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SZEPTEMBER 10-ÉN HELYI ÍZEK FESZTIVÁLJA ÉS OSZTÁLYHARC IS LESZ
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A IV. Kecskeverseny nyitja az őszi programokat
A közelgő ősz beköszöntével ismét számos program várja majd a családokat és baráti társaságokat Bordányban. A dolgos nyári mindennapok után jó is lesz egy kicsit saját közösségünkben tölteni az időt. Erre az első alkalom szeptember 10-én, szombaton lesz, amikor is igazi
családi nap várja településünk lakóit.
A tervek szerint tíz órakor kezdetét veszi a Helyi Ízek fesztiválja, ahová iskolai osztályközösségek, családi és baráti társaságok, civil szervezetek és közösségek, valamint intézmények,
vállalkozások és testvértelepülések jelentkezését is várják. A hagyományos kategóriák (bográcsban készült ételek, grillen és tárcsán sültek) mellett a kecskehúsból készült ételek is zsűrizésre kerülnek. Jelentkezni és érdeklődni szeptember 8-ig lehet a Faluházban személyesen, emailen a faluhaz.bordany@szelmalomktv.net e-mail címen, illetve telefonon a 30/965-0771es számon. Nevezési díj nincs, sátrakat, székeket, asztalokat, a főzéshez szükséges alapanyagokat mindenkinek magának kell biztosítania. Mint ahogy azt korábban említettük a
programhoz kapcsolódik a IV. Kecskeverseny elnevezésű rendezvény is, melyen számos
gyermek és családi program várja a kilátogatókat, így lesz ugrálóvár, aszfaltrajz- és kötélhúzó
verseny, de egyéb ügyességi feladatokra is számíthatnak a gyerekek. A felnőtteket is számos
érdekesség várja, így kecskeszakáll verseny, káposztadobó és cipelő viadal, valamint kecsketejivásban is összemérhetik erejüket a legbátrabbak. Természetesen a nap egyik leginkább
várt pillanatai a kecskefutamok lesznek. Számos kulturális program és tombola is szerepel a
programok között, így a szervezők remélik, sokan kilátogatnak a Park térre.
Szeptember 10-én, a Faluháznál rendezik meg általános iskolás diákok és szüleik, osztályfőnökeik és tanáraik versengését, az úgynevezett „Osztályharcot“! A megmérettetésre egy-egy
osztályból 7 fős csapat nevezését várják, amelyből két főnek szülők vagy tanárok közül kell
kikerülniük. A viadal lényege az, hogy az osztályok a nap folyamán pontokat kapnak a különféle feladatokban való részvételért, így a főzőversenyen való indulásért, valamint a kecskeverseny játékos feladataiban való részvételért. Az osztályoknak már most érdemes megkezdeni a
felkészülést a Park téri rendezvényre, hiszen aszfaltrajz-, káposztadobó- és cipelő, kötélhúzó,
kecsketejivó versenyben is meg kell küzdeniük sulis társaikkal. Lesz még lehetőség kecskehajtásban is megmérkőzni, kecskefejésben, számítógépes játékban és ki mit tudban számos
feladat várható, valamint csapatonként egy fémkecskére, azaz biciklire is szükség lesz.
Természetesen a verseny legjobbjai értékes ajándékokra számíthatnak, így alsó és felső tagozaton a legjobb három osztályt külön díjazzák. A nap abszolút győztesének jutalma egy osztálykirándulás lesz, így mindenképpen érdemes lesz részt venni a IV. Kecskeversenyen és a
Helyi Ízek Fesztiválján!
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AQUAPROFIT - BAUSZER TÁJÉKOZTATÓJA

NAPKÖZI ERZSÉBET TÁBOR LESZ BORDÁNYBAN

Tisztított ivóvíz hálózatba bocsátása

Nyert a Faluház Erzsébet-pályázata

Tisztelt Bordányi Lakosok!
Kedves Érintettek!
Bordány Nagyközség Önkormányzata 9 környékbeli települési önkormányzattal együtt a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként beruházást
valósít meg a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására.

Az Erzsébet program keretében a közművelődési intézmények részére kiírt Napközi Erzsébet-tábor pályázaton Komplex élménytáboroztatási lehetőséget nyert a Faluház. A táborban 20, többségében hátrányos helyzetű gyermek vesz részt. A

A beruházás eredményeként új - vas-, man-gán-, arzén és ammónium-mentesítő - víztisztító technológia valósult meg a
kapcsolódó létesítményekkel (épületek, kutak, műtárgyak) és
a vízellátó hálózat tisztítási, fejlesztési és rekonstrukciós
munkáival együtt Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék településeken annak érdekében, hogy a megváltozott vízminőségi határértékeknek a települési ivóvíz megfeleljen. Az új vízkezelési technológia tesztüzeme az utolsó szakaszba érkezett, a kivitelező Konzorcium a közegészségügyi
hatósággal és az üzemeltető Alföldvíz Zrt-vel egyeztetve
2016. július 12-től megkezdte a tisztított ivóvíz hálózatba bocsátását.
Felhívjuk a település lakosainak figyelmét, hogy az új technológiáról érkező ivóvíz a korábban megszokottól eltérő lesz,
köszönhetően a vízben oldott, a határértéket meghaladó alkotóelemek (vas, mangán, arzén) csökkentésének, eltávolításának. Ez a változás az ivóvíz érzékszervi paramétereiben (szín,
szag, íz) alábbiak szerint lesz érzékelhető: az ivóvíz jellegzetes fémes íze várhatóan megszűnik, az ivóvíz nem hagy sárgás-barnás, rozsdás foltot a tároló edényekben, szaniterekben,
az ivóvízben alkalmanként, bizonyos időszakokban enyhe
fertőtlenítőszer szag, íz jelentkezhet.
A fentiek az ivóvíz minőségét kizárólag pozitívan befolyásolják, így a lakosság egészséges, jó minőségű és az előírásoknak
mindenben megfelelő ivóvízhez juthat. Átmenetileg, az átállást követő néhány hét során előfordulhat az ivóvíz érzékszervi tulajdonságainak ingadozása.
A víz minőségével vagy a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket közvetlenül az üzemeltető Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálati telefonszámán (06-40-922-334) vagy műszaki hibabejelentő számán (06-80-922-333) szíveskedjenek jelezni.
Köszönjük megértésüket és türelmüket az ivóvíz tisztító technológia teljes beüzemelése és az ehhez szükséges műszaki átállások időtartama során!
Tisztelettel:
A kivitelezést végző
2
Aquaprofit – Bauszer Konzorcium

