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25%-kal	csökken	idén	a	kommunális	adó	mértéke
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának 
képviselő-testülete február 14-én  tartotta 
2019. évi első rendes ülését a Bordányi Fa-
luházban. Tanács Gábor polgármester el-
sőként beszámolt a két testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről, polgár-
mesteri döntésekről és külön tájékoztatta 
a helyi honatyákat a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. Külön kiemel-
te, hogy a helyi takarék�iók megszűnése 
miatt egyre több pénzintézet lát lehetősé-
get a bordányi ügyfelek megszólıt́ásában. 
Az önkormányzat és a számlavezető pénz-
intézet K&H Bank Zrt. között is folyama-
tosan zajlanak a tárgyalások annak érde-
kében, hogy helyben is, megfelelő körülmé-
nyek között, szıńvonalas szolgáltatást le-
hessen igénybe venni. Ennek első lépése-
ként már beszámolt arról, hogy az már biz-
tos, hogy a K&H Bank egy új automatát fog 
kihelyezni Bordányba, de ez mellett zajla-
nak a tárgyalások arról is, hogy milyen fel-
tételek mellett lehet időszakosan kihelye-
zett ügyfélnapokat tartani annak érdeké-
ben, hogy az idősebb, nyugdıj́as korosztály-
nak vagy az elektronikus ügyintézést még 
jelenleg kevésbé ismerő lakosoknak ne 
kelljen utazniuk, vagy egy buszból intézni 
ügyeiket. Döntöttek a képviselők a talajter-
helési dıj́ módosıt́ásáról, valamint a ma-
gánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendeletet is felülvizsgálták a képviselők. 
Az elfogadott rendelet értelmében ezen-
túl 25%-os kedvezmény jár minden adóa-
lanynak ebből a közteherből, aki vállalja, 
hogy a továbbiakban az önkormányzat irá-
nyába elektronikus kapcsolattartást vá-
laszt és be�izetéseit nem készpénzben, az-
az utalással, bankkártyával, vagy ATM-en 
keresztül teljesıt́ i. A döntés az mellett, hogy 

pozitıv́an ösztönzi a helyi adó�izetőket az elektronikus ügyinté-
zésre a Polgármesteri Hivatal részéről idő- és költségmegtaka-
rıt́ással is jár, hiszen ezentúl kevesebb csekket kell például le-
gyártani, a felmerülő adminisztráció költségek is minimalizál-
hatóak. A bordányi családok a következő napokban értesülhet-
nek majd a kedvezmény igénybevételének pontos szabályairól. 

E� rtékelésre kerültek a civil szervezetekkel, egyesületekkel kö-
tött megállapodások és elfogadásra került a 2019. évi helyi kez-
deményezések támogatása is. Jóváhagyták a képviselők az ez 
évi közfoglalkoztatási tervet, az ülés legfontosabb napirendje-
ként pedig a 2019. évi költségvetését tárgyalták és fogadták el 
egyhangúlag a testület tagjai. A nagyközség önkormányzatá-
nak ez évi költségvetésének főösszege 702 millió forint, az el-
múlt évek takarékos és racionális gazdálkodásának köszönhe-
tően ismét hiány nélküli büdzséből gazdálkodhat a település. A 
jelenleg is futó pályázati programok mellett a költségvetésben 
helyet kaptak a korábban már meghatározott fejlesztési irányok-
ra szánt keretek, amelyek biztosıt́ják azt, hogy újabb beruházá-
sok is megvalósulhassanak. A testületi tagoknak fontos döntést 
kellett hozniuk az „O� s-Bordány régészeti park és szarmata falu-
rekonstrukció” beruházás tárgyában. Itt új közbeszerzési eljá-
rás megindıt́ása fog történni, a tavaszi időszakban várhatóan ez 
a fejlesztés is útjára indulhat. Elfogadásra került az idei közbe-
szerzési terv, beszámoló hangzott el a települési értéktár bizott-
ság tevékenységéről is. A képviselő-testület legközelebb rendes 
ülésen március 28-án ülésezik.
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A települési szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok (4 fő) szavazásának lebo-
nyolıt́ására a 001. számú szavazókört ki-
jelölöm.” 2/2019.(II.11.) „A Bordányi He-
lyi Választási Iroda vezetőjeként megál-
lapıt́om, hogy Bordány Nagyközségben a 
2019. évi helyi önkormányzati képviselők 

