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A februári időszakot, a télzáró hónapot már megtölti a vigasság és jókedv. A farsangi 
időszak lényege a nevetés és a színek, melynek jelentése, hogy vége a télnek és minden 
új életre kel. Településünkön három ilyen eseményre is sor került. Elsőként a Nyugdíjas 
Klub tagjai öltöztek jelmezbe február 11-én, őket az iskolások követték február 14-én és 
zárásul a Faluház hirdetett farsangi bulit február 15-re.  	 					Részletek	a	belső	oldalakon					
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Tovább	erősödnek	a	kapcsolatok	
testvértelepülésünkkel,	Dettával
A hét végén találkozik Tanács Gábor polgármester a testvér-
településünkön, Dettán élő magyarok vezetőivel annak 
érdekében, hogy megvitassák az elkövetkező időszak közös 
programjait, és olyan közös tervek valósulhassanak meg, 
amellyel segíteni tudják a kint élő magyarságot, erősíteni 
tudják a kapcsolatot az anyaországgal.
A polgármester elmondta, hogy több évtizede 
nagyon jó a kapcsolat a két település között. 
Számos határon átnyúló program valósulhatott 
meg, amelyek nagy része ráadásul a közös pályá-
zatok sikereinek köszönhetően Európai Uniós 
forrásból zajlott. 
Detta egy multikulturális város, az ott élő nép-
csoportok boldogságban élnek együtt figyelve 
egymásra, tisztelve a különböző kultúrákat.  Ez 
mindenképpen nagy kincs a mai világban. A 
dettai városnapokon együtt vonuló, nemzeti vi-
seletekbe öltözött csoportok az mellett, hogy 
színesítik az ünnepet, ezt a sokszínűséget bizo-
nyítják évről-évre. Románok, magyarok, bolgá-
rok, szerbek és németek ünnepelnek közösen. Sajnos az is 
látható, hogy a dettai magyarok is idősödnek, a fiatalok már 
nem biztos, hogy ott képzelik el a jövőjüket. Ahogyan a bor-
dányi fiatalok egy része, úgy a dettaiak is kacsingatnak egy-
egy európai város és természetesen egy-egy jobban fizető 
munka után. Sokak nehezebben vagy egyáltalán nem beszél-
nek magyarul, nem ismerik, nem tartják már a magyar 
hagyományokat, ezért nagyon hasznos az a munka, amit az 
ott élő közösség végez. Néptáncot tanítanak a fiataloknak 

működtetve egy helyi magyar néptánc cso-
portot is. Magyar nyelvet tanulnak a gyere-
kek iskola utáni képzés keretében. Rendsze-
resen szerveznek magyar bálakat, búcsút, 
és természetesen képviselik a magyarságot 

a városi és térségi rendezvényeken. Ehhez a 
munkához szeretne most Bordány is segít-
séget nyújtani, ezért kerül sor a találkozóra 
Dettán, ahol polgármesterünk a helyi 
RMDSZ vezetőjével, Katona Györggyel, vala-
mint Stanciu Klárával, a dettai Reviczky 
Gyula Egyesület vezetőjével is találkozik. 
A tárgyalások eredményéről természetesen 
beszámolunk majd.

Március 2-án reggel 8 és délután 2 óra 
közötti időszakban az alábbi területeken 
lesz áramszünet Bordányban: a Belterü-
leten a Bem utca 3-23. és a 20-28. házszám 
közötti, továbbá a Kossuth utca 1-23. szá-
mok közötti és a 2. házszám alatti ingat-
lanok esetében. Külterületen a Bonavitus 
Kft. telephelyén, illetve a Mező dűlő 1-59. 
és a 2-56/m. házszámok közötti, valamint 
a Bordány dűlő 1-165., illetve a 2-166. 
házszámok között található ingatlanokon.

Áramszünet	2-án 

A takarékszövetkezet volt épületének hasznosítására kiírt pályázatra nem érkezett megfelelő minőségű 
pályázati anyag, így a képviselő-testület tagjai a pályázati határidő meghosszabbításáról, illetve a pályázati 
dokumentáció kisebb mértékű átalakításáról is döntöttek.  Az új kiírás értelmében a pályázatokat legkésőbb 
március 25-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, vagy elektronikusan megkül-
deni a bordany@bordany.hu e-mail címre. A pályázónak o-
lyan egyszerű kérdésekre kell válaszolnia, hogy milyen 
szolgáltatást, vállalkozást indítana, kiknek szolgáltatna ezzel 
szívesen, mitől érzi, hogy ez a vállalkozási ötlet esetleg 
hiánypótló, vagy különleges lehetne. 
Viszont részletesen ki kell fejtenie a tervezett fejlesztés költ-
ségvetését, hiszen egyrészt ebből derül az ki, hogy esetle-
gesen milyen támogatást szeretne kapni a pályázó ötletének 
megvalósításához, másrészt, hogy a vállalkozásnak köszön-
hetően mekkora bevételhez juthat településünk. A pénzügyi 
terv alapján tud majd a Pénzügyi, Gazdasági és Településfej-
lesztési Bizottság megalapozottan dönteni.

