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Hét	éve	Bordány	deszkáin	a	Mórahalmi	Fúvószenekar												
Bordány Nagyközség Önkormányzata január 5-én, szombaton délután hat órától 
várta a bordányiakat a Faluházba, ahol az elmúlt évek hagyományait folytatva 
került megrendezésre az Újévi Koncert. A műsort immár hetedik éve a Mórahalmi 
Fúvószenekar adta. Az idei év a retro jegyében zajlott, a műsor most is rengeteg 
meglepetést tartogatott. Felcsendült az AC/DC Highway to hell feldolgozása is.

Újévi	koncert	a	retro	jegyében					

Február 19-20.
kedd-szerda 18 óra

Bordányi Faluház

KAVIÁR és LENCSE

Jegyek még korlátozott számban megvásárolhatóak!

(vígjáték két felvonásban) Adj vért
és ments meg 3 életet

2019. január 30. szerda

13-17 óráig
Faluház

VÉRADÁS

a Bordányi Sportcsarnokban

IV. Bordányi

 Katolikus Bál
Jótékonysági

2019. február 2-án szombaton
Jegyek még megvásárolhatóak!

Az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde
rendezésében

Jótékonysági Est

2019. február 16-án szombaton

a Sportcsarnokban

zene: Rácz-band

Jegyek már kaphatóak az óvodában!
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Rendkívüli	testületi	ülést	tartott	a	képviselő-testület
Az előzetes tervvel ellentétben már januárban összeült Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-
testülete. Január 21-én négy napirendet tárgyaltak a képviselők. Elsőként pályázat benyújtásáról kellett sza-
vazniuk. A belügyminiszter hirdetett pályázatot kiegyenlıt́ő bérrendezési alap támogatására, amelynek be-

nyújtási feltétele volt, hogy testületi határozat szüles-
sen az ügyben még a benyújtási határidő, azaz január 
25-e előtt. 
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a december 
13-i társulási tanácsülésén döntött arról, hogy a Ho-
mokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociá-
lis és Gyermekjóléti Központ szociális étkeztetés szoci-
ális konyha feladatait kiegészıt́i a népkonyha szociális 
alapszolgáltatási feladatellátási formával és A� sotthal-
mon, Mórahalmon, Zákányszéken, O� ttömösön és Pusz-
tamérgesen kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartás mó-
dosıt́ ását március 1-től. A döntés miatt a Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 

Február elsejével újabb kirendeltségeket, �iókokat zár be a 3A Takarékszövetkezet. Egyre kisebb az esély a 
bordányi �iók újranyitására, noha az önkormányzat a lakossággal karöltve minden követ próbál megmozgat-
ni az ügy érdekében.
Még az év végén, de már a lakossági fórumot követően a 3A-nál közölték, hogy a bordányi �iókot az év első 
napjával a zákányszékivel vonják össze. Karácsony előtt gyorsan össze is pakoltak az épületben, szerencsére 
a fények még nem teljesen hunytak ki, és az automata is üzemel. A bank�iók bezárása azonban bizonyára 
nagy csalódás a hűséges ügyfeleknek, akiknek most 
másik településre kell átjárniuk, vagy ki kell várni a 
sort a takarékbusznál. A beolvasztás miatt a bordá-
nyi kirendeltség újranyitásának lehetősége a közel 
600 támogató aláıŕás ellenére is egyre távolabb ke-
rült.
Mint megtudtuk az előzetes elképzelések ellenére az 
üllési �iókba január 1-től nem a bordányit, hanem a 
zsanait olvasztották be. Sokan a buszközlekedés mi-
att arra számıt́ottak, hogy ha már összevonás, akkor 
az üllési, vagy a dorozsmai �iók jön majd szóba, hi-
szen a bordányiaknak Zákányszékre átjutni a kereszt-
irányú buszközlekedés miatt nem éppen gyors meg-
oldás. Sajnos ezt sem vették �igyelembe.
A 3A Takarékszövetkezet napokban közzétett újabb tájékoztatója nyomán kiderült, hogy folytatódik a racio-
nalizáció, a jelenleg működő kilencvenhárom �iókjából újabb tıźet zár be a pénzintézet, kettőben pedig felére 
csökken a nyitvatartási idő. A tizenkét most érintett kirendeltségből további öt ismét – Bordányhoz hasonló 

Újabb	�iókokat	zár	be	a	3A	Takarék,	esély	sincs
a	bordányi	megmentésére?