Bordány Nagyközség Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda ve-
zetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.) rendelkezései alapján a körzetek felülvizsgálata, illetve a 
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása során megválasztható képviselők számá-
nak megállapıt́ása tárgyában határozatot hozott.
1/2019.(II.11.) „Bordány Nagyközség közigazgatási területén 
működő szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, 
a szavazóhelyiségek cıḿét felülvizsgáltam és megállapıt́om: 
Szavazókörök száma: 3.
1. számú szavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymen-
tes): Arany János utca, Bartók Béla utca, Beltelek utca, Benke 
Gedeon utca, Erkel utca, Hunyadi János tér, Kossuth utca, Köl-
csey utca, Liszt Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Móra Fe-
renc utca, Park tér, Pető�i utca, Szent István tér, Tessedik Sámuel 
utca. Választópolgárok száma: 894 fő.
2. számú szavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymen-
tes): Alkotmány tér, Bem utca, Deák tér, Dózsa tér, Dudás utca, 
E� pıt́ő utca, Honvéd utca, Jókai utca, József Attila utca, Juhász 
Gyula utca, Kistemplomtanya tér, Október huszonharmadika 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi utca, Teréz utca, Toldy 
utca, U� rhajós utca, Virág utca, Zákányszéki út. Választópolgárok 
száma: 894 fő.
3. számú szavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymentes): 
Akác sor, Béke dűlő, Bordány dűlő, Dió sor, Fenyő sor, Gesztenye 
sor, Liliom köz, Mandula sor, Mező dűlő, Mogyoró sor, Orgona 
köz, Platán sor, Seregélyes dűlő. Választópolgárok száma: 901 fő.

és polgármesterek általános választása 
során az egyéni listás választási rendszer-
ben Bordány nagyközségben megválaszt-
ható önkormányzati képviselők száma: 6 
fő.”
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy 
a határozatok teljes szövege a Bordányi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
valamint a www.bordany.com honlapon 
elérhető.	 	Dr.	Fodor	Ákos	/	HVI	vezető. 

Képviselői	és	polgármester	választási	tájékoztató

Az	Üllési	Írói	Klub	vendégeskedett	a	felolvasóesten
A Faluház Községi Könyvtárában megrendezésre került a februári felolvasóest, melynek vendégei voltak az 
U� llési I�rói Klub ıŕói és a klub vezetője Dr. Nyáriné Tajti Anna. A rendezvényt a bordányi Borostyán Dalkör Ta-
vaszköszöntő éneke nyitotta meg, melyet a szép számmal megjelent közönség nagy tapssal jutalmazott. A 
vendégek részéről Dr. Nyáriné Tajti Anna beszélt a 2016. 10. 03-án megalakult I�rói Klub munkájáról, céljáról, 

a klub tagjairól, a 2017-ben megjelent Antoló-
giáról, melyben versek, novellák, valós törté-
netek szerepelnek. A klub tagjai Juhász Sándor, 
Seres Lajos, S. Dudás Mária, Szabó Piroska, 
Szabó László, Fodor Antal felolvasásában meg-
ismerhettük műveiket, melyek sokszor mosolyt 
csaltak a hallgatóság arcára.
Hunyadvári Istvánra emlékeztünk, O�  sajnos 
már nem lehet közöttünk. Az elmúlt években 
többször is üdvözölhettük Bordányban, saját 
előadásában hallhattuk ıŕásait.
Száz éve 1919. január 27-én Budapesten halt 
meg Ady Endre a huszadik század egyik legje-
lentősebb magyar költője, rá emlékeztünk U� j 
vizeken járok cıḿű versével.  Zádori- Molnár

A� goston két új verse szintén ehhez a jeles alkalomhoz kapcsolódott.
Márta Zoltán bordányi szerző Kaboson cıḿű kötetéből a Csiszolatlan drágakő, A szeretet lángja cıḿű versek 
hangzottak el. Tóth Gusztáv saját verseit olvasta fel nagy átéléssel. Pető�i Sándor Tisza cıḿű költeménye után 
a Borostyán Népdalkör énekével zárult a felolvasó délután. A szıńvonalas műsort jó hangulatú kötetlen be-
szélgetés és egy kis vendéglátás követte. Következő felolvasóestünket 2019. március 13-án, szerdán 16 órai 
kezdettel tartjuk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.  



Hétfő

2019. január 26-án Bordányban került megrendezés-
re a Megyei Tollaslabda Diákolimpia, amelyen 45 ál-
talános és középiskolás tanuló mérettette meg ma-
gát. A tét nagy volt, hiszen korcsoportonként csak a 
legjobb 4 juthatott tovább a következő, területi fordu-
lóra. A bordányi csapatot 24 játékos képviselte, közü-
lük 14-nek sikerült megszerezni a továbbjutást je-

lentő helyek valamelyikét. A verseny hetén derült ki 
továbbá, hogy megkaptuk a Területi Döntő rendezé-
sének jogát, ıǵy helyben szurkolhatunk a csapatnak! 
Mindenkit szeretettel várunk március 9-én a bordá-
nyi sportcsarnokban! Az eredmények korcsoporton-
ként: II. lány: 2. Sándor Anna, 3. Frank Hanna, II. �iú: 
1. Sándor Bertalan, 2. Hődör Dávid Zalán, III. lány: 
Kovács Bernadett Nóra, III. �iú: 3. Mark William 
Mitchell, 4. Kádár-Németh Milán, IV. lány: 2. Nagy 
Beáta, IV. �iú: 1. Kovács Péter Attila, 2. Preda A� dám, 4. 
Fodor Márk, V. lány: 1. Bakacsi Nikolett, 2. Boronkai 
Fruzsina, 3. Vér Zsó�i

