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17	kiállító	között	szerepelt	a	bordányi	termékcsalád	is										
Október 17-én első alkalommal új helyen rendezték meg a Finom Placcot Buda-
pesten. A rendezvény új helyszíne az EllátóKert lett. Bordányt a Belügyminiszté-
rium és az OFA jóvoltából a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet képviselhet-
te. Örvendetes hír, hogy a piacon a helyi alapanyagokból, mindenféle tartósítószer 
és adalékanyagtól mentes LEGJAVA termékeknek nagy sikere volt és nemcsak 
magyar, de finn, osztrák és kínai vásárlói is akadtak. 

Legjava	Budapest	belvárosában				

2018.09.04-09.30.

Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

CSÓKOS ASSZONY 
operett két felvonásban

December 17-18. 18 óra

 remek karácsonyi program

Bordányi Faluház

BSK SPORTBÁL 2018

Bordányi Sportcsarnok,
2018. november 24.

Sztárvendég:
IRIGY HÓNALJMIRIGY

A belépõjegy ára november 12-ig: 4.500 Ft, ezt követõen 5.900 Ft.

Menü
Csülök gazdagon

Sajtkrémmel, kolbásszal és
paprikával töltött sertésszelet

Roston csirkecomb
Rántott sajt

Libamájkrémmel töltött gomba
Zöldséges burgonya

Párolt zöldségek
Házi vegyes saláta

Sütemény, gyümölcsök
Welcome Drink

Program --> 17.45 Vendégvárás --> 
18.30 Megnyitó -->
18.45 Díjkiosztó --> 19.30 Vacsora --> 
23.30 Tombola

Az est zenekara 
GERA FIVÉREK

Zene: Új fiúk együttes

Helyszín:	Bordányi	Sportcsarnok
Belépõjegy: 4.000 Ft   Gyerekjegy: 2.000 Ft,

Támogatójegy : 1.000Ft

a biip-ben
2018. október 31.
15:00-tól

Belépő:
1 Tányér
sütemény

Részletek	a	2.	oldalon!
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A	Legjava	is	bemutatkozott	Budapest	belvárosában
Október 17-én első alkalommal új, �ix helyen rendezték meg a Finom Placcot Budapesten. A rendezvény új 
helyszıńe az EllátóKert lett. A Finom Placc kezdeményezés két éve indult Budapesten, célja, hogy lehetőséget 

biztosıt́son a vidéki termelők, helyi élelmiszer-előállıt́ ók és a bu-
dapesti vásárlók hangulatos találkozására. A mostani Placc-nak 
egy különleges küldetése is volt: tizenhét olyan új kiállıt́ ó érke-
zett, akik társadalmi vállalkozásként, a vidéki munkahelyterem-
tés céljából indıt́ották el élelmiszeripari vállalkozásukat.
A Finom Placc korábbi kiállıt́ ói is csatasorba álltak és �inomsá-
gokkal várták a minőségi hazai termékekre éhező közönséget. 
Pékáruk, füstölt húsok, különleges sajtok, mézek, szörpök, lek-
várok, csokoládék, szárıt́ott zöldségek, aszalt gyümölcsök, kü-
lönleges konyhai kiegészıt́ők, tészták, csatnik, illatos termékek 
és sok-sok minden volt elérhető az ide érkező helyieknek és tu-

ristáknak egyaránt. Bordányt a Belügyminisztérium és az OFA jóvoltából a Homokhátság Szıv́e Szociális Szö-
vetkezet képviselhette. O� rvendetes hıŕ, hogy a piacon a helyi alapa-
nyagokból, mindenféle tartósıt́ószer és adalékanyagtól mentes LEG-
JAVA termékeknek nagy sikere volt.
A szövetkezet munkatársai olyan a térségben megtermelt zöldsé-
geket és gyümölcsöket dolgoznak fel, amelyek Magyarország déli, 
napsütötte vidékén teremtek és a homokháti gazdák gondossága 
tette őket ıźletessé. A kézzel válogatott alapanyagokból olyan egyedi 
ıźvilágú szószokat, krémeket, lekvárokat és chutney-eket készıt́e-
nek, amelyeket büszkén tehet bárki az asztala, kiegészıt́ve velük egy 
�inom ebédet vagy vacsorát. Mindehhez most friss, 100%-os natúr 
almalevet kıńáltak, amely ugyancsak magával ragadta az egészséges táplálkozás hıv́eit!

Idén is megrendezésre került az Országos Könyvtári Napok programsorozat, melyhez a bordányi Faluház és 
Könyvtár is csatlakozott. Szıńes programokkal vártak a szervezők minden korosztályt. Október 2-án (ked-
den) délelőtt a bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola 3. a osztálya vehetett részt egy rendhagyó irodalom-
órán. A biblioterápiás foglalkozáson a község könyvtárosa, László Gergely hozott szövegértési és játékos ön-

ismereti feladatokat a kisdiákoknak. A gyere-
kek nagyon élvezték az órát, ıǵy az osztályfő-
nök engedélyével kétszer 45 percesre nyúlt a 
biblioterápia. 
Délután 14 órakor az idősebbek kerültek elő-
térbe. „Velünk élő történelem” cıḿmel tar-
tottak múltidézést a Nefelejcs Nyugdı́jas 
klub tagjai. Itt érdekes részleteket tudhat-
tunk meg arról, miként voltak hatással a má-
sodik világháborús és az 1956-os események 
Bordányra, illetve hogyan élték meg ezeket a 
történelmi eseményeket a település lakói. 15 
órától újra a lurkóké volt a főszerep. A Szege-
di Látványszıńház szórakoztatta az óvodás 
és alsó tagozatos gyermekeket a Faluház szıń-
háztermében. 

Október 3-án Kálmán Kamillával könyvorigamizhattak az érdeklődők a könyvtárban. Egyedi készıt́ésű könyv-
jelzőket és virágokat hajtogattak leselejtezett könyvek lapjaiból a résztvevők. I�gy a régi könyvlapok új for-
mában éledtek újjá a látogatók kezei között.
Október 4-én Lukács Gergely slammer érkezett Bordányba és tartott játékos kreatıv́ ıŕás órát az iskola 8. 
osztályos tanulóinak. A kamaszok a kezdeti zsibongás után érdeklődve vetették bele magukat az izgalmas 
játékokba és alig akarták otthagyni a tantermet. Jövőre is hasonló interaktıv́ programokkal várja a bordányi 
Faluház és Könyvtár az olvasás szerelmeseit!