Még	megvalósulhatnak	az	ötletek	
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Móra	Sándor	köszöntése	90.	születésnapja	alkalmából
Bordány Nagyközség O� nkormányzata nevében megbecsülésünk jeleként Móra Sándort 90. születésnapja alkalmából 
Kiss-Patik Péter alpolgármester úr köszöntötte és ad-
ta át neki a Magyarország Miniszterelnöke által aláıŕt 
emléklapot, egy ajándékcsomagot és településünk 
jókıv́ánságait.
Sanyi bácsi 1930. február 16. napján született 4 gyer-
mekes család leg�iatalabb gyermekeként. E�desapja 
cipész és csizmadia, édesanyja háztartásbeli volt. Fe-
leségével Kocsis Ilonával 1957-ben házasodtak ösz-
sze. Lányaik Ilona és Edit. Négy unokájuk, és egy déd-
unokájuk van. Aktıv́ korában 11 munkahelyen dol-
gozott, 1990-ben vonult nyugdıj́ba. Sanyi bácsi jó 
egészségben tölti napjait, naponta olvas újságot, �i-
gyelemmel kıśéri a közélet történéseit. Szeret beszél-
getni, köszöntésekor derűsen mesélt a kilenc évti-
zed alatt átélt élményeiről. Településünk történetét, fontos eseményeit pontos dátumokkal lelkesen idézte fel ne-
künk. Az eltelt időben sok bordányi embert megismert, a neves egykori falubeliekről több korabeli fotót és emléket őriz.

A februári tavasz nem tréfálta meg vendégeinket, hiszen szép számmal érkeztek farsangi mulatságunkra. 2020. feb-
ruár 11-én a bordányi Faluházba érkeztek Dorozsmáról, Forráskútról és Röszkéről is. A jó hangulat már a kezdetek-

től jelen volt. Mindenki időben érkezett és a zeneszó már sejt-
tette, hogy a délután kitűnő hangulatban telik majd el. A házi-
gazda Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai izgalommal készültek 
erre a napra. Még azok is, akik az esemény előtt betegesked-
tek, a rendezvényre már el tudtak jönni, a közös mulatozás 
meg csak tovább javıt́otta állapotukat. Közvetlen a klubveze-
tő köszöntő szavai után Kovács Gabié lett a főszerep, aki egész 
délután olyan jól zenélt, hogy mindenki táncra perdült. A han-
gulatos naphoz hozzátartozott a tombola, amely szintén örö-
möt jelentett minden nyertesnek. Az alkalomhoz illő �inom 
disznótoros étellel és fánkkal kıńáltuk vendégeinket. A vacso-
ra nagyon ıźlett mindenkinek, utána újra a táncé lett a fősze-
rep. Kedves „jelmezes” vendégek is érkeztek, akik műsorral 

szórakoztattak mindenkit. A produkciókat a titkos zsűri - Gyuris Tibor - �igyelte és értékelte, hogy ki volt a legkrea-
tıv́abb. A dorozsmai csapat lett az első, de rajtuk kıv́ül is mindenki kapott egy kis jutalmat. A jókedv és hangulat 
egész délután fokozódott. Szinte nem akart véget érni, hiszen nagyon jól érezte magát minden kedves vendégünk. 
Mi, mint házigazdák nagyon örültünk ennek és készülünk 
a következő rendezvényeinkre is. Köszönet minden segı-́
tőnek, támogatónak, hogy hozzájárultak a nap jó hangula-
tához. Soósné Rózsika már hetek óta azért izgult, hogy vi-
rágai erre az időre kinyıĺjanak. Köszönettel tartozunk 
Nagyapátiné Klárikának, aki mindig a segıt́ségünkre van. 
Gyuris Tibornak, aki most is vállalta a zsűrizés feladatát. 
Veres Gáborné Margitkának, aki a tombolatárgyak váloga-
tása mellett felajánlotta a fődıj́at is, mely Bordányban ma-
radt. Ugyancsak köszönjük Masıŕ Jánosnak a segıt́ségét, 
akinek ezúton jeleznénk, hogy szeretnénk megismerni a 
baráti közösségüket, hiszen ők is rendszeresen �igyelem-
mel kıśérik a Nyugdıj́as klub életét. Természetesen meg 
kell köszönnünk a háttérmunkálatokban mindig segıt́ő Faluház „leendő nyugdıj́asainak” munkáját is. Az esemény-
nyel kapcsolatban sajnáljuk, hogy a kedves újságıŕó barátunk, Arany T. János nem tudta a délutánt velünk tölteni. 
Köszönjük Gyuris Jánosnak a sok-sok fotót, amellyel örömet szerzett az esemény résztvevőinek.  

Öröm,	tánc	és	jókedv	a	nyugdíjas	klub	Farsangi	bálján	

Szalai	Antal	Klubvezető
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fotó:Czékus	Péter

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 3.pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, vala-
mint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennye-
zést okoz”. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés is. Manapság szinte áttekinthetetlenül sok-
féle műanyagot használunk. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki cikkeinkben, műanyaggal fest-

jük, tapétázzuk falainkat, és műanyaggal cso-
magolunk. A fahulladékok nagy része külön-
böző gyanta és lakk maradványok mellett fa-
anyagvédő anyagokat – biocidokat – is tar-
talmazhat, amelyekből a nem tökéletes égés 
során szintén egészségkárosıt́ó anyagok sza-
badulnak fel. A műanyag zacskók, eldobható 
műanyag palackok képezik a háztartási hul-
ladék legnagyobb részét. Ha elégetjük őket 
szennyezi a környezetet, károsıt́hatják egész-
ségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt oko-
zó, a légző- és immunrendszert, valamint a 
vérképző szerveket súlyosan károsıt́ó vegyü-

letek szabadulnak fel. Sok háztartásban égetnek olajos rongyokat, bútorlapokat és műanyagokat, ami veszélyes az 
emberi egészségre. Az illegális égetések miatt ugyanis rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe és évente több ezren 
betegednek meg és halnak meg a légszennyezés miatt.

