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#Hello Bordány! Hello Világ! Tartalom
Új fotózási ponttal bővült a Faluház
Sokaknak feltűnhetett, hogy a Faluház Petőfi utca felőli oldalán óriásbetűkből
#helloBORDÁNY „fotópont” került kialakításra, ezzel üzenve a világnak. Ez persze nem az
egyetlen ilyen kezdeményezése az intézménynek. Az ősszel megcsodálhattuk Kálmán
Kamilla, a CifraSzoba tulajdonosának Ősztündérét, amit mára már Téltündér váltott fel.
Ígéretet kaptunk tőle, hogy a másik két évszak tündérei is ellátogatnak a Faluház elé.
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„Amikor reggel felkelsz, gondolj arra, milyen értékes kiváltság életben lenni, gondolkodni, örülni, szeretni.” – Marcus Aurelius
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Bordányi Faluház Március 2. (hétfő) 18 óra
A jegyek már megvásárolhatóak!

Jegyek még korlátozott számban megvásárolhatóak!

Február 18-án
18 óra
kedd

Újévi koncerttel és közös koccintással indult 2020
Januá r 4-é n, szombaton idé n is fú vó skoncerttel kö szö ntö tté k az ú j é vet Bordá nyban. Az esemé nyre Taná cs Gá bor
polgá rmester a Bordá nyi Napló n é s a telepü lé s Facebook oldalá n keresztü l invitá lta a bordá nyi csalá dokat, civil
szervezetek tagjait, ké pviselő ket, inté zmé nyvezető ket, vá llalkozó kat é s minden olyan tá mogató t, aki sokat tesz a telepü lé s fejlő dé sé ért, szıv́é n viseli Bordá ny sorsá t. Az ú jé vi hangversenyt a hagyomá nyoknak megfelelő en a Mó rahalmi Fú vó szenekar adta a Faluhá z nagytermé ben. A nagyterem teljesen megtelt, a hat ó rakor kezdő dő koncertet a nagyzenekar kezdte. A szü netben Taná cs Gá bor polgá rmester
egy pohá r pezsgő re invitá lta a jelenlé vő ket.
A koccintá s utá n kezdő dö tt a koncert má sodik ré sze, amelyet az utá npó tlá s zenekar kezdett. Ezt kö vető en ismé t a nagy zenekaré lett
a szın
́ pad. A 25 é ves fenná llá sá t ü nneplő Mó rahalmi Fú vó szenekar koncertjé t idé n is vastaps zá rta. Repertoá rjukban a klasszikusoktó l
kezdve az ismert ilmzené kig szá mos zenemű elhangzott. Mó rahalmon a fú vó szenekari
hagyomá nyok nagyon ré gre nyú lnak vissza.
Má r a negyvenes é vekben mű kö dö tt zenekar
é s attó l kezdve kisebb kihagyá sokkal folyamatosan van fú vó szene a vá rosban. A jelenleg mű kö dő Mó rahalmi Fú vó szenekar 1994 ő szé n alakult. Megalakulá sá t első sorban a vá ros polgá rai szorgalmaztá k. Az első é vben mé g csak 9-10 fő s csapatké nt zené ltek. A kö vetkező
é vekben aztá n fokozatosan szaporodott a lé tszá m, ıǵy ma má r kö zel 40–45 tagot szá mlá l a zenekar. Repertoá rjuk a
lé tszá mtó l é s a technikai felké szü ltsé gtő l fü ggő en alakult az é vek folyamá n. Az egyszerű , há rom, né gyszó lamú darabokat lassan felvá ltottá k az igé nyesebb, má r szó ló ré szeket is tartalmazó mű vek. Bordá nyban immá r nyolcadik alkalommal lé ptek fel az ú jé vi koncert kereté ben, de szá mos alkalommal é lvezhetté k má r mű sorukat a bordá nyiak.