Csatlakoztunk	az	Országos	Könyvtári	Napokhoz
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"Életet	az	Éveknek"	Nyugdíjas	Klubok	találkozója
Egy kellemes őszi napsütötte szombati napon, október 13-án az Idősek Világnapja alkalmából Bordányban 
találkoztak az "E� letet az E� veknek" Nyugdıj́as Klubok Csongrád Megyei Egyesületének tagjai. Az eseményen a 
22 klubból több mint 140 fő képviseltette magát. Szalai Antal, a megyei Egyesület elnöke köszöntő szavaiban 
az esemény fontosságáról számolt be és kiemelte, hogy amellett, hogy mennyire jelentős megemlékezni az 
egyre nagyobb számot képviselő idősekről, arra is �igyelmet kell szentelni, hogy sokan élnek otthon magá-

nyosan, zárkózottan. I�gy az eddigieknél is 
jobban össze kell tartaniuk az ezeket az 
embereket segıt́ő csoportoknak, egyesü-
leteknek. Ezt követően Tanács Gábor pol-
gármester úr kifejtette, hogy mennyire 
örül annak, hogy településünkön ilyen jel-
legű megmozdulások vannak és reméli, 
hogy ez a jövőben sem lesz másképp. A csa-
ládias hangulatú eseményen 31 nyugdı-́
jast jutalmaztak meg a nagyon nagy és ön-
zetlen segıt́ségéért. Nagyközségünk nyug-
dıj́as klubjából elismerő oklevelet és aján-
dékot kapott Börcsök István és Szabó And-
rásné. A szenior korúak egy emléklap kı-́
séretében ugyancsak hálájukat fejezték ki 
Tanács Gábor polgármester úrnak és Bör-

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatói ok-
tóber 8-án jártak Bordányban. Tizenöt �iatal vette fel a Pro-
jektvezetés kurzust, amelynek célja, hogy a résztvevő hall-
gatók együttesen, moderátor segıt́ségével keressenek meg-
oldást valós problémákra. Cél a közös gondolkodás, a hall-
gatók teljes körű aktivizálása és bevonása a munka mene-
tébe, és ezáltal egy olyan logikus és kreatıv́ gondolkodásmód 
kialakıt́ása, amely elősegıt́i az egyetemi lexikális tananyag 
gyakorlati alkalmazását. A kurzus keretében vettek részt a 
Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés kistelepülési környezet-
ben cıḿű terepmunkán Bordányban. 
A délután folyamán a faluval ismerkedtek, intézményeket 
látogattak, a település és az intézmények vezetőivel beszél-
gettek. A hallgatóknak lehetőségük volt megtekinteni a Kisapáti autómatuzsálem gyűjteményt is, amit ezú-
ton is köszönünk Kisapáti Istvánnak!

A korábbi hatósági ellenőrzés hatására került sor helypénz szedésére mindenkitől a Dózsa téri árubemutató 
csarnokban is, ahol a korábbiakban az őstermelő bordányiaknak nem kellett �izetniük. Az ellenőrzés lefoly-
tatása után a hatóságok mindent rendben találtak, ıǵy visszaállhat az eredeti szabályozás településünkön. 
Ezek alapján a Bordányban és a 20 kilométeres körzetben élő őstermelők továbbra is ingyenesen árulhatják 
portékájukat a Kistemplomtanya téri piacon, mıǵ a Dózsa téri árubemutató csarnokban a bordányiak tovább-
ra is ingyenesen árulhatnak, a más településről érkezőknek pedig a hatályos helypénzt kell továbbra is 
meg�izetniük.

Nem	kell	helypénzt	�izetni	a	Dózsa	téren	a	helyieknek

SZTE	GTK	hallgatóinak	látogatása	Nagyközségünkben

csök Roland intézményvezetőnek a több éven keresztül nyújtott  támogatásukért.
A rendezvényt a tavasszal elmaradt XX. DKMT Regionális Fesztivál műsorainak bevonásával szıńesıt́ették, 
amely a jól felkészült fellépőknek köszönhetően nagyon nagy sikert aratott és remek hangulatot biztosıt́ott 
minden résztvevő számára. A �inom ebédről a Vadgesztenye E� tterem dolgozói gondoskodtak, amelyet egy 
zenés táncos mulatozás követett.
Az eseményt a Szeged Megyei Jogú Város O� nkormányzatának Idősügyi Tanácsa és a Nefelejcs Nyugdıj́as Klub 
tagjai támogatták.   	 	 	 	Köszönettel:	Szalai	Antal	a	megyei	egyesület	elnöke
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Bordány immár hetedik éve minden évben csatlakozik az Eu-
rópai Mobilitási Hét programjaihoz és szervez évről-évre kü-
lönböző kerékpáros és autómentes programokat a települé-
sen. Szeptember 22-én a Faluház előtti parkolóban reggel 9 
órától vártuk a lelkes kerékpárral érkezőket, akik szép szám-
mal meg is jelentek a rendezvényünkön. A délelőtti program-

sorozat a biciklitúrával vette kezdetét, amelyet falutáblától fa-
lutábláig tettünk meg mintegy 50 lelkes kerékpárossal. A visz-
szaérkezést követően a résztvevőket frissıt́ őkkel és egy kis 
elemózsiával, pogácsával, brióssal, almával, és banánnal vár-
tuk, majd kezdetét vette a pecsétgyűjtő verseny. A pecséteket 
8 különböző feladat végigjárásával lehetett beszerezniük, töb-
bek között a biciklitúrával, kerékpáros ügyességi versennyel, 
papıŕrepülő hajtogatással és célba dobással, KRESZ-totóval, 
aszfaltrajzversennyel, rendőrségi bemutatóval, elsősegély be-
mutatóval és memória játékkal. A rendőrségi bemutatóban 
segıt́ségünkre volt Palotás László körzeti megbıźott rendőr, 
aki megismertette a gyerekekkel a rendőrautót, valamint fel-
szereléseit is, továbbá magával hozott egy szemüveget, amely 
a valóságot torzıt́ va megmutatja milyen az, ha valaki illumi-
nált állapotban ül a volán mögé. A pecsétgyűjtő feladatokon 
kıv́ül előzetesen hirdettünk rajzpályázatot is, amelyre szép 
számmal érkeztek rajzok. Három kategóriában dıj́aztuk a nyer-
teseket, három helyezéssel. O� vodás kategóriában első helye-
zett Batki Bendegúz lett, második helyen Lévai Elizabet rajza 
végzett, mıǵ a harmadik helyet Bálint Márton művének ıt́élte a 
zsűri. Alsós kategóriában az első helyet egy csoportosan ké-
szıt́ett rajz nyerte el, melynek készıt́ői Ajtai Virág Regina, Fara-
gó Mirjam valamint Farkas Zsóka voltak. Második helyre Czé-
kus Zoé és Mészáros Vivien műve került, harmadik helyezett 
pedig Kubala Nóra rajza lett. Felsős kategóriában szintén egy 
csoportos munka végzett elsőként, amelyet Tari Lenke, Fülöp-
Tanács Fanni és Czombos Lara készıt́ett. Másodikként Komjáti 
Tamara Melissza rajza végzett, harmadik helyezett pedig Tóth 
Laura és Kovács Bernadett rajza lett. A rajzok megnézhetők vol-
tak a Faluházban. Kerékpáros ügyességi versenyen résztvevő 
legügyesebbeket is dıj́aztuk, első helyen Dániel Bence végzett, 
második helyen Csuka Marcell, mıǵ harmadik helyezett Far-
kas Samu lett, ők egy kerékpáros ajándékcsomaggal gazdagod-

