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Farsangi délután a Faluházban
Hetedik éve Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat
Farsangi délutánra várták a gyerekeket a bordányi Faluház és Könyvtárba február
15-én. A programmal immáron hetedik alkalommal csatlakoztak a Kulturházak
éjjel-nappal rendezvénysorozathoz. A programok között szerepelt mesevetítés,
álarckészítés, Kahoot játék, QR Code játék, Just dance party. Az „Itt a farsang, áll a
bál” elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetésével zárult a rendezvény.
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25%-kal csökken idén a kommunális adó mértéke
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak
ké pviselő -testü lete februá r 14-é n tartotta
2019. é vi első rendes ü lé sé t a Bordá nyi Faluhá zban. Taná cs Gá bor polgá rmester első ké nt beszá molt a ké t testü leti ü lé s
kö zö tti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l é s kü lö n tá jé koztatta
a helyi honatyá kat a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l. Kü lö n kiemelte, hogy a helyi takaré k ió k megszű né se
miatt egyre tö bb pé nzinté zet lá t lehető sé get a bordá nyi ü gyfelek megszó lıt́á sá ban.
Az ö nkormá nyzat é s a szá mlavezető pé nzinté zet K&H Bank Zrt. kö zö tt is folyamatosan zajlanak a tá rgyalá sok annak é rdeké ben, hogy helyben is, megfelelő kö rü lmé nyek kö zö tt, szın
́ vonalas szolgá ltatá st lehessen igé nybe venni. Ennek első lé pé seké nt má r beszá molt arró l, hogy az má r biztos, hogy a K&H Bank egy ú j automatá t fog
kihelyezni Bordá nyba, de ez mellett zajlanak a tá rgyalá sok arró l is, hogy milyen felté telek mellett lehet idő szakosan kihelyezett ü gyfé lnapokat tartani annak é rdeké ben, hogy az idő sebb, nyugdıj́as korosztá lynak vagy az elektronikus ü gyinté zé st mé g
jelenleg kevé sbé ismerő lakosoknak ne
kelljen utazniuk, vagy egy buszbó l inté zni
ü gyeiket. Dö ntö ttek a ké pviselő k a talajterhelé si dıj́ mó dosıt́á sá ró l, valamint a magá nszemé lyek kommuná lis adó já ró l szó ló
rendeletet is felü lvizsgá ltá k a ké pviselő k.
Az elfogadott rendelet é rtelmé ben ezentú l 25%-os kedvezmé ny já r minden adó alanynak ebbő l a kö zteherbő l, aki vá llalja,
hogy a tová bbiakban az ö nkormá nyzat irá nyá ba elektronikus kapcsolattartá st vá laszt é s be izeté seit nem ké szpé nzben, azaz utalá ssal, bankká rtyá val, vagy ATM-en
keresztü l teljesıt́i. A dö nté s az mellett, hogy
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pozitıv́an ö sztö nzi a helyi adó izető ket az elektronikus ü gyinté zé sre a Polgá rmesteri Hivatal ré szé rő l idő - é s kö ltsé gmegtakarıt́á ssal is já r, hiszen ezentú l kevesebb csekket kell pé ldá ul legyá rtani, a felmerü lő adminisztrá ció kö ltsé gek is minimalizá lható ak. A bordá nyi csalá dok a kö vetkező napokban é rtesü lhetnek majd a kedvezmé ny igé nybevé telé nek pontos szabá lyairó l.

Erté kelé sre kerü ltek a civil szervezetekkel, egyesü letekkel kö tö tt megá llapodá sok é s elfogadá sra kerü lt a 2019. é vi helyi kezdemé nyezé sek tá mogatá sa is. Jó vá hagytá k a ké pviselő k az ez
é vi kö zfoglalkoztatá si tervet, az ü lé s legfontosabb napirendjeké nt pedig a 2019. é vi kö ltsé gveté sé t tá rgyaltá k é s fogadtá k el
egyhangú lag a testü let tagjai. A nagykö zsé g ö nkormá nyzatá nak ez é vi kö ltsé gveté sé nek fő ö sszege 702 millió forint, az elmú lt é vek takaré kos é s racioná lis gazdá lkodá sá nak kö szö nhető en ismé t hiá ny né lkü li bü dzsé bő l gazdá lkodhat a telepü lé s. A
jelenleg is futó pá lyá zati programok mellett a kö ltsé gveté sben
helyet kaptak a korá bban má r meghatá rozott fejleszté si irá nyokra szá nt keretek, amelyek biztosıt́já k azt, hogy ú jabb beruhá zá sok is megvaló sulhassanak. A testü leti tagoknak fontos dö nté st
kellett hozniuk az „Os-Bordá ny ré gé szeti park é s szarmata falurekonstrukció ” beruhá zá s tá rgyá ban. Itt ú j kö zbeszerzé si eljá rá s megindıt́á sa fog tö rté nni, a tavaszi idő szakban vá rható an ez
a fejleszté s is ú tjá ra indulhat. Elfogadá sra kerü lt az idei kö zbeszerzé si terv, beszá moló hangzott el a telepü lé si é rté ktá r bizottsá g tevé kenysé gé rő l is. A ké pviselő -testü let legkö zelebb rendes
ü lé sen má rcius 28-á n ü lé sezik.

