-né l (6795 Bordá ny, Kossuth u. 53/2) is á t lehet venni. A kitö ltö tt igé nylő lapokat a Polgá rmesteri Hivatalban, vagy postá n megkü ldö tt levé lben is be lehet nyú jtani.
Tová bbi tá jé koztatá st szemé lyesen, illetve telefonon (62/588-514) Gyé má nt Eva igazgatá si ü gyinté ző tő l lehet ké rni. Ké rem az é rintett há ztartá sokban é lő ket, hogy a fenti tá jé koztató alapjá n a jogosultak a 2018. októ ber 15-i hatá ridő re igyelemmel az igé nylé sü ket miné l elő bb nyú jtsá k be.
Dr. Fodor Ákos / jegyző
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Lajkóné Marika néni 90. születésnapi köszöntése
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata é s a telepü lé s minden lakó ja nevé ben Taná cs Gá bor polgá rmester ú r
é s dr. Fodor Akos jegyző ú r 2018. augusztus 16-á n, csü tö rtö kö n dé lelő tt kö szö ntö tte a 90. szü leté snapjá t ü nneplő Lajkó Mihá lyné Tó th Má riá t.
Polgá rmester ú r virá got é s kis ajá ndé kcsomagot, mıǵ jegyző ú r Magyarorszá g Miniszterelnö ke á ltal
alá ı́rt emlé klapot nyú jtott á t az
ü nnepeltnek.
Marika né ni Kiskundorozsmá n
szü letett 1928. augusztus 5-é n.
Szerető fö ldmű ves csalá dban nő tt
fel ké t testvé ré vel együ tt.
Má r iatal korá ban megszokta a izikai munká t, a há z kö rü li teendő ket rendszeresen vé gezte. Tö bb
munkahelyen is dolgozott, a helyi
szö vetkezet kerté szeté ben, ké ső bb
Szegeden a Sö rgyá rban é s a Dé lé pné l is, ahonnan nyugdı́jaztá k.
Há zassá gá bó l egy ia é s egy lá nya
szü letett, akik hat unoká val ö rvendeztetté k meg. A legidő sebb unoka ké t kisgyermeke pedig má r dé dunoka.
Marika né ni jó egé szsé gben é li idő s napjait, lá nya csalá dja kö ré ben. Amikor teheti, kilá togat a tanyá jukra.
Bö lcsen annyit jegyzett meg a kö szö nté sekor, hogy a Teremtő bizonyá ra azé rt engedte é lni ennyi ideig, mert
é lete folyamá n ké t ember é leté t is megmentette. Egyszer ré gi tanyaszomszé dja kerü lt bajba, amikor a segıt́sé gé re sietett. Má sik alkalommal munkatá rsa karjá t kapta el a gé psor, melyet Marika né ni leá llıt́otta, annak
ellené re, hogy ő nem volt gé pkezelő . A lé lekjelenlé té nek kö szö nhető en sikerü lt a vé gtagot megmenteni.
Cselekedeté vel kivıv́ta munkatá rsai tiszteleté t, megbecsü lé sé t. Tová bbi egé szsé gben tö ltö tt boldog é veket
kıv́á nunk neki!