Díjakkal ismerték el településünk munkáját
Bordá ny immá r nyolcadik é ve minden é vben csatlakozik az Euró pai Mobilitá si Hé t programjaihoz, amelynek cé lja,
a kö rnyezetbará t é s fenntartható vá rosi kö zlekedé s né pszerű sıt́é se. Euró pa legnagyobb kö zlekedé si-kö rnyezetvé delmi kampá nya é vrő l é vre né pszerű bb Magyarorszá gon, 2019-ben is 291 telepü lé s vett ré szt a programokban,
amivel Magyarorszá g - kö zel ö tven orszá g versenyé ben- a harmadik helyen vé gzett Ausztria é s Spanyolorszá g utá n. Az Euró pai Mobilitá si Hé t kampá ny hazai
koordiná tora az Innová ció s é s Technoló giai Miniszté rium. A kampá ny egy ö sszeuró pai kezdemé nyezé s ré sze, amely kifejezetten az é sszerű kö zlekedé s gazdasá gnö velő hatá saira helyezi a hangsú lyt. A kö zlekedé sé rt felelő s tá rca ré gó ta azon dolgozik, hogy a keré kpá rutak folyamatos é pıt́é sé vel, a kö zö ssé gi é s az elő vá rosi
kö zlekedé s szolgá ltatá sainak fejleszté sé vel hozzá já ruljon ehhez a fontos cé lhoz.
Telepü lé sü nk ezen kezdemé nyezé s kereté n belü l szervez é vrő l-é vre kü lö nbö ző keré kpá ros é s autó mentes
programokat. Ezt a munká t ismerté k el 2019. december 16-á n az Euró pai Mobilitá si Hé t é s Autó mentes
Nap zá ró rendezvé nyé n az Innová ció s é s Technoló giai
Miniszté riumban. Az esemé nyen Dr. Mosó czi Lá szló
kö zlekedé spolitiká ért felelő s á llamtitká r adta á t a legjobb szervező ö nkormá nyzatoknak szó ló elismeré seket é s a legszorgosabb helyi szervező knek já ró dıj́akat. Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat pé ldaé rté kű hozzá já rulá sá t oklevé llel ismerté k el, melyet Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester vett á t. Tová bbá a tıź legszorgosabb helyi szervező munkatá rs kimagasló teljesıt́mé nyé t is dıj́aztá k.
Ezt a dıj́at, é s egy keré kpá rt Bö rcsö k Roland, a Faluhá z é s Kö nyvtá r vezető je vehette á t.
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Vidám, családias hangulatú évzáró a nyugdíjas klubban
December 17-é n ké szü ltü nk az é v „utolsó keddjé re”, a hagyomá nyos Csalá di napra, hogy egy egé sz napos program
kereté ben é rté keljü k az é vet, kö szö ntsü k „Mindenki né vnapjá t!” é s mé g ké szü ljü nk a kará csonyra is. Nagyon szé p
idő volt, egyá ltalá n nem a decembert idé zte é s mi ö rü lve mindennek valamennyien együ tt voltunk. Megtisztelte
jelenlé té vel a foglalkozá sunkat Taná cs Gá bor polgá rmester é s Bö rcsö k Roland, a Faluhá z vezető je. A 2019-es é vrő l
azt kell tudni, hogy “ha kedd, akkor klub”. Valamennyi foglalkozá sunk meg volt tartva, egyet vittü nk á t Forrá skú tra.
Kö zö ssé gü nkben a jó csalá di hangulat az uralkodó , amely bizonyıt́ja,
hogy a kö zö ssé g egymá s irá nti viszonya, tisztelete nagyon jó . A heti
rendszeressé gű talá lkozá sok é s annak a lehető sé ge, hogy van egy hely,
ahol együ tt lehetü nk, bá rki, bá rmikor jö het a kö zö ssé gbe, megnyugtató !
Rendezvé nyeinket sokszın
́ ű en tervezzü k, ehhez é v kö zben is é rkezik
ú j program, amivel szın
́ esebbé vá lik
a repertoá r. Minden rendezvé nyü nkre szorgalmasan ké szü ltü nk fel, azzal együ tt, hogy ebben a munká ban
má r nem egyformá n bıŕ ré szt venni
mindenki. Arra ké szü ltü nk mindig,
hogy jó l é rezzé k magukat a vendé geink é s a sajá t tagjaink is. Ujszerű kapcsolatban dolgozunk a Megyei Szö vetsé ggel, amely elő nyö s szá munkra abbó l a szempontbó l, hogy é n vagyok az elnö ke, de ettő l eltekintve ugyanú gy dolgoznunk kell. Az Orszá gos Szö vetsé gü nk megalakulá sá nak 30. é vforduló já t ü nnepeltü k ebben az é vben. Ennek sorá n a
Nyugdıj́as kö zö ssé gü nket nem mint alapıt́ó , viszont a tö bb mint 40 é ves mű kö dé se miatt elismerő oklevé llel tü ntette ki, a klubvezető vel együ tt! A klubunk egyik legjelentő sebb rendezvé nye, a Regioná lis Fesztivá l szinté n jó l sikerü lt.
Kü lö nö sen ú gy, hogy ezen alkalommal szerepeltek ná lunk az ó vodá sok, é s nagyon sikeres szereplé sü k utá n a jö vő ben is szá mıt́unk ré szvé telü kre. Nagyon sikeres volt a Bará tsá g napunk, amelyen Orgová nyon kıv́ü l má s klubok is jelen vannak má r, é s remé nyeink szerint ez a lé tszá m nö vekedni fog. Az Idő sek Napi ü nnepsé get az Onkormá nyzattal
kö zö sen rendezett alkalommal ü nnepeltü k
meg. A megyei Idő sek napi ü nnepsé gen Nó grá di Mihá lyné Panni kapott elismerő oklevelet az ö nké ntes munká já ért. Orü lö k annak,
hogy az Onkormá nyzat mellett a mi inspirá lá sunkra lé trejö tt az Idő sü gyi kerekasztal,
mely elő segıt́heti az idő skorú szemé lyek napi problé má inak a megismeré sé t, a kö zö ssé gi helyek biztosıt́á sá t szá mukra. Kü lö nö sen
fontos, hogy az idő sö dő korosztá ly szá má ra
megjelent ú j helyzetekre ú j megoldá sok is
kellenek. Klubunk kö zö ssé gi jellegé t tová bbra is nyitottan kıv́á njuk tartani, bá rki, bá rmikor jö het é s jö jjö n is hozzá nk. Van hely mindenki szá má ra!
Zá rszó ké nt szeretné k kö szö netet mondani
azoknak, akik a klub mű kö dé sé t biztosıt́já k é s tá mogatjá k. Kiemelt tá mogató nk Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, akik biztosıt́já k a legjobb elhelyezé st mű kö dé sü nkhö z é s anyagilag is ará nyosan tá mogatja munká nkat a tö bbi
civil szervezethez hasonló an. Egyé ni tá mogató ink Nagyapá ti Ká rolyné Klá rika, Gyuris Tibor, Rá cz Gyula, Supicz Jó zsef
egyé ni vá llalkozó , Zá dori Imre bá csi nyugdıj́as alpolgá rmester, illetve klubunk tagjai is egyé ni lehető sé geikhez mé rten é s munká jukkal. A Faluhá z vezető je é s a dolgozó k tulajdonké ppen annyit segıt́enek, amennyit csak tudnak! Kö szö njü k mindenkinek!
Mit szeretné nk 2020-ban? Semmivel sem kevesebbet, mint ebben az é vben, jó egé szsé get ezekhez a programokhoz. Szıv́esen é s ö rö mmel vá rjuk a kö zö ssé gbe vá gyó idő seket.
Szalai Antal klubvezető
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Az Arab című könyv írója tartott nálunk előadást