Képviselői és polgármester választási tájékoztató
Bordá ny Nagykö zsé g Jegyző je, mint a Helyi Vá lasztá si Iroda vezető je a vá lasztá si eljá rá sró l szó ló 2013. é vi XXXVI. tö rvé ny
(Ve.) rendelkezé sei alapjá n a kö rzetek felü lvizsgá lata, illetve a
2019. é vi helyi ö nkormá nyzati ké pviselő k é s polgá rmesterek
á ltalá nos vá lasztá sa sorá n megvá lasztható ké pviselő k szá má nak megá llapıt́á sa tá rgyá ban hatá rozatot hozott.
1/2019.(II.11.) „Bordá ny Nagykö zsé g kö zigazgatá si terü leté n
mű kö dő szavazó kö rö k szá má t, sorszá má t, terü leti beosztá sá t,
a szavazó helyisé gek cım
́ é t felü lvizsgá ltam é s megá llapıt́om:
Szavazó kö rö k szá ma: 3.
1. szá mú szavazó kö r (6795 Bordá ny, Park té r 1., akadá lymentes): Arany Já nos utca, Bartó k Bé la utca, Beltelek utca, Benke
Gedeon utca, Erkel utca, Hunyadi Já nos té r, Kossuth utca, Kö lcsey utca, Liszt Ferenc utca, Mikszá th Ká lmá n utca, Mó ra Ferenc utca, Park té r, Pető i utca, Szent Istvá n té r, Tessedik Sá muel
utca. Vá lasztó polgá rok szá ma: 894 fő .
2. szá mú szavazó kö r (6795 Bordá ny, Park té r 1., akadá lymentes): Alkotmá ny té r, Bem utca, Deá k té r, Dó zsa té r, Dudá s utca,
Epıt́ő utca, Honvé d utca, Jó kai utca, Jó zsef Attila utca, Juhá sz
Gyula utca, Kistemplomtanya té r, Októ ber huszonharmadika
utca, Rá kó czi Ferenc utca, Szé chenyi utca, Teré z utca, Toldy
utca, Urhajó s utca, Virá g utca, Zá ká nyszé ki ú t. Vá lasztó polgá rok
szá ma: 894 fő .
3. szá mú szavazó kö r (6795 Bordá ny, Park té r 1., akadá lymentes):
Aká c sor, Bé ke dű lő , Bordá ny dű lő , Dió sor, Fenyő sor, Gesztenye
sor, Liliom kö z, Mandula sor, Mező dű lő , Mogyoró sor, Orgona
kö z, Platá n sor, Seregé lyes dű lő . Vá lasztó polgá rok szá ma: 901 fő .

A telepü lé si szintű lakó hellyel rendelkező
vá lasztó polgá rok (4 fő ) szavazá sá nak lebonyolıt́á sá ra a 001. szá mú szavazó kö rt kijelö lö m.” 2/2019.(II.11.) „A Bordá nyi Helyi Vá lasztá si Iroda vezető jeké nt megá llapıt́om, hogy Bordá ny Nagykö zsé gben a
2019. é vi helyi ö nkormá nyzati ké pviselő k

é s polgá rmesterek á ltalá nos vá lasztá sa
sorá n az egyé ni listá s vá lasztá si rendszerben Bordá ny nagykö zsé gben megvá lasztható ö nkormá nyzati ké pviselő k szá ma: 6
fő .”
Tá jé koztatom a vá lasztó polgá rokat, hogy
a hatá rozatok teljes szö vege a Bordá nyi
Polgá rmesteri Hivatal hirdető tá blá já n,
valamint a www.bordany.com honlapon
elé rhető .
Dr. Fodor Ákos / HVI vezető.