Az	illegális	hulladékégetés	humán-	és	környezet
-egészségügyi	kockázatai

A versenyen az 55 nevezőből 27 �iú és 22 lány jelent meg, sajnos pár versenyző sérülés, illetve betegség miatt vissza-
lépett. A legtöbb kategóriában 4-en, illetve annál kevesebben voltak, ıǵy ott a továbbjutás nem volt kérdés, viszont 

mivel a következő fordulóban a kiemelé-
sek a megyei helyezések alapján dőlnek el, 
ıǵy nekik is küzdeni kellett a lehető legjobb 
helyezésért. A IV. kategóriás �iúknál volt a 
legérdekesebb a helyzet, ők ugyanis 9-en 
versenyeztek a legjobb 4-be kerülésért. Vé-
gül közülük ketten a hazaiak csapatát erő-
sıt́ik. Magabiztos győzelmet szerzett a ko-
rábbi Országos Bajnok Sándor Anna, illet-
ve a kétszeres bajnok Bakacsi Nikolett is, 
akinek ez az utolsó diákolimpiája. Remél-

jük sikerül neki a triplázás. Korábban ez eddig csak Kádár-Németh Szonjának sikerült itt Bordányban, ő 4 bajnoki 
cıḿmel büszkélkedhet. Továbbá szintén első helyen jutott tovább Sándor Bertalan, Kovács Bernadett, Nógrádi Gergő, 
Vér Zsó�i és Preda A� dám is! Ig� y a 12 kategóriából 7-ben bordányi tollasos állhatott a dobogó legfelső fokára! A 7 arany-
érem mellett született 3 ezüst és 7 bronzérem is. Ez azt jelenti, hogy a 20 bordányi indulóból 17-en folytathatják a 
versenyt Békéscsabán! Fantasztikus eredmény! Köszönjük szépen a 
terem felajánlását az O� nkormányzatnak, a hangosıt́áshoz szükséges 
felszerelést pedig Ocskó Zoltán igazgató úrnak, és természetesen 
örök hála a legjobb edzőnek, Bálintné Kati néninek!
I.Lány: 2. Nógrádi Blanka, II. Lány: 1. Sándor Anna; 2. Frank Hanna, 
II. Fiú: 1. Sándor Bertalan; 3. Hődör Dávid Zalán, III. Lány: 1. Kovács 
Bernadett, III. Fiú: 1.Nógrádi Gergő; 3.Kádár-Németh Marcell; 4.Tari 
András, IV. Fiú: 3.Hődör Zoltán; 4. Bakó Amadé, V. lány: 1. Vér Zsó�i,V. 
Fiú: 1. Preda A� dám; 2. Gábor Zalán; 3. Martonosi Kristóf; 4. Czékus 
Zorán, VI. lány: 1. Bakacsi Nikolett; I.Lány : 1. Susányi Vera, II. Lány: 
1. Pápai Luca; 2. Sándor Anna; 3. Frank Hanna, III. Lány: 1. Bereczki 
Lili; 2. Kovács Bernadett Nóra; 3. Raznatovic Mila; 4. Rozinka Blanka, IV. Lány: 1. Guglava Krisztina; 2. Nagy Beáta; 3. 
Kovács Dominika, V. Lány: 1. Bakacsi Nikolett; 2. Boronkai Fruzsina; 3. Vér Zsó�i; 4. Botár Flóra, VI. Lány: 1. Kis Dóra 
Klaudia; 2. Kiri Alexandra.

Tollaslabda	Diákolimpia	megyei	fordulója	Bordányban
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Január 18-án tartottuk immár ötödik, jubileumi Jótékonysági Katolikus Bálunkat. Közel 300-an vettünk részt ezen a 
reményeink szerint nemcsak egyházközségi, hanem községünk lakóit is megszólıt́ó rendezvényen. Az idei bál meg-
szervezésével - csak úgy mint az elmúlt években - jótékonysági 
célt tűztünk ki. Amint arról már korábban értesültek, templo-
munk orgonáját szeretnénk felújıt́ani, átépıt́eni. Az est folyamán 
a legfontosabb cél azonban mégis a jó hangulat és a találkozás 
volt.
Este 7-kor nyitó tánccal vette kezdetét a mulatság, melyet egy-
házközségünk lelkes házaspárjai hosszú heteken keresztül tanul-
tak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kéri Lászlónak, aki 
tudásával és lelkesedésével megkönnyıt́ette a tanulás folyamatát. 
Ezt követően templomunk Boldog Jolánta Scholája ó-portugál za-
rándokénekeket énekelt. Lajkó Bianka és Dobó Bianka gitáros és 
énekes műsorszámmal készült a báli közönségnek, amit a közép-
iskolás �iatalok meglepetés tánca követett, amely nemcsak tudásukat, hanem lelkesedésüket is megmutatták. Kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni ezen sorokkal is a műsorokban szereplőknek, felkészıt́őiknek és segıt́őiknek.
A �inom és bőséges vacsoráról a Vadgesztenye E� tterem gondoskodott, a talpalávalót pedig a Ráadás Zenekar húzta. 
Köszönetet mondunk a bál minden résztvevőjének, adományozójának, nagylelkű és önzetlen segıt́őjének és 
mindazoknak, akik a tombolatárgyakat felajánlották vagy megvásárolták - ıǵy az orgona felújıt́ását 700 000 Ft-tal 

támogatták.
A felújıt́ást két lépésben szeretnénk megvaló-
sıt́ani. Az első ütemtervben a Győrből kapott 
hárommanuálos játszóasztalt újıt́tatnánk fel, s 
cseréltetnénk ki a mára elavulttá vált elektro-
nikáját. Ezzel egy időben a jelenleg használat-
ban lévő orgona is megújulna. A második ütem-
tervben pedig a bővıt́és valósulna meg: az orgo-
naszekrény átalakıt́ása, a győri hangszer felállı-́