A Faluház és Könyvtár által meghirdetett „Itt a 
Farsang, áll a bál” cıḿű rajzpályázat eredménye a 
következők szerint alakult:
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helyezett: Kubala Nóra - 3.b osztály.
Iskola felsős kategória: I. helyezett: Nagy Natália - 6.a 
osztály; II. helyezett: Fülöp Tanács Fanni - 5. osztály; 
III. helyezett: Komjáti Tamara Melissza - 5. osztály.
A dıj́ak 2019. február 15-én pénteken a Farsangi dél-
után végén lettek átadva. Aki nem tudott részt venni 
az eredményhirdetésen, az a Faluházban átveheti a 
jutalmát. A művek a könyvtárban kerültek kiállıt́ ásra, 
ahol bárki megtekintheti őket a Faluház nyitvatartá-
si idejében.

A Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai nagy izgalommal 
készülődtek az év első nagy rendezvényére, a Far-
sangi Bálra. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangu-
latú, vidám délutánon szórakozhattak településünk 
szépkorú tagjai és meghıv́ott vendégeik. A dorozsma-
iak és üllésiek mellett idén első alkalommal köszönt-
hettük a röszkeieket a találkozón. Az O� nkormányza-
tunk vezetői és Zádori Imre bácsi is megtiszteltek min-
ket jelenlétükkel. Sorainkban köszönthettük Börcsök 
Roland faluházvezetőt és munkatársait. Nagyszerű 
zene mellett - melyet Kovács Gábor szolgáltatott - 

Megyei	Tollas	Diákolimpia

Rajzpályázat	eredményei

O� vodás kategória: I. helyezett: Lippai Zselyke - 
Méhecske csoport; II. helyezett: Rácz Hanna Beáta - 
Napsugár csoport; III. helyezett: Lévai Elizabet - 
Tücsök csoport.
Iskola alsós kategória: I. helyezett: Lehel Léna Maja - 
4.b osztály; II. helyezett: Takács Iza - 3.b osztály; III. 

Nefelejcs	farsangi	bálja

kezdődött a délután. 
A résztvevők csak egy rövid időre pihentek meg, 
amıǵ elfogyasztották a Vadgesztenye E� tterem által 
feltálalt ételt. A hangulatot mennyei italok fogyasz-
tásával fokozták, ami ilyen alkalmakkal elmaradha-
tatlan. A farsangi fánk mindenkinek nagyon ıźlett, 
mind el is fogyott! Az összejövetelt tombola akció szı-́
nesıt́ett, majd "új vendégek is" érkeztek, akik jó han-
gulatot teremtettek. Köszönjük nekik a vidám pilla-
natokat! Nagyon jól alakult a délután-esti program. 
Fáradtságunk ellenére azért sikerült összepakol-
nunk. Az előkészületekben nagy segıt́ségünkre vol-
tak a Faluház dolgozói, amit ez úton szeretnénk ne-
kik megköszönni. Illetve mindazoknak, akik bármely 
módon hozzájárultak rendezvényünk sikerességé-
hez.
Már most készülődünk a soron következő esemé-
nyünkre, a március 12-én megrendezésre kerülő nő-
napi bálunkra.	 	 	Szalai	Antal	klubvezető
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A� trobogott szıv́emen a szerelem,
száz piros nyomát lüktette vérerem.
I�jú voltam és álmodozó kamasz
vıǵan mosolygott, s megfojtott a tavasz.

Meghaltam. Milyen szép a halott 
testem!
U� veges szemmel, szürke szıv́vel 
fekszem.
Fáj az élet, elfáradtam, megpihenek,
lelkemet áhıt́ozzák vad istenek.

Koporsóm felett virágok és könnyek;
suttogott a gyász, de ismét csönd lett...
...Bűnöm a véres idő: megöregedtem,
óh Halál! Sötét lelkedbe szerettem!

Jégcsókod tüze perzseli fagyos számat,
eltörted zsenge melegét a nyárnak!
Elvetted a holnap szép ıǵéretét,
múlt árnyai futkároznak szerteszét.

E� lőnek vén, halottnak i�jú vagyok,
örök álmom vigyázzák pogány 
angyalok.
A vésett kő alá, verembe  bújva
kimúlva lettem szerelmes  újra.

Bordány, 2019. január 31.

Zádori-Molnár	Ágoston
Kései szerelem
(In memoriam Ady Endre)

Születés

Laura (Somodi Bence és Bálint Rebeka); Lilien (Farkas 
György és Vajgel Zita); Gréta (Ujvári Tamás Erik és Szilágyi 
Mirella)    
Helyesbítés: Emma (Zádori Antal Tamás és Sutka Anita)

Január	havi	demográfia

„Halkan	kopogtatott,	sírva	érkezett
EMBER	Ő
az	életet	nem	kérte,	kapta.
Valóra	váljanak	az	álmai
azt	akarja.