Az Üllési Írói Klub vendégeskedett a felolvasóesten
A Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban megrendezé sre kerü lt a februá ri felolvasó est, melynek vendé gei voltak az
Ullé si Iró i Klub ıŕó i é s a klub vezető je Dr. Nyá riné Tajti Anna. A rendezvé nyt a bordá nyi Borostyá n Dalkö r Tavaszkö szö ntő é neke nyitotta meg, melyet a szé p szá mmal megjelent kö zö nsé g nagy tapssal jutalmazott. A
vendé gek ré szé rő l Dr. Nyá riné Tajti Anna beszé lt a 2016. 10. 03-á n megalakult Iró i Klub munká já ró l, cé ljá ró l,
a klub tagjairó l, a 2017-ben megjelent Antoló giá ró l, melyben versek, novellá k, való s tö rté netek szerepelnek. A klub tagjai Juhá sz Sá ndor,
Seres Lajos, S. Dudá s Má ria, Szabó Piroska,
Szabó Lá szló , Fodor Antal felolvasá sá ban megismerhettü k mű veiket, melyek sokszor mosolyt
csaltak a hallgató sá g arcá ra.
Hunyadvá ri Istvá nra emlé keztü nk, O sajnos
má r nem lehet kö zö ttü nk. Az elmú lt é vekben
tö bbszö r is ü dvö zö lhettü k Bordá nyban, sajá t
elő adá sá ban hallhattuk ıŕá sait.
Szá z é ve 1919. januá r 27-é n Budapesten halt
meg Ady Endre a huszadik szá zad egyik legjelentő sebb magyar kö ltő je, rá emlé keztü nk Uj
vizeken já rok cım
́ ű versé vel. Zá dori- Molná r
Agoston ké t ú j verse szinté n ehhez a jeles alkalomhoz kapcsoló dott.
Má rta Zoltá n bordá nyi szerző Kaboson cım
́ ű kö teté bő l a Csiszolatlan drá gakő , A szeretet lá ngja cım
́ ű versek
hangzottak el. Tó th Gusztá v sajá t verseit olvasta fel nagy á té lé ssel. Pető i Sá ndor Tisza cım
́ ű kö ltemé nye utá n
a Borostyá n Né pdalkö r é neké vel zá rult a felolvasó dé lutá n. A szın
́ vonalas mű sort jó hangulatú kö tetlen beszé lgeté s é s egy kis vendé glá tá s kö vette. Kö vetkező felolvasó estü nket 2019. má rcius 13-á n, szerdá n 16 ó rai
kezdettel tartjuk, melyre minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk.
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Megyei Tollas Diákolimpia
2019. januá r 26-á n Bordá nyban kerü lt megrendezé sre a Megyei Tollaslabda Diá kolimpia, amelyen 45 á ltalá nos é s kö zé piskolá s tanuló mé rettette meg magá t. A té t nagy volt, hiszen korcsoportonké nt csak a
legjobb 4 juthatott tová bb a kö vetkező , terü leti forduló ra. A bordá nyi csapatot 24 já té kos ké pviselte, kö zü lü k 14-nek sikerü lt megszerezni a tová bbjutá st je-

helyezett: Kubala Nó ra - 3.b osztá ly.
Iskola felső s kategó ria: I. helyezett: Nagy Natá lia - 6.a
osztá ly; II. helyezett: Fü lö p Taná cs Fanni - 5. osztá ly;
III. helyezett: Komjá ti Tamara Melissza - 5. osztá ly.
A dıj́ak 2019. februá r 15-é n pé nteken a Farsangi dé lutá n vé gé n lettek á tadva. Aki nem tudott ré szt venni
az eredmé nyhirdeté sen, az a Faluhá zban á tveheti a
jutalmá t. A mű vek a kö nyvtá rban kerü ltek kiá llıt́á sra,
ahol bá rki megtekintheti ő ket a Faluhá z nyitvatartá si idejé ben.

Nefelejcs farsangi bálja

lentő helyek valamelyiké t. A verseny heté n derü lt ki
tová bbá , hogy megkaptuk a Terü leti Dö ntő rendezé sé nek jogá t, ıǵy helyben szurkolhatunk a csapatnak!
Mindenkit szeretettel vá runk má rcius 9-é n a bordá nyi sportcsarnokban! Az eredmé nyek korcsoportonké nt: II. lá ny: 2. Sá ndor Anna, 3. Frank Hanna, II. iú :
1. Sá ndor Bertalan, 2. Hő dö r Dá vid Zalá n, III. lá ny:
Ková cs Bernadett Nó ra, III. iú : 3. Mark William
Mitchell, 4. Ká dá r-Né meth Milá n, IV. lá ny: 2. Nagy
Beá ta, IV. iú : 1. Ková cs Pé ter Attila, 2. Preda Adá m, 4.
Fodor Má rk, V. lá ny: 1. Bakacsi Nikolett, 2. Boronkai
Fruzsina, 3. Vé r Zsó i

A Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai nagy izgalommal
ké szü lő dtek az é v első nagy rendezvé nyé re, a Farsangi Bá lra. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatú , vidá m dé lutá non szó rakozhattak telepü lé sü nk
szé pkorú tagjai é s meghıv́ott vendé geik. A dorozsmaiak é s ü llé siek mellett idé n első alkalommal kö szö nthettü k a rö szkeieket a talá lkozó n. Az Onkormá nyzatunk vezető i é s Zá dori Imre bá csi is megtiszteltek minket jelenlé tü kkel. Sorainkban kö szö nthettü k Bö rcsö k
Roland faluhá zvezető t é s munkatá rsait. Nagyszerű
zene mellett - melyet Ková cs Gá bor szolgá ltatott -

Hé tfő

Rajzpályázat eredményei
A Faluhá z é s Kö nyvtá r á ltal meghirdetett „Itt a
Farsang, á ll a bá l” cım
́ ű rajzpá lyá zat eredmé nye a
kö vetkező k szerint alakult:

Ovodá s kategó ria: I. helyezett: Lippai Zselyke Mé hecske csoport; II. helyezett: Rá cz Hanna Beá ta Napsugá r csoport; III. helyezett: Lé vai Elizabet Tü csö k csoport.
Iskola alsó s kategó ria: I. helyezett: Lehel Lé na Maja 4.b osztá ly; II. helyezett: Taká cs Iza - 3.b osztá ly; III.
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kezdő dö tt a dé lutá n.
A ré sztvevő k csak egy rö vid idő re pihentek meg,
amıǵ elfogyasztottá k a Vadgesztenye Etterem á ltal
feltá lalt é telt. A hangulatot mennyei italok fogyasztá sá val fokoztá k, ami ilyen alkalmakkal elmaradhatatlan. A farsangi fá nk mindenkinek nagyon ıźlett,
mind el is fogyott! Az ö sszejö vetelt tombola akció szı-́
nesıt́ett, majd "ú j vendé gek is" é rkeztek, akik jó hangulatot teremtettek. Kö szö njü k nekik a vidá m pillanatokat! Nagyon jó l alakult a dé lutá n-esti program.
Fá radtsá gunk ellené re azé rt sikerü lt ö sszepakolnunk. Az elő ké szü letekben nagy segıt́sé gü nkre voltak a Faluhá z dolgozó i, amit ez ú ton szeretné nk nekik megkö szö nni. Illetve mindazoknak, akik bá rmely
mó don hozzá já rultak rendezvé nyü nk sikeressé gé hez.
Má r most ké szü lő dü nk a soron kö vetkező esemé nyü nkre, a má rcius 12-é n megrendezé sre kerü lő nő napi bá lunkra.
Szalai Antal klubvezető

Zádori-Molnár Ágoston
Ké sei szerelem
(In memoriam Ady Endre)
Atrobogott szıv́emen a szerelem,
szá z piros nyomá t lü ktette vé rerem.
I jú voltam é s á lmodozó kamasz
vıǵan mosolygott, s megfojtott a tavasz.
Meghaltam. Milyen szé p a halott
testem!
Uveges szemmel, szü rke szıv́vel
fekszem.
Fá j az é let, elfá radtam, megpihenek,
lelkemet á hıt́ozzá k vad istenek.
Koporsó m felett virá gok é s kö nnyek;
suttogott a gyá sz, de ismé t csö nd lett...
...Bű nö m a vé res idő : megö regedtem,
ó h Halá l! Sö té t lelkedbe szerettem!
Jé gcsó kod tü ze perzseli fagyos szá mat,
eltö rted zsenge melegé t a nyá rnak!
Elvetted a holnap szé p ıǵé reté t,
mú lt á rnyai futká roznak szerteszé t.
Elő nek vé n, halottnak i jú vagyok,
ö rö k á lmom vigyá zzá k pogá ny
angyalok.
A vé sett kő alá , verembe bú jva
kimú lva lettem szerelmes ú jra.
Bordá ny, 2019. januá r 31.

Január havi demográfia
Születés
„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!”
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)

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.)

Energiahatékony önkormányzat díjra pályáztunk
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata é vek ó ta nagy hangsú lyt é s kiemelt igyelmet fektet a megú juló energiaforrá sok haszná latá ra, a kö rnyezetkım
́ é lő megoldá sok né pszerű sıt́é sé re. Elmondható , hogy az elmú lt esztendő k sikeres projektjeinek é s a mé g most zajló beruhá zá soknak is kö szö nhető en szinte má ra má r az ö szszes bordá nyi kö zinté zmé ny napelemmel ellá tott. Ennek kö szö nhető en az é pü letektő l fü ggő en nullá ra vagy egé szen minimá lisra csö kkent a villamos energia felhaszná lá sa. Ez az mellett,
hogy a telepü lé s szá má ra kö ltsé gmegtakarıt́á ssal já r, jelentő s
szemlé letformá ló hatá ssal is bıŕ az inté zmé ny dolgozó i é s a helyi
lakossá g kö ré ben is, szerencsé re egyre tö bb bordá nyi csalá d is
é l ezekkel az ú j tıp
́ usú lehető sé gekkel.
Az Energiatudatos é s Energiahaté kony Onkormá nyzat pá lyá zata é s dıj́a idé n elő szö r nyıĺt meg a hazai ö nkormá nyzatok szá má ra. A sikeres ré szvé tellel fenntartható sá gi vé djegyek, cım
́ ek é s
dıj́ak nyerhető k, melyek a 2019. má rciusi Dıj́á tadó Gá lá n a Parlamentben, sajtó nyilvá nos esemé nyen vehető k majd á t. Bıźunk
benne, hogy a beadott pá lyá zati anyagnak kö szö nhető en a nagykö zsé gü nkben eddig vé gzett, a zö ld- é s kö rnyezetkım
́ é lő energiá t alkalmazó projektjeinknek kö szö nhető en Bordá ny is a jó pé ldá k kö zö tt szerepelhet, a
dö nté st kö vető en errő l termé szetesen beszá molunk majd.
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Ingyenes dietetikus tanácsadás a helyi iskolában
Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny, mint az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola tanuló it tá mogató alapıt́vá ny, az iskola vezető sé gé vel egyeztetve
pá lyá zatot nyú jtott be az EFOP-1.8.5-17. azonosıt́ó szá mú Menő menzá k az iskolá kban – egé szsé ges é tkezé st
é s é letstıĺust né pszerű sıt́ő programok pá lyá zati kiıŕá sra.
A pá lyá zat kereté ben ebben a tané vben rendelkezé sre
á ll 1 fő dietetikus szaktaná csadá s-konzultá ció formá já ban a tá plá lkozá si problé má val kü zdő , é telallergiá ban
szenvedő gyermekek é s szü leik szá má ra, valamint a
pedagó gusok é s a kö zé tkezteté sben dolgozó szakembereink szá má ra csoportfoglalkozá s megtartá sa dietetikai, é telallergia, anyagcserezavar, tá plá lkozá si problé má k té makö rö kben.
Bö rcsö k Nikolett dietetikus minden szerdá n reggel 7:00 – 7:45 kö zö tt a 7. teremben vá rja a kedves Szü lő ket,
diá kokat szemé lyes konzultá ció ra.