tak. A papıŕ repcsi dobó versenyen is három 
nyertest hirdettünk, a legmagasabb pontszá-
mot dobó versenyző Béres Regina, a máso-
dik Czombos Lara, a harmadik pedig Batki 
Nikolasz volt, nekik is ajándékcsomaggal ked-
veskedtünk. Az összes pecsétet összegyűj-
tők között kisorsoltunk megannyi biciklis 
kelléket többek között kulacsokat, csengő-
ket, fényvisszaverőket, valamint biciklizára-
kat is. Nagyobb ajándékok is kisorsolásra ke-
rültek, egy városi roller melynek gazdája Fá-
bián Bence lett, egy oxeloboard amelynek 
szerencsés tulajdonosa Kovács Kata lett, 
valamint egy gördeszka, amivel a szerencse 
Kubala Nórának kedvezett. Reméljük min-
denki jól érezte magát, találkozzunk jövőre is!

Autómentes	napot	szerveztek	a	Faluház	dolgozói	

Szőlőszemek nyomorogtak a présben,
édes vérük szomjas hordógyomorba folyt.
Gyengülő karjával a nap fölemelt,
kéken-melegen betakart az égbolt.

Ringatott, s én elszenderedtem ölén,
átölelt, simogatott a tiszta fény.
Földre hulltam, mint őszi esőcseppek
rúg-kapáló aprócska emberi lény.

Szıv́embe költözött a bársonyos élet,
s apám, anyám törékeny boldogsága.
Az idő azóta könnyezve kettétört,
- szerető szıv́ük koporsóba zárva...

Sápadt éjjeleken velük fekszem,
s hunyorgó hajnalokon velük kelek,
A jeges kozmosz nyugtalan keblén
meghasadnak, szertehullnak zord hetek.

Fejem felett ellibbentek a konok évek
hűsen pislognak a holdszemű esték,
szürke hétköznapok lenge lángjain
porlad el seregnyi tarka fényű emlék.

Bordány, 2018. szeptember 2.

Zádori-Molnár	Ágoston
Szeptember 6.

Hétfő

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.

Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80.,
Tel.: 30/357-6459

Érdeklődni: Csonka Józsefné
6795 Bordány, Teréz u. 36.,

Tel.: 30/292-9419

Mindenszentekre krizantém rendelést felveszek.



November 1-én, csütörtökön Mindenszentek ünnepe. 14 órakor lesz a 
temetőlátogatás és a hagyományok szerint a sıŕszentelés. A sıŕszen-
telésre vonatkozó igényeiket a sekrestyében jelezhetik. 16 órakor 
szentmise a templomban, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent 
István téren a II. világháborúban elesett bordányi áldozatok emlékére 
állıt́ ott emlékműnél. 
November 2-án, pénteken Halottak napja. 17 órakor lesz szentmise.                                                                                                                                                                                                                             

2018. július 30 és augusztus 3 között mozgalmas napokat éltek a Karitász csoportunk tagjai, mivel az ISZEK 
munkatársainak együttműködésével Erzsébet tábor keretében biztosıt́ottak 20 bordányi gyermeknek 
tartalmas nyári időtöltést. A táborban a cselekvő környezetvédelemmel foglalkozhattak a gyerekek játékos 
és interaktıv́ formában. A résztvevők  közösen fogalmaztak meg válaszokat olyan kérdésekre, mint pl.: Miért 
fontos mindannyiunk számára, hogy szép, tiszta és fenntartható környezetben élhessünk? Hogyan tudunk 
ezért dolgozni saját otthonainkban? Kézműves foglalkozásokon ötleteket kaptak a gyerekek, hogyan tudják 
kreatıv́an felhasználni a reklámújságokat, konzerves- és tejesdobozokat. Buszos kiránduláson a Kecskeméti 
Planetáriumba és Rajz�ilmstúdióba látogattunk el. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
felajánlásaikkal, segıt́ségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy tartalmas, élményekkel teli hét részesei lehetett 
minden résztvevő.
Idén egy új kezdeményezés megvalósıt́ásába fogott a Karitász csoport: használt, de még jó állapotú iskola-
táskák cseréjét szervezte meg. Az akció révén 14 táska érkezett be, és 12 már új tulajdonosával kezdhette 
meg a tanévet. A csoport jövő nyáron is szeret-
né megszervezni a táskák cseréjét, ıǵy sok sze-
retettel várják a táskákat felajánlókat, és azo-
kat is, akik lecserélnék az iskolába járáshoz nél-
külözhetetlen eszközt. A Csoport beiskolázási 
támogatás nyújtásával is segıt́ette a családokat 
a tanévkezdésben: 17 gyermek kapott 5000 
Ft-os vásárlási utalványt.
Szeptember 19-én szervezte meg a bordányi 
Karitász Csoport a már hagyományossá vált 
jótékony célú szilvalekvár főzését. A jó ügy so-
kakat megmozgatott, hiszen felajánlásból szár-
mazott a 220 kg szilva, és a rengeteg üveg és 
fedő is. Ezen a napon részt vettek a munkában 
azok is, akiknek a csoport segıt́séget nyújt, va-
lamint a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász munkatársai is. Az egész napos tevékenységet a Jóisten ál-
dását kérve kezdte meg a lelkes csapat, majd a szilva válogatása, mosása és magozása következett. Az 
előkészıt́ett alapanyagból 4 üstben, több mint 6 órás kitartó kevergetés mellett főtt a lekvár. A megfelelő állag 
elérése után szorgos kezek sok-sok üveget töltöttek meg az illatos �inomsággal. A kiváló minőségű alapa-
nyagnak köszönhetően cukor hozzáadása nélküli változatban is asztalára kerülhet mindazoknak, akik a 
Karitász tevékenységét támogatják.
A csoport hálás mindazoknak, akik 
felajánlásaikkal, segıt́ségükkel lehe-
tővé tették, hogy sikeresen megva-
lósulhasson a lekvárfőzés. (Szilva: 
Frank Norbert és Juhász Péter/Bor-
dány/, Juhász László /Domaszék/; 
üvegek és fedők: CBA, 100 Ft-os üz-
let, valamint számos magánfela-
jánlás). Idén a kezdeményezés szá-
mos média képviselőjének érdek-
lődését felkeltette. Bıźunk abban, 
hogy a bemutatott tevékenységek 
révén hozzájárulhat közösségünk 
a karitász tevékenység fontosságá-
nak bemutatásához és ahhoz, hogy 
minél többen megismerhessék 
Bordányt.
A Csoport megkezdi kézműves fog-
lalkozásait, hogy ajándékokat ké-
szıt́sen a Ruzsai Idősek Otthona la-
kóinak, és az Adventi Vásárra. 