módosıt́ ása is szükségessé vált, ezt hagyta most jóvá a bordányi testület is.
A vıźgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. (Vtv.) törvény 44/C. § alapján a települési önkormányzat köteles a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvıź begyűjtésére, közszolgáltatást szervezni és fenntartani. 
Bordányban az O� nkormányzat által 2014. január 1. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján fo-
lyik a közművel össze nem gyűjtött háztartási szennyvıź elszállıt́ ása. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
szolgáltatást továbbra is Arany János sándorfalvi egyéni vállalkozóval végezteti el. A megkötött szerződés-
ben kisebb módosıt́ásokra került sor, illetve 2023. december 31. napjáig meg is hosszabbıt́ották.
Végül a Településkép védelméről szóló rendeletet is megalkották és elfogadták a képviselők.
A képviselő-testület soron következő ülésére február 14-én kerül majd sor. A napirendek közül a legfonto-
sabb minden bizonnyal az idei évi költségvetés tárgyalása, illetve elfogadása lesz. 
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– 3 ezer fő feletti településen működik. A cibakházi kirendeltség (ott élő lakosok száma: 3918 fő) összevo-
násra kerül a tiszaföldvári kirendeltséggel, a csépai kirendeltség összevonásra kerül a kunszentmártoni ki-
rendeltséggel, a jászfelsőszentgyörgyi és a jászteleki kirendeltségek összevonásra kerültek a jászberényi ki-
rendeltséggel, a kengyeli kirendeltség (3538 fő) összevonásra kerül a martfűi kirendeltséggel, az örményesi 
kirendeltség összevonásra kerül a törökszentmiklósi kirendeltséggel, a 
rákócziújfalui kirendeltség összevonásra kerül a rákóczifalvi kirendelt-
séggel, a tiszaderzsi kirendeltség összevonásra kerül az abádszalóki ki-
rendeltséggel, a tiszapüspöki kirendeltség összevonásra kerül a szolno-
ki kirendeltséggel, továbbá a zagyvarékasi kirendeltség (3440 fő) össze-
vonásra kerül az újszászi kirendeltséggel.A jászladányi kirendeltség 
(5485 fő) nyitva tartása két naposra, mıǵ a szajoli kirendeltség (3733 fő) 
nyitva tartása három naposra csökken majd.
Korábban a bordányi és a forráskúti, előtte a ruzsai, pusztamérgesi, zsa-
nai, pusztaszeri, balotaszállási és öttömösi kirendeltségeket, azt mege-
lőzően egy szegedi, valamint a debreceni és kiskunfélegyházi �iókokat 
zárták be. Számos kirendeltség működik csökkentett (heti 2-3 napos) 
nyitva tartással, de ezeken a településeken szerencsére még ha korláto-
zottan is, de elérhető a vidék bankja.
Más takarékszövetkezetek is �iókracionalizációt hajtanak végre. Például 
a Békés Takarék várhatóan a megyében lévő 67 �iók egyharmadát, köz-
tük a lőkösházi kirendeltséget is bezárja február végétől. A Korona Taka-
rék február elsejétől 39 településen zárja be �iókját, miután egy hullámban tavaly már végrehajtott össze-
vonásokat. A B3 takarék 17 �iókját zárja be január végével, miközben pénzkiadó automaták megszüntetését 
illetve technikai üzemszünetét is bejelentették. A Pátria Takarékszövetkezet hat �iókja már csak napi egy na-
pot tart nyitva januártól, mıǵ tavaly az év végével négy �iókot véglegesen ott is bezártak. Az M7 takarék is �ió-
kokat zár be. Példaként a szövetkezet vonyarcvashegyi �iókát emlıt́hetjük, amely január 2-án összevonásra 
került a gyenesdiási �iókkal. Még decemberben a Centrál Takarék is �iókbezárásokról döntött, ıǵy többek kö-
zött idén márciusban Szilvásváradon is bezár a helyi �iók. A Nyugat Takarék november végén, december ele-
jén összesen 37 �iók bezárásáról jelentetett meg tájékoztatót honlapján. Köztük van Fertőrákos, vagy Kópháza is.
A takarékszövetkezeti hálózat racionalizálása következtében várhatóan még további 100-150 kirendeltség 
fog véglegesen bezárni az idén októberig, amikor is a tervek szerint egyetlen univerzális nagybankká 
olvasztják össze a takarékokat. Sajnos a nagybanknak vélhetően már nem lesz bordányi kirendeltsége. 
2017-ben a legtöbb helyi �iókja a takarékoknak volt, szám szerint 1140. A második helyen az OTP Bank állt 
382, mıǵ a harmadikon a K&H Bank Zrt. 207 �iókkal. A takarékok egy nagyobb hullámban már 2017 végén is 
bezártak vidéki kirendeltségeket, most, ahogy ezt tavaly év végén a TakarékBank Zrt. be is jelentette, akár a 

vidéki �iókjaik harmadára (az ún. kirendeltségekre) la-
kat kerülhet.
A legérdekesebb kezdeményezése most a MagNetBank-
nak van, amely szinte azonnal reagált a takarékszövet-
kezetek által okozott lakossági dilemmára: azaz valaki 
maradjon a takarékszövetkezetnél, vagy most váltson? 
A közösségi bank Házhozszámláját bárki online igé-
nyelheti, és a szerződést házhoz viszik aláıŕni. I�gy uta-
zás nélkül intézhető a bankváltás. A �iatalok nagy része, 
aki eddig a takarékoknál bankolt, biztosan váltani fog, 
hiszen a dıj́nyertes mobil applikáció vagy netbank vonz-
za majd őket. E� s ők azok, akik egyáltalán nem szeretnek 
bank�iókba menni. Az idősebb korosztálynak, ha meg-

barátkozik az internetes ügyintézéssel ugyancsak vonzó lehet az a bank, ami most az utazás nélküli szerző-
déskötéssel egyedülálló szolgáltatást nyújt.
A K&H Bank Zrt. K&H Start Extra számlacsomagja a vonzó 455 forint / hó akciós dıj́ával a vállalkozókat céloz-
za, de a lakosságnak is ajánlanak nagyon kedvező számlacsomagokat, és online bankszámla igénylés is elér-
hető. Ha már helyben nem érhető el a �iók, és úgy is utazni kell, nem mindegy, hogy mennyiért bankolhatunk. 
A modern banki környezetet biztosıt́ja ügyfeleinek az OTP Bank is, aki ugyancsak online számlanyitást nyújt. 
Rugalmasan alakıt́ható számla ajánlatai, és személyre szabható számlacsomagjai minden bizonnyal elgon-
dolkodtatják a takarék kedveszegett vagy kiábrándult ügyfeleit.
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Hétfő

katasztrófavédelmi igazgatóság jár el a ku-
tak vıź ügyi hatósági engedélyeztetési ügye-
iben. A vonatkozó jogszabály értelmében 
azon kutak tartoznak a települési jegyző ha-
táskörébe amelyek, (egyéb feltételek fenn-
állásán túl): karszt- vagy rétegvı́zkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 
500 m3/év vıźigénybevétellel kizárólag ta-
lajvıźkészlet vagy parti szűrésű vıźkészlet 
felhasználásával üzemelnek, házi ivóvıźigény 
vagy a háztartási igények kielégıt́ését szol-
gálják, nem gazdasági céllal üzemelnek.
Amennyiben a meghatározott feltételek bár-
melyike nem áll fent, a kúttal kapcsolatos vıź-
ügyi hatósági ügyben az illetékes katasztró-
favédelmi igazgatóság jár el. Példának oká-
ért amennyiben a kúttal olyan mezőgazda-
sági terményeket öntöznek, amelyek érté-
kesıt́ésre szánnak a kút ebben az esetben 
gazdasági célt szolgál, ennek okán ezen kút 
esetében illetékes katasztrófavédelmi igaz-
gatóság rendelkezik hatáskörrel.
A jegyző hatáskörébe tartozó kutak tekinte-
tében négyféle tıṕusú eljárás indıt́ható: kút 
vıźjogi létesıt́ési engedélyezési eljárása, kút 
vıźjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása, 
kút vıźjogi fennmaradási engedélyezési el-
járása, kút vıźjogi megszüntetési engedélye-
zési eljárása.
A fenti engedélyek megadása iránti kérelem-
nyomtatványok a település honlapján (www. 
bordany.hu/ Polgármesteri Hivatal/ 
Nyomtatványok/ Egyéb nyomtatványok) el-
érhetőek, kitölthető .doc formátumban letölt-
hetők, illetve a Bordányi Polgármester Hi-
vatal ügyfélpultjánál személyesen is átvehe-
tők. A kérelemnyomtatványok tartalmazzák 
az adott ügyben csatolandó mellékletek fel-

sorolását, illetve a kérelem benyújtásához 
szükséges minden fontosabb információt.
Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabá-
lyozás értelmében a létesıt́ési-, üzembehe-
lyezési-, fennmaradási-, és megszüntetési 