Biológiaverseny a Radnótiban
2019. januá r 28-á n, a szegedi Radnó ti Mikló s Kıśé rleti Gimná ziumban hagyomá nyosan megrendezett Szé csi Szilveszter Tehetsé gkutató Bioló giaversenyen 40 tanuló
mé rte ö ssze tudá sá t. Szegedi é s Szeged
kö rnyé ki iskolá k mellett az orszá g tö bb
pontjá ró l é rkeztek versenyző k. A szın
́ vonalas versenyen 1 ó ra á llt rendelkezé sre a
gondolkodtató , logikai feladatok megoldá sá ra. Iskolá nk 2 nyolcadik osztá lyos tanuló ja nagyon szé p eredmé nyekkel té rt haza:
Heintz Petra 11. é s Hő dö r Zoltá n 13. helyezé st é rt el. Gratulá lunk!
Felké szıt́ő taná r: Fodorné Ká lmá n Szilvia

Farkas Zsóka a Százszorszép mesemondó versenyen
Farkas Zsó ka 4. a osztá lyos tanuló nevezett a Szá zszorszé p mesemondó versenyre, az Agó rá ban. A megmé retteté sre 2019. februá r
1-jé n, pé nteken kerü lt sor, melyre é desanyja tá rsasá gá ban é rkeztü nk.
A szervező k tö bb korcsoport szá má ra hirdetté k meg a versenyt, az
ó vodá skortó l az á ltalá nos é s kö zé piskolá s generá ció n á t egé szen a
felnő ttekig. Kö zel szá zhatvan mesemondó jelentkezett. Ké t napon
á t hallgatta a zsű ri a szebbné l szebb mesé ket. Egy kikö té se volt:
né gy percbe bele kellett fé rnie az elő adó nak. Zsó ka tizenegy negyedikes mesemondó val kerü lt egy idő sá vba az informatika tö rté neti
kiá llıt́á s helyszın
́ é n, az Agó ra harmadik emeleté n. Ké ttagú zsű ri
elő tt mondta el a „Szegé ny ember aranya” cım
́ ű bukovinai szé kely
né pmesé t.
Bá tor kiá llá ssal, hibá tlan szö vegmondá ssal, derű s elő adá st hallhattunk tő le. Nemcsak ő é rezte jó l magá t mesé lé s kö zben: kellemes
perceket okozott a hallgató sá gá nak is. A zsű ri szakszerű é rté kelé st
mondott, é s tová bb bá torıt́otta a kis mesemondó kat, hogy ne hagyjá k abba a mesé lé st, mert a mesé ben nagy kincs rejlik.
A dobogó ra nem á llhatott fel, de legszebben ekkor adta elő mesé jé t.
Nagy dicsé ret illeti.
Sólyáné Sárközi Ágnes
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Hétfőnkét kérhet segítséget a szociális segítőtől
Az ó vodai- é s iskolai szociá lis segıt́é s 2018. szeptember 1-jé tő l tö rvé ny á ltal elő ıŕt kö telező feladattá vá lt
minden kö zoktatá si inté zmé ny terü leté n. Ezt a feladatot a Homokhá ti Szociá lis Kö zpont á ltal foglalkoztatott
szociá lis segıt́ő lá tja el az inté zmé nyekben.
Inté zmé nyü nkben Leiner Andrea hé tfő nké nt 8.00-16.30 kö zö tt lesz a segıt́sé gü nkre a 7. tanteremben.
Milyen problé má val lehet a szociá lis segıt́ő hö z fordulni?
Gyermekek ré szé rő l…
- beilleszkedé si nehé zsé gek; tanulá si nehé zsé gek, motivá latlansá g; kon liktus iskolatá rsakkal, pedagó gussal; magatartá si problé má k; otthoni feladatok, leckeıŕá s problé má k
Szü lő k ré szé rő l…
- rossz anyagi é s laká shelyzet, é letviteli gondok; inté zmé nnyel kapcsolatos kommuniká ció s problé má k; nevelé si problé má k; csalá don belü li problé má k: bá ntalmazá s, vá lá s, vesztesé g,
anyagi nehé zsé gek, alkoholfogyasztá s, szerhaszná lat, szü lő k kö zö tti veszekedé s; szü lő -gyermek kapcsolata kon liktusos
Pedagó gusok ré szé rő l…
- jelzé sekkel kapcsolatos ismeretek elmé lyıt́é se; a gyermekek veszé lyeztetettsé gé nek korai
felismeré sé ben tö rté nő segıt́sé gnyú jtá s
Ne feledjé k! Forduljanak hozzá bizalommal!