programok között szerepelnek közösségépítő játékok, kézműves tevékenységek, valamint aszfaltrajzverseny. Megtekintik a Szarvasi Arborétumot és a szarvasi Mini Magyarországot, majd sétahajókáznak. Lesznek sportos, mozgásos feladatok, például kötélhúzás, labdajátékok, hullahopp karika,
ugrókötél. A Bordány régen és ma c. film és a Bordány Község
története c. könyv segítségével helytörténeti kvízjátékon
vesznek részt, de lesz még lovaglás és lovaskocsikázás is.
Gyalogtúráznak a Nagy Kálmánné-féle tanyára, elbicikliznek
az üllési tóhoz, ahol különböző sportolási, játék lehetőségek
várnak rájuk. A pályázatnak köszönhetően a gyerekek ingyenesen vesznek részt a táborban.
AUGUSZTUS 3-ÁN, 17.30-TÓL MK MECCS A MAKÓVAL

Újra Megye I-ben, a Foliaplast a támogató
Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a Bordány
Sportkör életében, röviden ezekről szeretnénk beszámolni az
alábbi cikkben. Bizonyára már többen értesültek róla, hogy a
rendezett körülményeknek köszönhetően és annak, hogy érvényes licenszel rendelkezett klubunk, így felkérést kapott a
Megye I-ben történő indulásra. Az elnökség több szempontot
figyelembe véve úgy döntött, hogy él a felkérés adta lehetőséggel, így a 2016/17-es idényben, három év után ismét élvonalbeli focimeccsekre járhatunk Bordányban.

Ismét Megye I-ben játszik a Foliaplast-Bordány SK csapata

Természetesen a magasabb osztályban való induláshoz több
anyagi forrás szükséges, ezért fontos volt megtalálni azt a
megbízható partnert is, aki támogatóként szívesen bekapcsolódik a BSK munkájába. Örömmel jelenthetjük be, hogy itt is
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pozitív események történtek, hiszen a Bordány Sportkör és a Foliaplast Ipari és Kereskedelmi Kft. hosszú távú, öt évre vagyis

Már zajlanak a felkészülési mérkőzések

2021-ig szóló megállapodást írt alá. A szerződés értelmében a labdarúgó csapat a továbbiakban Foliaplast-Bordány SK néven
szerepel majd. A most bejelentett megállapodás remekül illeszkedik a Foliaplast Kft.
általános támogatási stratégiájához, a település vezető ipari és kereskedelmi szolgáltatójaként a cég fontos feladatának tekinti a
helyi közösségek támogatását, kiemelten a
környezetvédelmi programok, a sport és
szabadidős tevékenységek megvalósítását a
Homokhátság szíveként is ismert Bordányban. „Szeretnénk a legnépszerűbb sportág
támogatásával hozzájárulni ahhoz, hogy tovább erősödjön a helyi közösség. A foci egy
remek lehetőség erre, bízunk benne, hogy
Bordányban sikerül igazi nagy sportcsaládot kialakítani“ - mondta el Gombár Ede, a
Foliaplast Kft. ügyvezetője.
Természetesen tudjuk, hogy a nyári holtszezonban a futballt szeretőket leginkább az átigazolások érdeklik, így ezekről is szeretnénk néhány szót ejteni. Hivatalosan már hat
érkező játékosról számolhatunk be, akik között több rutinos, tapasztalt játékos mellett
fiatal, tehetséges labdarúgók is Bordányba
igazoltak. K. Tóth Gyula, Bokányi Balázs és
Németh Róbert az NB III-ba feljutó Mórahalom VSE csapatától érkezik hozzánk, míg a
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kapus Szűcs Marcell Algyőről, Tóth Lukács
Sándorfalváról, Nagy Torma Richard Jánoshalmáról, míg Gajdacsi Mátyás Ásotthalomról teszi át a székhelyét együttesünkhöz. Folyamatban van Gyuris Péter „transzfere“, itt
az új utánpótlás átigazolási szabály szerint
először a Szeged 2011 csapatával kell megegyezni együttesünknek.
„Eredetileg 4-5 játékos érkezésével terveztünk, időközben azonban kiderült, hogy többen nem tudják vállalni az osztályváltással
jelentkező plusz edzéseket, feladatokat, vagy
olyan munkalehetőséget kaptak, ami már
nem összeegyeztethető a Megye I-es szerepléssel. Ezért volt szükség még 2-3 játékos átigazolására, hogy a bajnokságnak megfelelő kerettel tudjunk nekivágni.“ - mondta el
Kiss-Patik Péter, a Bordány Sportkör elnöke.
Hódi Mihály együttese heti három edzéssel
készül a bajnoki rajtra, az első fontos erőpróba augusztus 3-án, 17.30-kor a Bordányi Focipályán vár a BSK játékosaira, hiszen a Magyar Kupában a szintén Megye I-es Makó
FC csapatával meccselünk.
Fontos információ még a csapat házatájáról,
hogy a vezetőedző munkáját az idei szezontól Sádt Tamás edzőként segíti, természetesen nincs kizárva, hogy a pályán is láthatjuk
csapatkapitányunkat.

A Támogatói Bérlet hamarosan kapható

A szurkolók számára fontos információ,
hogy hamarosan megvásárolható lesz a
2016/17-es szezonra érvényes Támogatói
Bérlet, ennek részleteiről részletesen beszámolunk honlapukon, illetve facebook oldalunkon is.
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Rövid hírek
Könyvtári felolvasóest
2016. augusztus 17-én, szerdán
17:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet
szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelőt, felolvasóként
és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy
kellemes estét.