Rózsafüzér	Társulatok	találkozója
November 5-én, hétfőn a szegedi és Szeged környéki települések Rózsa-
füzér Társulatainak találkozója lesz templomunkban. O� röm és megtisz-
teltetés számunkra, hogy már harmadik alkalommal a mi templomunk 
ad helyet a kéthavonta különböző templomokban tartott találkozónak. 
Erre a jelentős eseményre mintegy 200-220 fő vendéget várunk, és ter-
mészetesen nagy szeretettel a bordányiakat. A Rózsafüzér imádkozása 
17 órakor kezdődik, a szentmise 18 órakor lesz.

Mindenszentek	és	Halottak	napja

Szent	Erzsébet	kenyér	ünnepe
November 17-én, szombaton a szokásos módon a szentmise keretében 
emlékezünk A� rpád-házi Szent Erzsébet életére, cselekedeteire.

Mozgalmas	időszakon	van	túl	a	Karitasz	csoport
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Az elmúlt hét egyik napján látogatást tett Apraja-falva Süni csoportja a könyvtárban. A gyerekek izgatottan 
várták a látogatás napját, mert ezt megelőzően is közösen beszéltük meg Gergővel, hogy mikor mehetünk 
mélyrehatóbb betekintésre a könyvek birodalmába. A várva várt napon, érkezésünkkor visszafogottan kö-
szöntötték a felnőtteket a gyerekek a Faluházban. Gergő vezetésével, már a könyvtárban oldódott a hangulat. 
Csillogó tekintetek lesték, hogy mit is lehet itt csinálni. A gyermeki kıv́áncsiság, őszinte érdeklődés tükröző-
dött a szemükben: „Mikor vehetjük kézbe ezeket a szép, szıńes könyveket?” Közösen választottunk mese-
könyvet, melyből Marótiné Erika óvó néni olvasott fel egy magyar népmesét: Róka a szőlőben. A mese kap-
csolódott az elmúlt hetek tevékenységeihez: őszi időjárás meg�igyelése tapasztalat szerző séták alkalmával, 
őszi gyümölcsök kóstolgatása és a hagyományos óvodai szüret, mustkészıt́és, kóstolás. A mesehallgatás után 
Gergő tett fel kérdéseket a rókával történtekről. A gyerekek �igyelmüket igazolva, nagyon ügyesen válaszol-
tak, saját gondolataikkal kiegészıt́ve a hallottakat. Természetesen a dicséret nem maradt el, sőt a jutalom 
sem. Kedvük szerint válogathattak a mesekönyvekből, amiket nagyon fegyelmezetten nézegettek meg a 
nagy asztalt körülülve, közben beszélgettek a könyvek képeiről. Többen is tagjai a könyvtárnak, lelkesen me-
séltek eddigi élményeikről. Búcsúzóul mindenki kapott egy könyvjelzőt, melynek hasznosságát, használatát 
Gergő elmagyarázta. Hangulatos, élményekkel teli délelőttöt töltöttünk el a könyvtárban, melyet hamarosan 
megismételünk.           Macsekné	Mesi	óvónő

2018. október 12-én pénteken a Méhecske csoporttal Mártélyra kirándultunk. A gyerekek örömmel szálltak 
fel a buszra, az út jókedvűen telt, vidáman, énekelve. 
Mártélyon először az erdőben tettünk sétát, ahol hal-
lottuk a madarak csiripelését, mókust és különleges 
gombákat is láttunk. Szıńes, tarka őszi leveleket szed-
tünk, amiket egy kis kosárba gyűjtöttük össze. Az őszi 
erdő gyönyörű, szıńes levelei elkápráztattak minket, 
friss illata feltöltött energiával. Ráleltünk egy hıd́ra, 
ami a vıź fölé nyúlt be. A hıd́on halkan, óvatosan jár-
tunk, sokféle vıźi növényt és állatot láttunk. Az erdőt 
járva madaraknak kihelyezett faodúkat pillantottunk 
meg. A séta végén nagyon megéheztünk, az egyik erdei 
pihenőnél megebédeltünk az otthonról hozott szend-
vicseinkből.
Miután jóllaktunk, az erdei kalandparkban együtt jót 
játszottunk, ahol lehetőségünk volt kipróbálni a kötél-
pályát, spirálcsúszdát, kötélhidat stb. A szıńes falevelek között nagyokat hancúroztak a gyerekek. Tartalmas, 
élményekkel telve indultunk vissza az óvodába. 																																																																A	Méhecske	csoport	óvónői

Mártélyra	kirándultak	el	a	Méhecske	csoport	tagjai

A	könyvtár	izgalmas	világában	járt	a	Süni	csoport

Iskolánk 2018. szeptember 28-án ünnepi műsorral emlékezett meg A� dám Jenőről, intézményünk névadó-
járól születésének 89. évfordulója alkalmából. Ezen a napon emlékeztünk meg a zene világnapjáról és az eu-
rópai diáksport napjáról is. A második tanıt́ási óra keretén belül sorakoztak fel az osztályok az iskola bejárata 

melletti dombormű előtt. Az ünnepi műsorban a 8. és 4. osztályosok, 
valamint egy hetedikes tanuló vett részt. Felkészı́tőik: Hampel 
Zsuzsanna (furulya), Sövény Olivér (gitár) és Lippai Judit (irodalmi 
rész) voltak. A megemlékezésen részt vett A� dám Jenőné Marika 
néni, akit Ocskó Zoltán igazgató úr meleg szavakkal köszöntött az is-
kola nevében. A műsorban a gyerekek verset szavaltak, zenéltek, fel-
elevenıt́ették A� dám Jenő (Kiskunmajsa 1929-Szeged 1991) életét, 
aki 19 éven át volt a Bordányi A� ltalános Iskola igazgatója. A műsor 
végén Ocskó Zoltán igazgató úr megkoszorúzta az A� dám Jenő emlé-
kére állıt́ ott domborművet az iskola falán. A megemlékezés után ke-

rült sor a testnevelő tanárok: Kiss Csaba és Retek Flórián koordinálásával a 2018 méteres „évszám futásra”. 
Az U� llés felé vezető kerékpárúton jelölték ki a távot. Minden osztály részt vett pedagógusaival a futáson. A 
rendezvényt polgárőrök és rendőrök biztosıt́ották.