Óriásként,	felhők
közül,	félszegen
hajlok	rád	köszöntőn,
köszöntlek	e	földön,
pici	idegen!”

Halálozás
„Elmegyek,	mert	el	kell	mennem...	
Az	elválás	nagyon	nehéz...	belátom!	
Szólítottak,	nincs	mit	tennem...	
Isten	veled	földi	élet...	s	családom!

Elmegyek,	mert	el	kell	mennem...	
Hogy	elköszönni	sem	tudtam...	sajnálom,	
Tudjátok,	kiket	szerettem	
A	síron	túl	is	örökké...imádom!
	
Elmegyek,	mert	el	kell	mennem...	
Vár	rám	az	ismeretlen...	hosszú	álom	
Míg	éltem	szívem	és	lelkem	
Néktek	adtam...	hát	ne	fájjon	halálom.”

Kiss Péter (1951.); Pataki József (1956.); Kálmán Józsefné 
(1924.); Gyovai Mihály László (1943.)

Bordány Nagyközség O� nkormányzata évek óta nagy hangsúlyt és kiemelt �igyelmet fektet a megújuló energi-
aforrások használatára, a környezetkıḿélő megoldások népszerűsıt́ésére. Elmondható, hogy az elmúlt esz-
tendők sikeres projektjeinek és a még most zajló beruházásoknak is köszönhetően szinte mára már az ösz-

szes bordányi közintézmény napelemmel ellátott. Ennek kö-
szönhetően az épületektől függően nullára vagy egészen mini-
málisra csökkent a villamos energia felhasználása. Ez az mellett, 
hogy a település számára költségmegtakarıt́ással jár, jelentős 
szemléletformáló hatással is bıŕ az intézmény dolgozói és a helyi 
lakosság körében is, szerencsére egyre több bordányi család is 
él ezekkel az új tıṕusú lehetőségekkel.
Az Energiatudatos és Energiahatékony O� nkormányzat pályáza-
ta és dıj́a idén először nyıĺt meg a hazai önkormányzatok számá-
ra. A sikeres részvétellel fenntarthatósági védjegyek, cıḿek és 
dıj́ak nyerhetők, melyek a 2019. márciusi Dıj́átadó Gálán a Parla-
mentben, sajtónyilvános eseményen vehetők majd át. Bıźunk

Energiahatékony	önkormányzat	díjra	pályáztunk

benne, hogy a beadott pályázati anyagnak köszönhetően a nagyközségünkben eddig végzett, a zöld- és kör-
nyezetkıḿélő energiát alkalmazó projektjeinknek köszönhetően Bordány is a jó példák között szerepelhet, a 
döntést követően erről természetesen beszámolunk majd.
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Farkas	Zsóka	a	Százszorszép	mesemondó	versenyen
Farkas Zsóka 4. a osztályos tanuló nevezett a Százszorszép mese-
mondó versenyre, az Agórában. A megmérettetésre 2019. február 
1-jén, pénteken került sor, melyre édesanyja társaságában érkeztünk. 
A szervezők több korcsoport számára hirdették meg a versenyt, az 
óvodáskortól az általános és középiskolás generáción át egészen a 
felnőttekig. Közel százhatvan mesemondó jelentkezett. Két napon 
át hallgatta a zsűri a szebbnél szebb meséket. Egy kikötése volt: 
négy percbe bele kellett férnie az előadónak. Zsóka tizenegy negye-
dikes mesemondóval került egy idősávba az informatika történeti 
kiállıt́ ás helyszıńén, az Agóra harmadik emeletén. Kéttagú zsűri 
előtt mondta el a „Szegény ember aranya” cıḿű bukovinai székely 
népmesét.
Bátor kiállással, hibátlan szövegmondással, derűs előadást hallhat-
tunk tőle. Nemcsak ő érezte jól magát mesélés közben: kellemes 
perceket okozott a hallgatóságának is. A zsűri szakszerű értékelést 
mondott, és tovább bátorıt́otta a kis mesemondókat, hogy ne hagy-
ják abba a mesélést, mert a mesében nagy kincs rejlik.
A dobogóra nem állhatott fel, de legszebben ekkor adta elő meséjét. 
Nagy dicséret illeti.    			Sólyáné	Sárközi	Ágnes

Ingyenes	dietetikus	tanácsadás	a	helyi	iskolában
Bordány I�júságáért Alapıt́vány, mint az A� dám Jenő A� l-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit tá-
mogató alapıt́vány, az iskola vezetőségével egyeztetve 
pályázatot nyújtott be az EFOP-1.8.5-17. azonosıt́ószá-
mú Menő menzák az iskolákban – egészséges étkezést 
és életstıĺust népszerűsıt́ő programok pályázati kiıŕás-
ra.
A pályázat keretében ebben a tanévben rendelkezésre 
áll 1 fő dietetikus szaktanácsadás-konzultáció formájá-
ban a táplálkozási problémával küzdő, ételallergiában 
szenvedő gyermekek és szüleik számára, valamint a 
pedagógusok és a közétkeztetésben dolgozó szakembe-

reink számára csoportfoglalkozás megtartása dietetikai, ételallergia, anyagcserezavar, táplálkozási problé-
mák témakörökben.
Börcsök Nikolett dietetikus minden szerdán reggel 7:00 – 7:45 között a 7. teremben várja a kedves Szülőket, 
diákokat személyes konzultációra.