Kazinczy-verseny
2019. februá r 13-á n terü leti Kazinczy-versenyt
rendeztek Mó rahalmon. Iskolá nkbó l tová bbjutott tanuló k: Bá lint Ká lmá n 5.o., felké szıt́ő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin; Bé res Dorina 6.a,
felké szıt́ő je: Hő dö r Zoltá nné ; Csillag Eszter 7.b,
felké szı́tő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin;
Gá bor Zalá n 8.o, felké szıt́ő je: Lippai Judit.

A má sodik fé lé vtő l kezdő dő en a gyermekek tanulmá nyairó l az elektronikus napló n keresztü l is tá jé kozó dhatnak a szü lő k. KRETA felhaszná ló i azonosıt́ó kó dokat a szü lő i é rtekezleteken á tadtuk a szü lő knek.
Ké rjü k, akik nem vetté k á t, azt mihamarabb tegyé k meg a titká rsá gon. A papıŕ alapú tá jé koztató fü zet tová bbra is haszná latban marad.
Az első é s má sodik fé lé ves mű vé szeti té rıt́é si dıj́ak be izeté sé re szinté n a titká rsá gon van lehető sé g.
Iskolá nkban a Hit- é s erkö lcstan oktatá sá ró l szó ló tá jé koztató napot tartunk 2019. má rcius 6-á n 16:15-tő l
a 20-as teremben. Ezt kö vető en a leendő első osztá lyosok szü leit tá jé koztatjuk a 2019-2020-as tané vre való beiratkozá s rendjé rő l, valamint az á ltalá nos iskolai é s az alapfokú mű vé szeti iskolai kö telező é s
vá lasztható foglalkozá sokró l. A tá jé koztató é s szü lő i é rtekezlet teljes ideje alatt a gyerekek szá má ra a tanıt́ó k felü gyeletet é s kreatıv́ foglalkozá sokat biztosıt́anak.
A beiskolá zá s pontos idejé t a Szegedi Tankerü leti Kö zpont ké ső bb jelö li ki, vá rható an á prilis kö zepé n.
Má rcius 14-é n a hatodik osztá lyosok má rcius 15-i mű sorá ra kerü l sor a Faluhá zban 10.30-tó l. Sok szeretettel vá runk minden é rdeklő dő t.
Má rcius 19-é n 14.15-kor a 10. teremben lesz a né pdalé neklé si verseny.
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A torony megújítására gyűjtöttek a Katolikus Bálon
Immá r 4. alkalommal volt alkalmunk megrendezni egyhá zkö zsé gü nk jó té konysá gi katolikus bá ljá t. Februá r
2-á n este a bordá nyi sportcsarnokban 250-en gyű ltü nk ö ssze. Az est nyitá nya az egyhá zkö zsé g há zaspá rjainak elő adá sá ban bemutatott palotá s volt. A korhű ö ltö zé kben elő adott tá nc egy szé p, á lomszerű vilá gba
repıt́ett vissza mindannyiunkat. Olyan vilá gba, ahol
az emelkedettsé g, az elegancia, a kö lcsö nö s tisztelet
a mindennapok ré sze volt, é s amely hiszem - é s é reztem, hogy egé sz esté nket á thatotta. A tá nc utá n a templom scholá já nak tolmá csolá sá ban ké t megzené sı-́
tett vers kö vetkezett. Majd a inom vacsora elkö lté se
utá n a hajnalig tartó mulatozá st má r csak az é jfé lkor
esedé kes tombolahú zá s, é s a há romnapos gyulai pihené snek, mint fő dıj́nak á tadá sa szakıt́otta meg. A
reggel hat ó rakor megszó laló harangszó mé g né há nyunkat a csarnok elő tt é rt...
Ezú ton is szeretné m megkö szö nni mindazoknak a sok-sok munká t, akik hozzá já rultak a bá l sikeré hez, a
ré sztvevő knek pedig kö szö nö m a tombolafelajá nlá sokat é s a tombolaszelvé nyek megvá sá rlá sá t. Ezzel a bá l
nagyon fontos cé lkitű zé sé t tá mogattá k: a templom toronysisakjá nak felú jıt́á sá t. Az ö sszegyű lt mintegy 300
ezer forint szé p kezdete annak a gyű jté snek, mely remé nyeink szerint a nyá ri hó napokban a torony megú jult
szé psé gé rő l tanú skodik majd.
Dr. Janes Zoltán plébános
szívet teremts bennem, Istenem; új és erős lelket önts belém!
Nagyböjt - Keresztút Tiszta
50. zsoltá r
Má rcius 6. Hamvazó szerda, a Nagybö jt kezdete, 17 ó rakor szentmise, a szentmise kereté ben hamvazá s.
A mai szoká s szerint a hamut a hıv́ő homloká ra rajzolja a pap, vagy a fejé re szó rja,
emlé keztetve, hogy porbó l vagyunk é s porrá leszü nk ú jra. Ez a nap szigorú bö jt a
ró mai katolikus vallá s szerint.