Ötletek a tolvajok trükkös módszereivel szemben

Itt-ott mé g mindig felbukkannak „trü kkö s lopá ssal, csalá ssal” a lakossá g bizalmá ba befé rkő ző bű nelkö vető k.
Az emberek jó indulatá t, hiszé kenysé gé t kihaszná lva, sokszor idő seket kö rnyé keznek meg kü lö nfé le indokokkal. Elő szeretettel hivatkoznak kü lö nfé le szolgá ltató k á ltal megá llapıt́ott dıj́há tralé kra, villany/gá zó ra
cseré re, vıźvezeté krendszer meghibá sodá sá ra.
Onkormá nyzatok dolgozó inak kiadva magukat kopognak be, vagy há zaló mesteremberekké nt akció s
á ron vá llaljá k a „lá tható an elavult” nyıĺá szá ró k, ereszcsatorna cseré jé t. Idegenek é rdeklő dnek a szomszé d eladó há za, laká sa irá nt, beké rezkednek, papıŕt
é s tollat ké rnek, hogy ü zenetet hagyjanak szá má ra,
kö zben az ö n otthoná bó l eltű nnek tá rgyak, é rté kek… Minden tö rté net hihető nek tű nik. A trü kkö s
indokok tá rhá za kimerıt́hetetlen!
Minden esetben győ ző djenek meg, hogy kivel van dolguk! Ké rjenek hiteles dokumentumokat, igazolvá nyt!
Ha ké tsé g merü l fel, vá rakoztassá k ő ket, ez alatt telefonon hıv́já k fel a hivatkozott szolgá ltató diszpé cseré t, az
ö nkormá nyzatot, ké rjenek visszaigazolá st!
Ne engedjenek be laká sukba idegeneket, ha ez felté tlenü l szü ksé ges, ké rjé k szomszé djuk, csalá dtagjaik jelenlé té t! A laká sukban ne hagyjanak elö l é rté keket, pé nzt hozzá fé rhető en!
Sem az energiaszolgá ltató k, sem az ö nkormá nyzat nem kü ld pé nzt visszaté rıt́é st dolgozó i á ltal. Há ziorvosok
sem irá nyıt́já k betegeikhez a gyó gyıt́ó ké szü lé keket á rusıt́ó kat!
Ne vá sá roljon há zaló ü gynö kö ktő l, ne vé geztessen karbantartá st vá ndoriparosokkal! A legtö bbszö r olcsó
á ron vá sá rolt gyenge minő sé gű termé k, vagy há zaló á ltal elvé gzett munka utá n nincs garancia!
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Sebességkorlátozás és új csatornafedők várhatóak
a Zákányszéki úton
A Zá ká nyszé ki ú ton kö zel fé l é ves problé ma
oldó dhat meg remé lhető leg a hó nap vé gé ig,
ekkorra kapott ugyanis ıǵé retet az ö nkormá nyzat, hogy az Alfö ldvıź Zrt. szakemberei
kicseré lik a szennyvıźcsatorna há ló zat az
utcá ban talá lható né gy csatornafedelé t. A
nagy forgalmú á tkö tő ú ton sajnos nem bıŕtá k a szerkezetek a terhelé st é s egy-egy autó
keresztü l haladá sá val hatalmas zaj keletkezik, ami miatt má r jó ideje se é jjel, se nappal
nem tudnak aludni az ott lakó k. A nyá ri melegben a legtö bben nyitott ablakná l szeretné nek pihenni, de a nagy forgalom, é s a fedelek csattogá sa miatt ez szinte lehetetlen. A
lakossá gi bejelenté st kö vető en az ö nkormá nyzat megkereste mind a korá bbi kivitelező t, mind az ü zemeltető t. Tö bbszö r jelentettek garanciá lis hibá t is, azonban az ıǵy elvé gzett javıt́á sok, csak ideig ó rá ig orvosoltá k a
problé má t.
Jó hıŕ, hogy az egyezteté seket kö vető en az Alfö ldvıź Zrt. vá llalta, hogy mind a né gy problé má s csatornafedelet
kicseré li. Informá ció nk szerint má r meg is rendelté k az ú j fedő ket, folyamatban van az ú t tulajdonosá nak, a
Magyar Kö zú t Nonpro it Zrt-nek az engedé lye is, akinek a hozzá já rulá sa né lkü l nem lehet ideiglenesen sem
felbontani, sem korlá tozni az ú t forgalmá t. A lakó k ké ré sé nek megfelelő en az ö nkormá nyzat kezdemé nyezte
erre a szakaszra sebessé gkorlá tozó tá bla kihelyezé sé t is, hamarosan má r csak maximum 40 km/h sebessé ggel haladhatnak majd itt autó k, amely remé lhető leg a tempó csö kkenté sé re bıŕja majd az itt á thaladó kat.
Ugyancsak a nagy forgalom, első sorban a kamionok miatt nem tudnak pihenni a Kossuth utca lakó i sem. Az
é jszakai ó rá kban tö bbszö r rengeteg kamion szá guld vé gig a Szegedet Kiskunhalassal ö sszekö tő ú ton. Szerencsé re itt az aknafedő k nem pont az autó k haladá si nyomvonalá ban kerü ltek elhelyezé sre, ıǵy az autó k
motor- é s keré khangjá hoz csak a szerelvé nyek csattogá sa tá rsul. A forgalom lassıt́á sa, illetve a sokszor indokolatlanul nagy kamionforgalom csö kkenté se é rdeké ben az ö nkormá nyzat a Szegedi Rendő rkapitá nysá g
segıt́sé gé t is ké ri.