tása, a játszóasztalba történő bekötése valamint intonálása és hangolása. E tervünk megvalósulásához már eddig is 
sok-sok adományt kaptunk, amit ezúton is hálásan köszönünk. Hogy mihamarabb meghallhassuk a megújult és 
kibővült hangszer hangját, s hogy minél jobban érezhessük, hogy e hangszer mindannyiunk közös tulajdona lesz, 
sorszámozott, névre szóló sıṕjegyek vásárlásával is támogathatjuk e nemes célt.
Az orgona felújıt́ásának és bővıt́ésének teljes folyamata közel 9 millió Ft-ba kerül, melyet önerőből és állami 
támogatás elnyeréséből szeretnénk �inanszıŕozni. Reményeink szerint az idei év során elegendő pénz jön össze 
ahhoz, hogy a felújıt́ást elkezdhessük, s talán a jövő év folyamán már teljes szépségében szólhat templomunk új-régi 
orgonája. Köszönjük, hogy O� n is támogatja orgonánk megújulását, bővıt́ését.           	Dr.	Janes	Zoltán	plébános

V.	Jótékonysági	Katolikus	Bál	az	orgonánkért

Sípjegyek	5.000	Ft-os,	10.000	Ft-os	és	20.000	Ft-os	
címletekben	kaphatóak	a	sekrestyében.	Adományokat	a	
plébánia	ORGONAÉPÍTÉSRE	elkülönített	számlaszámán	

is	fogadunk:	56900037-11081124

„Tiszta	szívet	teremts	bennem,	Istenem;	új	és	
erős	lelket	önts	belém!”	(ZSolt	50,	12)
Február 26-án, Hamvazószerdán kezdetét vet-
te a Nagyböjt. Aki nem hamvaszkodott ezen a 
napon, február 29-én és március 1-én a szent-
misék után lesz lehetősége.   
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésére 
és kereszthalálára emlékezve végigjárjuk és 
elmélkedjük a keresztutat, hogy erőt merıt́-
hessünk saját életünk megpróbáltatásaihoz, 
szenvedéseihez. Ezeken a napokon a 14 év 
felettiek nem fogyasztanak húst.
Nagyböjtben a Keresztutat péntekenként 16 
órától imádkozzuk a templomban: Február 28-
án a Rózsafüzér Társulat, március 6-án a Ván-
dor Evangélium Közösség, március 13-án az 
i�júság, március 20-án a Karitász csoport, 
március 27-én  a gyermekek, április 3-án a 
családok, április 10-én az Egyházközségi 
Képviselő Testület tagjainak vezetésével.

Szentségimádás,	Szent	József-kilenced	és
imaórák	márciusban	templomunkban
Március 7-én 16.00 órától – és a továbbiakban is minden első 
szombaton – a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz a templomban. 
Szeretettel várjuk a tagokat és az imádkozni vágyó hıv́eket.
Március 8-án vasárnap a szentmise után – és a továbbiakban 
minden első vasárnapon – Szentségimádási imaórát tartunk a 
templomban. 
Március 11-én, szerdán 14.00 órától végezzük a templomban első 
alkalommal a Szent József-kilencedet. Szeretettel várjuk az 
imádságban résztvevőket.
A Szent Rita-imaórák keddenként 16.00 órától lesznek a plébánián.

Házszentelésre	lehet	jelentkezni	a	sekrestyében.	A	házszentelések	
Bordányban	előreláthatólag	március	hónapban	lesznek.	
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Látogatás	a	Fővárosi	Nagycirkuszban
Elérkezett a várva várt nap. Mindenki izgatottan várta, hogy menjünk a cirkuszba. Szerdán reggel indultunk az isko-
la elől. Az első megálló Csengele volt. Mıǵ utaztunk néztünk ki az ablakon és énekeltünk, nevetgéltünk, nasiztunk, és 
persze ezt mind: együtt. Csengelén felszálltak az utasok. Nem tetszett nekik, hogy dalolunk, de minket ez különö-

sebben nem zavart. Jól éreztük magunkat, s ez volt a lényeg. 
Mikor megérkeztünk, az osztályfőnökünk, Szilvi néni, és a kı-́
sérő tanárnénink, Kati néni elkıśértek minket egy szép ját-
szótérre. Néhányan lementünk a városligeti tóhoz, de sajnos 
vissza kellett slattyogni a cirkuszhoz.
Szilvi néni bement a jegyekért, és egy szempillantás alatt bent 
is voltunk. Lekapcsolták a villanyokat, és egy mély hang meg-
szólalt. Elkezdődött a műsor. Elsőként egy hajlékony testvér-
pár lépett a porondra. Majd egy 17 éves �iú farönkön állva 
fokozta az izgalmakat: egyre több dolgot pakolt egymásra. Ez a 
mutatvány az ún. Rolla Bolla volt. Láttunk zsonglőrt is, aki 5 