Könyörülj rajtam, Istenem!
Nagybö jt pé ntekjein Krisztus szenvedé sé re é s kereszthalá lá ra
emlé kezve vé gigjá rjuk é s elmé lkedjü k a keresztutat, hogy erő t
merıt́hessü nk sajá t é letü nk megpró bá ltatá saihoz, szenvedé seihez. Ezeken a napokon a 14 é v felettiek nem fogyasztanak hú st.
Nagybö jtben a Keresztutat pé ntekenké nt 16.15-tő l imá dkozzuk
a templomban: a ró zsafü zé r tá rsulaté rt, a csalá doké rt, a karitá szé rt, a iataloké rt, a hittanosoké rt, a vá ndorevangé lium kö zö ssé gé rt, az egyhá zkö zsé gé rt.

A Magyar Katolikus Pü spö ki Kar nagybö jti tartó sé lelmiszer-gyű jté st szervez a templomokban má rcius 2431. kö zö tt. Plé bá niá nk is bekapcsoló dik a gyű jté sbe. Az adomá nyokat a Szent Antal-oltá rhoz helyezhetik el,
vagy a sekrestyé ben adhatjá k á t. Az é lelmiszer csomagokat helyi csalá doknak juttatjá k el a Karitá sz csoport
tagjai.

Földtulajdonosi
közösség tájékoztató

Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má rcius 5.; má rcius 19.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má rcius 12.; má rcius 26.
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A vad vé delmé rő l, a vadgazdá lkodá sró l, valamint a vadá szatró l szó ló 1996. EVI LV. tö rvé ny vé grehajtá sá nak
szabá lyairó l szó ló 79/2004.(V.4.)FVM R. 14. § (2) bekezdé se é rtelmé ben tá jé koztatom az é rintett fö ldtulajdonosokat, hogy Bordá ny-Zá ká nyszé ki Fö ldtulajdonosok Kö zö ssé ge (Joó Ká lmá nné Fö ldtulajdonosi Kö zö ssé g Ké pviselő je, 6795 Bordá ny, Zá ká nyszé ki ú t 28.)
2019. má rcius 20-á n (szerda) 17 ó rakor fö ldtulajdonosi gyű lé st tart a Bordá nyi Faluhá zban. Napirendi pontok kö zö tt szerepel: a levezető elnö k, jegyző kö nyvvezető vá lasztá sa; beszá moló a 2018. é vben vé gzett munká ró l; pé nzü gyi beszá moló , dö nté s a haszonbé rleti dı-́
jak ki izeté sé rő l. Amennyiben a gyű lé s nem hatá rozatké pes, ú gy azt 2019. má rcius 20. napjá n 17.30-kor
ö sszehıv́om. Joó Kálmánné földtulajdonosi közösség
képviselője

Digitális képzések
A Faluhá z é s Kö nyvtá r valamint a Bordá nyi Ifjú sá gi
Informá ció s Pont tö bb digitá lis eszkö zhaszná latot
fejlesztő tanfolyam megvaló sıt́á sá t tervezi 2019ben is. 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se” program keretein belü l tablet tanfolyamot
hirdetü nk a gö dö llő i Vezető ké pző Akadé mia Kft.
kö zremű kö dé sé vel. A hé tkö znapi tanfolyamok 2 hé tig, a hé tvé gi tanfolyamok 2 egymá st kö vető hé tvé gé n zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 é v kö zö tti
szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak tanuló i/
hallgató i jogviszonyban. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az okoseszkö z (tablet) haszná latá t, a ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt kapnak, illetve a ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel sajá t
haszná latra megkapjá k. A 65 é vné l idő sebbeknek a
„Digitalizá ció az aktıv́ idő seké rt” program indult. A
ké pzé s cé lja, hogy a foglalkozá sokon ré sztvevő k elsajá tıt́sá k az alapvető digitá lis eszkö zö k magabiztos haszná latá t. A foglalkozá sok vé gé re a ré sztvevő k ké pesek lesznek interneten informá ció kat keresni, alapvető ü gyeket inté zni online, kö zö ssé gi mé diá t é s videó telefoná lá sra alkalmas eszkö zö ket haszná lni. Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt, ké rjü k keresse kollé gá inkat szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l, telefonon a 62/588-516-os vagy
a 30/965-0771-es telefonszá mon.
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Helyi alkotók kézműves kiállítása az ISZEKben