Ádám	Jenő	évfordulójáról	emlékezett	meg	az	iskola	
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2018. szeptember 17-től 21-ig a „Határtalanul” cıḿű pályázat keretében erdélyi kiránduláson vettünk részt. 
Kora reggel indultunk útnak egy szép, nagy fehér busszal. E� n, a barátnőm Noémi mellett foglaltam helyet. El-
ső állomáshelyünket, Máriaradnát több mint három óra múlva értük el. Ott megtekintettük a barokk stıĺus-

ban épült templomot. Ezután Dévára indultunk 
tovább. A dévai várhoz egy meredek felvonóval 
tudtunk feljutni. Csodálatos látvány tárult elénk 
a hegy tetejéről. Ezen a településen még meg-
látogattuk a dévai gyermekotthont. Gyerekek-
kel sajnos nem találkoztunk, de átadtuk az álta-
lunk készıt́ett ajándékokat az ott dolgozó egyik 
nevelőnőnek. Utunk következő állomása Torockó 
volt. Itt szálltunk meg az A� gota Vendégházban. 
A �inom vacsora elfogyasztása után mindenki 
elfoglalta szobáit. Reggel gyönyörű napfelkelté-
re ébredtünk. Itt ugyanis a helyiek úgy mond-
ják, a Nap kétszer kel fel. Azért tűnik ez ıǵy, mert 
a hatalmas hegy egyik oldalán felbukkanó Nap, 
a hegy mögött elhaladva, előbújik annak másik 
oldalán is. A �inom reggeli elfogyasztása után a 

Tordai-hasadékhoz vitt utunk. A túra számomra nagyon izgalmas élmény volt. Ezt követően egy kis étterem-
ben pizzáztunk. Kissé fáradtan indultunk tovább Kolozsvárra, Mátyás szülőházához. Ezen a napon még 
Torockón töltöttük az éjszakát, ahol meleg vacsora várt bennünket.
Másnap reggel elhagytuk a szálláshelyet, s utunk következő állomása Szovátán, a Medve-tó volt. A sókarsztok 
megtekintése után számomra egy csodálatos hely következett, a parajdi sóbánya. Lent a mélyben hatalmas 
terek tárultak elénk, ahol mindenki jól érezte magát. Itt többféle játékgép volt, közöttük az egyiknél Iphone 
telefont lehetett nyerni. Erre sokan pályáztak, sok 
pénzt is kidobtak a játékra feleslegesen, de senki 
nem nyerte meg a készüléket. Pedig sokan szurkol-
tak a játékosoknak nagyon jó hangulatot teremtve. 
A sóbánya után Székelyudvarhelyre mentünk, ahol 
aznap este egy panzióban szálltunk meg a csopor-
tunkkal és ott is fogyasztottuk el a vacsoránkat.
Másnap, miután elfogyasztottuk a �inom svédasz-
talos reggelinket a csıḱsomlyói templomot csodál-
tuk meg. Ott mindenki elmondott egy imát a szép 
Mária-szobor előtt. Innen a Gyilkos-tóhoz utaztunk. 
Sokan itt vásárolták meg családtagjaiknak a szuve-
nıŕeket. Egyik legnagyobb élményem a kis patakon 
való átkelés volt. Sorra mindenki átkelt ezen a vıź -
folyáson. Sokat nevettünk ügyetlenkedéseinken. 
Körbenéztünk a Békás-szorosnál is, majd a szállás-
ra mentünk. Még aznap este összecsomagoltunk, 
majd reggel felkelést és étkezést követően elhagy-
tuk Székelyudvarhelyet. Elindultunk hazafelé, de 
két helyen még megálltunk. Először Segesváron az 
óratornyot tekintettük meg, majd Vajdahunyad vá-
rát. Fáradtan, de jókedvűen utaztunk hazafelé. A 
határon nem kellett sokat várnunk, ezért már este 
10 óra előtt visszaérkeztünk Bordányba, ahol csa-
ládtagjaink örömmel vártak bennünket.
Ezen a kiránduláson óriási élményekben volt ré-
szem. Olyan helyeken jártam, ahol még addig soha, 
és olyan nagy hegyeket láttam, amilyeneket eddig 
csak a �ilmekben.

Kiss	Angelika	7.	b	osztályos	tanuló	-	Erdélyben	jártam



Az európai uniós forrású Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram (kódszáma: GINOP-8.4.1/A-17) ke-
retében az energiahatékonyság javıt́ására, vagyis többek között homlokzati hőszigetelésre, födémszigete-
lésre, nyıĺászáró cserére, világıt́ás- és fűtéskorszerűsıt́ésre igényelhető visszatérıt́endő forrás. Emellett a hi-
telösszeg fordıt́ható megújuló energia felhasználására, ide tartoznak a napelemes, napkollektoros rendsze-
rek, valamint a hőszivattyús berendezések is.
A piaci feltételeknél jóval kedvezőbb hitel kamatozása a teljes futamidő alatt nulla százalék, a minimális ön-
erő 10 százalék, a futamidő akár 20 év is lehet. Az igényelhető hitelösszeg családi házak esetében minimum 
500 ezer, maximum 10 millió forint, mıǵ társasházak és lakásszövetkezetek esetében minimum 500 ezer, 
maximum 7 millió forint. 5 millió forint hitelösszeg alatt nem szükséges fedezetet bevonni, azaz az ingatlan-
ra nem kerül jelzálog bejegyzés!
A lakossági energiahatékonysági hitelhez nem kapcsolódnak egyéb költségek, mint például a kezelési költ-
ség vagy az előtörlesztés dıj́ a. Az igénylőknek nem kell kamat-és árfolyamkockázattal számolniuk, vagyis a 
futamidő alatt csak a ténylegesen felvett hitelösszeget kell vissza�izetni.  O� riási újıt́ás, hogy a kérelmeket már 
online is be lehet nyújtani, azonban a szakszerű pályázáshoz és előminősıt́éshez érdemes még a papıŕok be-
szerzése előtt konzultálni pályázatıŕóval. Az online hitelkérelem mellett természetesen az érdeklődők to-
vábbra is benyújthatják hiteligényeiket az országszerte 642 helyen megtalálható MFB Pontokon is. Az 5 mil-
lió forintot elérő, illetve azt meghaladó igény esetén minden esetben az MFB Pontok egyikét kell felkeresnie 
az ügyfélnek.
Ha szeretne dıj́mentes tanácsadás keretein belül meggyőződni arról, hogy az O� n ingatlana is korszerűsıt́he-
tő-e a támogatásból, keresse szakembereinket: Juhász György Nimródot a +36302614916-os telefonszámon 
vagy a juhasz.gyorgy@tkmgroup.hu e-mail cıḿen, illetve Szécsi Attilát a +36306775716-os mobilon vagy a 
szecsi.attila@tkmgroup.hu e-mail cıḿen.
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Állami	ingyenhitelből	korszerűsítheti	családi	házát

Bordány Község Fejlődéséért Közalapı́tvány pályázatot hirdet 
bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanul-
mányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat 
folytató diákok támogatására. Pályázati támogatás nyújtható azok-
nak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diá-
koknak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, illetve aki-
nek a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdıj́ legkisebb összegének 
200 %-át (2*28.500 Ft = 57.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetében a 250 %-át (2,5*28.500 Ft = 71.250 Ft-ot). Előnyt 
élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi 
eredménye elérte, vagy meghaladta a 3,5 átlagot. A pályázatában 
kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhaszná-

Jelentkezzen	-	„Pályázat	tanulói	támogatásra	2018.”