2019. december 11-é n, szerdá n a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge volt Borsa Brown ıŕó nő , akinek az első
kö nyve 2013-ban jelent meg az Alomgyá r Kiadó gondozá sá ban, melynek cım
́ e: A maf ia á gyá ban. Az első kö tetet
kö vette mé g kettő , 2014-ben A maf ia ö lelé sé ben, é s A maf ia szıv́é ben. 2015-ben robbant be a kö ztudatba, Az Arab cım
́ ű regé nyé vel,
melyet tö bb rangos dıj́ra is jelö ltek, é s ami mé g abban az é vben az
Ev Kö nyve kitü nteté st kapta. Az arab cım
́ ű sikerregé ny, folytató dott, a sorozatnak ö t kö tete van. Az Arab, Az arab szerető je, Az Arab
lá nya 1., Az Arab lá nya 2., Az Arab ia. Minden regé nye a toplistá k é lé re kerü lt, sokak szerint magyar ıŕó k kö zö tt az ő kö nyvei fogynak a
legnagyobb pé ldá nyszá mban. Első sorban romantikus, erotikus té má ban ıŕ, de emellett fontos, tá rsadalmi problé má kra is rá mutat, é s
a pszicholó gia sem á ll tő le tá vol. Kü lö nö s, szó kimondó , egyedi stıĺusa miatt vá lt az olvasó k egyik kedvencé vé .
A Faluhá z há zassá gkö tő termé ben csalá dias hangulatú beszé lgeté s
sorá n az é rdeklő dö k megtudhattá k, hogy mié rt á lné ven ıŕ é s ez honnan ered, mi inspirá lta egy-egy kö nyve megıŕá sá ra, mennyi kutató munka
elő zi meg az ıŕá st. A nemré giben megjelent mesekö nyvé t is
fotó:Czékus Péter
bemutatta. Beszé lt jö vő beni terveirő l é s a hamarosan megjelenő ú j
kö nyvé rő l is. Az est zá rá saké nt lehető sé g volt kö zö s fé nyké peket ké szıt́eni Borsa Brownnal, valamint a kö nyveit is
dediká lta. A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg.

Második osztályosok Könyvfaló Könyv-faló játék
könyvtárlátogatása a könyvtárban
Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola 2. osztá lyosai Só lyá né Agi né ni vezeté sé vel minden hó nap utolsó
csü tö rtö ké n ellá togat a bordá nyi kö nyvtá rba. A
foglalkozá sok sorá n a gyerekek az é ppen aktuá -

lis tananyaghoz kapcsoló dó já té kos feladatokat
oldanak meg. Tö bbek kö zö tt rejtvé nyt fejtenek,
kirakó znak, mesé t olvasnak, videó kat é s dia ilmet is né ztek. A kö nyvtá rban tö ltö tt idő alatt a
kö nyvek kö zt is bö ngé sznek. Ezú ton is kö szö njü k Agi né ninek, hogy a gyerekekkel ilyen lelkesen já r a kö nyvtá rba. Má s osztá lyokat is szeretettel vá runk hasonló foglalkozá sokra.
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A bordá nyi Kö zsé gi Kö nyvtá r ismé t Kö nyvfaló versenyt hirdet
á ltalá nos iskolá s diá kok ré szé re. A Kö nyvfaló olvasá si já té k 2016ban indult ú tjá ra é s a sikeres kezdemé nyezé s idé n is folytató dik. A veté lkedő be benevező k feladata a kö nyvtá r rendszeres
lá togatá sa é s nem csak a kü lö nbö ző hosszú sá gú kö nyvek elolvasá sa, hanem az adott kö nyvvel kapcsolatos ké rdé sek megvá laszolá sa is. A helyes vá laszokkal csillagok gyű jthető ek é s az
é v vé gé re kiderü l, hogy kik lesznek a legaktıv́abb Kö nyvfaló k.
Vá rjuk az olvasni szerető kisdiá kok jelentkezé sé t. A verseny
egé sz é vben tart, mé g a nyá ri szü nidő ben is! Szeretettel vá runk
a kö nyvtá rban!

Az ajándékozás nem ismer határokat - Amerikában
élő magyarok gyűjtöttek pénzt meglepetésekre
Jö vő re lesz harminc é ve, hogy ú gy dö ntö tt Szeged é s az Egyesü lt Allamokban Ohio á llamban talá lható Toledo, hogy
testvé rvá rosai lesznek egymá snak. A toledó i magyar ké pviselet nyá ri itt-tartó zkodá sa alatt ellá togatott telepü lé sü nk legnagyobb fesztivá ljá ra, a Pü nkö sd Fesztre, ahol nagyon jó l é rezté k magukat, tudtuk meg a Toledó –Szeged Bizottsá g ké pviselő jé tő l. Igy idé n a szegedi é s rö szkei iatalok mellett, telepü lé sü nk is ré szesü lt a tő lü k kapott kará csonyi meglepeté sbő l. Az ISZEK-ben megrendezé sre kerü lő esemé nyen hú sz
bordá nyi csalá d kapta meg a Szeged testvé rvá rosá bó l é rkező
ajá ndé kokat, amelyek egyenké nt 10 ezer forint é rté kben tartalmaztak eszkö zö ket, kö nyveket é s termé szetesen já té kokat
is. Azt is megtudtuk, hogy a Toledó –Szeged Bizottsá g egy hoszszú tá vú bará ti viszonyt szeretne kié pıt́eni nagykö zsé gü nkel.

Településünk lakóinak észrevételeit várják a mezőőrök
Minden hé ten hé tfő n, 10 é s 12 ó ra kö zö tt tartanak fogadó ó rá t mező ő reink a
Vé delmi Kö zpontban (Benke Gedeon utca 33.). A telepü lé sen foglalkoztatott ké t
mező ő r első sorban a kü lterü lettel kapcsolatos ü gyekben vá rja a lakosok é szrevé teleit, bejelenté seit legyen szó az utak á llapotá ró l, kó bor jó szá gokró l, vagy
termé ny, esetleg eszkö zlopá sokró l. Ké rjü k a lakossá got akkor is é rtesıt́sé k a
mezei já rő rszolgá latot, ha a tanyá s té rsé gben rendszeresen lá tnak idegeneket, vagy gyanú s autó t. A fogadó ó rá kon kıv́ü l tová bbra is tehetnek telefonos
bejelenté st: Gyuris Ernő : (30) 958-7012; K. Tó th Já nos: (30) 768-0304.