Ingyenes alakformáló itness
edzés indul szeptembertől
A Csongrá d Megyei Szabadidő sport Szö vetsé g 2018-ban elindıt́otta Dé l-alfö ldi Mozgoló dó projektjé t, amelynek cé lja a lakossá g egé szsé gfejleszté se, a szabadidő sport tevé kenysé g elterjeszté se é s a sportszolgá ltatá sokhoz való hozzá fé ré s biztosıt́á sa, kü lö nö sen a há trá nyos helyzetű cé lcsoportok szá má ra, illetve, hogy a projektek ré vé n a kevé sbé fejlett ré gió kban
miné l tö bb tıp
́ usú sportszolgá ltatá s fejleszté s való suljon meg,
ezá ltal miné l szé lesebb egé szsé gfejlesztő testmozgá s kın
́ á lat
á lljon rendelkezé sre. A Szö vetsé g harminc hó nap alatt há rom
megyé ben 65 telepü lé sen szervez a lakossá g szá má ra szabadidő sport rendezvé nyeket, ahol kiemelt hangsú lyt kap az egé szsé gfejleszté s, a prevenció , a cé ltudatossá g é s a helyes tá plá lkozá sra való ö sztö nzé s, tová bbá a há trá nyos helyzetű ek, nyugdıj́asok é s mozgá ssé rü ltek felkarolá sa a szabadidő sport teré n. Bordá nyban a Dé l-alfö ldi Mozgoló dó projekt keretein belü l heti rendszeressé ggel egyó rá s ingyenes alakformá ló itness edzé s indul vá rható an szeptember kö zepé tő l. A itness
ó rá k Gut Gabriella irá nyıt́á sá val zajlanak majd a bordá nyi mű velő dé si há zban.
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Az új nevelési év szeptember 3-án veszi kezdetét
Az Apraja- Falva Ovoda é s Bö lcső - Zsuzsanna.
Apraja- Falván
de a 2018/2019-es nevelé si é vet · Katica- kö zé pső csoport: Mé szá hat ó vodai csoporttal é s egy bö lcső dei csoporttal kezdi meg. Az
első nevelé si nap 2018. szeptember 03-á n (hé tfő n) lesz.
Csoportjaink: -Vuk csoport (mini
csoport): Tó th Leila, Tokai Zsuzsanna, Gyurisné Gombos Gabriella pedagó giai asszisztens, Gyuris Zoltá nné .
· Sü ni-nagycsoport: Macsek Istvá nné , Maró ti Jó zsefné , Tó thné
Nemes- Nagy Andrea.
· Mé hecske-nagycsoport: Veszelká né Czé kus Erika, ú j ó vó nő , Illé s

rosné Gyuris Zsuzsanna, Tó th
Kinga, Lajkó Csaba Lá szló né , Lá zá rné Borbola Má rta.
· Napsugá r-kö zé pső csoport: Magyar Anikó , Dobó Hajnalka, Tó thné Vedré di Julianna.
· Tü csö k- kiscsoport: Rabiné Szabó Agnes, Jakab Anita, Pocsainé
Csá szá r Edina pedagó giai asszisztens, Kozma Tü nde.
A nagycsoportosok a telephelyi
(Dó zsa té ri) ó vodá ban kezdenek
szeptember 3-á n!
Bö lcső dei kisgyermeknevelő k:

Fehé rné Szvoré ny Ró zsa, Bé res
Bernadett, Lová sziné Dobó Gyö ngyi.
Bö lcső dei dajka: Pesti Mó nika Erika. Karbantartó : Pá linká s Csaba
Gyula. Szaká cs: Kurucsai Judit.
Konyhai dolgozó : Vass Ná ndorné .
Elelmezé svezető : Czombos Krisztina. Ovodatitká r: Vass Karolina.
Mindenkinek sikeres tané vet
kıv́á nok!
Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