Tovább bővül a könyvtár állománya
Két pályázati siker révén közel
400.000 Ft értékű dokumentummal gyarapodik a Bordányi
Faluházban működő Községi
Könyvtár állománya.
A Márai Program VI. fordulójában 100.000 Ft értékben, míg
könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból további 277.984 Ft
értékben választhat és vásárolhat majd könyveket intézményünk. Ha szeretnél egy könyvet elolvasni, vagy érdeklődsz
egy téma iránt, de az nem található meg a könyvtárban, akkor
nincs más dolgod, mint megadni a kötet szerzőjét és címét. Ezt
megteheted személyesen a községi könyvtárban, e-mailben a
konyvtar@bordany.hu címen,
valamint a Faluház és Könyvtár
Bordány közösségi oldalán.
A kívánságokat igyekszünk figyelembe venni a legközelebbi
könyvrendelésnél.
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2016/2017-es tanév az óvodában
A következő tanévben öt óvodai és egy bölcsődei csoport indítására nyílt lehetősége intézményünknek.
A csoportok szervezése:
1. csoport (Vuk - középső): Tóth Leila, Papp Gáborné, Gyuris
Zoltánné
2. csoport (Pillangó - középső): Szilágyiné Tari Gyöngyi, Kökény Ferencné, Tóthné Nemes- Nagy Andrea
3. csoport (Süni - kiscsoport): Kádár- Németh Gyuláné, Macsek Istvánné, Illés Zsuzsanna
4. csoport (Katica - induló mini csoport): Mészárosné Gyuris
Zsuzsanna, Magyar Anikó, Lajkó Csaba Lászlóné, pedagógiai
asszisztens: Császár Edina
5. csoport (Tücsök): Rabiné Szabó Ágnes, Jakab Anita, Varga
Nikolett, Kozma Tünde
A nagycsoportosok (Tücsök csoport) a telephelyi óvodában
kerülnek elhelyezésre, a Dózsa György tér 1. szám alatt, a helyi általános iskola mellett. Három óvodapedagógus és egy
dajka látja el a gyermekeket.
Mindenkinek kívánok szép nyarat és jó pihenést!
Tisztelettel: Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

A bordányi lőtéren a 7.a osztály
Június 15-én az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.a osztályos tanulói reggel kilátogattak a bordányi lőtérre. Nagy izgalommal várta mindenki ezt a napot.
Először kaptak zsíros vagy mézes kenyeret, ami nagyon jól
esett. Utána megmutathatták, milyen ügyesek. Szinte mindenki tudta, mit és hogyan kell csinálni, de azért még kellett a segítség. A gyakorlás után lehetett versenyezni is, amelyen szinte az egész osztály részt vett és derekasan helytállt. A közben
eleredő eső sem vette el a diákok jókedvét, de szerencsére nem
kellett sokat várni a napsütésre. Mikor már vége lett a versenynek, külön díjazták a fiúkat és a lányokat, oklevelet is kaptak.
A lányok közül 1. helyezett lett Kormos Csenge Hanna, 2. helyezett Juhász Lilla és a 3. helyezett Gáspár Zsófia Luca.
A fiúk közül 1. helyezett lett Rabi Máté, 2. helyezett Ginder
István és a 3. helyezett Maróti Dávid.
A gyerekek vidáman tértek haza, boldogan mesélték még a
tanévzáró napján is, mennyire jól sikerült ez a kirándulás. Köszönjük a felejthetetlen pillanatokat és a szép okleveleket!
Hődör Zoltánné, osztályfőnök

Dettai néptáncosok jártak Bordányban
Testvértelepülésünkről, Dettáról érkezett tizenkét fiatal Bordányba, hogy egy öt napos táborozás keretében ismerkedjenek meg településünkkel, kiránduljanak, pihenjenek, és nem
utolsó sorban magyar néptáncokat gyakoroljanak.
A gyakorlás nem volt tét nélküli, hiszen produkciójukat pénteken este a Faluházban megrendezésre kerülő táborzáró alkalmával mutatták be az érdeklődőknek.
Az öt napos kirándulás programját a Kulturális és Szabadidős
Egyesület tagjai állították össze a vendégeknek. Hétfőn a településsel ismerkedtek a dettai gyerekek: a katolikus templomba és az intézményekbe látogattak el. A gyalogtúra keretében a
Hermina tanyára is kilátogattak. Este tábortüzet gyújtottak,
sült szalonnát, saslikot vacsoráztak, miközben a fiúk már focimeccseket is játszottak a faluház parkjában.
4 A keddi napot a mórahalmi Erzsébet fürdőben töltötték a

2016. július
fiatalok, fürödtek, napoztak, élvezve az alföldi napot. Szerdán
délelőtt a táncé volt a főszerep, a néptánc tanulásban Zádori
Zsuzsanna volt segítségükre. Délután egy szegedi kirándulás
várt a fiatalokra. A város nevezetességeivel ismerkedtek meg,
fagyiztak, sétáltak a kellemes időben.

A fiatalok bemutatkoztak a Faluvédő Tábor záróestjén

Csütörtökön kerékpártúra következett, a kerékpárkölcsönző
járgányaival az üllési tóhoz kerekeztek el. Visszaérve a faluba
még egy tiszteletkört is mentek a fáradhatatlan fiatalok több
utcát is érintve. Délután a Bordányi Ifjúsági Információs Pont
vendégei voltak a dettaiak, ahol a közösségi tér eszközeit
használhatták: csocsóztak, biliárdoztak, számítógépeztek, olvastak, kártyáztak, vagy gitároztak.
Pénteken délelőtt ismét a tánc került a középpontba, újabb
próbák következtek. Délután közkívánatra ismét a biip-ben
töltötték az idő nagy részét a gyerekek, este pedig csatlakozva
a Nyári Napközis és Faluvédő Táborhoz többek közt lovaskocsikázás és kenyérlángos kóstolás várt a vendégekre. Itt, a táborzárón léptek színpadra a dettai fiatalok, ezzel a nyilvános
fellépéssel örvendeztették meg a helyieket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Szombaton reggel tíz órakor reményeink szerint
élményekkel telve indultak haza testvértelepülésünk néptáncosai, akiket máskor is szívesen látunk!
A program az ide érkezőknek teljesen ingyenes volt Bordány
Nagyközség Önkormányzata, az Egérház Alapítvány és a
Kulturális és Szabadidős Egyesület támogatásának köszönhetően.