2019. január 28-án, a szegedi Radnóti Mik-
lós Kıśérleti Gimnáziumban hagyományo-
san megrendezett Szécsi Szilveszter Tehet-
ségkutató Biológiaversenyen 40 tanuló 
mérte össze tudását. Szegedi és Szeged 
környéki iskolák mellett az ország több 
pontjáról érkeztek versenyzők. A szıńvo-
nalas versenyen 1 óra állt rendelkezésre a 
gondolkodtató, logikai feladatok megoldá-
sára. Iskolánk 2 nyolcadik osztályos tanu-
lója nagyon szép eredményekkel tért haza: 
Heintz Petra 11. és Hődör Zoltán 13. helye-
zést ért el. Gratulálunk!
Felkészıt́ő tanár: Fodorné Kálmán Szilvia

Biológiaverseny	a	Radnótiban
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A második félévtől kezdődően a gyermekek tanulmányairól az elektronikus naplón keresztül is tájékozód-
hatnak a szülők. KRE� TA felhasználói azonosıt́ó kódokat a szülői értekezleteken átadtuk a szülőknek. 
Kérjük, akik nem vették át, azt mihamarabb tegyék meg a titkárságon. A papıŕ alapú tájékoztató füzet to-
vábbra is használatban marad.
Az első és második féléves művészeti térıt́ési dıj́ak be�izetésére szintén a titkárságon van lehetőség. 
Iskolánkban a Hit- és erkölcstan oktatásáról szóló tájékoztató napot tartunk 2019. március 6-án 16:15-től 
a 20-as teremben. Ezt követően a leendő első osztályosok szüleit tájékoztatjuk a 2019-2020-as tanévre va-
ló beiratkozás rendjéről, valamint az általános iskolai és az alapfokú művészeti iskolai kötelező és 
választható foglalkozásokról. A tájékoztató és szülői értekezlet teljes ideje alatt a gyerekek számára a ta-
nıt́ók felügyeletet és kreatıv́ foglalkozásokat biztosıt́anak.
A beiskolázás pontos idejét a Szegedi Tankerületi Központ később jelöli ki, várhatóan április közepén.
Március 14-én a hatodik osztályosok március 15-i műsorára kerül sor a Faluházban 10.30-tól. Sok szere-
tettel várunk minden érdeklődőt.
Március 19-én 14.15-kor a 10. teremben lesz a népdaléneklési verseny.

Az óvodai- és iskolai szociális segıt́és 2018. szeptember 1-jétől törvény által előıŕt kötelező feladattá vált 
minden közoktatási intézmény területén. Ezt a feladatot a Homokháti Szociális Központ által foglalkoztatott 
szociális segıt́ő látja el az intézményekben.
Intézményünkben Leiner Andrea hétfőnként 8.00-16.30 között lesz a segıt́ségünkre a 7. tanteremben.
Milyen problémával lehet a szociális segıt́őhöz fordulni?
Gyermekek részéről…
- beilleszkedési nehézségek; tanulási nehézsé-
gek, motiválatlanság; kon�liktus iskolatársak-
kal, pedagógussal; magatartási problémák;  ott-
honi feladatok, leckeıŕás problémák
Szülők részéről…
- rossz anyagi és lakáshelyzet, életviteli gon-
dok; intézménnyel kapcsolatos kommunikáci-
ós problémák; nevelési problémák; családon be-
lüli problémák: bántalmazás, válás, veszteség, 
anyagi nehézségek, alkoholfogyasztás, szerhasz-
nálat, szülők közötti veszekedés; szülő-gyer-
mek kapcsolata kon�liktusos
Pedagógusok részéről…
- jelzésekkel kapcsolatos ismeretek elmélyıt́é-
se;  a gyermekek veszélyeztetettségének korai 
felismerésében történő segıt́ségnyújtás
Ne feledjék! Forduljanak hozzá bizalommal!

2019. február 13-án területi Kazinczy-versenyt 
rendeztek Mórahalmon. Iskolánkból tovább-
jutott tanulók: Bálint Kálmán 5.o., felkészıt́ő ta-
nár: Hegedűsné Gyuris Katalin; Béres Dorina 6.a, 
felkészıt́ője: Hődör Zoltánné; Csillag Eszter 7.b, 
felkészı́tő tanár: Hegedűsné Gyuris Katalin; 
Gábor Zalán 8.o, felkészıt́ője: Lippai Judit.