labdával zsonglőrködött: a hasa felett és a háta alatt dobálgatta. Mikor leesett a labda a földre, a lábával vette fel. A bo-
hócok nagyon viccesek voltak. Táncoltak is és énekeltek. Eltüntettek egy hölgyet is. Egy házaspár következett, akik 
aranyban pompáztak. Az egyikük a szájában fogott fával tartotta meg a másikat. A néni a kötélbe becsavarta magát, 
és nagyon magasra kúszott fel, majd villámgyorsan lepörgött, s közben aranycsillám hullt le róla. Ezután egy ba-
lettet láthattunk lóháton. Két ló volt: az egyik szürke, fekete pöttyökkel, a másik fehér, fekete pöttyökkel. A bácsi a 
nénit felvette a nyakába úgy, hogy a lába a vállán támaszkodott, s közben sétáltak a lovak körbe-körbe. 4 fér�i is volt, 
az egyik az egyik oldalon hintázott, a másik három a másik oldalon. Egyesével egy lengő trapézon szaltóztak. Aki 
hintázott, az elkapta őket, de alattuk volt egy trambulin is. Szivárványszıńű táncosok következtek. Mindegyikükön 
az egyik szivárványszıń volt rajta. Gyönyörűek voltak. Többféle zsonglőr volt, neon labdákkal. A doboznak voltak át-
látszó ajtónyıĺásai, melyek ki is nyıĺtak. A bácsi felmászott a doboz tetejére, és abba dobálta a labdáit, melyek a nyı-́
láson visszapattantak hozzá. Ismét egy házaspár következett, akik kötélen mutatták be produkciójukat. A fér�i a kö-
télen lógott, a hölgynek a haját fogta és úgy emelte fel a földről. Következtek a lovasok fehér parókában. A lovasok a 
ló alatt átfordultak, a ló hátára felálltak, fejjel lefelé lógtak. A kör közepén egy fér�i ostorral vezényelt. A végén mű-
sorvezető énekelt, és bemutatta az összes szereplőt, s elköszöntek.
Kifelé kaptunk újságot, amiben benne volt az összes szereplő fényképe. Visszafelé is énekeltünk. A csengeleiekkel 
összebarátkoztunk, majd elköszöntünk. Mindenkinek tetszett a Fővárosi Nagycirkusz, s ez a szıńvonalas előadás.
    	 	 	 	 	 	 						Komjáti	Tamara	Melissza,	6.	osztály

Népzeneóra	a	Hagyományok	Házában	-	Szintén a Lázár Ervin Programnak köszönhetően február 25-én a 
8. évfolyamos tanulók rendhagyó népzeneórán vettek részt Budapesten a Hagyományok Házában.
A második osztályosokhoz március 16-án érkezik a Pinceszıń ház társulata, akik a Didergő király cıḿű mesét 
adják elő.

A	Lázár	Ervin	Programnak	köszönhetően	a	hatodikosok	a	Fővárosi	Nagycirkuszba	látogattak	január	
29-én,	amelyről	Komjáti	Tamara	írt	élménybeszámolót:

Divatterveivel	első	helyen	végzett	Fülöp-Tanács	Fanni
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola az idei évben is meghirdette szokásos divattervező pályázatát. A tervezők-
nek képzeletben egy távoli galaxisra kellett utazniuk és a bolygólakók számára kellet trendi galaktikus ruházatot 
tervezniük. Fanni fantáziadús és igényesen kivitelezett ruhakölteményei a zsűrit is elvarázsolták, ıǵy a beérkező 
127 ruhaterv közül Fanni tervei az előkelő első helyre kerültek. Az ünnepélyes dıj́átadó február 19-én volt, ahol az 
eredményhirdetést követően megismerkedhettünk Kathia Dobo (Dobó Kata) divattervezővel. A dıj́átadóról ıǵy szá-
molt be Fanni: „2020.	február	19-én	az	SZTE	Kossuth	Zsuzsa	iskolába	mentünk	egy	rajzpályázat	eredményhirdetésére.	
A	rajzpályázat	témája	az	űr,	galaxisok,	űrlények	voltak.	A	díjak	átadása	után	megnéztük	az	összes	rajzot	a	kiállításon.	
Igazán	sok	szép	munka	volt,	és	szerintem	néhányat	csak	azért	nem	díjazott	a	zsűri,	mert	nem	lehetett.	A	végén	egy	elő-
adásra	invitáltak	minket,	amit	Kathia	Dobó	divattervező	tartott.	Nagyon	színvonalas	műsor	volt,	és	igazán	megérte	
végigülni.	Megtudtuk	például,	hogy	nem	elég	egy	menyasszonynak	odaadni	a	ruhát	és	elkérni	érte	a	pénzt,	hanem	meg	
kell	ismerni	a	személyiségét,	testalkatát	is.	Kathia	elmondta,	hogy	ő	nagyjából	a	semmiből	indult.	Domaszéken	volt	egy	
házuk,	a	házukban	egy	kis	szobája	volt,	ahol	megvarrta	a	ruháit.	A	szalagavatós	nagy	fehéret	és	az	utcai	ruhái	egy	ré-
szét	is.	Azután	jöttek	a	barátnők,	és	nekik	is	varrt	ruhákat.	Elmesélte	például,	hogy	az	elején	bőröndben	vitte	az	esküvői	
ruhákat	a	megfelelő	helyre.	Kathia	mára	jóformán	világhírű	26	éves	létére.	Az	előadást	igazán	megérte	végighallgatni,	
és	a	helyezésemnek	is	igazán	örülök.”
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Tóth	Gusztáv

Addig	élsz…
Körülötted a boldogság kútja
szomjas lelkekre talált.
Tiszta szıv́ed kinyıĺt,
mint tavasszal a szerény 
hóvirág,
minek oly egyszerű a titka:
fagyos téllel dacolva,
előbújik, fejét lehorgasztva.

A boldogság kútjához
te tudtad az utat,
félretettél mindent,
hogy másoknak is mutasd.
Gyermek-játékos szıv́edből
mindenkinek jutott,
a sajátod sokszor nem 
számıt́ott.