Sikeresen lezajlott a faluvédő tábor
Július 4-8. között zajlott a XVII. Nyári Napközis és Faluvédő
Tábor a bordányi Faluházban. A tábort 2000-ben indította útjára a Kulturális és Szabadidős Egyesület és azóta minden év
nyarán megrendezésre kerül. Az évek során a tábor szervezésébe, lebonyolításába bekapcsolódott a Bordányi Gyermek-

A tábor utolsó napján elbicikliztek az üllési tóhoz a fiatalok
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és Ifjúsági Önkormányzat és a helyi intézmények is, de a szervezésben és a megvalósításban már a Faluház és Könyvtár vállal
oroszlánrészt.
A táborba 42 gyerek iratkozott be, a nemek
aránya közel azonos volt, ugyanis 22 fiú és
20 lány vett részt az 5 nap programjain. Az
idei tábor a Vadnyugati tábor nevet kapta,
melyben egy picit elkalauzoltuk a gyerekeket a cowboyok világába. Számos érdekes
foglalkozás, program várt a tábor lakóira, a
már jól megszokott biciklitúra, kirándulás

„Két keréken a Homokháton“
- kerékpáros és kalandtábor
2016. július 11-15. között zajlott a „Két keréken a Homokháton“ - kerékpáros és kalandtábor a Faluház és Könyvtár szervezésében. A tábor ismerkedős játékokkal kezdődött, majd csillagtúrára indultak a fiatalok.
Másnap a BiipCaféban derelyét készítettek,
valamint kisétáltak a Nagy Kálmánné-féle

A fiatalok kisétáltak a Hermina tanyára

Csongrádra is ellátogattak a táborlakók

Csongrádra a Vadnyugati Városba, a western világával kapcsolatos kézműves foglalkozások, sport és akadályversenyek, filmekmesék nézése, számháború, country táncbemutató, ezek mind-mind a hét programjai
közé tartoztak.
Pénteken este került sor programunk záróestjére. A sátorállítás után lovaskocsikázás
várt a táborlakókra, a táborzáró program
20:00 órakor kezdődött. A dettai fiatalok magyar táncbemutatója és a tápéi ifjú citerások
műsora után került sor a hét eseményeit bemutató táborhíradó vetítésére. A program
kenyérlángos kóstolóval zárult. Ezt követően az egész hetet lezáró éjszakai gyalogtúra,
kincskeresés és sátrazás vette kezdetét. A
gyerekek számára egy élményekkel teli hét
után szombat reggel zárult a program.
A tábor vezetője idén Csuka Nóra volt, segítői Börcsök Roland, Újházi-Szabó Marianna, Dudás Edit, Boldog Anna és Vida Patrícia voltak. Iskolai közösségi szolgálat keretében a tábor alatt Vida Dominika, Rácz
Gyula és Rácz István segítette a munkát. A
dokumentációs és média feladatokat Masir
Norbert látta el.
A település facebook közösségi oldalán, valamint youtube csatornáján megtekinthető a
XVII. Nyári Napközis és Faluvédő Táborról
készült összefoglaló.

Hermina tanyára. Szerdán elbicikliztek Mórahalomra, ahol megtekintették a Mini Magyarország Parkot és a bivalyrezervátumot,
csütörtökön Szegedre mentek a Csú-Sziki
Kalandpályára, délután pedig sétahajóztak a
Tiszán. A tábor utolsó napján átkerekeztek
az üllési tóhoz, majd kötetlen játékkal zárult
a hét.
A bordányi fiatalok mellett a tábor résztvevői voltak a varjasi gyerekek, akik az Egérház Alapítvány és Bordány Nagyközség Önkormányzata támogatásával érkeztek, hogy
a magyar nyelvet gyakorolják. A fiatalok
Romániában, közelebbről a Bánságban, Te-
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Rövid hírek
Tóth Enikő védőnő
bemutatkozása
Kedves Várandósok és Szülők!
Tóth Enikőnek hívnak, Kalocsán születtem és jelenleg Szegeden élek. 2015-ben végeztem
a Szegedi Tudományegyetem
védőnő szakán. A főiskola ideje
alatt elvégeztem tanfolyamokat, melyekkel bővítettem tudásomat például a gyermekek fejlődésével kapcsolatban. Emellett szakmai versenyen is sikereket értem el. Tanulmányaimat
az ELTE-n folytatom tovább
gyógypedagógia szakon. Az ott
és az elmúlt években megszerzett ismereteim birtokában
igyekszem a családok számára
hasznos segítséget nyújtani.

A varjasiakkal kiegészült csapat Szegeden

mes megyében található Varjas nevű településen élnek, a román nyelvű általános iskola
óráit követően, délutánonként rendszeresen
járnak magyar órákra, magyarul tanulnak, és
szeretnék még inkább elsajátítani a nyelvet.
Az átfogó programot - melynek célja a fakultatív magyar nyelvű oktatás biztosítása Temes megyében, kimondottan a román többségű, és magyar iskolával nem rendelkező
településeken szervezik, ehhez jön jól az
anyaország támogatása, egy-egy a bordányihoz hasonló tábor megszervezésével.

képgaléria

képgaléria

képgaléria

Kalandtábor

Kalandtábor

Kalandtábor

2016. július 1-je óta dolgozom
Bordányban részmunkaidőben.
A védőnői tanácsadások ideje
az eddig megszokott időpontban lesz továbbra is.
Minden várandóst és kisgyermekes családot sok szeretettel
várok !

képgaléria

Kalandtábor
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EGYHÁZI GONDOLATOK

Szent István nap és templomunk búcsúja
Augusztus 20-án államalapító királyunknak, templomunk
védőszentjének és az új kenyér ünnepén 18:00 órakor lesz
szentmise. A szentmisén sor kerül az új kenyér megáldására, majd csendes koszorúzás
lesz a Szent István téren.
A búcsú augusztus 20-át követő vasárnap,
augusztus 21-én lesz. Az ünnepi szentmise
11:00 órakor kezdődik, majd körmenettel
zárul.
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

2016. július
az első. Akik nyitott szívvel elmennek Medjugorjéba vagy egy
ilyen találkozón részt vesznek, Isten szólításával, átalakító,
megújító szeretetével találkozhatnak.

Kincskereső tábor augusztusban
Augusztus 8. és 12. között zajlik egyházközségi hittantáborunk. A tízórai és az uzsonna biztosításához idén is szeretettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, zöldséget, lekvárt,
mézet, cukrot, citromlevet, csemege uborkát.
Bővebb információ Gábor Tamástól és Bálintné Gyuris Ágnestől kérhető.