Friss hírek az általános iskolából

2018. augusztus 31. pé ntek 7:30-tó l 17:30-ig tankö nyvosztá s. Ké rjü k, akinek gyermeke rendszeres gyermekvé delmi tá mogatá st kap,
vagy há trá nyos helyzetű , az ezt igazoló papıŕokat hozza magá val!
2018. szeptember 3-á n (hé tfő n) 8 ó rá tó l ü nnepé lyes tané vnyitó . A
tané vnyitó utá n dé lelő tt osztá lyfő nö ki ó rá k lesznek, a gyerekek
ebé d utá n hazamennek. Ké rjü k, ebé d utá n jö jjenek é rtü k, mert az
első napon dé lutá ni felü gyelet nincs.
2018. 08. 27-tő l 31-ig komplex mű vé szeti tá bor, amelynek első napjá n tanulmá nyi kirá ndulá st szervezü nk a tá borozó knak a visegrá di
Fellegvá rba. A program rö vid tú rá t is tartalmaz, ké rjü k ennek megfelelő en ké szü ljö n mindenki. Mindenki hozza magá val a diá kigazolvá nyá t, inni való t, tıźó rait é s uzsonná t. Bü fé ebé det biztosıt́unk.
Indulá s az iskola elő tti parkoló bó l augusztus 27-é n 8 ó rakor. A tá bor tö bbi napjá n a mű vé szeti mű hely foglalkozá sok a szaktaná rok vezeté sé vel dé lelő tt é s dé lutá n lesznek.
Napi há romszori é tkezé st biztosıt́unk.
2018. 08. 31-é n, 16 ó rá tó l tá borzá ró rendezvé ny kereté ben bemutatkoznak a Mű vé szeti Iskola nö vendé kei
é s bemutatjá k alkotá saikat. Kiá llıt́á s, kamarazene, né ptá nc tanıt́á s, majd tá nchá z zá rja a programot, amelyre
minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk.

Nyugdíjas klubfoglalkozás

A meleg nyá r mé g tartja magá t, de a nyugdıj́as
klubunk a szü netet kö vető en szeptember 4-é n
14 ó rakor ú jra talá lkozik é s szervezi csalá dias
hangulatú klubfoglalkozá sait. Első alkalommal
mindjá rt egy ö rö mteli alkalmat "pó tolunk" be a
a jú lius é s augusztus havi szü leté snaposainak
felkö szö nté sé vel. Termé szetesen az elkö vetkezendő idő szakra is tekintettel leszü nk, hiszen rengeteg esemé nyre é s rendezvé nyre ké szü lü nk
majd. Nagy szeretettel vá rjuk tagjainkat a szeptemberi első foglalkozá sra, de szıv́esen lá tunk ú j
é rdeklő dő nyugdı́jasokat is tá rsassá gunkban,
hiszen a cé lunk az, hogy legyen lehető sé ge minden nyugdıj́asnak, idő skorú nak bekapcsoló dni
ebbe a csalá di kö rbe.
Szalai Antal klubvezető
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A Schola énekkar tagjai Kővágószőlősön táboroztak
,,Elrejtett manna'' - Jú lius 16-á n ismé t ú tnak indult a bordá nyi, szatymazi é s zsombó i schola, hogy együ tt tá borozzunk Kő vá gó sző lő sö n. Má r a buszú ton remek hangulatot teremtettü nk, ami szerencsé re az ö t
nap alatt sem hagyott el bennü nket. A szá llá s elfoglalá sa é s a sá trak kın
́ szenvedé ssel
teli felá llıt́á sa utá n a legré gebbi scholá sunk
hivatalosan is megnyitotta a tá bort. Este
egy rettentő en izgalmas kis ilm kereté ben
ismerhettü k meg a falu é s kö rnyé ke tö rté neté t. Az elő adá sban hallott é rdekessé geknek magunk is utá najá rtunk a hé t sorá n,
ıǵy megjá rtuk a szomszé dos Pé cset (a lenyű gö ző szé kesegyhá zá val é s az ó kereszté ny sıŕkamrá ival együ tt), valamint a falu
kö zelé ben lé vő ró mai villá t is meglá togattuk.
Szoká sos szerdai kirá ndulá sunk idé n sem maradhatott el, ıǵy megmá sztuk a Jakab-hegyet. Meredek kihıv́á sokkal á lltunk szemben, de egymá st segıt́ve ezeken is tú ljutottunk. A tú ra alatt szá mos ú jdonsá got megtanulhattunk: hogy mi is az a babá s szerkő ; hogy milyen lehetett az é let egy hegy tetejé n lé vő kolostorban; hogy a
nyaktö rő sziklá kon má szká lni igen veszé lyes, de megé ri a kocká zatot, mert a kilá tá s a Zsongorkő rő l rendkı-́
vü l gyö nyö rű . Mé g kö zelebb kerü ltü nk egymá shoz a mecsextré mi kalandjaink sorá n, amikor tö bbek kö zö tt
kö té l- é s bobpá lyá kon kü zdve a gravitá ció val é s a sebessé ggel, valamint mű biká n lovagolva é s mezıt́lá bas ö své nyen sé tá lgatva fedeztü k fel a park nagyszerű sé geit.
Termé szetesen nem feledkeztü nk meg az é neklé srő l sem. A helyi templomban a szentmise utá n ö rö mmel
adtunk koncertet a hıv́eknek, é s boldogan fogadtuk a dicsé reteket.
Utolsó napunkon szıv́esen tekintettü nk vissza az elmú lt egy hé tre, majd miutá n a legi jabb scholatag lezá rta
a tá bort, é lmé nyekkel gazdagodva indultunk haza.
Kö szö njü k, hogy idé n is ré szt vehettü nk a tá borban!
Veres Kata, Lippai Fanni, Lajkó Bianka

