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„OSZTÁLYHARC“ IS VÁRJA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKAT ÉS SZÜLEIKET

IV. Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja
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 8ig lehet a Faluházban személyesen, e-mailen a faluhaz.bordany@szelmalomktv.net email címen, illetve telefonon a 30/965-0771-es 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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DR. KÁDÁR PÉTER LETT AZ ISKOLA IGAZGATÓJA

VÁRHATÓAN SZEPTEMBER ELEJÉN DÖNTENEK

Új igazgató az általános iskola élén

Gyerekbarát címre pályázott Bordány

Dr. Kádár Péter szakvizsgázott pedagógust, közoktatási vezetőt nevezte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2016. augusztus 16-tól az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának. Mint arról korábban beszámoltunk településünk díszpolgára, Simon Zoltánné korábbi igazgató megbízása augusztus 15-től járt le, az
igazgató asszony huszonhét évet töltött vezetőként az iskolában, és novembertől vonul nyugdíjba. Az átadás-átvétel megtörtént, az igazgató úr folyamatosan áttekinti az előtte álló feladatokat, és folytatódik a felkészülés az új tanévre is a már
korábban előkészítettek, és a tanév rendjének megfelelően.
Dr. Kádár Péter Hódmezővásárhelyről érkezik hozzánk, ezt
megelőzően az ottani nagyon népszerű, és kimagasló eredményekkel büszkélkedő Bethlen Gábor Református Gimnázium
és Szathmáry Kollégium igazgatója volt. Az igazgató úr bordányi terveiről még a képviselő-testület április végén megtartott ülésén, az igazgatói pályázatra jelentkezők meghallgatásán beszélt részletesen. Kiemelte a közös gondolkodás, közös
felelősségvállalás és közös cselekvés alapján fejleszthető
szakmai munka szükségességét. Elmondta, hogy világos felelősségi és felelősség megosztási köröket szeretne létrehozni.
Prioritásként jelölte meg az emberközpontú pedagógiát és a
problémamegoldó gondolkodásmódot, a részérdekek összehangolását. Benyújtott pályázatát az ülésen Tanács Gábor polgármester egy számára izgalmas olvasmánynak nevezte,
amely jól pozicionálja a bordányi általános iskola helyzetét és
egyben egy szép ívű jövőképet is vizionál.
A képviselő-testület mindhárom pályázó pályázatát támogatta, azonban a legtöbb szavazatot Kádár Péter anyaga kapta. A
pályázattal kapcsolatos kérdések során számos megfogalmazott terv részletes kibontásra is került, ilyenek voltak például
az iskolában egy Tehetségpont megszervezésének terve, vagy
az informatikai oktatás, és az általános képzés IKT eszközökkel történő támogatásának fontossága. Szóba került a pedagógusok eredményes minősülése (pedagógus értékelés és minősítés rendszerében), valamint az ebben való támogatásuk is.
Az igazgató úr a testület előtt külön kiemelte az esélyhátrányok leküzdésének szükségességét, az integrált oktatás fenntartását, a sokszínű iskola megteremtését, a Szegedre való elvándorlás megakadályozását. Konkrét célként jelölte meg,
hogy a településen óvodába járók közül 85-90% Bordányba
járjon általános iskolába is. A helyi művészetoktatás 20. éves
jubileumának megünneplése olyan alkalom lehet 2017-ben,
amelyre akár közösen készülnek majd az önkormányzattal.
Az iskola egy település életében a kapcsolatteremtés bázisa mondta el az igazgató, fontosnak tartva a közösségépítést, a
kapcsolatok erősítését. Új kommunikációs formákat szeretne
meghonosítani, a digitális kommunikációra építve. A tervei
szerint iskolai honlap készül, és a közösségi felületeken is
megjelenik majd a bordányi iskola. A szülök és a diákok által
várt digitális napló is (ilyen lehet majd például a mozaNapló)
része lehet a digitalizációnak.
A szülők számára mindenképpen jó hír, hogy Dr. Kádár Péter
a pályázatában és a meghallgatáson is hangsúlyozta az idegen
nyelv oktatás, a nyelvtudás fontosságát, szeretné elérni, hogy
a gyerekek többletóraszámok keretében tanulhassanak idegen
nyelvet, szükségtelenné téve a magánórákat.
Igazgató úr kinevezéséhez ezúton is gratulálunk, és eredmé2 nyes, sikeres munkát kívánunk!