Tájékoztatás	nyújtás	a	vízügyi	hatósági	eljárásról
Jelentős lakossági érdeklődés mutatkozik kutak létesıt́ési és 
fennmaradási engedélyezésének eljárásával kapcsolatban. 
Számos ellentmondásos, sok esetben pontatlan hıŕ jelent 
meg a témával kapcsolatban, az országos médiában és a kö-
zösségi hálón is. Ezen témakörrel kapcsolatban szeretnék je-
len cikkel tájékoztatás nyújtani.

Mint ahogy az az országos sajtóban is megjelent az engedély 
nélkül létesıt́ett kutakat engedélyeztetni kell 2018. december 
31-ig. Ennek a határidőnek a kitolásáról nyújtottak be a par-
lamenthez egy törvénymódosıt́ ó javaslatot, aminek elfogadá-
sával a kérelmek új benyújtási határideje 2020. december 31-
re módosult. A vıźgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
29. § (7) bekezdése szerint:
Mentesül a vıźgazdálkodási bıŕság meg�izetése alól az a léte-
sıt́ő vagy üzemeltető, aki a [jelen törvénymódosıt́ ás: 2018. évi 
CXXI. törvény] hatálybalépését megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesıt́ett vagy üzemeltet felszıń  
alatti vıźkivételt biztosıt́ó vıźilétesıt́ményt, ha a vıźjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérel-
mezi.
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekről tájékoztat-
juk a tisztelt lakosságot. A jelenleg hatályos jogszabályi ren-
delkezések értelmében a települési önkormányzat jegyzőjé-
nek vıźügyi hatósági engedélye szükséges: kútlétesıt́éséhez, 
üzembe helyezéséhez, fennmaradásához, kúthoz tartozó, vıź-
tisztıt́ási feladatokat ellátó vıźilétesıt́mény létesıt́éséhez, üze-
meltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, ház-
tartási szennyvıź tisztıt́ását és a tisztıt́ott szennyvıź elszik-
kasztását szolgáló vıźilétesıt́mény létesıt́éséhez, üzemelteté-
séhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
A legnagyobb lakossági érdeklődés a 1. pontban meghatáro-
zott kutak létesıt́ésére, fennmaradására vonatkozó szabályok 
iránt mutatkozik, ennek okán jelen tájékoztatás következő 
részében a kutakra vonatkozó szabályok kerülnek bemuta-
tásra: elsőként fontos leszögezni, hogy a jogalkotó nem tesz 
különbséget a tekintetben, hogy a kút milyen technológiával 
készült; függetlenül attól, hogy a kút fúrt vagy ásott, a jogsza-
bály vıźügyi hatósági eljárás lefolytatását teszi kötelezővé. A 
vıźügyi hatósági eljárás lefolytatását a jogszabály két szerv 
között osztja meg; egyrészt, bizonyos kutak tekintetében, kút 
helye szerint illetékes (1) települési jegyző-, egyéb feltételek 
fennállása esetén pedig a kút helye szerint illetékes (2) 



engedélykérelemhez nem szükséges csatol-
ni a létesıt́endő, vagy meglévő kút tervdo-
kumentációját. A jogszabály a megfelelő vég-
zettséggel rendelkező szakember nyilatko-
zatát ıŕja elő csatolandó dokumentumként. 
I�gy a kérelem benyújtásához elegendő, ha 
megfelelő végzettséggel rendelkező szakem-
ber a kérelmet aláıŕja és ezzel büntetőjogi 
felelősséget vállal a beadványban megjelölt 
műszaki adatok valódiságtartalmáért. 
U� jonnan épıt́ett kutak esetében a létesıt́ési 
engedély beszerzését követően a létesıt́ő-
nek üzembehelyezési engedélyt kell besze-
reznie, vagyis ebben az esetben az eljárás 
kétlépcsős. Kiemelést érdemel, hogy ameny-
nyiben a kút házi ivóvıźigény kielégıt́ését 
szolgálja az üzemeltetési- vagy fennmara-
dási kérelem elbıŕálásának szükséges felté-
tele a vıź minőségét tanúsıt́ó vıźminőség- 
vizsgálat eredményét tartalmazó dokumen-
tum másolatának csatolása. A vıźminőség- 
vizsgálatot Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
1. Népegészségügyi Osztályának előzetes vé-
leményének kikérését követően akkreditált 
laboratóriummal kell elvégeztetni, majd a 
vizsgálat eredményét ugyanezen szervezeti 
egység részére állásfoglalás céljából megkül-
deni. Ezen állásfoglalás birtokában nyújtha-
tó be a települési jegyző részére az üzemel-
tetési- vagy fennmaradási engedély. A jegy-
ző előtt lefolytatott vıźügyi hatósági eljárás 
illetékköteles eljárás. Az eljárás lefolytatásá-

ért általános tételű közigazgatási eljárási il-
leték kell �izetni, melynek összege: 3.000,-
Forint. A jelenleg hatályos szabályozás ér-
telmében, aki 2020. december 31. napjáig 
nem kér fennmaradási engedélyt az enge-
dély nélkül létesıt́ett kútra, annak 2021. ja-

nuár 1. napjától vıźgazdálkodási bıŕságot kell �izetni. A bıŕság 
összege jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott 
épıt́mény értékének 80%-ig, engedély nélküli vıźimunka vagy 
vıźhasználat esetén 1.000.000,- Forintig, természetes sze-
mély esetén 300.000,- Forintig terjedhet.