Endrei Judit előadása Negyvenegyen adtak vért
2020. februá r 18-á n, kedden 15 ó rá tó l a bordá nyi Faluhá z vendé ge lesz Endrei Judit televıźió s
bemondó , szerkesztő -mű sorvezető . Az interaktıv́ elő adá s az ö tvenen tú li é let lehető sé geirő l
fog szó lni: „Korhatá rtalanul – 50 utá n is aktıv́an".
A szemé lyes talá lkozá s sorá n a sajá t pé ldá já val
é s sok hasznos informá ció val szeretné erő sıt́eni
a hallgató sá got abban, hogy aká rhá ny é vesek
vagyunk is, mindenké ppen é rdemes tennü nk
magunké rt. A program az EFOP-3.7.3-16-201700336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak
é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t
tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes!

Bordá nyban vé resen komolyan veszik a dolgokat! Legalá bbis,
ha vé radá sró l van szó : 41-en jö ttetek januá r 15-é n, szerdá n a
Faluhá zba, ami azt jelenti, hogy a telepü lé sen é lő vé radó k ez
alkalommal szá zhuszonhá rom emberi é letet mentettek meg!
Szuperek vagytok, kö szö njü k! Bá lint Hanga Rea elő szö r adott
vé rt. Ezú ton is azt taná csolja mindenkinek, hogy vé radá s elő tt
egyenek, igyanak, é s ne fé ljenek! Mint mondta, szü lei pé ldá já t
kö veti, é s ö rü l, hogy megmenthet 3 embert! Masıŕ Norbert má r
10-szeres vé radó , é s segıt́ő szá ndé kkal adja vé ré t! Aki eljö tt,
nemcsak a szoká sos ajá ndé kokat kapta, hanem kedvezmé nyre
jogosıt́ó kupont a kö zelgő Rú zsa Magdi koncertre, é s belé pő t a
Zsombó i Só kuckó ba! A bordá nyiaknak kü lö n kö szö njü k a gyü mö lcsleveket é s ká vé t!
Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete

Újabb összefogás a boldogabb karácsonyért
2019. decemberé ben is dıśzes csomagokkal vá rtuk ó vodá nk kará csonyfá ja alatt a nehezebb é lethelyzetben lé vő csalá dokat. Kö szö njü k szé pen mindenkinek a segıt́sé gé t,
aki já té kokkal, ruhá kkal, kö nyvekkel, é lelmiszerrel, tisztá lkodá si szerekkel é s egyé b
tá rgyakkal, eszkö zö kkel hozzá já rult ahhoz, hogy idé n kará csonykor is né há ny csalá dot megajá ndé kozzunk.
A rengeteg felajá nlá sbó l a Gyermekek é s Csalá dok Atmeneti Otthona, a szegedi Hajlé ktalan Ellá tó Há ló zat é s a hó dmező vá sá rhelyi Uj Vilá g Alapıt́vá ny is ré szesü lt, hiszen voltak olyan adomá nyok, melyet ó vodai szinten nem tudtunk elajá ndé kozni.
Hiszen tö rő dé sbő l sosem elé g…
Tóth Leila óvodapedagógus
„A szeretet a kulcsa minden titoknak.” /Paulo Coelho/
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Radnótis kémia versenyen vett részt két diákunk
2020. januá r 11-é n a szegedi Radnó ti Mikló s Kıśé rleti Gimná zium á ltal hagyomá nyosan meghirdetett Meleg Istvá n tehetsé gkutató ké miaversenyen szerepelt ké t bordá nyi diá k: Lehel Má té 8.b é s Mark William Mitchell 7.b osztá lyos tanuló . A ké t ıŕá sbeli forduló t kö vető en a legjobbakat hıv́tá k be a gimná ziumi kö zé pdö ntő be megmé retteté sre.
A nehé z szá mıt́á si é s gondolkodtató feladatok megoldá sá ra 90 perc á llt
rendelkezé sre. Az orszá g szá mos pontjá ró l é rkező diá kok kö zö tt a mi tanuló ink is szé pen megá lltá k helyü ket. Kö zé pmező nyben vé geztek. Bü szké k vagyunk rá juk!
Fodorné Kálmán Szilvia

Rajz, fogalmazás nyertesei
Az iskolai kö nyvtá r idé n is meghirdette hagyomá nyos
rajz é s fogalmazá s pá lyá zatá t, amelyen az alá bbi eredmé nyek szü lettek. Rajz kategó riá ban alsó s osztá lyok
kö zü l első helyezett Bó dis Nikolett 3. osztá lyos tanuló
rajza lett, má sodik helyezett holtversenyben Czé kus
Annabella é s Tari Sá ra 3. osztá lyos tanuló k mű vei lettek, harmadik helyen szinté n holtverseny szü letett,
itt Gyuris Dorina 4.a osztá lyos, illetve Gyuris Liliá na
Fanni 3. osztá lyos tanuló k pá lyamunká i lettek. Felső s
kategó riá ban első helyezé st Deme Lilien 8.a osztá lyos
tanuló mű ve nyerte el, má sodik helyen holtversenyben Komjá ti Tamara 6. osztá lyos tanuló valamint Rá cz
Kitti Katalin 7.a osztá lyos tanuló rajza vé gzett, a harmadik helyezett pedig Berná th Amira 7.a osztá lyos
tanuló mű ve lett. A fogalmazá s kategó riá ban Szabó
Noé mi 7.b osztá lyos tanuló vé gzett az első helyen, a
má sodik helyet Szabó Edua 4.a osztá lyos tanuló nyerte el, mıǵ a harmadik helyen holtversenyben Fü lö pTaná cs Fanni 6. osztá lyos é s Juhá sz Andrea 7.b osztá lyos tanuló k vé geztek. Gratulá lunk tanuló inknak a szé p
eredmé nyekhez! Kö szö njü k a kö nyvjutalmak felajá nlá sá t a Bordá ny I jú sá gá ért Alapıt́vá nynak, é s a versenyszervezé st Hő dö r Zoltá nné kö nyvtá rosunknak.