Egyházközségi zarándoklatok
Nagyboldogasszony napi búcsú Csongrádon - 2016. augusztus 14.
Augusztus 14-én, vasárnap közös egyházközségi zarándoklatot tartunk Csongrádra, a Nagyboldogasszony napi búcsúra. A csongrádi állomás után Kunszentmárton és Csongrád
templomait keressük fel.
Az utazás busszal történik, részvételi díj: 3000 Ft/fő.
Horváth-Szlovén zarándokkörút - 2016. október 20-23.
Lepoglava (Corvin János nyomában) - Marija Bistrica (Csodatevő Fekete Madonna kegyszobra) - Zágráb (Szent István
székesegyház, Érseki palota, Fekete Mária kegyhely) - Plitvice ( Nemzeti Park, Nagy vízesés) - Ljubljana (történelmi belváros) - Bled (Bledi tó) - Maribor (belváros) - Slovenska
Bistrica (városközpont, középkori vár) - Ptuj (kastély, minorita kolostor, városháza) - Ptujska Gora (gótikus templom).
Részvételi díj: 54.900 Ft/fő.(Az ár tartalmazza az utazást autóbusszal, szállást 3 éjszakára reggelivel és az idegenvezetést.
Az ár nem tartalmazza a belépőket és a vacsorát.)
Mindkét zarándoklattal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Janes Zoltán plébánostól kérhető. Telefon: +36/20/8232-502, email: janeszoli@freemail.hu

Korom József és zenésztársai szolgáltatták a zenét a nap folyamán

Medjugorje Bosznia Hercegovinában van Mostartól 30 kmre, egy olyan település, ahol 2016. június 24-én volt a 35. évfordulója, hogy megjelent a Szűz Anya. 1981-ben volt az első,
és azóta minden nap megjelenik ott a Szűz Anya. Az első
időkben hat látnoknak, most még háromnak van minden nap
jelenése. Ez a hely lelki központ lett, megújulást hozott az ottani embereknek, és mindazoknak, akik odajöttek. Már a világ
minden pontjáról érkeznek oda emberek, és nagy lehetőség
van arra, hogy aki megnyitja a szívét, - amit a Szűz Anya kér akkor történik az életében egy komoly változás is, hiszen beengedte Istent az életébe, hagyta, hogy a kegyelem munkálkodjék benne, és ezért változik az életük. Az első időkben

Medjugorjei Lelki Nap Bordányban
„Tudjátok ti milyen szép országban éltek? Szoktatok gyönyörködni a tájban?“ Ezekkel a kérdésekkel kezdte előadását
Fra Marinko Šakota atya, Medjugorje plébánosa 2016. június
4-én, a Bordányban megszervezett Medjugorjei Lelki Napon.
Ezen a szombaton megtelt településünk sportcsarnoka, a térség minden településéről, Budapestről, a Vajdaságból, Temesvárról is érkeztek hozzánk hívők és érdeklődők, akik Medjugorje misztikumából szerettek volna erőt meríteni.
Kemenes Gábor atya, a lelki nap vezetője a következőket fogalmazta meg Medjugorjéről és a lelki napról: Szerettük volna
megismertetni azokat az embereket Medjugorjéval, akik még
nem járhattak ott, hiszen nagyon sokaknak nem volt lehetősége még elmenni. Az ország több pontján zajlott már az el6 múlt 1 évben lelki nap, a Dél-Alföldi Régióban a bordányi

A Dél-Alföldi Régióban az első lelki napot Bordányban rendezték
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minden nap, most havonta van egy üzenet,
ami az egész világnak szól, amiben Mária Isten személyes üzenetét tolmácsolja az embereknek, és úgy tűnik, hogy akik erre megnyitják a szívüket, azoknak nagyon komoly
változás történik az életükben. Nagyon sok
gyógyulás, nagyon sok életrendezés, nagyon sok hivatás született ezen a helyen. Ott
kaptak valami olyasmit, ami elindította őket,
hogy átgondolják az életüket, és aztán mások szolgálatára rendeljék azt.
A lelki napon tanúságtevők beszámoltak személyes tapasztalataikról, indíttatásaikról,
amivel másoknak példát tudnak adni.
A nap vendége, Marinko atya 13 éves volt,
amikor elkezdődtek a jelenések. A szomszéd
faluban lakott, már a jelenések harmadik
napjától Medjugorjéban volt, így van egy
személyes töltete abból, amit Ő ott átélt ezért tudja nagyon személyesen továbbadni
Medjugorje üzenetét.

érte célját, sikerült Bordányba elhozni - ha
csak egyetlen napra is - Medjugorje lelkiségét. A lelki nap sikere széleskörű összefogásnak köszönhető.
Köszönet Tanács Gábor polgármester úrnak
és Bordány Nagyközség Önkormányzatának, hogy biztosította a helyszínt, a hangosítást, a zenészek szállás lehetőségét. Simon
Zoltánné iskolaigazgatónak és munkatársainak, Börcsök Rolandnak a Faluház vezetőjének és munkatársainak, Farkasné Lippai
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Rövid hírek
Faluház nyitva tartása
Kedves Látogatóink!
Értesítjük Önöket, hogy 2016.
augusztus 8-14., valamint augusztus 22-28. között a Faluház
és Községi Könyvtár csökkentett nyitva tartással reggel 8:00
és délután 14:00 óra között tart
nyitva. 2016. augusztus 29-től a
megszokott rend szerint várjuk
látogatóinkat.
Megértésüket köszönjük! Mindenkinek kellemes nyarat kívánnak: az intézmény dolgozói

Közös rózsafüzérimára is sor került

képgaléria

képgaléria

Dettai tábor

Dettai tábor

képgaléria

Dettai tábor

képgaléria

Dettai tábor

A Nemzeti Művelődési Intézet
Kulturális Közfoglalkoztatási
Programja keretében keresünk
1 fő bordányi munkatársat közösségi munkás munkakörbe. A
munka 8 órás, teljes munkaidős,
a foglalkoztatás határozott idejű, 2017. február 28-ig tartó
közfoglalkoztatotti jogviszony.
Feltétel minimum érettségi bizonyítvány, valamint Munkaügyi Központos regisztráció. A
részletekről Börcsök Roland intézményvezető nyújt tájékoztatást a faluhaz@bordany.hu email címen vagy a 30/6299371-es telefonszámon.
-on

Marinko atya tanítása után - amit Sarnyai
Andrea tolmácsolt - közös rózsafüzérima,
majd szentmise követett. A napot szentségimádás zárta a Medjugorjéban szokott módon: elmélkedéssel és medjugorjei énekekkel. A zenét Korom József és zenésztársai
szolgáltatták, akik Pécsről érkeztek. Kis csapatukat helyi zenészek és énekesek tették
teljessé.
A Béke Királynőjének és Magyar Zarándokainak Szolgálói által szervezett lelki nap el-

Kulturális munkatársat keres a Faluház!