Sok kérdés érkezett arra vonatkozóan, hogy bizonyos talp-
mélység feletti kutak esetében is kell-e hatósági engedélyez-
tetési eljárás lefolytatni. A jelenleg hatályos szabályozás ilyen 
kitételt tartalmaz, a kút talpmélysége nem befolyásolja az en-
gedélyeztetési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ameny-
nyiben a kút korábban kiadott, igazolható érvényes enge-
déllyel rendelkezik, kút létesıt́ésére, fennmaradására vonat-
kozóan újabb hatósági eljárást nem kell kezdeményezni. Eb-
ben az esetben az engedélyeztetési eljárás csak abban az eset-
ben kell ismételten megindıt́ani, amennyiben a hatóság az en-
gedélyt valamilyen oknál fogva visszavonja. Amennyiben a 
kút létesıt́ője, vagy meghatalmazottja Központi U� gyfélregisz-
trációs Nyilvántartással (KU� NY) (korábbi elnevezéssel 
ügyfélkapu), – gazdálkodó szervezet esetén cégkapus  regisz-
trációval – rendelkezik; a kérelem – megfelelő adattartalom-
mal – az E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) felületen keresztül 
elektronikus formában is benyújtható. Elektronikus benyúj-
tás esetén is szükséges a kérelem elbıŕálásához szükséges 
mellékleteket csatolni.
Jelen tájékoztatás a lakosságot érintő legfontosabb informá-
ciókat tartalmazza, a vıźjogi hatósági engedélyeztetési eljárás 
további részletszabályai az alábbi jogszabályokban megtalál-
hatóak: a vıźgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a vıźgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet; a vı́zjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM ren-
delet; az ivóvıź minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; az A� llami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazga-
tási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért �ize-
tendő dıj́akról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet; a felszıń  
alatti vıźkészletekbe történő beavatkozás és a vıźkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM 
rendelet.
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„A	bordányi	Előre	Mg	Szakszövetkezet	elnöke,	dr.	Masa	István	1984-ben	bízott	meg	hőmér-
séklet-	és	csapadékméréssel.	Az	eredményt	táblázatban	és	gra�ikonon	kellett	neki	bemutat-
ni.	A	szakszövetkezet	megszűnése	után	tovább	folytattam	a	méréseket.	Feladatom	2005-től	
bővült	azzal,	hogy	az	Országos	Meteorológiai	Szolgálat	megbízásából	csapadéknaplót	ve-
zetek	és	havonta	jelentést	küldök	részükre.	A	Bordányi	Naplóban	33	éve	ismertetem	éves	
beszámolómat.	A	2018.	évi	meteorológiai	eseményekről	most	is	három	táblázatot	készítet-
tem.	Az	adatokat	a	30	éves	átlaggal	és	a	2017-es	eredményekkel	hasonlítottam	össze.”	

A 2018-ban hullott évi csapadék 14,5 mm-el meghaladta az átlagot, a 2017-es eredménynél pedig 56,3 mm-
el volt több. Az első három hónap és a június csapadékban igen gazdag volt. A többinél hiány keletkezett. Rend-
kıv́üli helyzet volt, hogy az első negyedévi csapadék meghaladta a negyediket. Méréseim során ez mindig for-
dıt́va történt. A következő összehasonlıt́ ás rendkıv́üli helyzetet mutat.

A 2018-ban mért éves átlag 1,5°C-al 
volt magasabb, mint a 30 éves. Az elő-
ző évit pedig 0,3°C-al haladta meg. A 
táblázat első sora szerint március 
6,1°C-al melegebb, mint a január. 
Tavaly fordıt́va történt. A márciusi átlaghőmérséklet 0,1°C-al kevesebb volt, mint a januári. Hasonló eset 33 
évi méréseim során először fordult elő.

A csapadékos napok száma 23-al 
volt több, mint az előző évi. Két év 
múlva szeretném még kiszámıt́ani 
a bordányi 35 éves átlagokat és 
ismertetni a Bordányi Naplóban. 

Imre	bácsi	meteorológiai	beszámolója	a	2018-as	évről

Sokéves átlagban az I. negyedévben 
90,8 mm, mıǵ a IV. negyedévben 
123,7 mm csapadék esett. Addig a 
2018-as eredmény az I. negyedév-
ben 222,6 mm és a IV. negyedévben 

68,0 mm. A különbségek +131,8 mm és -55,7 mm. Az aszályos őszi időjárás sok gondot okozott a szántás- 
vetési munkák végzésekor.

Köszönjük szépen minden kedves adományozó segıt́sé-
gét, akiknek köszönhetően 2018. decemberében is sike-
rült néhány ajándékcsomagot elhelyezni óvodánk gyönyö-
rű karácsonyfája alá, melyet Vass 
Karolina és családja ajánlott fel in-
tézményünknek. A közös összefo-
gás ismét meghozta gyümölcsét. Tıź 
család számára tudtunk az O� nök 
jóvoltából ajándékot átadni s ezzel 
egy kis örömet szerezni a szeretet 
ünnepéhez közeledve. 
A külső kapcsolatok sem merültek 
feledésbe, hiszen a Magyar Vörös-
kereszt bordányi átadójához is vit-
tünk ruhákat, hogy még több bordányi családnak tud-
junk segıt́eni. Számukra is sikerült átadni néhány cso-
magot. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segıt́ett 
ennek megvalósıt́ásában!  
„Másokat	megajándékozni	akkor	a	legértékesebb,	ha	azt	
halkan	és	önzetlenül	tesszük.”	-	Daniel	Gottlieb
O� vodánk nevelőtestülete hisz abban, hogy erre a jövő-
ben is képesek leszünk!										Tóth	Leila	óvodapedagógus

Adománygyűjtés	az	óvodában

Zádori	Imre
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O� römmel adjuk tudtul a kedves szülőknek, hogy megérkezett a Szerzői jogvédőktől az Iskolabál után �izeten-
dő számla, aminek ki�izetése után a Bál tiszta bevétele 530 000 Ft, melyet a Bordány I�júságáért Alapıt́vány 
az eddig gyűjtött 800 000 Ft-tal együtt a Takarékszövetkezetnél elkülönıt́ett számlán kezel az Iskola 
udvarának a felújıt́ására.
A Bordányi Baráti Körtől is kapott az Iskola 30 000 Ft támogatást, amit szintén erre a célra ajánlottak fel. 
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak céljaink 
megvalósı́tásához! Az eddigi támogatásokkal együtt ı́gy már         
1 360 000 Ft áll rendelkezésre, erre a célra.
A következő lépés, hogy megtervezzük a felújıt́ás lépéseit és költ-
ségeit, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk megtervezni és ki-
vitelezni a felújıt́ási munkálatokat, hogy gyermekeink nekik meg-
felelő környezetben lehessenek az óraközi szünetekben is.
A Bordány I�júságáért Alapıt́vány az 1%-os adófelajánlásokból,

Megtervezés	alatt	az	iskola	udvarának	felújítása	

A	Süni	csoport	ünnepi	hangulatú	könyvtárlátogatása

Sikeres	pályázat	könyvtárfejlesztésre	
A 2018/2019-es tanévben iskolánk eredményesen nevezett a Bendegúz Gyer-
mek- és I�júsági Akadémia Alapıt́ványa által kiıŕt könyvtárfejlesztési pályá-
zatra, amelyen 85 általános iskola vett részt és közülük 20 intézmény nyert. A 
gyerekek kedvenc olvasmányait tartalmazó könyvcsomagot a Könyvmolykép-
ző Kiadó ajánlotta fel. Tanulóink 50.000 Ft értékű könyveknek örülhetnek, 
melyből az iskolai könyvtárban szemezgethetnek januártól.