Közelgő események
Februá r 7-é n iskolai Nyelvé sz versenyt rendezü nk a
9-es teremben 14 ó rá tó l. Februá r 12-é n Mó rahalmon
terü leti Kazinczy szé pkiejté si versenyen mé rik ö ssze
tudá sukat tová bbjutó tanuló ink. A farsangi mulatsá got 2020. februá r 14-é n 14 ó rá tó l rendezzü k az iskola tornatermé ben, amelyre szeretettel meghıv́juk a
kedves szü lő ket is! Februá r 18-á n Né pdalé neklé si verseny lesz.

Lázár Ervin Program az általános iskolásoknak

2020. januá r 8-á n a Szegedi Nemzeti Szın
́ há z Hamupipő ke cım
́ ű balett mesejá té ká t né zté k meg 3. é s 5. osztá lyos
tanuló ink a Lá zá r Ervin program kereté ben, mely programot az EMMI hıv́ott é letre é s az ö sszes á ltalá nos iskolá s
tanuló szá má ra lehető vé teszi, hogy é vente egyszer eljuthasson szın
́ há zi, tá nc- vagy cirkuszi elő adá sra, ő shonos á llatok bemutató helyeire. 2020. januá r 16-á n a Kö vé r Bé la Bá bszın
́ há z tá rsulata lá togatott iskolá nkba. Ké t magyar
né pmesé t mutattak be ö tletes é s vidá m feldolgozá sban. A gyerekek nagyon é lvezté k a zené vel szın
́ esıt́ett produkció t. Sok neveté ssel é s tapssal jutalmaztá k a hangulatos elő adá st. Januá r 29-é n a Fő vá rosi Nagycirkuszba lá togattak a
6. osztá lyos tanuló k. A Hó fö dte á lom cım
́ ű elő adá s elő tt egy cirkuszpedagó giai kiá llıt́á st is megtekinthettek az é rdeklő dő k. Szinté n a Lá zá r Ervin Program keretein belü l utaznak Budapestre a 8. osztá lyosok, a Hagyomá nyok Há zá ban egy rendhagyó né pzenei ó rá n vesznek ré szt februá r 25-é n.
A 2., 4. é s 7. osztá lyosok programja mé g szervezé s alatt á ll. A program kerete ingyenes belé pé st é s szá llıt́á st biztosıt́
az elő adá sok helyszın
́ eire.
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Önkéntes Karitász angyalok segítségével lehetett
még szebb sokak karácsonya
Tevé keny é s sikeres decemberi hó napot tudhat maga mö gö tt a bordá nyi Karitá sz Csoport. A Katolikus Karitá sz á ltal meghirdetett “Angyalbatyu a Ká rpá taljai gyermekek ré szé re” akció hoz csoportunk is csatlakozott. Felhıv́á sunkra
nagyon sokan reagá ltak, sok kö nyv, já té k, é dessé g é s tanszer adomá ny é rkezett. A szé les kö rű ö sszefogá snak kö szö nhető en ö sszesen 38 ajá ndé kdobozt tudtak ö sszeá llıt́ani ö nké nteseink, amelyeket eljuttattunk a megyei karitá sz irodá ba. Ok tová bbıt́ottá k az orszá gos kö zpontba, ahonnan 500 dobozt vittek Ká rpá taljai gyerekeknek.
Kará csony elő tti hé ten lá togatá st tettü nk a Ruzsai Idő sek Otthoná ban, ahol apró ajá ndé kkal kedveskedtü nk a lakó knak. Megható volt, ahogyan ö rü ltek a magunk ké szıt́ette papıŕangyalká knak.
A Magyar Katolikus Karitá sz harminc bordá nyi csalá dnak tartó s é lelmiszercsomagot biztosıt́ott. A csomagokat hú sz
csalá dnak ü nnepsé g kereté ben adtuk á t. A jelenlé vő knek kará csonyi mű sorral kedveskedtek iskolá nk 4.b osztá lyos
tanuló i, a csomagok á tadá sa utá n pedig teá val é s sü temé nnyel kın
́ á ltuk a meghıv́ottakat. Adomá nyozó k jó voltá bó l
az é lelmiszercsomag é s szaloncukor mellé kö nyveket is vá laszthattak, é s 10-15 kg burgonyá t is vihettek magukkal a
csalá dok. Tıź idő s egyedü lá lló t otthonukban kerestü k fel az ajá ndé kcsomaggal.
Az Adventi hé tvé gé ken adomá nyt gyű jtö ttü nk a templomban é s a kará csonyi vá sá rokban. A csoport tagjai dıśzeket,
ajá ndé ktá rgyakat é s szilvalekvá rt ké szıt́ettek erre a cé lra. Az adomá nyokat é lelmiszer é s tű zifa vá sá rlá sá ra valamint
krıźishelyzetben lé vő k megsegıt́é sé re fogjuk felhaszná lni.
Tevé kenysé gü nket ebben az idő szakban is sokan tá mogattá k. Kö szö njü k az ISZEK munkatá rsainak a helyisé g biztosıt́á st, a Faluhá z é s az Iskola munkatá rsainak a lehető sé get, hogy adomá nyt gyű jthettü nk. Kö szö net Horvá th Gabriella é s Lippai Judit taná rnő knek é s a 4.b osztá ly tanuló inak a kará csonyi mű sor elő adá sá ért. Kö szö njü k Majorné
Gyuris Zsuzsanná nak, Juhá sz Pé ternek é s csalá djá nak, Tari Ná ndornak é s csalá djá nak az adomá nyaikat. Kö szö net
mindazoknak, akik vá sá rlá saikkal, adomá nyaikkal segıt́etté k szeretetszolgá latunkat.
A karitász csoport tagjai