A jókedv, a tánc, a gyönyör
igaz szıv́ből fakadt, 
mit vulkáni szikraként
sziporkázva szórtál,
ami bennünk örökre 
megmaradt,
mint fénykép-tüzijáték,
akár a benned lakozó
őszinte örök hűség…
 
A szeretet hegyeket mozgat!
mindig mondogattad…
ki ezt megéli, mily boldog az!
De, mikor jön a bánat,
már senki sem érti,
hogy mi lehet a libegő
tavirózsák alatt…

Annál jobban semmi nem fáj,
gondoltad a vad viharok 
után,
de érezted, hogy mégis fáj
az ólom-némaság,
és még jobban a szótlan 
gyávaság.

De kik téged emlegetnek,
mıǵ itt lebeg eszméd 
embereknek,
addig élsz!

Bordány, 2017. március

Dragomán	György	előadása	a	Faluházban
2020. március 11-én, szerdán 17 órától a bordányi Faluház és Könyvtár ven-
dége lesz Dragomán György, József Attila-dıj́as ıŕó. Ir� ásait rendszeresen közlik a 
magyar és külföldi lapok és magazinok, a Nők lapjában is rendszeresen publi-
kál. Szabadidejében nagyon szeret főzni. A főzés szeretete műveiben is meg-
mutatkozik, hiszen ıŕásaiban rengeteg érdekesebbnél érdekesebb recept talál-
ható. A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú, U� j tanulási 
tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyé-
ben pályázat keretében valósul meg. A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Az	iskola	rövid	hírei:
2020.03.02-03. és 2020.03.26-27. Továbbképzés miatt rövidıt́ett órákat 
tartunk. A tanulók ebéd után hazamennek. Alsó tagozatosok számára igény 
szerint délutáni felügyeletet biztosıt́unk 16 óráig. A művészeti iskola szolfézs 
és festészet foglalkozásai elmaradnak.
2020.03.04. A hit- és erkölcstan oktatásról szóló tájékoztató a leendő 1. osz-
tályosok szülei számára. Helyszıń: Iskola, Időpont: 16:30. Utána az általános 
iskolai oktatás módszereiről tart tájékoztatást Kissné Mészáros Sarolta osz-
tálytanıt́ó, amely ideje alatt az óvodások kézműves foglalkozáson vehetnek 
részt. Várjuk O� nöket szeretettel.
2020.03.13. Iskolai megemlékezés és koszorúzás, a 6. osztályosok mű-
sora az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepének alkalmából. 
Helyszıń: Faluház. Időpont: 10:30. Települési szintű, koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Kiss	Angelika	az	országos	Parafrázis	rajzverseny
döntőjében

A Közlekedjünk	Együtt,	Vigyázzunk	Egymásra – Keve - program keretében 4 db új gyermek kerékpárral gaz-
dagodott iskolánk a Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, valamint is-
kolánk együttműködésének köszönhetően. A gyermekek tanórai keretek között havonta egy alkalommal foglal-
koznak a biztonságos közlekedés szabályainak elsajátıt́ásával, a gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó KRESZ 
előıŕások, a közlekedési táblák, a körültekintés, elsőbbségadás témaköreivel. Nagy örömünkre szolgált, hogy feb-
ruárban ellátogatott iskolánkba Vad Róbert O� rnagy U� r, és a 2. osztályosok bemutathatták Neki is, hogy milyen ügye-
sen közlekednek a rutinpályán.

Kétévente rendezik meg Egerben az országos parafrázis rajzversenyt a művé-
szeti iskolákban tanuló diákok részére. A feladat nagyon izgalmas: egy közis-
mert képet kell átıŕni, új közegbe helyezni vagy más művészi stıĺusban újragon-
dolni. Kiss Angelika Leonardo Mona Lisájaként álmodta meg a közismert éne-
kesnőt, Opitz Barbarát. A stıĺus, a szıńek a ruha megtévesztésig hozza az eredeti 
festmény minden mozzanatát, csupán a személy változik, hiszen a képről Barbi 
mosolyog vissza ránk. Angelika pályaművével a zsűrit is meggyőzte, maximális 
pontszámmal jutott alkotásával az országos döntőbe, melyet Egerben rendez-
nek március 20-21-én.

Idén február 14-én rendeztük iskolánkban a hagyományos Farsangi karnevált. 
A Sportcsarnokban felvonultak az szebbnél szebb, ötletes, humoros jelmezek. 
Előadással is készült több osztály is, vala-
mint szıńvonalas magánprodukciót is lát-
hattak az érdeklődők. Amıǵ a zsűri meghoz-
ta döntését, a Művészeti Iskola modern tánc 
tanszakosainak bemutatója szórakoztatta 
a látogatókat. Felkészıt́ő tanáruk: Zsolnai 
Tamás. A dıj́ak átadását a tombolahúzás kö-
vette, majd tánc, büfé és a felső tagozato-
sok diszkójával zárult a rendezvény. Külön köszönet a tombolatárgyak felajánló-
inak és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Fantasztikus	jelmezek	az	iskolai	karneválon
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,

kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
 borjúindító és borjúnevelő tápok,

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

 valamint BÁBOLNA termékek

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek:  7:30-15:00

Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 06-30/924-3293
Telefonos elérhetőség:

Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
március	3.;	március	17.;	március	31.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
március	10.;	március	24.

Március 11-én, szerdán 16 órától, Dragomán György elő-
adása előtt felolvasóestet rendezünk a Könyvtárban. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarész-
letét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szere-
tettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, fel-
olvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mel-
lett eltölthessünk egy kellemes estét.