Bordá nyban 1988-ban kezdte el mű kö dé sé t a szociá lis inté zmé ny, az akkori Oregek Napkö zi Otthona (ré gi nevé n: ONO). Vezető je Horvá th Lá szló mellett Fehé r Bé lá né gondozó nő i-, é s nekem klubvezető i teendő k ellá tá sa volt a feladatunk. Voltak nagyon
szé p idő szakok a szociá lis gondoskodá s terü leté n.
Az egyik legszebb emlé kem 2003-ban a ké zimunka
kiá llıt́á s volt. A rendezvé nyen ké szü lt ré gi fé nyké peket né zegetve ú gy gondoltam, hogy szeretné k
megemlé kezni azon alkotó helyi emberekrő l, akik
má r nem lehetnek kö zö ttü nk a hozzá tartozó k á ltal
megő rzö tt munká ikon keresztü l.
Mindezek mellett szeretné nk bemutatni a jelenleg
is alkotó inté zmé nyi klubtagok ké zimunká it, valamint szıv́esen vá rjuk a
bordá nyi alkotó k jelentkezé sé t, hogy megismertethessü k az é rdeklő dő kkel munká ikat.
Az idei é vben minden
hó napban egy vá lasztott
té makö rben kiá llı́ t á s
kerü l megszervezé sre.
A kiá llıt́á s első napjá n
talá lkozhatunk az alkotó kkal, betekinthetü nk
a ké zimunka elké szıt́é sé nek munkafá zisaiba.
Az első kiá llıt́á s januá r
hó napban a mandalá k-, a szın
́ ek vilá gá t ismertette
meg a ré sztvevő kkel, amıǵ februá rban a kö té s-,
horgolá s cım
́ mel lá thattak kiá llıt́á st az é rdeklő dő k.
A kiá llıt́á s idő pontjairó l rendszeresen tá jé koztatá st
adunk. A soron kö vetkező rendezvé ny idő pontja:
2019. má rcius 20. (szerda) 10 ó ra. Té má ja: Hım
́ zé sek csodá i. Helyszın
́ : ISZEK Bordá ny Szent Istvá n
té r 1. Tová bbi tervezett idő pontok: Szalaghım
́ zé s,
selyemfesté s; harisnyatechniká k á prilis 10-é n;
Gobelinek-, keresztszemesek má jus 15-é n; Riseliő k jú nius 19-é n; papı́rhajtogatá s jú lius 17-é n;
Gyö ngyfű zé s vilá ga, fa gravı́ rozá si techniká k
augusztus 14-é n; Cukorvirá g szeptember 18-á n;
Kerá miá k, festé szet októ ber 16-á n, Divatvarrá s november 13-á n; Foltvarrá s december 11-é n. Ké rem
a helyi alkotó kat, akik szeretné k bemutatni mun-

ká ikat keressenek meg szemé lyesen hé tkö znapokon a
szociá lis kö zpont (ISZEK) telephelyi é pü leté ben (Bordá ny, Szent Istvá n té r 1.), vagy telefonon a 288-187,
illetve 30/6255548 szá mon.
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 kiállításra. Megérkeztünk. Egy percre megáll az ember, kellemes 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 hagyományainkat, és rendszeres kiállítást szervez egész évben.
Gyurisné Inci tartja a
megnyitó beszédet. Jól
felkészültsége, széles látókörű képessége, készsége,
jó modorú hozzáállása
érthetővé tette a kiállítás
lényegét. Sándor Mónika
a mandala és a színek világát bemutató előadással folytatta a programot, nagy szakértelemmel. Szívesen hallgattam
volna még. Utána következett a tiszteletteljes vendéglátás és a kiállított mandalák megtekintése, ami a paravánokon szépen elrendezve, a bordányi emberek munkái voltak láthatók. Női szorgos kezek. Fiatalok, idősödők készítették. A terített asztalon mandalás gyűjtemények, 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 nőtársaim szorgalmas munkáit! Mindenkinek elismerés és
tisztelet. Ha kíváncsiak vagyunk és legyünk mások munkájára tegyük tiszteletünket minden hónapban a szociális intézmény „ÖNO” épületében rendezendő kiállításon. Ehhez a sok-sok munkához kívánok Incinek jó
egészséget, türelmet hogy, a kitűzött céljait megtudja
valósítani.”
Bakó Sándorné Anci néni

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. március 19. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. március 29. (péntek).
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Tavaszi focirajt rangadóval! Meccsnaptár
Vasárnap 14 órától Foliaplast-Bordány - SZVSE
hazai meccsel indul a tavaszi pontvadászat

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

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 Mórahalomra, 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 követően 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!!!

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