O� szi látogatásunkkor ıǵéretet kaptunk és adtunk egy újabb könyvtárlátogatásra. Eljött a várva várt nap. Nem 
ismeretlen helyre mentünk, de izgalommal készültek a gyerekek. Már ismerősként, mégis visszafogottan kö-
szöntötték most is a felnőtteket, amint beléptünk a Faluház ajtaján.

E� va néni már az előcsarnokban fogadott bennünket, mosolyogva, 
szeretettel. A könyvtárszobába lépve kellemes meglepetésben volt 
részünk. Karácsonyi dıśzıt́és tette meghitté a szoba hangulatát a 
könyvek jellegzetes illata mellett. Karácsonyi �igurák, szaloncukor 
az asztalon. Hogy még kellemesebb legyen a hangulat, E� va néni át-
rendezte a gyerekek számára a szobát. A puha szőnyegen minden-
felé puha „mesepárnák” hevertek. Természetesen a babzsákfotelt is 
birtokba vehették. A párnákra kényelmesen letelepedve, érdeklő-
déssel hallgatták E� va nénit, aki a Hópihe karácsony c. könyvből 
olvasta fel Schmidt Egon: Karácsony az erdőben c. meséjét. Az álla-

tok iránti szeretetről, gondoskodásról szóló mesét odaadással �igyelték, hallgatták a gyerekek. E� va néni kér-
déseire a mese után ügyesen, kerek mondatokban válaszoltak, beleszőve, kiegészıt́ve saját gondolataikkal, 
tapasztalataikkal, élményeikkel az állatokról, azok gondoskodásáról. A beszélgetés ráterelődött az otthoni 
karácsonyra, a szeretet ünnepére is. Kedves élményeiket osztották meg E� va nénivel. 
Természetesen a könyvek nézegetése, lapozgatása sem maradt el, a kedves mese�igurákkal való játszás mel-
lett. Kedvük szerint válogathattak a mese-, és gyermekeknek szóló természettudományos könyvek között. 
Csillogó tekintetük mindennél többet elárult a könyvek iránti szeretetükről, az őszinte gyermeki kıv́áncsi-
ságról. Vidám fényképezkedés zárta az élményekkel teli könyvtárlátogatásunkat. E� va néni meglepetés sza-
loncukor ajándékát szeretettel köszönték meg a gyerekek.
Békés, boldog ünnepeket kıv́ánva köszöntünk el, ıǵéretet téve egy következő látogatásra is.
   																Apraja-falva	Süni	csoportos	pajtásai,	Marótiné	Erika	és	Macsekné	Mesi	óvónénik

pályázatokból támogatta Iskolánkat. Decemberben hordozható hangosıt́ással, egerekkel, billentyűzetekkel, 
aktıv́ hangfalakkal támogatta az oktató-nevelő munka eredményesebbé tételét.
2019.01.07-én és 2019.01.28-án Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadásai a Szülők Iskolája program-
sorozat keretében szintén az Alapıt́vány támogatásával valósultak / valósulhat meg. Köszönjük az Alapıt́-
ványnak és a Faluháznak a támogatásukat!    																						Ocskó	Zoltán	/	intézményvezető
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A január 28-i héten lesznek a művészeti iskola félévi hangszeres vizsgái. Pontos időpontot a tanároktól 
kapnak a gyerekek.
Február 13-án területi Kazinczy-verseny lesz Mórahalmon, ahová a felsős évfolyamok legügyesebbjei 
vesznek részt.
A félév utolsó tanıt́ási napja január 25. péntek.
Az első féléves művészeti térıt́ési dıj́ak be�izetésére továbbra is az iskolatitkárságon van lehetőség! 

Ezt vallja és hirdeti Uzsalyné Pécsi Rita, aki családjával Pécsen él, négy gyermek édesanyja, művészetpeda-
gógus, tanár és neveléskutató. E� rdeklődésének középpontjában az érzelmi intelligencia kutatása áll. Legfon-
tosabb feladatának azt tartja, hogy előadásaival az életre neveljen. O� nnevelési, életvezetési előadásaival járja 
az egész országot.
„Az oktatás szinte minden szintjén dolgoztam; óvodát, iskolát alapıt́ottam és vezettem; egyetemen általános 
módszertant oktattam leendő tanároknak; tankönyvet, taneszközöket ıŕtunk édesapámmal; művészetpeda-
gógiából doktoráltam… Jelenleg a felnőttképzésben dolgozom pedagógiai vezetőként,… azzal foglalkozom, 

hogyan tanıt́sunk-neveljünk úgy, hogy 
ne csupán ismereteket, hanem életet 
alakıt́ó tudást és tapasztalatot adjunk át.
Legkeményebb iskola a családom, ahol 
4 gyereket nevelünk. Itt ugyanis nem 
lehet mellébeszélni, ez nem tanterem, 
vagy elő-adóterem, hanem maga az 
E� let.” A nevelés az E� let szolgálata” – ezt 
vallom, ennek módjait kutatom, kere-
sem feleségként az önnevelésben, 
anyaként, tanárként és pedagógiai ku-
tatóként is.
Mindezt leghitelesebben és legeleveneb-
ben a Schönstatt nevelési mozgalom ala-
pıt́ójánál, Kentenich atyánál találtam 
meg.”
Uzsalyné Pécsi Rita 2019 januárjában 

kétszer is Bordányba látogat a Bordány I�júságáért Alapıt́vány nyertes pályázata révén: 7-én és 28-án 17 órá-
tól. A Szülők Iskolája előadás-sorozat első előadásában a kisiskoláskor, a másodikban pedig a kamaszkor 
érzelmi hátterét világıt́ja meg. Segıt́ a szülőknek megérteni gyermeküket és „használati útmutatást” is ad 
ezekhez az életszakaszokhoz.
E� rdemes előadását meghallgatni szülőként, pedagógusként és nagyszülőként is! Az előadás ingyenes, min-
den érdeklődőt szeretettel várunk a Faluház dıśztermében!        																	Lippai	Judit