Október 19-én az önkormányzattal közös október 23-i megemlékezés volt az iskola épülete előtt. A 10 óra-
kor kezdődő megemlékezésen a felújıt́ott tornateremben a 7. osztályos tanulók léptek fel, felkészıt́őjük Sán-

dor Mónika és Kovács Józsefné. 
Október 25-én 13:30-tól rendezték meg az Idősek napi megemlékezést a 
Faluházban. A rendezvényen felléptek iskolánk növendékei.
Sok szeretettel várjuk a szülőket 2018. november 10-én a Retro Alapıt́-
ványi Iskolabálunkra a Tornaterembe! A svédasztalos vacsoráról a Vad-
gesztenye E� tterem gondoskodik. Zenél: az U� j �iúk együttes. Tombola 
felajánlásokat szıv́esen fogadunk. A tombola fődı́ja egy keszthelyi 
wellness hétvége lesz! Jegyek az iskola titkárságán, a Faluházban, a Cifra 
Szobában és a Vadgesztenye E� tteremben vásárolhatók.

lás célját. A pályázati lap letölthető a 
bordany.com honlapjáról. A pályázathoz 
csatolandó mellékletek: iskolalátogatá-
si igazolás; jövedelemigazolás (rendsze-
res munkabér, nyugdıj́, segély, 2017. évi 
adóbevallás);  tanulmányi eredményről 
igazolás. A pályázat benyújtási határi-
deje 2018. november 20. A pályázatot 
Bordány Község Fejlődéséért Közala-
pıt́vány Kuratóriuma cıḿére (6795 Bor-
dány, Benke Gedeon. u. 44.), zárt borıt́ék-
ban kell benyújtani és kérjük feltüntetni: 
„Pályázat tanulói támogatásra 2018.”

November 13-án 17 órától a 8. osztályos és érdeklődő tanulóink, valamint szüleik részére pályaválasztási 
nyıĺt nap lesz a Tornateremben. A 4. alkalommal megrendezendő nyıĺt napra több szegedi középiskola beje-
lentkezett már. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírek	az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola	mindennapjaiból	
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Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
november 6.; november 20.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
november 13.; november 27.

Könyvtári	felolvasóest	

Születés

Dóra (Bárkányi Mihály és Kiss-Patik Judit); Csenge 
Dorottya (Hegyközi Tivadar és Dr. Kalmár 
Zsuzsanna); Dorina (Kovács Zsolt és Béni Magdolna); 
Anett (Szabó János Péter és Farkas Ilona Edit); Luca 
(Tábi Dezső és Berczeli Anett); Gábor (Faragó Laura 
Margit és Deli Gábor) 

Október	havi	
demográfia
„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.”

2018. november 14-én, szerdán 16 órai kezdettel a Falu- 
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy próza-
részletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk 
szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá-
nyit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze 
tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Halálozás

„Emlékezzetek,	s	kérlek	ne	felejtsetek.	
Emlékezzetek,	és	a	végen	túl	is	szeressetek.
Emlékezzetek,	s	akkor	talán
örökre	Veletek	lehetek!”

Kéri József (1961.); Katona Lajos József (1941.); 
Gyuris Sándor (1953.)

AKCIÓ
Lakásbiztosítások kötése 1-2-3 havi 

díjkedvezménnyel a GENERALI 
BIZTOSÍTÓnál!

***

Teljeskörű pénzügyi tanácsadás és 
biztosítások kötése, ügyintézése.
- Megtakarítási számla nyitása

- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások 
kiadása stb.

- Hitelek, Személyi kölcsön, számlanyitás 
stb.

***

Fontos határidő a 01.01. évfordulós 
szerződések felmondási határideje 11.30.

Időpontegyeztetéssel akár az Ön 
otthonában is.

***

Várom szeretettel minden meglévő és 
leendő ügyfeleimet!
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CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com

a Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási 
együttműködés Mórahalom térségében” cıḿű projekt 
keretein belül minden páros héten kedden délután 
ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtár-
ban 13:00 - 15:30 között, mely kereteiben ingyenes 
munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt.
Következő időpontok: október 30.; 
november 13., 27.; december 11. 
Felmerülő kérdéseivel ke-
resse Papp Krisztina men-
tort a 0630/5588-944-es 
telefonszámon vagy a 
pappkrisztina@moraha
lom.hu e-mail cıḿen!

Foglalkoztatási	tanácsadás	



Az élet számos területén tapasztalhatjuk, hogy különböző ügyein-
ket nem csupán személyesen, hanem telefonon vagy akár interne-
ten keresztül elektronikusan is intézhetjük. A közigazgatás sem 
képez kivételt ez alól a folyamat alól; már most is számos közigaz-
gatási eljárást kezdeményezhetünk, és számos közigazgatás által 
elérhető szolgáltatás vehetünk igénybe elektronikus úton. Az elek-
tronikus ügyintézés iránt fogékonyak számára jó hıŕt jelent, hogy 
a 2018. évtől kiszélesedett Bordány Nagyközség O� nkormányzata 
által nyújtott elektronikus szolgáltatások köre. Mindez azt jelenti, 
hogy mindenkinek lehetősége van, hogy bármilyen ügyet papıŕ 
alapú nyomtatvány benyújtása, vagy személyes megjelenés he-
lyett, kényelmesen akár otthonról, elektronikusan interneten ke-
resztül kezdeményezzen és nyomon kövessen. Az elektronikus 
szolgáltatások alapvetően két internetes felületen érhetők el:

Tájékoztató	az	elektronikus	ügyintézés	lehetőségéről

Az O� nkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu 
/nyitolap) egyes államigazgatási hatósági ügyekhez kapcsolódó 
rögzıt́ett tartalmú elektronikus űrlapok érhetőek el. Az e-nyom-
tatványokat ágazat (pl: adóügy, hagyatéki ügyek, ipar- kereskede-
lem stb.) és ügytıṕus bontásban találhatjuk meg a honlapon. Itt ke-
reshetjük meg a számunka megfelelő beadandó e- iratot. (pl: „Túl-
�izetés átvezetési és visszatérıt́ési kérelem”, „Méltányossági kére-
lem”, „Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásásól” stb.) 
Az online kitöltésre kattintva nyithatjuk meg az interaktıv́ e-nyom-
tatványt, és itt nyıĺik lehetőség az adatok beıŕására is. (Ameny-
nyiben az ügyfél a nyomtatvány megnyitása előtt ügyfélkapus, 
(cégkapus) azonosıt́ójával belépett, a nyomtatvány automatiku-
san kitölti az ügyfél adatait, ıǵy arra már nem kell időt fordıt́ani.) A 
nyomtatvány interaktıv́; a bejelölt rubrikák és kitöltött mezők függ-
vényében ad lehetőséget a további adatok beıŕására, ezzel segıt́ve 
annak kitöltését. A nyomtatvány teljes kitöltését követően bekül-
dés előtt az ügyfél az „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva 
ellenőrizheti, hogy a nyomtatványa tartalmaz-e hiányosságot, 
vagy logikai hibát. Amennyiben nem, „Beküldés” gombra kattint-
va küldhetjük azt be a hivatalhoz. Fontos, hogy a beküldés csak ak-
kor lehetséges, ha az ügyfél akár a nyomtatvány kitöltése előtt 
vagy azt követően ügyfékapus, (cégkapus) azonosıt́ójával beje-
lentkezik. Javasoljuk, hogy beküldés előtt a „Letöltések” ikonra kat-
tintva mentsük le a nyomtatványt saját gépünkre, hálózatunkra. A 
beküldésről a képernyőn egy beküldési azonosıt́ó tűnik fel, java-
soljuk, hogy a beküldési azonosıt́ót az ügyfelek mentsék el, vagy 
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jegyezzék fel, ugyanis ennek segıt́ségé-
vel tudják a későbbiekben igazolni az e-
irat feladását. Hasznos funkció, hogy az 
O� nkormányzati Hivatali Portálon lehe-
tőségünk nyıĺik a kezdeményezett ügye-
ink nyomon követésére („U� gykövetés”), 
de online ellenőrizni tudjuk adóegyele-
günk állását is („Adóegyenleg lekérde-
zés”).
A másik elektronikus kapcsolattartásra 
lehetőséget adó felület az úgynevezett 
E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) szol-
gáltatást nyújtó internetes honlap. Az 
E-papıŕ felületen keresztül - a kötött 
tartalmú e-űrlap helyett - szabadon 
megfogalmazott bármilyen tartalmú 
beadvány nyújtható be a hatósághoz. 
U� gyfélkapus/cégkapus bejelentkezést 
követően kiválaszthatjuk a témacso-
portot és/vagy ügytıṕust és/vagy cıḿ-
zettet. Ez követően elektronikusan kö-
tetlen formában fogalmazhatjuk meg 
beadványunkat. Az esetleges csatolmá-
nyok feltöltését követően egy kattintás-
sal küldhetjük be beadványunkat a ki-
választott közigazgatási szervez, hiva-
talhoz. Az irat beküldéséről a rendszer 
visszaigazolást küld.
Fontos megjegyezni, hogy mind az O� n-
kormányzati Hivatali Portálon mind az 
E-papı́r felületen keresztül beküldött 
beadványokhoz lehetőségünk van bár-
milyen dokumentumot csatolni, mellé-
kelni. Amennyiben valaki mást bıźunk 
meg, hogy ügyünkben eljárjon (például 
egy könyvelő irodát), fontos, hogy meg-
hatalmazást adjuk a helyettünk eljáró 
személynek. Nincs ez másként az elek-
tronikus ügyintézés esetén sem, fontos, 
hogy eljárása előtt meghatalmazást ad-
juk a meghatalmazottnak. 
A fenti bemutatott lehetőségekkel vára-
kozás-, postaköltség nélkül, idő- és költ-
ségtakarékosan, kényelmesen, akár ott-
honról a karosszékből intézhetjük hiva-
tali ügyeinket. Javasoljuk, hogy minél 
többen vegyék igénybe ezt az új szolgál-
tatást. Amennyiben a rendszer haszná-
lata problémát okoz, vagy hibába üt-
köznek, a fenti honlapokon a „kapcso-
lat” linkre kattintva kérhetnek segıt́sé-
get illetve a Bordányi Polgármesteri Hi-
vatal érintett kollégái készséggel állnak 
rendelkezésükre.		Dr.	Fodor	Ákos,	jegyző
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A Kistemplom-Tanya Vadásztársaság 2018 - 2019. 
évi vadászati ütemterve az alábbiak szerint alakul: 
nyúlra, fácánra 2018.11.03. és 2018.12.29. között 
minden szombaton vadászhatnak. Csak fácánra 
2019.01.05. és 2019.01.12. szombati időpontok-
ban, dúvadra 2019.01.19. - 02.02 között, mıǵ fá-
cánra, dúvadra 2019.02.09 és 2019.02.16 dátu-
mokon ritkıt́hatják az állományt. A társasvadászat 
minden esetben reggel 8 órakor veszi kezdetét 
szombatonként a Bordányi Kispuska Lőtéren. A 
vadászatokon csak érvényes vadászjegy, fegyver-
tartási engedély és sebkötöző csomag jelenlété-
ben lehet részt venni, amit a vadászat vezetője a 
beiratkozás során ellenőriz. Az egyesület a válto-
zás jogát mindenkor fenntartja.

gármesteri Hivatal támogatásával beszerzésre került 
az új tetőhöz szükséges trapézlemez, amelyet ezúton is 
köszönünk. A kora reggeli órákban kezdtek el gyülekez-
ni a klubtagok. Ahogy a versenyek, úgy most a munkála-
tok is jó hangulatban teltek. Először leszedték a régi pa-
latetőt, utána megerősıt́ették a meglévő tetőszerkeze-
tet, majd végül feltették az új lemezeket.
A munkálatok közben a bográcsban készült a �inom 
ebéd is. A végére mindenki elfáradt, de ennek ellenére 
jókedvűen ültek le elfogyasztani a �inom őzpörköltet, 
amit Fábián Lajosnak ezúton is köszönünk. Köszönjük 
minden tagunknak a segıt́séget, ezek után már esőben 
is nyugodtan megrendezhetjük az edzéseket és a verse-
nyeket.             Simonné	Szabó	Ildikó

Közérdekű	információ

Szeptember 15- én ismét megtelt a bordányi lőtér, 
de ez úton nem verseny miatt, a régi tetőszerkezet 
került felújıt́ásra, a palatető már elöregedett, meg-
repedezett, esős időben beázott. A Bordányi Pol-

Új	tetőt	kapott	a	lőtér
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Digitális	Jólét	Program	Pont	lett	a	Faluház	és	a	biip
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Felhős

Napos

Mint arról korábban beszámoltunk Bordány két pályázatot is benyújtott a Kormányzati Informatikai Fejlesz-
tési U� gynökség (KIFU� ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése cıḿű 
pályázatra, melyek pozitıv́ elbıŕálásban részesültek. Az egyik pályázó Faluház, mıǵ a másik a Kulturális és 