A tané vnyitó ü nnepi szentmise (Veni Sancte) szeptember
16-á n a vasá rnap reggeli szentmise kereté ben lesz.

A Karitász kérése a
szilvalekvárfőzéshez

Folyamatosan induló
ingyenes képzések
-angol
-német
-orosz
-informatika
Helyszín: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
és Községi Könyvtár
6795 Bordány, Park tér 1.

Érdeklődni a 06-30/799-3349-es
telefonszámon lehetséges
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A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n is tervezi a
má r hagyomá nyos szilvalekvá rfő zé st, melynek bevé tele nagyban hozzá já rul ahhoz, hogy
segıt́eni tudjá k az arra rá szoruló csalá dokat.
Munká jukhoz szü ksé gü k lenne kisebb (2,5 dl –
3 dl) befő ttesü vegekre.
A felajá nlá sokkal kereshetik Jenei Gyö rgyné
Zsuzsá t.

Gyümölcsössel kapcsolatos tájékoztató
A NAK megbıźá sá bó l tisztelettel meghıv́já k Ont
egy csoportos tá jé koztató ra. A rendezvé nyt
szeptember 4-é n (kedden) 17:00 é s 18:00 kö zö tt
tartjá k a Faluhá zban. Elő adó Tó th Andrá s. A tá jé koztató té má i kö zö tt szerepel a gyü mö lcsö s telepıt́é ssel é s nyilvá ntartá ssal kapcsolatos aktualitá sok, vá ltozá sok. Valamint a ká renyhıt́é s elszá molá sá nak menete (beté tlap igé nylé s) é s egyé b
aktuá lisan felmerü lő ké rdé sek (pl.: NAK szolgá ltatá sok). Ké rjü k ré szvé teli szá ndé ká t augusztus 31-ig (pé ntekig) jelezze a www.nak.hu portá lon az e-Irodá ba való bejelentkezé st kö vető en,
vagy a toth.andras2@nak.hu cı́men illetve a
30/3273077 telefonszá mon is megteheti.

Könyvtári felolvasóest
2018. szeptember 19-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.

Zádori-Molnár Ágoston
Szent István tér
Hű s há rsfá k alatt frissen pihen a má jus,
kelyhé t bontja megannyi pompá s tulipá n.
Illatos lombok kö zö tt tavaszt kö szö ntve
trillá z jó né há ny fü lemü le-bonvivá n.
A Remé ny leü lt mellé m az ö reg padra,
puhá n á tkarolt, fü lembe sú gta titká t:
"Alom csupá n a nyá r, lá zas ké pzelet,
csak a té l rejti el elő led jé garcá t.
Itt vagyok veled, melengetem szıv́edet,
En vagyok a kikelet, s gyö ngyvirá g-illat.
Zsendü lő ná dasok ö lé n a kakukkszó ,
é s langy este, mely szelıd
́ en elringat."
Ké rtem Ot, maradjon ö rö kké velem,
de halová ny arcá ra lila mosoly ü ltszellő szisszent mellé , há tá ra libbent
s kö d-tollú szá rnyain messzire repü lt...
...Hamvas kezé ben maradt bizakodó lelkem.
A há rsak bú san sú gnak valamit felettem,
az ö reg pad kopott karjai nyú lnak felé m - a Szent Istvá n té r Remé nyvesztett szegleté n.
B, 2018 má jus 4.