Az országos Bendegúz Tudásbajnokság Tehetségtámogató Osztály 
elismerését és serlegét érdemelte ki a bordányi iskola 5. osztálya. 
Az országban összesen a 274 versenyző osztályból, csak 38 osz-
tály kapta meg a dıj́at. Csongrád megyében a bordányin kıv́ül még 
egy serleg érkezett: a szegedi Ságvári Endre SZTE Gyakorló Gim-
názium és A� ltalános Iskolába. Azok az osztályok nevezhettek a ser-
legért, ahol az osztály létszámának legalább fele részt vesz a tehet-
séggondozó versenyen legalább egy tantárgyból. Az 5. osztályosok 
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, angol és természet-
ismeret tantárgyakból versenyeztek. Köszönjük a felkészıt́ő taná-
rok munkáját és a szülők támogatását!        Fodorné	Kálmán	Szilvia                                                                                                           

Országos	elismerő	serleget	érdemelt	ki	az	5.	osztály	

„A	nevelés	az	Élet	szolgálata”	-	előadás-sorozat		
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Miért is érdemes a bordányi katolikus bálon részt venni?
Először is azért, mert közösségi program. Milyen sokszor pa-
naszoljuk, hogy nincs időnk találkozni ismerősökkel, rokonok-
kal. 
Aztán azért, mert pihenhetünk, szórakozhatunk és kikapcso-
lódhatunk. Ezért nem kell messzire utaznunk. Magunk mö-
gött hagyhatjuk a fárasztó hétköznapokat... E� s ennyit igazán 
megérdemlünk, vagy nem? 
Hıv́juk el rokonainkat, barátainkat is!

December 24-én templomunkban nyıĺt meg 
a Bordányi Adventi Kalendárium utolsó ab-
laka. Milyen szép és méltó lezárása volt ez 
Adventnek, és egyben indıt́ása a karácsonyi 
időszaknak épp Szentestén! Kilenc órakor 
kezdődött a hittanosok karácsonyi pásztor-
játéka E� lővé tettél cıḿmel. Következzen né-
hány gondolat azoknak az érzéseiből, gon-
dolataiból, akik részesei lehettek az előadás-
nak: nagyon tetszett, ahogy a szereplők ját-
szottak. Hibátlanul tudták a szövegüket, ez-
által ők maguk is és a közönség is mélyeb-
ben át tudta élni a történetet. 
Köszönjük azt a sok munkát mindenkinek, 
ami az előadás mögött van. Mindig nagy 
örömmel tölt el, ha ennyi gyereket látok a 
templomban. Számomra ez az este különö-
sen nagy élményt jelentett, hiszen egy gyer-
mekem pásztor volt a darabban, két gyer-
mekem énekelt, a negyedik pedig az ölem-
ből nézte az előadást. Az „éjféli mise” tette 
teljessé ezt a nagyon szép estét legfonto-
sabb üzenetével: ma született a Megváltónk, 
az U� r Jézus Krisztus.

December 31-én volt templomunkban a ha-
gyományos hálaadó ünnepi szentmise. Jó al-
kalom ez mindannyiunk számára, hogy ilyen-
kor átgondoljuk, mit adott az elmúlt eszten-
dő, és hálát adjunk: sikerekért, örömökért, 
megvalósı́tott tervekért, de a gondokért, 
megpróbáltatásokért is, mert úrrá tudtunk 
lenni rajtuk, mert el tudtuk viselni a ránk 
mért terheket. 
Hálát adtunk egyéni életünk eseményeiért, 
történéseiért, de hálát adtunk egy a közös-
ségünk életében igen jelentős munka befe-
jezéséért is: lezárult a Plébánia épületének 
felújıt́ása. Mindannyian tudjuk, mekkora je-
lentőségű esemény ez. Különösen tudják ezt 
azok, akik valamilyen módon részesei vol-
tak ennek a több éven át tartó munkálatnak: 
akár a pályázat lebonyolıt́ásával, akár ado-
mányokkal, akár szervezéssel, irányıt́ással, 
a munkálatok összehangolásával, akár �izi-
kai munkával, akár imáikkal, hogy sikerül-
jön…
A következő időszakban sem pihenhetünk: 
a drónnal készült felvételek is mutatják, de 
szemmel is jól látható, hogy égetően szüksé-
ges a templom toronysisakjának felújıt́ása.
A IV. Bordányi Jótékonysági Bálból befolyt 
összeg is erre a célra lesz ráfordıt́va. 

„Jó	alkalom	lehet	a	házszentelés	a	család	és	a	plébános	baráti	ta-
lálkozására.	A	pap	ilyenkor	más	emberként,	„emberként”	is	meg-
mutatkozhat,	és	ő	is	közelről	találkozhat	egy	keresztény	család	
valóságával.	A	lelkipásztor	számára	fontos	érintkezési	felület	
ez	a	családokkal,	melyek	az	Egyház	legalapvetőbb	sejtjei,	Isten	
szolgája	pedig	annak	megerősítését	hozza	a	családok	számára,	
hogy	fontos	szerepe	van	a	nagyobb	közösség	egészében,	és	az	
Úr	szeretettel	törődik	az	otthonnal.	A	családegyház	kapcsolata	
erősödik	a	plébániaegyház	nagyobb	közösségével.	A	közös	ima,	
amelyben	az	erényes	családi	életért	és	a	gonosz	cselvetéseinek	
távoltartásáért	is	könyörgünk,	már	megteremti	azt	a	légkört,	
hogy	Isten	lakást	vesz,	és	működik	közöttünk.”
	 	 	 																Fehérváry	Jákó	bencés	szerzetes
Egyházközségünkben február 8-a és 17-e között zajlanak a 
házszentelések. Időpontokat egyeztetni Dr. Janes Zoltán plé-
bánosnál lehet. (Tel: +36 20/823-2502)

Egyházi	Karácsony

A	2019-es	Újév/	Új	év

Házszentelések	februárban
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A percek puhán alvadnak el,
horizontra folyik a vézna Nap.
Gyérül a fény, foszlik az élet,
alkonyi égre csordul száz vérpatak.

Hűs csillagokat könnyez a Hold,
a megkövült idő felett kerengve
koromfekete óceán ölén
az éj fehér álmot sző szememre.