Szabadidős Egyesület volt. A Faluház-
ba már július végén, mıǵ az egyesület 
által működtetett Bordányi I�júsági 
Információs Pontba október közepén 
érkeztek meg a pályázatban elnyert 
eszközök: három hordozható számı-́
tógép, két okostelefon, két táblagép, 
egy projektor, egy multifunkcionális 
nyomtató, valamint wi�i eszközök. A 
pályázat egyik célja a közösségi inter-
net hozzáférési helyek infrastruktúrá-
jának fejlesztése volt. A korszerű info-
kommunikációs technológiai (IKT) 

eszközökkel és felkészült szakemberekkel bıŕó Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) keresztül pe-
dig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése. A DJP 
Pontokon az ingyenes eszközhasználat mellett jól képzett mentorok segıt́sége is igénybe vehető. I�gy a lehe-
tőség azok számára is adott, akik eddig még egyáltalán nem használtak digitális eszközöket. Az elkövetke-
zendő időszakban számos program, esemény zajlik majd a településen annak érdekében, hogy a különböző 
korosztályok minél jártasabbak legyenek a számıt́ógépek és a különböző okoseszközök alkalmazásában és 
biztonságosan tudják használni az internetet.

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős Felhős
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A	Székkutas	érkezik	vasárnap!
Több	hazai	focimérkőzést	is	rendeznek	hétvégén	
Vasárnap 13.30 órától a Székkutas csapata ellen folytatják a 
bajnokságot Sólya Gáborék, akiknek a legutóbbi fordulóban nehéz 
mérkőzésen sikerült nyerniük Zsombón. Dr. Tóth János tanítványai 
jelenleg a kilencedik helyen állnak a tabellán, de a szoros 
középmezőnynek köszönhetően a következő fordulókban előrébb 
léphet a csapat, így minden remény megvan arra, hogy a bajnokság 
előtt kitűzött 4-8. helyre odaérjenek Fodor Balázsék. 
A hazai mérkőzések sora egyébként már pénteken megkezdődik, 
hiszen 15.30-tól U14-es csapatunk a Maros-menti UFC-t fogadja. 
Szombaton újabb két itthoni meccsre kerül sor. 10.00 órától női U18-as 
gárdánk szintén a Maros-menti UFC-t fogadja, míg 13.00 órától U19-es 
fiataljaink a Mindszenttel mérkőznek meg. Vasárnap egy hazai és egy 
idegenbeli meccs van még terítéken. A Bordányi Focipályán 10.00 
órától U17-es együttesünk a Deszket fogadja, míg a Bordány II 13.30 
órától Ásotthalmon játszik bajnoki mérkőzést. Minden találkozóra sok 
szeretettel várják a szurkolókat! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

Meccsnaptár	
2018.	november

November	24-én	újra	sportbál
Az	est	sztárvendége	az	Irigy	Hónaljmirigy	lesz!!!

A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és 
szurkolói az elmúlt évekhez hasonlóan is-
mét sportbálon vehetnek részt. November	
24-én (szombaton)	 a Sportcsarnokban 
megrendezendő eseményre várnak minden 
családot, baráti társaságot, akik szeretnének 
egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani, 
táncolnának, buliznának egyet, vagy akár 
csak egy jót beszélgetnének ismerőseikkel. 
A	 kedvezményes	 felnőtt	 belépőjegy	 ára	
november	 12-ig	 csak	 4.500	 Ft, amely 
tartalmazza a welcome drinket, a vacsora 
(csülök	gazdagon,	sajtkrémmel,	kolbásszal	és	
paprikával	 töltött	 sertésszelet,	 roston	 sült	

csirkecomb,	 rántott	 sajt,	 libamájkrémmel	 töltött	 gomba,	 zöldséges	
burgonya,	párolt	zöldségek,	házi	vegyes	saláta), a sütemény és a frissítő 
gyümölcsök árát is. 10	 év	 alatti	 gyerekek	 részére	 a	 belépő	 díja	
szintén	november	12-ig	2.500	Ft,	támogatójegy	1000	Ft-os	áron	
lesz	vásárolható. November 13. és 22. között is lesz még lehetőség 
jegyvásárlásra, ám ebben az időszakban már a felnőtt belépőjegy 5.900 
Ft-ba, míg a tíz év alatti gyermekjegy 3.500 Ft-ba fog kerülni, így 
érdemes lesz időben beszerezni a tiketteket. A sportbál bevételét 
bordányi utánpótlás sportolók támogatására és az egyesület 
működésére fordítják a szervezők. A zenekar ismételten a Gera	
Fivérek együttes lesz, de természetesen számos meglepetéssel is 
készülnek még a szervezők. Az idei évben sem maradhatunk 
sztárvendég nélkül, hiszen a sokak által kedvelt, népszerű számokat 
feldolgozó IRIGY	HÓNALJMIRIGY is fellép az est folyamán, akik közel 
egy órás produkcióval készülnek erre az alkalomra! A bál 
vendéglátásáról ezúttal is a bordányi Vadgesztenye	 Étterem 
gondoskodik majd. Jegyek már megvásárolhatóak az étteremben és a 
Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával, barátaival!

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2018. nov. 3. (szombat), 13.30
Makó	II	-	Foliaplast-Bordány

2018. nov 11. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma

2018. okt. 24. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	HFC	II

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2018. nov. 3. (szombat), 13.30

Csongrád	II-	Foliaplast-Bordány	II
2018. nov. 10. (szombat), 13.30
Foliap.-Bordány	II	-	Ruzsa

2018. nov. 17. (szombat), 13.00
Foliap.-Bordány	II	-	Balota	TFC

Megyei	U19	-	A	csoport
2018. nov. 4. (vasárnap), 11.30
Kistelek	-	Foliaplast-Bordány
2018. nov. 11. (vasárnap), 11.30
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma
2018. nov. 18. (szombat), 11.00
L-IT	SZEAC	-	Foliapl.-Bordány
2018. nov. 24. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	HFC	II

Megyei		U17	-	B	csoport
2018. nov. 4. (vasárnap), 10.00
Zsombó	-Foliaplast-Bordány

Megyei		U14	-	I.	osztály
2018.  nov. 2. (péntek), 13.00

L-IT	SZEAC	-	Foliapl.-Bordány
2018.  nov. 17. (szombat), 13.00
FK	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	felnőtt
2018.  nov. 3. (szombat), 10.00

KSE	Balástya	-	Foliapl.-Bordány
2018.  nov. 11. (vasárnap), 10.00
Foliap.-Bordány	-	Szegedi	VSE
2018.  nov. 17. (szombat), 13.00
Csanytelek	-	Foliapl.-Bordány

Megyei	női	-	U18
2018.  nov. 2. (péntek), 13.30

Foliapl.-Bordány	-	HFC
2018.  nov. 10. (szombat), 10.00
Nagymágocs	-	Foliapl.-Bordány
2018.  nov. 24. (szombat), 10.00

Székkutas	-	Fp.-Bordány
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