A Holnap Magazin legutó bbi szá má ban rö vid interjú t
kö zö lt Zá dori-Molná r Agostonnal, annak apropó já n,
hogy kö zsé gü nk kö ltő je februá ri belé pé se utá n az első
pá lyá zatá n rö gtö n az első helyet é rte el "Gondolatok a
gondolá n" cım
́ ű versé vel, amit lapunk hasá bjain olvashattak má r telepü lé sü nk lakó i.
A magazin egy pé ldá nyá t dediká lva kö nyvtá runknak
adomá nyozta, amelyet nyitvatartá si idő ben megtekinthető , elolvasható .
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
szeptember 11.; szeptember 25.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
szeptember 4.; szeptember 18.
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Orgona - ajándékba?!
Egyhá zkö zsé gü nk egy 18 regiszteres, ké t manuá los
(billentyű soros) orgoná t kapott ajá ndé kba a győ ri
bencé s perjelsé gtő l. Az egyé bké nt mű kö dő ké pes,
szé p hangú koncertorgona azé rt vá lt feleslegessé ,
mert egy a templomuk mé reteihez jobban illeszkedő
ú j orgoná t é pıt́enek, s szeretté k volna, ha a ré gi hangszer mé ltó helyen folytathatná kü ldeté sé t.
A hangszert a lebontá s elő tt kipró bá ltuk, s minden
szempontbó l megfelelő nek talá ltuk. Ugyanakkor felmerü l a ké rdé s, mié rt van szü ksé gü nk egy má sik
hangszerre, mikor nekü nk is van orgoná nk. A bordá nyi kis hangszerü nk mindö ssze 10 sıp
́ sorral é s egy
manuá llal rendelkezik. Sajnos egyre tö bb hiba jelentkezik, s a farontó fé rgek is hatalmas ká rokat okoztak
a já tszó asztal belső szerkezeteiben. Mindezek szü ksé gessé tenné nek egy nagy felú jıt́á st, esetleg á té pı-́
té st, korszerű sıt́é st. Mikö zben a lehető sé geinken gondolkodtunk, s tö bb orgonaé pıt́ő vel is tá rgyaltunk, talá lt rá nk ez a vissza nem té rő lehető sé g a győ ri bencé sektő l. Gyorsan kellett cselekedni, mert ké t hé t á llt
rendelkezé sre, hogy a dö nté st meghozzuk, s a hangszert alkatré szeire bontva a helyszın
́ rő l elszá llıt́suk.
Az egyhá zkö zsé gben sokan kivetté k a ré szü ket e munká bó l. Ot napot vett igé nybe a lebontá s é s a szá llıt́á s.
Kü lö n kö szö nettel tartozunk Frank Istvá nnak, egyhá zkö zsé gü nk tagjá nak é s Taná cs Istvá n zá ká nyszé ki gazdá nak a fuvarozá sban nyú jtott segıt́sé gü ké rt.
Nagy ö rö mmel tapasztaltuk, hogy kö zö ssé gü nkbő l
sokan ré szt vettek a bontá si, pakolá si, szá llı́tá si
munká latokban.
Ahhoz, hogy ez a hangszer sok é vtizeden á t kifogá stalanul é s megbıźható an mű kö dhessen, az ö sszeszerelé st egy teljes kö rű felú jıt́á si munká latnak kellene
majd megelő znie, mely sorá n a ilcezé seket, bő rö zé seket kicseré lik, a hangszer minden egyes alkatré szé t á tvizsgá ljá k, megtisztıt́já k, szü ksé g eseté n kijavıt́já k. Ezenkıv́ü l a meglé vő orgonaszekré nyü nket is
bő vıt́eni é s restaurá lni szü ksé ges. Mıǵ mindezekre a
munká latokra sikerü l ö sszegyű jtenü nk a szü ksé ges
pé nzt, addig a kö zel 1200 sıp
́ dobozokban elraktá rozva vá rj, hogy ú jra megszó lalhasson, a já tszó asztal
pedig a Szent Antal oltá rná l kiá llıt́va emlé keztet bennü nket arra, hogy milyen megú julá s elő tt á ll kö zö ssé gü nk egyhá zzenei é lete. Az, hogy az orgonaé pıt́é s
ü gye ennyi jó szá ndé kú embert megmozgatott, s a
cé l é rdeké ben ö sszefogott, azzal a remé nnyel tö lt el
minket, hogy a felú jıt́á si é s felé pıt́é si munká latokhoz
szü ksé ges anyagi felté teleket is kö zö s erő vel, hittel,
remé nnyel é s szorgos munká val elő fogjuk teremteni, s egy a templomunk adottsá gaihoz illeszkedő
hangszer szolgá lja a liturgiá t é s a zenekedvelő kö zö nsé get egyará nt.
Kö szö njü k mindazoknak, akik má r eddig is hozzá já rultak ez á lom megvaló sulá sá hoz.
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Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok
borjúindító és borjúnevelő tápok
tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők
valamint BÁBOLNA termékek
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Ü l l é s i t e l e p h e ly ű ,
r é g ó t a m ű kö d ő f a
nyílászáró és lakatos
üzembe keresünk
dolgozni akaró
munkaerőt.
Fe s tő k , l a k a to s o k ,
asztalosok és segédek
jelentkezését várjuk!