Szıv́em helyén tágas űr lebeg,
s üres mellkasom  hideg horpaszán
fagy sikolt, és szikrázó  jégikon
hótollán dideregve tovaszáll.

A fényben fogant remény elbukik,
a földre hull újra és újra,
ibolya- ajka tavaszt suttog
zöld erdők mélyén megbújva.

Vágyom csókját, lágy ölelését,
gyöngykönnyeit langy hajnalokon,
frissen lüktető szelıd́  mosolyát
az ébredező szürke házfalakon.

De csikorogva ropog  még a tél
pernyéje hull rám, s meddő kéjjel
mezıt́elen lelkemmel játszik,
s fagykezével motoz minden éjjel.

Bordány, 2019 január 7.

Zádori-Molnár	Ágoston
Téli este

Apróhirdetés:	Eladó daráló (14 kalapácsos), 
tartály (11 hl-es), palántázó, utánfutó, cirkula 
(380V, 40cm-es lap), bútorok. Érdeklődni: 
Király Zoltán, Bordány Béke dűlő 8., (gépek) 
30/445-4262  vagy (bútorok) 30/428-5998.

Születés

Benedek (Undi István és Gyémánt Ildikó); Szofia (Hegedűs 
Ádám és Bogár Adrienn); Emma (Zádori Tamás Antal és 
Sutka Emese); Adél (Tari Levente és Palotás Zsuzsanna); 
Tekla (Avramucz Péter Mihály és Maróti Katinka) 

November	és
december
havi	demográfia

Házasságkötés

Hornyák Csaba és Vadász Alexandra

„A	szívem	olyan,	mint	egy	nyitott	könyv.
Nyitva	van	mindenki	előtt,
de	egyedül	csak	te	lapozhatsz	bele,
mert	álmaim	veled	vannak	tele.”

„Én	megóvlak,	megvédelek
s	nem	kell	más,	csak	szereteted.
Lelked	tiszta,	láttam	rögtön,
boldog	leszel	itt	a	Földön!”

Halálozás
„Véget	ért	egy	út,	az	életnek	útja,
elmentél	tőlünk	egy	hideg,	rideg	útra.
Égjen	most	itt	minden	gyertya	a	te
emlékedre,	ígérjük,	nem	feledünk,
őrzünk	egy	életre.”
Soós Antal (1937.), Fórizs Mihály (1961.), Mészáros Károly 
Imre (1941.), Hegedűs Istvánné (1922.), Török Gyuláné 
(1924.), Zádori Nándorné (1935.), Fehérvári Mihályné 
(1949.), Makoviczka Barbara Szilvia (1978.)

Kedves Gyerekek! A Faluház és Könyvtár rajpá-
lyázatot hirdet a farsangi időszak jegyében. A 
rajzpályázat témája: „Itt a Farsang, áll a bál”.
Ami eszetekbe jut a farsangról rajzoljátok vagy 
fessétek le, majd 2019. febru-ár 8-ig juttassá-
tok el a Faluház infópultjához. A rajzokat három 
kategóriában várjuk tőletek: óvodás, iskola 
alsós és iskola felsős kategóriákban. Műveitek 
hátuljára kérjük feltüntetni a neveteket, 
osztályotokat. A rajzokat hozzáértő zsűri fogja 
értékelni, majd a Faluházban február 15-én pén-
teken dıj́azza a kategóriák első három helye-
zettjét. Rajzra fel!

Kedves Olvasóink! A Faluház és Könyvtár az új évben is 
várja O� nöket sok új könyvvel, rendezvénnyel, programmal, 
változatlan nyitva tartással. 
Bárkivel előfordulhat, hogy elfelejti visszahozni a könyvtá-
ri dokumentumokat. Kérjük keresse meg O� n is polcán a 
lejárt határidejű könyvtári könyveit és hozza vissza könyv-
tárunkba. Köszönjük, hogy gondol arra, hogy másnak is 
szüksége lehet az O� nnél maradt művekre.

Szeretnénk O� nöket meg-
örvendeztetni azzal a 
hıŕrel, hogy Márta Zol-
tán bordányi lakosunk 
Kaboson cıḿmel megje-
lent verseskötetét 2 pél-
dányban könyvtárunk-
nak ajándékozta.

A klasszikus verseket tartalmazó kötet kellemes kikapcso-
lódást ıǵér olvasóinak.
Köszönjük Zoltánnak a könyveket!

Farsangi	rajzpályázat

Idén	is	várja	könyvtárunk

10| Bordányi Napló           



Bordányi Napló | 11           

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
február 5.; február 19.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
február 12.; február 26.

Könyvtári	felolvasóest	
2019. február 13-án, szerdán 16 órai kezdettel a Fa- 
luház Községi Könyvtárában felolvasóestet szerve-
zünk, ahová meghıv́ott vendégként ellátogat hozzánk 
az U� llési I�rói Klub. Várunk szeretettel minden iro-
dalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és 
hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthes-
sünk egy kellemes estét.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
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Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland, 
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Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat 
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Elvétve	felhős

Elvétve	felhős Felhős

Átalakításokon	megy	át	az	i�júsági	információs	pont
A Bordányi I�júsági Információs Pont (biip) sajnos munkaerőhiány miatt 2018 ősze óta zárva tart, csak egy-
egy rendezvényre, neves alkalomra nyitja meg kapuit a helyi �iatalok előtt. Természetesen ezen szeretnénk 
változtatni és újra megtölteni a biip-et gyerekekkel és 
programokkal. Tavaly ősszel a Bordányi Gyermek- és If-
júsági O� nkormányzat testülete kidolgozta a folyamatot, 
mellyel újra megnyithatjuk a közösségi teret és elkezdő-
dött a munka. Ennek néhány mozzanatát már láthatták 
Instagram és Facebook-oldalunkon.
December végén felfestettünk egy táblát a biip egyik fa-
lára, melyre a gyerekek krétával rajzolhatnak. A munka 
nagy része azonban ezekben a hetekben zajlik. A biip 
egyik fele átrendezésre kerül, előtte azonban laminált padlót fektettünk le a kopott, 15 éves szőnyeg helyére, 
illetve falfestésre is sor került. Ezek mellett új eszközöket és játékokat is fogunk vásárolni, valamint a meglé-
vőket javıt́juk. A laminált padló egy részét Bordány Nagyközség O� nkormányzatától kaptuk, ıǵy szerencsére 
nem kellett sokat vásárolnunk. Az alapanyagok szállıt́ ásában Lovai Misi bácsi állt rendelkezésünkre, a padló 
lerakásában Mészáros Norbert, Kusza tag segıt́ett aki szabadidejében burkolta le a biipet, a falak festését az 
i�júsági önkormányzat képviselői végezték. Köszönjük a segıt́séget!
E� rdemes lesz követni minket a közösségi oldalakon, ugyanis sok részletet tudhatnak meg a biip átalakulásá-
ról és a pontos nyitás dátumát is ott fogják megtudni. 																																									Lajkó	Bálint	i�júsági	polgármester