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, gyertyaszentelés
és Lourdes-i kilenced
Februá r 2-á n lesz Urunk bemutatá sá nak, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ü nnepe. Arra emlé kezü nk, hogy Szű z
Má ria negyven nappal Jé zus szü leté se utá n bemutatta gyermeké t a jeruzsá lemi templomban. A szoká snak megfelelő en a szü lő k, Má ria é s Jó zsef á ldozatké nt ké t gerlicé t vagy galamb ió ká t ajá nlottak fel, é s az Urnak szentelté k az első szü lö tt iú t. Az á ldozat fö lajá nlá sakor jelen volt Anna é s Simeon is, aki a nemzeteket megvilá gosıt́ó vilá gossá gnak
nevezte Jé zust:
„Bocsásd el most, Uram, szolgádat *szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, *akit küldtél, az
Üdvözítőt. Őt adtad számunkra *csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, *mint választott
néped dicsősége.” (Lukács evangéliuma 2, 29-32.)
A vilá g vilá gossá gá val való talá lkozá s szimbó lumaké nt alakult ki a gyertyaszenTóth Gusztáv
telé s szoká sa. A gyertya – mint Jé zus Krisztus jelké pe – egyike a legré gibb szentelmé
nyeknek. Má r az ó kereszté ny korban Krisztus jelké pé vé vá lt: magá t fö lNe angyal
emé szti, hogy má soknak szolgá lhasson. Ezen a napon, februá r 2-á n 14.00 ó rakor kezdő dik a Lourdes-i kilenced imá dkozá sa is a sekrestyé ben.
Csak keresem
Szavait visszaverik a falak,
Szent Balázs ünnepe
csak keresem, keresem…
Februá r 3. Szent Balá zs pü spö k é s vé rtanú ü nnepe. A szombati é s vasá rnapi
Agyamban, á gyamban
szentmisé ken lesz a balá zsá ldá s, amely ké t (ré gebben X, ma Y alakban ö sszeá lmomban ott van velem,
kö tö tt) gyertyá val adott á ldá s torokbetegsé g é s minden má s baj ellen.
való s-velő s testkö zelben
Csak keresem, keresem…
Mert ott van a konyhacsö rrené sben
a padló halk- reccsené sben
a lá mpa vak-sercegé sben
a tű z pará zs-perzselé sben
De ott van a nyıĺó orgoná ban
a sıŕon hervadó virá gban
az é jek só hajá ban
a zilá lt hajnalokban
a nap bú s alkonyá ban.
Bordány, 2020. január

Februárban kezdődik a nagyböjt

Februá r 26. - Hamvazó szerda, szigorú bö jti nap, a nagybö jt kezdő napja, a Hú své tvasá rnaptó l visszaszá molt 40. hé tkö znap. Ezen a napon tilos hú st fogyasztani, a nap folyamá n egyszer szabad jó llakni, de megengedett 2 má sik, csö kkentett mé rté kű é tkezé s. Megtartá sa a betö ltö tt 18. é vtő l a megkezdett 60. é vig
kö telező . A fő étkezé s á thelyezhető a megszokottó l elté rő idő pontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes é s szoptató anyá k, s akik egy é tkezé s alkalmá val
csak keveset fogyaszthatnak.
Nagyböjtben péntekenként 16.00 órától végezzük templomunkban a
keresztutat.
Februá r 1-é n, első szombaton 16.00 ó rá tó l – é s a tová bbiakban is minden
első szombaton – a Ró zsafü zé r Tá rsulat imaó rá ja lesz a templomban. Februá r 2-á n, vasá rnap a szentmise utá n – é s a tová bbiakban minden első vasá rnapon – Szentsé gimá dá si imaó rá t tartunk a templomban.
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Imre bácsi meteorológiai beszámolója a 2019-es évről
„A bordányi Előre Mg Szakszövetkezet elnöke, dr. Masa István 1984-ben bízott meg hőmérséklet- és csapadékméréssel. Az eredményt táblázatban és gra ikonon kellett neki bemutatni. A szakszövetkezet megszűnése után tovább folytattam a méréseket. Feladatom 2005-től
bővült azzal, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat megbízásából csapadéknaplót vezetek és havonta jelentést küldök részükre. A Bordányi Naplóban 34 éve ismertetem éves
beszámolómat. A 2019. évi meteorológiai eseményekről most is három táblázatot készítettem. Az adatokat a 30 éves átlaggal és a 2018-as eredményekkel hasonlítottam össze.”
Az első tá blá zat a Bordá nyban mé rt csapadé k eredmé nyeit foglalja ö ssze. A II. tá blá zat az itt mé rt hő mé rsé kletet ismerteti. Az utolsó pedig a csapadé kos napok szá má t mutatja be.
A 2018. é s a 2019. é vi csapadé k alig té r el
a 30 é ves á tlagtó l. Az elmú lt é v sorá n
má rciusban esett legkevesebb, má jusban
a legtö bb csapadé k. Harminc é v alatt
2019-ben volt a legszá razabb má rcius.
Tavaly januá r, má jus é s jú lius hidegebb,
a tö bbi kilenc hó nap melegebb volt a 30
é ves á tlagná l.
A csapadé kos napok szá ma 11-el volt
kevesebb, mint az elő ző é vben.
Jö vő re 35 é ves bordá nyi á tlag szá mıt́á sa is lehető vé vá lik. Akkor majd szeretné k a vizsgá lt idő szak szé lső sé ges eseteirő l is beszá molni, ismertetni a Bordá nyi Napló ban.
Zádori Imre

Felolvasóest a könyvtárban Apróhirdetés
2020. februá r 12-é n, szerdá n 16 ó rá tó l felolvasó estet rendeznek
a bordá nyi kö nyvtá rban. Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t
vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk
szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

6 soros beé pı́thető cseré pká lyha, 2 db
150*150-es zsalugá ter é s egy 25 é ves LADA
1500-as (benzin/gá z) 2 é v mű szakival
eladó . Erd.: 06-70-984-7345.