Friss hírek azonnal,

Előadásokat tartott Medjugorje plébánosa is

Ágotának az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ vezetőjének és munkatársainak, Lovai Mihálynak és munkatársainak, a
Családcsoport tagjainak, a Karitász csoport
önkénteseinek, a zenekar helyi tagjainak és
énekeseinek, Dr. Janes Zoltán plébánosnak,
az egyházközségi képviselőtestület tagjainak, Tóth Zsanettnek és Tapodi Krisztiánnak, a polgárőrcsoport tagjainak, hogy szolgálatukkal hozzájárultak e sokak számára
felejthetetlen lelki nap megvalósításához.
Köszönet Maróti Zoltán üllési vállalkozónak, hogy a szódavizet biztosította a résztvevőknek, Móráné Illés Editnek és Borbás
Istvánnénak Zákányszékről a virágdíszekért
és Bálintné Gyuris Ágnesnek.
Köszönet mindazoknak, akik bármiben is
segítették a rendezvényt!
Legyen áldás mindannyiukon.
Béke Királynőjének és Magyar
Zarándokainak Szolgálói
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U11 és U13 korosztály beszámolója
Az idei tanév során ebben a korcsoportban, a kisebbekhez hasonlóan, itt is sok eseményen vettük részt, hiszen az 5 Bozsik
torna még kiegészült 2-2 teremtornával is, valamint a gyerekek fejlődése érdekében rengeteg egyéb tornán vettünk részt
mind a kettő korosztályban. A 2006-os korosztályt külön véve
U10-es kategóriában rengeteg eseményen vett részt, amire
külön ki szeretnék majd térni, de természetesen csak a leg lényegesebb eseményeket megemlítve. Először is azzal kell
kezdenem, hogy az U13-as korosztályunk (2003/04) sok
2005-ös, tehát fiatalabb, de tehetséges gyerekkel lett kiegészítve, hiszen 2003-ban születtet játékosunk nem sok volt ebben a korosztályban. Nagyon jól és méltó módon képviselték a
fiatalabbak is a csapatot, ami a fejlődésüket ebben a tekintetben megfelelően biztosította.

2016. július
kus Péter, Meszes Patrik, Baráth Ákos, Martonosi Kristóf,
Rutai Zoltán, Sándor Balázs, Bakó Amadé, Sándor Márton,
Illés Márk, Bóta Benjámin, Csuka Marcell, Fodor Ákos és
Fodor Kristóf!
U10-es (2006) korosztály, akik megnyerték a szentesi teremtornát és harmadikok lettek a bordányi tornán, valamint Ausztriában alkották a csapatot: Árva Bence, Rabi
Bálint, Csuka Marcell, Sándor Márton, Turcsik Bálint, Bóta
Benjámin, Fodor Ákos, Makra Zoltán, Rácz Milán, Lévai
Bence, Nógrádi Gergő és Farkas Samu!
Diákolimpia körzeti bajnok és megyei döntő 2. helyezett
(2. korcsoportos) csapat: Árva Bence, Rabi Bálint, Csuka
Marcell, Sándor Márton, Turcsik Bálint, Bóta Benjámin, Rácz
Milán, Lévai Bence, Nógrádi Gergő, Fodor Ákos, Illés Márk,
Makra Zoltán és Lippai Gergely!
Ezek voltak a leglényegesebb események a tanév során, amiket szerettem volna megemlíteni. Úgy érzem mindenki megérdemli ebben a korosztályokban is a munkája utáni elismerését, hiszen rengeteg munka van ezen események mögött is.
Természetesen itt is szeretném megköszönni a szülők, iskola
és a sportkör, támogatását, mert nélkülük nem értük volna el
ezeket a szép sikereket!
Tisztelettel:
Retek Flórián

U7 és U9 korosztály beszámolója
Az U10-es korosztály játékosai edzőjükkel a Bozsik évzárón

Ebben a korosztályban is indultunk a Megyei Ligában, ahol
már a korosztályuknak megfelelően 2004/05-ös ellenfelek ellen mérhettük össze tudásunkat. Ellenfeleink voltak: Algyő,
Móravárosi Kinizsi, Sándorfalva, Rendőr TE Kék és Rendőr
TE Piros! Itt is (hasonlóan a fiatalabbakhoz) öt forduló utáni
eredmény összegzés után alakult ki a végső sorrend, amely során a 4. helyet sikerült megszereznünk. Tanulságos volt ez a
kis mini bajnokság is, hiszen rengeteg jó ellenfél ellen mérhettük le, hogy valójában hol is tartunk a fejlődésben.
A 2006-os, tehát U10-ben, versenyeztetett korosztálynak volt
talán a legmozgalmasabb és legeseménydúsabb az éve, hiszen
a rengeteg teremtorna mellett sikerült külföldön is megmérettetni magunkat (Ausztriában, Wolsbergben), ahol nagyon jó játékot produkálva 16 csapat közül az 5. helyet szereztük meg.
A Bordányban rendezett téli teremtornán ahol a megye
legjobb csapatai vettek, részt itt is nagy eredményt sikerült elérnünk, hiszen 3. helyezettek lettünk. Ezt követte még Kisteleken kettő ezüstérem, és Szentesen egy 1. hely!
A 2004/05 korosztályban a bordányi teremtornán hatodikok
lettünk 8 csapat közül!
A Diákolimpia küzdelmei során a 2. korcsoportban indulva
(2005/06) a körzeti bajnoki cím után végül a megyei döntőben a 2. helyet sikerült megszerezni, mivel a döntőt most elveszítettük a szegedi Rókus ált. isk. ellen 3:0 arányban, akik
később az országoson 3. helyen végeztek.
U13-as Bozsik tornákon résztvevő csapata: Zámbó Marcell, Baráth Ákos, Meszes Patrik, Czékus Péter, Martonosi
Kristóf, Rutai Zoltán, Sándor Balázs, Bakó Amadé, Rabi
Máté, Vincze Dominik, Illés Márk és Vass Nimród!
Megyei Liga 2004/05-ös csapatát a következők alkot8 ták: Zámbó Marcell, Vincze Dominik, Rabi Bálint, Czé-

U7-es és U9-es Bozsik programos és a 2015/16-os tanév során
rendezett labdarúgó programok ebben a tanévben is jól és
szervezett körülmények között valósultak meg! Az elmúlt félévhez hasonlóan a tavasz folyamán is 4-4 fesztiválon vettünk
részt, de mégis volt némi különbség az őszi félévhez képest,
hiszen a Csongrád Megyei Labdarúgó szövetség döntése
alapján félév kitérő után ismét visszakerültünk a mórahalmi
körzetbe, ahol a következő csapatok képviseltették magukat:
Mórahalom, Kistérség, Röszke Ásotthalom, Zákányszék,
Móravárosi Kinizsi, Ruzsa és Bordány. Mind a négy fesztivál
lebonyolítását Mórahalom vállalta magára, ahol a mind a kettő korosztályban a már a megszokott módon köredzés jelleggel, különböző állomásokon vettek részt legkisebb focistáink.