5°C
0°C

Elvétve	zápor

Elvétve	zápor
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Elrajtolt	a	Start	2019	Kupa
A	női	U18	mellett	az	U12,	U13	és	az	U19	is	pályára	lépett	

Az elmúlt évekhez hasonlóan január első hétvégéjén már az utánpótlás 
labdarúgóké volt a terep a megújult Sportcsarnokban. A Bordány 
Sportkör szervezésében megvalósuló Start 2019 Kupa közkedvelt ese-
ménnyé vált a sportegyesületek körében, sok-sok kiváló utánpótlás 
műhely választja év eleji erőfelmérőnek megmérettetésünket. „A	leg-
fontosabb	az,	hogy	a	gyerekek,	fiatal	focisták	sok	ilyen	tornán	tudjanak	
részt	venni.	Ezért	is	kezdtük	el	hat	évvel	ezelőtt	ennek	az	eseménynek	a	
megszervezését.	Próbálunk	minden	olyan	dolgot	megoldani,	véghez	vin-
ni,	ami	a	nagyobb	tornákra	jellemző,	pontosan	azért,	hogy	még	vonzób-
bá	tegyük	ezt	a	sportágat.	Természetesen	ez	nem	menne	csapatmunka	
nélkül,	ezúton	is	köszönöm	mindenkinek	a	munkáját,	aki	egy	apró	segít-
séggel	is	hozzájárul	ahhoz,	hogy	meg	tudjuk	rendezni	ezt	a	tornasoro-
zatot”	-	mondta el Kiss-Patik	Péter, a Bordány Sportkör elnöke.
Jelenleg négy eseményen vagyunk túl. Időrendben haladva január 5-én 
az U12-es korosztály, majd egy nappal később a női U18 lépett pályára. 
Január 12-én az U13-as gárdáké, míg a következő nap az U19-eseké 
volt a terep. Az eredmények részletezése nélkül elmondható, hogy re-
mekül szolgálta csapataink felkészülését a program! Hétvégén, január 
27-én, vasárnap az U17-es csapatok mérkőznek majd meg. Az eddigi 
eredmények, fotók megtekinthetőek a facebook.com/bordanysk olda-
lon, ugyanitt a hétvégi menetrend is elérhető.

Elindult	a	BSK	TV	
Videós	összefoglaló	a	neten

Január 16-án, szerdán jelentke-
zett első adásával a BSK TV. A klub 
mindennapjait ezentúl háromhe-
tente videós hírösszefoglaló for-
májában is bemutató tévé első 
teszt műsorában a Start Kupákról 
lehet zenés anyagot megtekinteni, 
illetve Retek Flórián utánpótlás-
edzőt kérdeztük az eddigi tornák 
tapasztalatairól és a közeljövő te-
endőiről. Az első visszajelzések 
eddig pozitívak legújabb kezde-
ményezésünk kapcsán, négy nap 
alatt több, mint ezren tekintették 
meg a facebookon és a youtube-on 
elérhető összefoglalót! A készítők 
már hozzáláttak a következő, 
február 6-ai adás készítésének, 
reméljük, hogy Önt is már akkor 
nézőink sorában tudhatjuk!

Múlt hét óta már megvásárolható 
a Faluházban egyesületünk legú-
jabb és az évszakhoz remekül illő 
szurkolói terméke a BSK felirattal 
ellátott sapka. Az akciósan most 
1499 Ft-os áron beszerezhető ter-
mék megvásárlásával az egyesület 
működéséhez is hozzá tud járulni 
a vásárló. A saját célra vagy aján-
dékként is megvásárolható termé-
kek sora tovább bővül, ugyanis ha-
marosan bemutatásra kerül a BSK 
kapucnis pulóver is. 

U12

Női U18

U13

U19

Nemzetközi	tornát	nyert	az	U13-as	csapat	Adán		

Az elmúlt évekhez hasonlóan január első hétvégéjén már az utánpótlás 
labdarúgóké volt a terep a megújult Sportcsarnokban. A Bordány 
Sportkör szervezésében megvalósuló Start 2019 Kupa közkedvelt ese-
ménnyé vált a sportegyesületek körében, sok-sok kiváló utánpótlás 
műhely választja év eleji erőfelmérőnek megmérettetésünket. „A	leg-
fontosabb	az,	hogy	a	gyerekek,	fiatal	focisták	sok	ilyen	tornán	tudjanak	
részt	venni.	Ezért	is	kezdtük	el	hat	évvel	ezelőtt	ennek	az	eseménynek	a	
megszervezését.	Próbálunk	minden	olyan	dolgot	megoldani,	véghez	vin-
ni,	ami	a	nagyobb	tornákra	jellemző,	pontosan	azért,	hogy	még	vonzób-
bá	tegyük	ezt	a	sportágat.	Természetesen	ez	nem	menne	csapatmunka	
nélkül,	ezúton	is	köszönöm	mindenkinek	a	munkáját,	aki	egy	apró	segít-
séggel	is	hozzájárul	ahhoz,	hogy	meg	tudjuk	rendezni	ezt	a	tornasoro-
zatot”	-	mondta el Kiss-Patik	Péter, a Bordány Sportkör elnöke.
Jelenleg négy eseményen vagyunk túl. Időrendben haladva január 5-én 
az U12-es korosztály, majd egy nappal később a női U18 lépett pályára. 
Január 12-én az U13-as gárdáké, míg a következő nap az U19-eseké 
volt a terep. Az eredmények részletezése nélkül elmondható, hogy re-
mekül szolgálta csapataink felkészülését a program! Hétvégén, január 
27-én, vasárnap az U17-es csapatok mérkőznek majd meg. Az eddigi 
eredmények, fotók megtekinthetőek a facebook.com/bordanysk olda-
lon, ugyanitt a hétvégi menetrend is elérhető.

További részletek: www.bordanysk.hu

Sapka	is	vásárolható	
Új	termékkel	bővült	a	paletta
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