Ötórai	tea	és	felolvasóest

Január	havi	demográfia
Születés

Emma (Berta Gábor Tibor és László Szilvia)
Dávid (Fazekas József és Hodován Éva)    

„Hosszú	csőrű	gólyamadár
cipelt	egy	kis	csomagot.
A	mai	napon	megérkezett,
s	Téged	nekünk	itt	hagyott.”

Halálozás
Barna Lajos András (1933.); Nógrádi 
Istvánné Galzó-Polyák Margit (1946.)
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Közel	400-an	vettek	részt	a
Kultúrházak	éjjel-nappal	bordányi	programjain
Közel négyszázan, egészen pontosan háromszázkilencvenen vettek részt a Kultúrházak éjjel-nappal bordányi 
programjain február 14-16. között. A Faluház és Könyvtár immár nyolcadik éve csatlakozik az országos akcióhoz, 
melynek célja a művelődési házak és közösségi terek, valamint az abban folyó közösségi és kulturális munka 
népszerűsıt́ése. Ebben az évben mind a gyerekek, mind a felnőttek találhattak érdekes programokat maguknak a 
repertoárból. A kiemelt programok között volt amatőr szıńházi előadás és egész délutánt betöltő farsangi gyer-
mekfoglalkoztató is, de az egész életen át tartó tanulás jegyében mazsorett edzésen, társastánc tanfolyamon, digi-
tális ıŕástudást fejlesztő tablettanfolyamon és növényvédelmi tanfolyamon is részt vehettek az érdeklődők.

A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” program keretein be-
lül tablet tanfolyamot hirdetünk külsős felnőttképző cég közreműködésével. 
A normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hétvégi tanfo-
lyamok két egymást követő hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 
16-65 év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a kép-
zéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai 
képzésben. A résztvevők elsajátıt́hatják az okoseszköz (tablet) használatát, a 
képzés elvégzéséről tanúsıt́ványt kapnak, illetve a képzés során használt tab-
letet a tanfolyam végeztével saját használatra megkapják. A következő kép-
zés 2*3 napos hétvégi tanfolyam lesz, amely 2020. április 17-19-ig, valamint 
24-26-ig kerül megtartásra. Amennyiben érdeklődik a képzések iránt kérjük 
keresse bizalommal Farkas-Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort személyesen 
a Faluház információs pultjánál vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 
30/965-0771-es számon.

Új	csoportok	indulnak	az	okoseszköz	oktatásra
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

10°C
4°C

11°C
2°C

12°C
2°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

12°C
3°C

12°C
6°C

11°C
2°C
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Pénteken 19 órától a Bordányi Amatőr Szıńjátszó Kör örvendeztette meg a népes közönséget “Bálint napi pajzán 
történetek” cıḿű előadásával. A Móricz Zsigmond novellái nyomán átdolgozott két egyfelvonásos jelenet leplezet-
len nyıĺtsággal és sok-sok humorral mutatta be, hogyan is gondolkodott fér�iről, nőről, szexualitásról a századfordu-
ló magyar parasztsága. A Du�la pofon egy nászéjszakáról szólt, a Zördög cıḿű jelenet pedig annak járt a végére, 

hogy vajon a szép, vagy a csúnya asz-
szony-e a csalfább? Az előadásokban 
Lázár Lucát, Gábor Zalánt, Szilágyiné 
Tari Gyöngyit, Horváth Dominikát, 
Győri Anettet, Fodor Pétert, Csala 
Istvánt és Papdi Krisztiánt láthatta a 
közönség. A műsorban közreműködött 
a Borostyán Dalkör is. A produkció 
után a közönségnek lehetősége volt el-
beszélgetni a szereplőkkel, de Valen-
tin napi �inomságokkal és Legjava “báj-
itallal” is készültek a szervezők.
Másnap már elsősorban a gyerekek-
nek szerettek volna kedvezni a Falu-
ház dolgozói, ekkor farsangi program-
ra várták az érdeklődőket. A délután 
folyamán kipróbálhattak többek közt 

Kahoot, QR kód és Just Dance játékokat, de lehetőség volt farsangi álarcokat készıt́eni, dıśzıt́eni, óriás puzzle-ket 
kirakni, valamint jelmezversenyre is sor került. A délután zárásaként átadásra kerültek az előzetesen meghirdetett 
álarckészıt́ő rajzpályázat, valamint a jelmezverseny dıj́ai is. A Készıt́s farsangi álarcot! cıḿű rajzpályázat dıj́azottjai 
iskola alsós kategóriában első helyezett lett Bódis Nikolett, második helyen Stadler Hanga Eszter végzett, mıǵ a har-
madik helyezett Nógrádi Blanka műve lett. Iskola felsős kategóriában első helyen Mészáros Noémi végzett, második 
helyezett Takács Alexandra lett, mıǵ a harmadik helyet Komjáti Tamara Melissza műve érte el. Különdıj́akat kerámia 
álarc kategóriában osztott ki a zsűri, 
itt első helyezést Fábián Hanna kapott, 
mıǵ második helyen Kubala Nóra és 
Szabó Izabella műve végzett, harma-
dik helyezett pedig Gyuris Tamás lett. 
A beérkezett pályamunkákból álló ki-
állıt́ás megtekinthető a Faluház előte-
rében. A jelmezversenyen első helye-
zett lett Bódis Nikolett és Stadler Han-
ga Eszter páva kettőse, a második he-
lyen Tompa Emıĺia végzett természet-
védő jelmezében, mıǵ a dobogó har-
madik fokára Császár Nimród állha-
tott rohamosztagosként.
Vasárnap délután társastánc tanfo-
lyamnak adott otthon az intézmény, melynek keretében az önfejlesztés, a mozgás, a klubélet régi/új formáját kıńál-
ták a társastánc eszközével. A Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán tánctanárok nevével fémjelzett tánciskola várta 
mindazokat, akik nyitottak a társasági élet, a mozgás, a mentális egészségmegőrzés, a tanulás e formája iránt. A kez-
dő (bronz szintű) 10 tanórás társastánc kurzuson az alapoktól kezdve 4-5 �igurán keresztül történik a táncok elsajá-
tıt́ása. Az oktatók könnyű, gyorsan megtanulható, jól használható, mutatós �igurákat tanıt́anak a résztvevőknek.
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Küzdelmes	tavaszi	szezon	előtt	állunk	
A	hétvégén	az	első	meccsekkel	folytatódnak	a	bajnoki	küzdelmek