A Bozsik évzárón részt vettek az U7-es korosztály játékosai is

Természetesen egyik torna után sem maradhatott el a jól megérdemelt csoki, üdítő valamint ásványvíz elfogyasztása sem,
ezen felül minden egyes csapatból a legjobban teljesítő játékosok még egy dicsérő oklevélel, valamint egy plusz csokival
gazdagodhattak. A Bozsik program kereten túl számos terem
és kinti labdarúgó tornán is részt vettünk amint pár gondolatban mindenféleképpen szeretnék megemlítni. Az egyik ilyen
rendezvény volt a Megyei Liga ahol a 2008/09-es születésű
játékosok vehettek részt egy kis mini bajnokság formájában.

Bordányi
Máté, Gyuris Tamás, Balogh Dominik, Gyémánt Gergő, Makra Boldizsár, Farkas Lujza,
Nógrádi Dávid, Fábián Bence és Hanna és
Kovács Kristóf!
Csapattagok az U9-es (2007/08) Bozsik
fesztiválokon részt vevő csapatból: Rutai
Teofil, Lázár Levente, Farkas Roland, Tari
András, Halászi Dávid, Gábor Zsombor,
Makra Attila, Sándor Anna, Hegedűs Roland, Balogh Márk, Halászi Ádám, Csorba
Noel, Baráti Krisztián, Kádár-Németh Marcell, Szabó Zsolt, Zádori Alvin és Dudás Levente!

Az U10-es korosztály játékosai edzőjükkel, Retek Flóriánnal a Bozsik program évzáróján

retném kiemelni. Az első ilyen U9-es (2007/
2008) tornára Bordányban került sor, ahol a
megyei csapatok közül a legerősebbeket sikerült meghívni és ilyen erős mezőnyben is
az előkelő 2. helyett sikerült megszerezni.
Aki kilátogatott erre az eseményre az biztos,
hogy sok élménnyel gazdagodott, hiszen
rendkívül magas volt a színvonal és jó volt
látni azt, hogy a szegedi, valamint a magas
nívon jegyzett csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt. Erre adott lehetőséget még az
újszegedi sportcsarnokban rendezett
Bestbyt elnevezésű nemzetközi kupa is
ahol a szerbiai Kanizsa mellett a Vasas Labdarúgó Akadémia is képviselte magát.
Rendkívül jól esett, hogy a szervezők gondoltak ránk és részt tudtunk venni itt is, ahol
végül a 4. helyet szereztük meg az utolsó
másodpercekben kapott gól miatt. Végül a
Diákolimpia küzdelmeit említeném meg,
ahol a körzeti bajnoki cím után a megyei
döntőben a 3. helyezettnek járó bronzéremmel térhettünk haza.
Csapattagok és Bozsik fesztiválon részt
vevő U7-es, ovis korosztályból (2009/10es, születésűek): Csuka Bertold, Pigniczki
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A bordányi teremtorna U9-es csapatát a
következők alkották: Hegedűs Roland,
Nógrádi Gergő, Halászi Ádám, Balogh
Márk, Turcsik Bálint, Gábor Zsombor, Makra Attila és Csorba Noel!
Gólkirály: Nógrádi Gergő lett, valamint a
legjobb hazai játékos Turcsik Bálint!
Bestbyt kupa U9 Szeged: Hegedűs Roland,
Csorba Noel, Halászi Ádám, Gábor Zsombor, Balogh Márk, Nógrádi Gergő és Turcsik
Bálint!
Diákolimpia körzeti bajnok és megyei
döntő 3. helyezett csapata: Hegedűs Roland, Balogh Márk, Csorba Noel, Gábor
Zsombor, Halászi Ádám, Halászi Dávid,
Makra Attila, Nógrádi Gergő, Tari András és
Turcsik Bálint!
A nagyon eseménydús és mozgalmas tanév
során úgy gondolom, hogy szép sikereket
tudtunk elérni a gyerekekkel, amiért mindenki maximálisan meg is dolgozott.
Mindenkinek szeretném megköszönni az
éves munkáját, a gyerekek mellett a szülők,
valamint az iskola és a sportkör támogatását
egyaránt!
Tisztelettel:
Retek Flórián
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Rövid hírek
Sorsolás tervezet
Megyei I. osztályú foci
bajnokság sorsolás
tervezete
augusztus 21. 17:00
Foliaplast-Bordány SK Kisteleki TE
augusztus 27. 17:00
Makói FC Foliaplast-Bordány SK
szeptember 4. 16:00
Foliaplast-Bordány SK Kiskundorozsmai ESK
szeptember 10. 16:00
Tiszaszigeti SE Foliaplast-Bordány SK
szeptember 17. 16:00
Foliaplast-Bordány SK Csongrád-Tiszapart SE
szeptember 24.
Foliaplast-Bordány SK szabadnapos

október 1. 15:00
Hódmezővásárhelyi FC II Foliaplast-Bordány SK
október 8. 15:00
Foliaplast-Bordány SK Újszegedi TC 1913
október 16. 15:00
Szőregi Rákóczi SE Foliaplast-Bordány SK
október 22. 14:30
Foliaplast-Bordány SK Sándorfalva SK
október 29. 13:30
Szegedi VSE Foliaplast-Bordány SK
november 6. 13:30
Foliaplast-Bordány SK Ásotthalmi TE
november 11. 13:30
FK 1899 Szeged Foliaplast-Bordány SK
november 19. 13:00
Foliaplast-Bordány SK Algyő SK
november 26. 13:00
Szentesi Kinizsi Foliaplast-Bordány SK
-on