Jelentkezni a +36707763830-as számon vagy
személyesen Üllés, Dózsa Gy. u. 9/A szám alatt lehet.
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I júsági vezetőképző valósult meg településünkön
Augusztus 21-22-é n adott helyet a Faluhá z a soron
kö vetkező i jú sá gi vezető ké pzé snek, amelyre a kö rnyező telepü lé sekrő l é rkeztek a iatalok. A Morajlá s program kereté ben megvaló suló ké pzé sen a
ré sztvevő k tanulhattak programszervezé st, kö zö ssé gszervezé st é s megtervezhetté k kö zö sen a Morajlá s kö vetkező i jú sá gi programjait amelyhez tá mogatá st is kaphatnak a programon keresztü l. A
ré sztvevő k megismerhetté k egymá s i jú sá gi munká it é s rendezvé nyeit majd elké szü lt egy Morajlá s
idő vonal is ahol nyomon kö vethetik a telepü lé sek
helyi vagy té rsé gi programjait. Nagyszerű alkalom
volt, hogy a sajá t telepü lé seiken aktıv́ iatalok
kapcsolatot é pıt́hessenek egymá ssal é s a jö vő ben
szorosabban tudjanak együ ttmű kö dni egy-egy ifjú sá gi rendezvé ny kapcsá n. A ké t napos ké pzé s
alatt nagyon sok tapasztalatot gyű jthettek é s vihettek haza magukkal a ré sztvevő k, amely remé ljü k nagy segıt́sé gre lesz szá mukra a kö vetkező programjaik megvaló sıt́á sa sorá n.

Idén először színesítette a bordányi nyári táborok
A lá nyok megismerkedhettek a kü lö nfé le alapanyagtıp
́ u- palettáját a Divattábor
sokkal, azok felhaszná lá si lehető sé geivel. Kipró bá lhattá k a selyemfesté st, tranferá lá st. Egé sznapos kirá ndulá s
alkalmá val ellá togattunk az Aphrodite Menyasszonyi
Ruhaszalonba, ahol Hé jja Eva vezeté sé vel betekinté st
nyertek a kü lö nfé le hım
́ ző gé pek é s mű helymunká k titka-

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
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iba. Es amit nagyon vá rtak a Lá nyok a menyaszszonyiruhá kat é s bá liruhá kat megcsodá lhattá k.
Majd a Reö k- palotá ban megtekintettü k Ná ray
Tamá s divattervező festmé nyeit.
A tá bor ideje alatt rengetek divatrajz ké szü lt. Megalkottá k sajá t tervezé sű ruhá jukat, de ké szü ltek hım
́ zett bará tsá gpá rná k, tá ská k, telefontartó k, amelyek egytő l-egyig a Lá nyok varrtak. A tá bort divatbemutató val zá rtuk, ahol a hé t folyamá n
megtervezett é s kivitelezett munká k vonultak fel a Tervező k elő adá sá ban, á ltaluk ö sszeá llıt́ott koreográ iá val.
Vá runk Benneteket a kö vetkező nyá ri szü netben is, ahol a Divattá bort
ké t korosztá lyban kü lö nbö ző tematiká val tervezzü k indıt́ani.
Kamilla és Szilvi