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
Az alacsonykü szö bű ellá tá s egy olyan segıt́sé gnyú jtá si forma, melynek keretein belü l a szenvedé lybetegsé gben é rintettek é s hozzá tartozó ik anonim mó don, lakó helyü kö n kaphatnak szakmai tá mogatá st nehé zsé geik lekü zdé sé re. Az
ellá tá s munkatá rsait az alá bbi problé má kkal kereshetik fel:
dohá nyzá s, alkohol-, ká bıt́ó szer-, gyó gyszer-, internet/mobilfü ggő sé g, kó ros já té kszenvedé ly (online é s/vagy szerencsejá té k), vá sá rlá si má nia, munkamá nia, evé szavarok, szex/
pornó fü ggő sé g, kapcsolatfü ggő sé g, ö nsé rtő magatartá sformá k, pl. falcolá s. Az ellá tá s igé nybevé telé nek nem felté tele a
vá ltoztatá s szá ndé ka, a szolgá ltatá s első dleges cé lja az á rtalomcsö kkenté s, azaz segıt́eni a betegnek abban, hogy é letvitelé vel miné l kevesebb ká rt okozzon ö nmagá nak é s a kö rnyezeté nek. Betegsé gbelá tá s é s motivá ció meglé te eseté n
termé szetesen segıt́sé get nyú jtunk a felé pü lé sben is. A szolgá ltatá s Asotthalom, Balotaszá llá s, Bordá ny, Forrá skú t, Mó rahalom, Ottö mö s, Pusztamé rges, Ruzsa, Ullé s, Zá ká nyszé k,
Zsombó terü leté n té rıt́é smentesen (aká r otthoná ban is) igé nybe vehető elő zetes telefonos idő pontegyezteté s utá n.
Kö zpont: 6782 Mó rahalom, Mó radomb kö rú t 40.; inté zmé nyvezető : Csó tiné Ordö g Edit; mobil: 62/254-286.
Szakmai vezető : Jakabos Boglá rka; telefon: 62/998-507; mobil: 30/570-4978; e-mail: megkereses@hoszkp.hu. Ha
szü ksé ges, ne habozzon felkeresni Oket!
8| Bordányi Napló

Január havi demográfia

„Hosszú csőrű gólyamadár
Születés
cipelt egy kis csomagot.
A mai napon megérkezett,
s Téged nekünk itt hagyott.”
Panna (Papp Gábor és Kádár-Németh
Renáta); Olívia (Kádár-Németh Norbert
és Páska Szilvia); Ajsa (Szabó
László János és Kecskeméti
Katalin); Dávid (Nagy-Medgyesi
Attila és Rácz Barbara); Kornél
Kende (Kormány Zsolt és Csenki Gabriella Klára)

Házasságkötés
„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, Ketten,
egy szerelemmel.”
Losoncz Péter és Nagy Brigitta

Halálozás

Dudás Jánosné (1931.); Varga Ferenc
(1936.); Lajkó Györgyné (1926.);
Katona Imre (1958.)
Sárgazsák elszállításának időpontjai:
február 4.; február 18.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
február 11.; február 25.
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Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár
2019-ben má r tizenegyedik alkalommal rendezte meg Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, a Faluhá z é s Kö nyvtáFotó:
r, azMaróti
Egé rDávid
há z Alapıt́vá ny, valamint a Bordá nyi Gyermek é s I jú sá gi Onkormá nyzat a jó té konysá gi kará csonyi vá sá rt
Bordá nyban. A né gy hé tvé gé s program ú j helyszın
́ en, a Szent Istvá n té r helyett a Faluhá z parkjá ban é s annak szabadté ri szın
́ padá n kerü lt megrendezé sre. A Betlehem
é pıt́é sé t é s a pavilonok felá llıt́á sá t Bordá ny Nagykö zsé g
telepü lé sü zemelteté se vé gezte. Az adventi koszorú t a Faluhá z munkatá rsai, a Betlehemet ISZEK kollé gá i ké szıt́etté k. Lovai Mihá ly ajá nlotta fel a felhaszná lt kukoricaszá rakat, a bá lá kat Ká dá r-Né meth Adá m. A forró italok ké szıt́é sé hez szü ksé ges eszkö zö ket a Vadgesztenye Etterem
biztosıt́otta, a forralt bor é s tea megfő zé sé ben pedig Kurucsai Judit volt segıt́sé gü nkre. A Faluhá z elé kerü lt a té ltü ndé r, melyet Ká lmá n Kamilla é s a Cifra Szoba á lmodott
meg. A Faluhá z Pető i utca felő li oldalá n egy ó riá sbetű kbő l kialakıt́ott #helloBORDANY felirat, kö zté ri „fotó pont”
is elhelyezé sre kerü lt. Tö bb fenyő fa felajá nlá s is é rkezett,
melyek kö zü l egy fa a Faluhá z kará csonyfá ja lett, egy a
té ren, há rom a szın
́ padon kapott helyet, illetve Bordá ny
adventi koszorú ja is ezek egyiké bő l ké szü lt. Kö szö njü k ezeket a felajá nló knak.
December 1-jé n gyulladt meg az első adventi gyertya Bordá ny adventi koszorú já n. Az első gyertyá t Farkasné Lippai
Agota inté zmé nyvezető , Illé s Má ria, a Borostyá n Dalkö r vezető je é s Lovai Mihá ly ü gyvezető gyú jtotta meg. Az elő ző
é vekhez hasonló an az ó voda, az iskola é s a dalkö r adott mű sort az adventi vasá rnapokon. Az első hé tvé gé n a Borostyá n Dalkö r elő adá sá t lá thatta a kilá togató kö zö nsé g az adventi szın
́ padon. December 8-á n a má sodik gyertyá t
Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester, Lá zá rné Borbola Má rta inté zmé nyvezető é s Szalai Antal, a Nefelejcs Nyugdıj́as
Klub vezető je gyú jtotta majd meg. A gyertyagyú jtá st kö vető en az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de nagycsoportosainak elő adá sá t lá thattá k, valamint a té rre é rkezett a
Mikulá s é s Krampuszai. Ekkor kerü lt sor telepü lé sü nk 2020-as naptá rá nak ü nnepé lyes bemutató já ra
is. A harmadik adventi vasá rnapon Ocskó Zoltá n igazgató , Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető é s Arva Zoltá nné , a Mozgá skorlá tozott csoport vezető je gyú jtott
gyertyá t, ami utá n Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola 4. b osztá lyos nö vendé keinek
elő adá sá t lá thattá k az é rdeklő dő k. December 22-é n,
az utolsó adventi vasá rnapon Dr. Janes Zoltá n atya,
Taná cs Gá bor polgá rmester, Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmester é s Jenei Gyö rgyné , a Karitá sz csoport vezető je gyú jtottá k meg az utolsó gyertyá t. A gyertyagyú jtá st kö vető en vette kezdeté t az idei utolsó jó té konysá gi kará csonyi vá sá r is, melyet az eső s idő já rá s miatt a Faluhá z
nagytermé ben tartottak meg. Sokan kö ltö tté k el megmaradt kará csonyi tallé rjaikat, ezzel is tá mogatva az ó voda, az
iskola, vagy valamelyik helyi kö zö ssé g leendő programjait, munká já t. A vá sá ri forgatagban a Sajtkukac duó szó rakoztatta a kicsiket é s nagyokat egyará nt.
Az ü stö kben fő tt a inom tea é s forralt bor, amely a nagy hidegben igazá n jó l esett, meleget nyú jtott. A vá sá ri forgatagban is talá lt mindenki kedvé re való harapnivaló t. Voltak é des é s só s sü temé nyek, de nagy sikernek ö rvendett a
hot-dog é s a fasıŕtos falatká k is.
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Az eddigi legjobb szereplés Debrecenben!
Negyedik helyen végzett 2006-2007-es korosztályunk a Karácsony Kupán!
Hagyományosan, már évek óta állandó résztvevője U14-es együttesünk a Debrecenben megrendezésre kerülő nemzetközi megmérettetéseknek. Így volt ez most is, ezúttal a Karácsony Kupán
vett részt Retek Flórián együttese. A roppant erős és színvona-las
tornán, már a csoportmérkőzések alatt is nehéz mérkőzések
vártak a gárdára, a fiúk végül az eddigi legjobb teljesítményüket
nyújtva az előkelő negyedik pozíciót érték el a tornán!
Gratulálunk!!!
Eredmények: Foliaplast-Bordány - Csepel Hungary Club "B" 1-1;
Folaiplast-Bordány - Friendship 0-0; Foliaplast-Bordány - Olasz Focisuli
"Piros" 2-0; GFSE Oros - Foliaplast-Bordány 0-5; Városgazda UA Foliaplast-Bordány SK 1-1; Foliaplast-Bordány SK - Csepel Hungary Club
"A" 1-1; 3-4. helyért: Foliaplast-Bordány SK - Lőrinc United 1-2.