	Kazinczy-verseny

Hétfőnkét	kérhet	segítséget	a	szociális	segítőtől



A	torony	megújítására	gyűjtöttek	a	Katolikus	Bálon
Immár 4. alkalommal volt alkalmunk megrendezni egyházközségünk jótékonysági katolikus bálját. Február 
2-án este a bordányi sportcsarnokban 250-en gyűltünk össze. Az est nyitánya az egyházközség házaspárjai-

nak előadásában bemutatott palotás volt. A korhű öl-
tözékben előadott tánc egy szép, álomszerű világba 
repıt́ett vissza mindannyiunkat. Olyan világba, ahol 
az emelkedettség, az elegancia, a kölcsönös tisztelet 
a mindennapok része volt, és amely hiszem - és érez-
tem, hogy egész esténket áthatotta. A tánc után a tem-
plom scholájának tolmácsolásában két megzenésı-́
tett vers következett. Majd a �inom vacsora elköltése 
után a hajnalig tartó mulatozást már csak az éjfélkor 
esedékes tombolahúzás, és a háromnapos gyulai pi-
henésnek, mint fődıj́nak átadása szakıt́otta meg. A
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reggel hat órakor megszólaló harangszó még néhányunkat a csarnok előtt ért... 
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a sok-sok munkát, akik hozzájárultak a bál sikeréhez, a 
résztvevőknek pedig köszönöm a tombolafelajánlásokat és a tombolaszelvények megvásárlását. Ezzel a bál 
nagyon fontos célkitűzését támogatták: a templom toronysisakjának felújıt́ását. Az összegyűlt mintegy 300 
ezer forint szép kezdete annak a gyűjtésnek, mely reményeink szerint a nyári hónapokban a torony megújult 
szépségéről tanúskodik majd. 	 	 	 	 	 	 	 								Dr.	Janes	Zoltán	plébános

Március 6. Hamvazószerda, a Nagyböjt kez-
dete, 17 órakor szentmise, a szentmise ke-
retében hamvazás.
A mai szokás szerint a hamut a hıv́ő hom-
lokára rajzolja a pap, vagy a fejére szórja, 
emlékeztetve, hogy porból vagyunk és por-
rá leszünk újra. Ez a nap szigorú böjt a 
római katolikus vallás szerint.

Nagyböjt	-	Keresztút Tiszta	szívet	teremts	bennem,	Istenem;	új	és	erős	lelket	önts	belém!
50. zsoltár
Könyörülj	rajtam,	Istenem!

Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésére és kereszthalálára 
emlékezve végigjárjuk és elmélkedjük a keresztutat, hogy erőt 
merıt́hessünk saját életünk megpróbáltatásaihoz, szenvedése-
ihez. Ezeken a napokon a 14 év felettiek nem fogyasztanak húst.
Nagyböjtben a Keresztutat péntekenként 16.15-től imádkozzuk 
a templomban: a rózsafüzér társulatért, a családokért, a karitász-
ért, a �iatalokért, a hittanosokért, a vándorevangélium közös-
ségért, az egyházközségért.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a templomokban március 24-
31. között. Plébániánk is bekapcsolódik a gyűjtésbe. Az adományokat a Szent Antal-oltárhoz helyezhetik el, 
vagy a sekrestyében adhatják át. Az élelmiszer csomagokat helyi családoknak juttatják el a Karitász csoport

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
március 5.; március 19.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
március 12.; március 26.

tagjai.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a va-
dászatról szóló 1996. E� VI LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004.(V.4.)FVM R. 14. § (2) be-
kezdése értelmében tájékoztatom az érintett földtulaj-
donosokat, hogy Bordány-Zákányszéki Földtulajdono-
sok Közössége (Joó Kálmánné Földtulajdonosi Közös-
ség Képviselője, 6795 Bordány, Zákányszéki út 28.) 
2019. március 20-án (szerda) 17 órakor földtulajdono-
si gyűlést tart a Bordányi Faluházban. Napirendi pon-
tok között szerepel: a levezető elnök, jegyzőkönyvve-
zető választása; beszámoló a 2018. évben végzett mun-
káról; pénzügyi beszámoló, döntés a haszonbérleti dı-́
jak ki�izetéséről. Amennyiben a gyűlés nem határo-
zatképes, úgy azt 2019. március 20. napján 17.30-kor 
összehıv́om. Joó	 Kálmánné	 földtulajdonosi	 közösség	
képviselője

Földtulajdonosi
közösség	tájékoztató
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A Faluház és Könyvtár valamint a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont több digitális eszközhasználatot 
fejlesztő tanfolyam megvalósıt́ását tervezi 2019-
ben is. 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csök-
kentése” program keretein belül tablet tanfolyamot 
hirdetünk a gödöllői Vezetőképző Akadémia Kft. 
közreműködésével. A hétköznapi tanfolyamok 2 hé-
tig, a hétvégi tanfolyamok 2 egymást követő hétvé-
gén zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 év közötti 
személyek vehetnek részt, akik nem állnak tanulói/ 
hallgatói jogviszonyban. A résztvevők elsajátıt́hat-
ják az okoseszköz (tablet) használatát, a képzés el-
végzéséről tanúsıt́ványt kapnak, illetve a képzés so-
rán használt tabletet a tanfolyam végeztével saját 
használatra megkapják. A 65 évnél idősebbeknek a 
„Digitalizáció az aktıv́ idősekért” program indult. A 
képzés célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők el-
sajátıt́sák az alapvető digitális eszközök magabiz-
tos használatát. A foglalkozások végére a résztve-
vők képesek lesznek interneten információkat ke-
resni, alapvető ügyeket intézni online, közösségi mé-
diát és videótelefonálásra alkalmas eszközöket hasz-
nálni. Amennyiben érdeklődik a képzések iránt, kér-
jük keresse kollégáinkat személyesen a Faluház in-
formációs pultjánál, telefonon a 62/588-516-os vagy 
a 30/965-0771-es telefonszámon.