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

27°C
16°C

25°C
18°C

26°C
16°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Felhős

Csütörtök

Péntek

25°C
14°C

24°C
12°C

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Szombat

25°C
14°C
Napos

Vasárnap

26°C
12°C
Napos
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Új játékosokkal és új edzővel kezdte meg a
szezont a Foliaplast-Bordány csapata
Fiú U17-es és női U18-as együttessel bővült a Bordány SK
A nyári időszakban több változás is
történt a Bordány Sportkör labdarúgó
szakosztályánál. A megyei I. osztályú
gárdához új szakvezető érkezett Dr.
Tóth János személyében. A Sándorfalváról érkező tréner Törökszentmiklóson született 1961-ben. A Videotonban nevelkedett, serdülő és ifjúsági
válogatott volt, az NBI-ben pedig
1980-ban mutatkozott be a székesfehérvári együttes színeiben. 1981-ben
került a Kutasi, Kun, Orosházi,
Gruborovics fémjelezte SZEOL AK-ba,
tagja volt az 1983/84-es, Kaszás Gábor-féle sikercsapatnak. Közel egy évtizedes kék-fekete karrierje során 49
A tavalyi bajnok Algyő ellen nem sikerült a pontszerzés, ráadásul a rendkívüli időjárással is megküzdöttek a fiúk NBI-es és 200 NBII-es meccset játszott
Szegedért, diszkoszvetővel a szív fölött. A Kovács Ferenc irányítása alatt toronymagasan NBII-es bajnoki
címet szerzett Szeged SC-ből vonult vissza 1990-ben, majd kezdte meg edzői karrierjét megyei és NBIII-as
csapatoknál Szegeden és Csongrád megyében. Tíz éven át dolgozott a Tisza Volán Focisuli egyik szakmai
irányítójaként, legutóbb pedig az FK 1899 Szegednél, Tápén és Sándorfalván dolgozott. A játékos keretet
illetően is eddig az alábbi változások történtek, természetesen az augusztus 31-ig történő átigazolási
időszak végéig már csak minimális változások várhatóak. Távozott az együttestől Gajdacsi Mátyás
(Kiskunfélegyháza), Bárkányi Bence (Kiskunfélegyháza), Német József (Pusztamérges), Dani Péter (Röszke),
Répási Adrián (FK Szeged), Retek Flórián pedig visszavonult. Az érkezők oldalán is több név szerepel, az
alábbi futballisták érkeztek Bordányba: Vasas Gábor (Újhartyán), Popovics Marcell (Méhkerék), Bábi Egon
(Békéscsaba), Molnár Dániel (Sándorfalva), Tóth Attila (Sándorfalva), Visnyei Dávid (Sándorfalva), Szűcs
Dávid (Ásotthalom), Zemkó Mátyás (Szegedi VSE) és Nagy Eduárd (Sándorfalva). A csapat keretébe olyan
fiatal játékosok érkeztek, akik remélhetőleg hosszútávon segíthetik a BSK labdarúgócsapatát. A célkitűzés
továbbra is az, hogy sikerüljön minél előbb végezni a táblázaton, a 4-8. hely elérése mindenképpen reálisnak
tűnik, de az biztos, hogy néhány forduló biztos kell a játékosoknak, hogy csapattá formálódjanak.
Megye III. osztályú gárdánk a Homokháti csoportban szerepel a 2018/19-es kiírásban is, Rácz Zoltán
tanítványainál távozó egyenlőre nincs, az érkezők oldalán pedig Kormányos Csaba (Pusztamérges) neve
szerepel. U19-es fiataljaink tavalyi nagyszerű szereplésüknek köszönhetően, hosszú évek után újra a megye
élvonalában kezdik meg a pontvadászatot. Puskás István tanítványai mindenképpen szeretnének a
középmezőnyben zárni, de a legfontosabb, hogy tovább erősödjön a közösség ifistáinknál is. Új utánpótlás
együttest is indít a Bordány Sportkör, az idei szezonban már lesz U17-es csapata is nagyközségünknek, a
bajnokságot szeptember második hétvégéjén kezdik a fiúk, az edzői feladatokat Puskás Róbert látja majd el.
Felnőtt női labdarúgóink Rácz Tamás irányításával tovább folytatják a megkezdett munkát, az idei
szezonban már pontokban és helyezésben is pozitív előrelépést várhatunk lányainktól. Szintén újdonság
lesz, hogy női U18-as bajnokságra is nevezett a Bordány Sportkör, a fiatal lányok is keményen dolgoznak, ők
is kellemes meglepetései lehetnek a 2018/19-es bajnokságnak. U14-es, U13-as és U11-es együttesünknél a
szakmai munkájáért továbbra is Retek Flórián felel, míg az U9-es és U7-es csapatainkat Kis Levente fogja
felkészíteni a továbbiakban is. Minden csapatunknak, korosztályunknak ezúton is sikeres szezont kívánunk!

VASÁRNAP
MECCSNAP!!!!
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Szept. 2. (vasárnap), 10:00 Foliaplast-Bordány SK - Békéscsabai NLSC (női u18)
Szept. 2. (vasárnap), 13:00 Foliaplast-Bordány SK - Csongrád TSE (fiú U19)
Szept. 2. (vasárnap), 17:00 Foliaplast-Bordány SK - Csongrád TSE (férfi megye I)

#hajrábordány #egycsapatvagyunk