Évindító női kupaezüst!!!
Domaszéken kezdték az évet a lányok
Remek rajtot vettek női labdarúgóink, akik első alkalommal vettek részt a Saller-Kupán Domaszéken. Az évindító futsal tornán Rácz Tamás csapata hat gólos győzelemmel kezdett a Makó ellen, ezt követően pedig a
nemzeti bajnokságba igyekvő SZVSE női együttese ellen bravúros győzelmet aratott, így már biztos volt,
hogy továbbjut a csoportjából. A zárókörre egy igazi
szomszédvári rangadó maradt, amely ugyan nem hozott gólt, de hatalmas küzdelem zajlott a lefújásig, büntetőkkel végül az Üllés szerezte meg a győzelmet. Az
elődöntőben a Szegdei VSE másik különítménye várt a
lányokra, akik ezúttal a gól nélküli döntetlent követően,
2-1-re hétméteresekkel behúzták a mérkőzést. Következett a döntő, ahol a Bács megyei bajnokságban szereplő, rutinos Mórahalom ellen kellett megküzdeni a
végső sikerért. Parázs, érzelmekben gazdag perceket
hozott a finálé, ahol mindkét csapatnak számos helyzete akadt, végül a mórahalmiak nyerték a tornát. A lányok így is minden dicséretet megérdemelnek!!!
Eredmények: Foliaplast-Bordány SK - Makó FC 8-2, FoliaplastBordány SK - SZVSE 2-1, Foliaplast-Bordány SK - Üllési ISE 0-0,
büntetővel 0-1. Elődöntő: Foliaplast-Bordány - SZVSE II 0-0,
büntetővel 2-1. Döntő: Mórahalom - Foliaplast-Bordány 1-0.

Kedvezményes belépő BordányKártyával!
Február 29-ig 3.499 Ft-os áron lehet belépőhöz jutni

Javában zajlanak a június 5-i Rúzsa Magdi élőkoncert
előkészületei, szervezési munkálatai. A sportkör szezonzáró rendezvénye kapcsán már zajlanak az egyeztetések a megvalósításhoz szükséges partnerekkel, hatóságokkal. A rendezvényhez közeledve folyamatosan emelkedő jegyárak mellett különféle akciókkal is jelentkezünk, most a Bordány Kártyával rendelkező lakosoknak
van lehetőségük kedvezményes belépőhöz jutni. A 4.499
Ft-os tikettek a kártyával rendelkező ügyfelek számára
ezer forinttal kedvezőbben, 3.499 Ft-os áron vásárolhatóak meg a Faluház ügyfélpultjánál a készlet erejéig, illetve legkésőbb február 29-ig. A gyerekjegy (4-14 éves
kor között) 2.999 Ft-ba kerül, míg az ennél fiatalabb
gyerkőcök szülői felügyelettel díjmentesen tekinthetik
meg a koncertet. Hamarosan újabb meglepetések fognak kiderülni az esemény kapcsán, kövessék figyelemmel a facebook.com/bordanysk oldalt.
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