Minden nevezett csapat rendezett egy tornát
és végén a pontokat összegezve alakult ki a
végső sorrend. Itt a következő csapatokkal
mérhettük össze tudásunkat: Algyő Piros,
Algyő Zöld, Rendőr Te, Móravárosi Kinizsi,
Szeged 2011! Úgy gondolom, hogy a Bozsik
fesztiválok mellett ez volt a másik nagyobb
esemény, ami a legjobban szolgálta a gyerekek fejlődését ebben a korcsoportban. Rendkívül színvonalas mérkőzéseket játszva végül az 5. helyet sikerült megszerezni. Számos teremfoci tornán is részt vettünk, amelyek közül most csak a jelentősebbeket sze-
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Toborzót tart a Megye I-ben induló Foliaplast-Bordány SK U19-es csapata: a homokháti együttes augusztus 4-én, csütörtökön
várja mindazon fiatal labdarúgókat, akik kipróbálnák magukat az ifi bajnokság küzdelmeiben.
A Megye I-es Foliaplast-Bordány SK toborzót tart az 1997. január 1. és 2002. július 31.
között születettek részére, akik szívesen kipróbálnák magukat a megyei bajnokságok
küzdelmeiben megfelelő edzéskörülmények
között készülve.
A toborzó helyszíne és időpontja: Bordányi
Focipálya (6795 Bordány, Arany János utca)
2016. augusztus 4. (csütörtök) 18:30.
Felszerelés: futball cipő és az időjárásnak
megfelelő sportöltözet.
Jelentkezni lehet Zádori Csabánál (+36/30511-6110), az U19-es csapat edzőjénél.
SZÉP EREDMÉNYEK SZÜLETTEK

M.T.T.Sz. legfrissebb hírei

Sport hírek

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Július 2-án a bordányi vadásztársaság versenyt rendezett a környékbeli vadásztársaságok számára. A versenyen
08.01.
04.25. H
Szárnyas hús
bordányi, röszkei, szatymaerőleves, eperA
1
zi és zsombói csapatok tagszalag tésztával B Cukkínis csirketokány tésztával
jai mérték össze tudásukat.
2 Hamis
C Zöldborsós virsli pörkölt galuskával
gulyásleves
A gyülekezést, illetve a
kezdést a reggeli órákban
Zöldséges töltött csirkemell tejszínes
08.02.
04.25. K
H
Tavaszi zöldség-A parajmártással, pennetésztával
időben megkezdtük, hisz
Aleves csurgatott Olaszos rántott szelet petrezselymes
1
erre a napra nagyon jó időt
tésztával
B burgonyával
jósoltak az időjósok. Nehéz
marhatokány rizzsel, vegyes
2 Almaleves C Borsos
dolga volt minden versenyvágott
zőnek, mivel nemcsak a
08.03.
04.25. SZ
H
A Székelykáposzta, sütemény
szemből tűző nap volt zavaPirított
1
Almával borított borda törtburgonyával,
tésztaleves
ró, hanem rövid idő alatt a
B csemege uborka
Zöldséges
hőmérő higanyszála is
2 árpagyöngy C Csirkecomb filé pörkölt tésztával, cékla
gyorsan emelkedett. A beleves
ígért meleg ellenére is sok
Gombával tojással töltött szelet, petre08.04.
04.25. CS
H
A zselymes burgonyával, káposztasaláta
résztvevő jelent meg a ver1 Tejfölös
Fokhagymás csirkecomb, grill
senyen. A szervezők jól felkaralábleves
B zöldségekkel
Csontleves
készülve a melegre, behűfilé roston, tejszínes kapros
2 cérnácska C Csirkemell
tött ásványvízzel és üdítőmártással, párolt rizzsel
tésztával
vel kínáltak mindenkit.
08.05.
04.25. P
H
A Máglyarakás
A lövészet befejeztével elBabgulyás
1 sertéshússal
készült a finom ebéd is, meB Tojásos tészta
lyet mindenki jóízűen kaLegényfogó
tokány petrezselymes
2 leves
C Hentes
nalazott a hűvösben.
burgonyával
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Görkorcsolyás tábor

Görkorcsolyás tábor

Gyengén felhős

Csütörtök

30°C
18°C
Zivatar

Péntek

31°C
19°C
Kánikula

Sándorfalva SK II - Bordány SK II

október 30. 13:30
Bordány SK II Pusztamérges MFC
november 5. 13:30
Bordány SK II - Dóc KE
november 12. 13:30
Zákányszék KSK - Bordány SK II

november 20. 13:00
Bordány SK II - Ásotthalmi TE II

november 27. 13:00
St. Mihály FC II - Bordány SK II

Szombat

34°C
20°C
Kánikula

Vasárnap

35°C
20°C
Zivatar

képgaléria

képgaléria

Görkorcsolyás tábor

Görkorcsolyás tábor

-on

U19-es foci toborzó

Ezután került sor az eredményhirdetésre,
mely során megtudtuk, hogy az 50 versenyző közül kik bizonyultak a legjobbaknak.
A következő eredmények születtek:
Sorsolás tervezet
Női kat.:
Megyei III. osztályú foci
1. hely: Zádori Lajosné,
bajnokság sorsolás
2. hely: Dancs Mercédesz,
3. hely: Kasperné Babarczi Magdolna,
tervezete
4. hely: Nagy Vivien,
augusztus 21. 10:30
Férfi kat.:
Bordány SK II - Röszke SK
1. hely: Dr Kovács Arthur,
augusztus 28. 17:00
2. hely: Simon Mihály,
Üllés ISE II - Bordány SK II
3. hely: László Gábor,
szeptember 3. 16:00
4. hely: Dobó Gergő,
IDŐJÓS Bordány SK II - Csongrád TSE II
Csapat:
szeptember 11. 16:00
Hétfő
1. hely: Röszkei F.T.V.T.
Mórahalom VSE II 2. hely: MTTSZ Bordány
33°C
Bordány SK II
3. hely: Kistemplom-tanya
20°C
szeptember 18. 16:00
Vadásztársaság
Zápor, zivatar
Bordány SK II 4. hely: Őszeszék VE
USC Tanárképző SE
Kedd
szeptember 24. 16:00
Balota
TFC - Bordány SK II
29°C
október
2. 15:00
19°C
Bordány
SK
II
- Algyő SK II
Gyengén felhős
október 9. 15:00
Szatymaz SE - Bordány SK II
Szerda
október 15. 15:00
Sertésborda kukoricalisztes bundában,
28°C
Bordány
SK II - Ruzsa KSE
A rizibizivel, uborkasaláta
18°C
október 22. 14:30

Bordány SK a
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