Február 29-én, szombaton U19-es fiú focistáink a Dorozsma elleni idegen-
beli mérkőzéssel megkezdik a tavaszi szezont, melyet június első 
hétvégéjén a Bordány II hazai 
bajnoki meccse fog majd zárni. 
Több bajnokságban, korosz-
tályban vannak érmes esélye-
ink, de továbbra is a legfonto-
sabb, hogy sokan sportoljanak 
egyesületünkben, ismerkedje-
nek meg a sportággal, szeres-
sék meg a focit. Nézzük meg 
egy kicsit részletesebben mire 
is számíthatunk a következő 
időszakban. Megyei I. osztályú 
felnőtt együttesünk jelenleg 
rosszabb gólkülönbségének 
köszönhetően ötödik a táblá-
zaton, de nagyon szoros a kö-
zépmezőny, hiszen a negyedik és tizedik helyezett csapatot csupán hat pont 
választja el. Dr. Tóth János gárdája szeretne továbbra is erős középcsapat-
ként az élmezőnyben zárni. Megyei III. osztályú csapatunk a Bordány II 
minden várakozást felülmúlóan szerepelt ősszel, Rácz Zoltán legénysége 
kilenc pont előnnyel vezeti a táblázatot. Ennek ellenére nagyon nehéz 
tavasz vár a csapatra, azonban ha sikerül elkerülni a rossz szériákat, akkor 
nagyon szépen zárhat a B2. U19-es focistáink második évüket kezdték meg 
a legjobbak között és erős középcsapattá formálódtak Puskás István ta-
nítványai, bárkire veszélyesek lehetnek, a következő időszakban a hullám-
zóbb teljesítmény kiküszöbölése lesz a legfontosabb. U17-eseink most vál-
tottak osztályt, ennek ellenére megállják a helyüket a megye élvonalában is, 
jelenleg hatodik helyen áll Puskás Róbert csapata. U14-es korosztályban 
Retek Flórián fiai öt pont előnnyel vezetik a tabellát, a bajnokság megnye-
rése mellett a legfontosabb, hogy fejlődni tudjanak a gyerekek, ezért várha-

tóan a bajnoki meccseket 
edzőmérkőzésekkel is ki 
kell majd egészíteni. Női 
felnőtt együttesünknek 
nehezen indult az őszi 
szereplése, végül az utol-
só mérkőzéseknek kö-
szönhetően a középme-
zőnyhöz sikerült felka-
paszkodni. A cél a követ-
kező időszakban az lesz, 
hogy a játékban sokszor 
kialakított fölényt gólok-
ká váltsák a lányok és ak-

kor szép tavasz elé nézhet Rácz Tamás csapata. Női U19-es focistáink veze-
tik a bajnokságot, Puskás István gárdájának roppant koncentrált tavaszt 
kell futnia ahhoz, hogy a pozícióját megtartsa. Egyből egy rangadóval kez-
denek, március 21-én a második Dorozsma elleni fontos találkozóval kez-
denek lányaink.

Meccsnaptár	
2020.	március

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2020. március 8. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	UTC

2020. március 14. (szombat), 14.30
Algyő	-	Foliaplast-Bordány	SK

2020. március 28. (szombat), 15.00
Makó	FC	-	Foliaplast-Bordány	SK

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2020. március 1. (vasárnap), 14.00
Fábiánsebestyén	-	Fp.-Bordány	II
2020. március 7. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Gyálarét

2020.  március 14. (szombat), 14.30
Dóc	KE	-	Foliaplast-Bordány	II

2020. március 21. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Szentes	II

2020.  március 29. (vasárnap), 15.00
Nagymágocs	-	Foliaplast-Bordány	II

Megyei	U19	-	A	csoport
2020. február 29. (szombat), 14.00

Kiskundorozsma-	Foliaplast-Bordány
2020. március 8. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	SZEOL	„B”

2020. március 28. (szombat), 15.00
Szentesi		Kinizsi	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U17	-	A	csoport
2020. március 21. (szombat), 10.00
FK	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U14	-	I.	osztály
2020.  március 27. (péntek), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	DAFC	Szeged

Megyei	női	-	felnőtt
2020.  március 22. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	KSE	Balástya
2020.  március 29. (vasárnap), 10.00

Üllés	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	U19
2020.  március 21. (szombat), 10.00

Kiskundorozsma-	Foliaplast-Bordány
2020.  március 28. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Nagymágocs

	

Támogasd adód 1%-val 
a Bordány Sportkört! Köszönjük!

Adószám: 19079646-1-06

Veres	Bálinték	kiegyensúlyozott	tavaszra	készülnek

Női	felnőtt	csapatunk	feljebb	kapaszkodna	a	tabellán
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