Digitális	képzések
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Bordányban 1988-ban kezdte el működését a szo-
ciális intézmény, az akkori O� regek Napközi Ottho-
na (régi nevén: O� NO). Vezetője Horváth László mel-
lett Fehér Béláné gondozónői-, és nekem klubveze-
tői teendők ellátása volt a feladatunk. Voltak nagyon 
szép időszakok a szociális gondoskodás területén. 
Az egyik legszebb emlékem 2003-ban a kézimunka 
kiállıt́ ás volt. A rendezvényen készült régi fényké-
peket nézegetve úgy gondoltam, hogy szeretnék 
megemlékezni azon alkotó helyi emberekről, akik 
már nem lehetnek közöttünk a hozzátartozók által 
megőrzött munkáikon keresztül. 
Mindezek mellett szeretnénk bemutatni a jelenleg 
is alkotó intézményi klubtagok kézimunkáit, vala-
mint szıv́esen várjuk a 
bordányi alkotók jelent-
kezését, hogy megis-
mertethessük az érdek-
lődőkkel munkáikat. 
Az idei évben minden 
hónapban egy választott 
témakörben kiállı́tás 
kerül megszervezésre. 
A kiállıt́ ás első napján 
találkozhatunk az alko-
tókkal, betekinthetünk 
a kézimunka elkészıt́é-
sének  munkafázisaiba. 
Az első kiállıt́ ás január 
hónapban a mandalák-, a szıńek világát ismertette 
meg a résztvevőkkel, amıǵ februárban a kötés-, 
horgolás cıḿmel láthattak kiállıt́ ást az érdeklődők.
A kiállıt́ ás időpontjairól rendszeresen tájékoztatást 
adunk. A soron következő rendezvény időpontja: 
2019. március 20. (szerda) 10 óra. Témája: Hıḿ-
zések csodái. Helyszıń: ISZEK Bordány Szent István 
tér 1. További tervezett időpontok: Szalaghıḿzés, 
selyemfestés; harisnyatechnikák április 10-én; 
Gobelinek-, keresztszemesek május 15-én; Riseli-
ők június 19-én; papı́rhajtogatás július 17-én; 
Gyöngyfűzés világa, fa gravı́rozási technikák 
augusztus 14-én; Cukorvirág szeptember 18-án; 
Kerámiák, festészet október 16-án, Divatvarrás no-
vember 13-án; Foltvarrás december 11-én.  Kérem 
a helyi alkotókat, akik szeretnék bemutatni mun-

káikat keressenek meg személyesen hétköznapokon a 
szociális központ (ISZEK) telephelyi épületében (Bor-
dány, Szent István tér 1.), vagy telefonon a 288-187, 
illetve  30/6255548 számon.
	 	 		Gyurisné	Papp	Irén	terápiás	munkatárs

Egy	szerda	délelőtt
„Igazi	tél	van,	az	éjszaka	esett	a	hó,	gyönyörű	szép	fehér	
a	környezet	tiszta	a	levegő.	A	szociális	intézményben-,	a	
régi	ÖNO	épületében	nagy	a	készülődés	a	mandala	kiál-
lításra.	Megérkeztünk.	Egy	percre	megáll	az	ember,	kel-
lemes	környezet,	 szeretetteljes	 fogadtatás	a	kiállítást	
szervező	 Gyurisné	 Incinek	 mindenkihez	 van	 egy	 pár	
szép	szava.	Azt	hiszem	ez	a	bordányiakra	jellemző!
Elismeréssel	 veszem	 tudomásul,	 hogy	 van	 valaki,	 aki	

tiszteli	a	hagyományain-
kat,	és	rendszeres	kiállí-
tást	szervez	egész	évben.
Gyurisné	 Inci	 tartja	 a	
megnyitó	 beszédet.	 Jól	
felkészültsége,	széles	látó-
körű	képessége,	készsége,	
jó	 modorú	 hozzáállása	
érthetővé	tette	a	kiállítás	
lényegét.	Sándor	Mónika	
a	mandala	és	a	színek	vi-
lágát	bemutató	előadás-
sal	 folytatta	 a	 progra-
mot,	 nagy	 szakértelem-
mel.	Szívesen	hallgattam	

volna	még.	Utána	következett	a	tiszteletteljes	vendéglá-
tás	és	a	kiállított	mandalák	megtekintése,	ami	a	para-
vánokon	szépen	elrendezve,	a	bordányi	emberek	mun-
kái	voltak	láthatók.	Női	szorgos	kezek.	Fiatalok,	idősö-
dők	készítették.	A	terített	asztalon	mandalás	gyűjtemé-
nyek,	már	kifestett	és	még	kifestésre	várók.	Hölgyeim!	
Lányok,	asszonyok	mi	emelt	fővel	járhatunk.	Kötelező	
munkáink	után	mi-mindent	 tudunk	 készíteni	 sok-sok	
szeretettel.	Örülök,	hogy	ott	lehettem,	láthattam	nőtár-
saim	 szorgalmas	munkáit!	Mindenkinek	 elismerés	 és	
tisztelet. Ha	kíváncsiak	vagyunk	és	legyünk	mások	mun-
kájára	tegyük	tiszteletünket	minden	hónapban	a	szo-
ciális	 intézmény	„ÖNO”	épületében	rendezendő	kiállí-
táson.	Ehhez	a	 sok-sok	munkához	kívánok	 Incinek	 jó	
egészséget,	türelmet	hogy,	a	kitűzött	céljait	megtudja	
valósítani.”		 	 	 	Bakó	Sándorné	Anci	néni
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Tavaszi	focirajt	rangadóval!
Vasárnap	14	órától	Foliaplast-Bordány	-	SZVSE	
hazai	meccsel	indul	a	tavaszi	pontvadászat		

Talán az egyik legrövidebb téli időszakán van túl a Csongrád megyei 
labdarúgás, hiszen szűk három hónap elteltével újra bajnoki pontokért 
küzdenek az első osztályú csapatok. Dr. Tóth János együttese nehéz 
találkozó elé néz, hiszen a roppant erős Szegedi VSE-t fogadja a nyitó 
fordulóban, február 24-én, vasárnap 14.00 órától (előtte	ifi	mérkőzés	
12.00	 órától). Az őszi bajnoksághoz képest a keretben minimális 
változás történt. Távozott az együttestől Malatinszki	Dávid Mórahalom-
ra, Szűcs	Dávid hazatért Röszkére, Gyémánt	Zsolt Balástyára, míg Dürgő	
Péter a Szőreg tizenegyét erősíti a továbbiakban. A csapathoz a több 
megyei gárdában is megforduló támadó Vékes	 Martin érkezett a 
Kelebiától. A jelenleg sérüléssel bajlódó játékosok felépülését követő-
en válik teljessé a keret, amelyhez a tervek szerint több alkalommal 
csatlakoznak majd a Bordány II és az U19-es focisták is. Visszatérve a 
vasárnapi találkozóra az eddigi egyik legnehezebb 90 perc vár Kis 
Leventéékre, ezért is nagy szükség lesz a szurkolók biztatására, így aki 
csak teheti jöjjön és támogassa a fiúkat a jó eredmény elérésében! 
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

Meccsnaptár	
2019.	március

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2019. március 2. (szombat), 14.30

Algyő	-	Foliaplast-Bordány
2019. március 9. (szombat), 14.30
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 17. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	UTC

2019. március 23. (szombat), 15.00
FK	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 31. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	Tiszasziget	

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2019. március 16. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Öttömös

2019. március 23. (szombat), 16.30
Kistelek	-	Foliaplast-Bordány	II

2019. március 30. (szombat), 16.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Dóc
Megyei	U19	-	A	csoport

2019. március 2. (szombat), 12.30
Algyő	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 9 (szombat), 12.30
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 16. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány-	UTC

2019. március 23. (szombat), 13.00
FK	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 30. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	Tiszasziget

Megyei		U17	-	B	csoport
2019. március 17. (vasárnap), 10.00
Domaszék	-	Foliaplast-Bordány

2019. március 24. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	KSE	Balástya
2019. március 31. (vasárnap), 10.00
Móraváros	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U14	-	I.	osztály
2019. március 22. (péntek), 15.00

Foliaplast-Bordány	-	HFC
2019. március 30. (szombat), 10.00

Szentes	-	Foliaplast-Bordány
Megyei	női	-	felnőtt

2019. március 16. (szombat), 16.00
Maros-Menti	UFC	-	Fp.-Bordány

2019.  március 23. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Szentes

2019.  március 30. (szombat), 10.00
Dóc	KE	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	U18
2019.  március 9. (szombat), 11.30
Békéscsaba	-	Foliapl.-Bordány

2019.  március 17. (vasárnap), 10.00
Foliapl.-Bordány	-	Mocorgó	UFC

2019.  március 24. (vasárnap), 11.30
SZEOL	SC	-	Foliaplast-Bordány

2019.  március 31. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma	

	

Nehéz találkozóval indul a 2019-es év Kis Leventéék számára, ezért is nagy szükség lesz a szurkolók biztatására 

Női labdarúgóink három csapattal is részt vettek a Start 2019 Kupán! 
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