Bordány Nagyközség Önkormányzata is beadta pályázatát az
UNICEF Gyerekbarát Önkormányzati cím elnyerése érdekében. A dokumentációt a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen állították össze és küldték meg elektronikusan. A döntésről várhatóan szeptember elején értesítik
majd az önkormányzatot.
Az UNICEF pályázata olyan magyar önkormányzatoknak
szól, akik kötelezettséget szeretnének vállalni a településükön
élő gyerekek jólétéért, illetve hatékonyabban szeretnék képviselni azok érdekeit és jogait a mindennapokban. Mindezek
mielőbbi teljesítéséhez pedig támogatást szeretnének igénybe
venni. A pályázatok fő témái között olyan vállalások találhatóak meg, mint a gyerekbarát költségvetés megalkotása, a
településszintű gyerekjogi stratégia kidolgozása, a gyerekjogi
képzések indítása vagy a gyerekek véleményének kikérése és
meghallgatása az őket érintő döntések során. A támogatások
odaítéléséről egy szakértőkből álló értékelő bizottság dönt, az
UNICEF-fel karöltve.
Az UNICEF Magyar Bizottság a Gyerekbarát Település kampányhoz kapcsolódóan a kutatással egy időben elindította online kérdőívét a gyerekbarat.unicef.hu oldalon, ahol szeretnék
megismerni az emberek véleményét is arról, nekik mi a fontos, mitől lesz gyerekbarát egy település.

MINDHÁROM PÁLYÁZAT BEFOGADÁSRA KERÜLT

A pályázati eredményekre várunk
Az elmúlt időszakban az iskola és a polgármesteri hivatal
energetikai fejlesztésére, az óvoda és a bölcsődei konyha bővítésére, valamint turisztikai fejlesztésre pályázott az önkormányzat. A kormány felhívására, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elkészített pályázatokról sajnos még nem született döntés, jelenleg annyi információ van a birtokunkban, hogy mindhárom pályázat befogadásra került. Az összességében több, mint 300 millió forintos fejlesztésekre a pályázati döntést követően kerülhet sor.
Leghamarabb a tervek szerint az óvodai fejlesztés kezdődik
meg, majd párhuzamosan az iskola és a polgármesteri hivatal
energetikai felújítására kerülhet sor. A turisztikai fejlesztés
egy szarmata kori falurekonstrukció és látogató központ kialakítását célozza.
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Hírek iskolánk életéből
Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2016/2017-es
tanévre a tankönyvosztás időpontja: 2016.
augusztus 29. (hétfő) 8:00-18:00 óráig az iskolában.
Az első tanítási nap: 2016. szeptember 1.
(csütörtök) 8:00 óra
Tanévnyitó ünnepség:
2016. szeptember 1. (csütörtök) 17:00 órakor kezdődik a Tornateremben.
Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat, diákjainkat, Szülőket.
Tisztelettel: Dr. Kádár Péter
igazgató

Értesítés gyermekétkeztetési
térítési díj befizetéséről
Tisztelt Szülő!
Értesítem, hogy a 2016. szeptember havi
gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére 2016. augusztus 29-én, (hétfőn) 8:00
- 18:00 óráig és 2016. augusztus 30-án,
(kedden) 8:00 - 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.
A szeptember havi ebédjegy átvétele a fenti
időpontokban lehetséges.

Megalakult a Homokhátság
Szíve Szociális Szövetkezet
Az önkormányzat is alapító tagja lett a bordányi székhelyű Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezetnek, amelyet a képviselőtestület támogatása mellett alakítottak meg
Bordányban. A szövetkezet kiemelt célja a
hátrányos helyzetű, a korábbi közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatottak számára munkahelyek teremtése, a helyi
termelők segítése, termékeiknek piacra juttatásának biztosítása, akár azok feldolgozása, késztermékként való értékesítése által. A
megfogalmazott célokat szolgálhatja az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek“
címet viselő pályázata, amelyen az újonnan
alakult cég is szeretné megmérettetni magát.
A tervek szerint jövőre már helyben termelt
zöldségekből, gyümölcsökből állítanak elő
késztermékeket a szövetkezet dolgozói, de a
munkára jelentkezők köre határozhat meg
más, a településen végezhető szolgáltatásokat is. A szövetkezetnél rövid önéletrajz
megírásával már lehet érdeklődni munka
iránt, a homokhatsagszive@gmail.com email címre várják a jelentkezéseket .
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Rövid hírek
V. Bordányi Lóbarátok Vándorkupa
Idén szeptember 17-én reggel
kilenc órai kezdettel immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Bordányi Lóbarátok
Vándorkupa, melyen a környező települések fogatai mérik
össze tudásukat a vándorkupákért. A Bordányi Lóbarátok Köre szeretettel vár minden lószerető kicsit és nagyot, hogy
együtt szurkolhassunk a résztvevő versenyzőknek.
Bordányi Lóbarátok Köre

Demográfiai hírek
Születés
Csiszár Péter és Berta Andrea
Császár Zsolt és Juhász Csilla
Szabó Csaba és Horváth Dominika
Jankov Zoltán és Jernei Dorottya
Csókási István és Dobos Krisztina
Balogh Zoltán és Nagy Niké

Házasságkötés
Vedrédi Csaba, Mészáros Réka
Kurunczi László, Takács Szilvia
Faragó István, Mélykúti Nóra
Mőnich Gábor Roland, Huszka Tünde
Kevevári Róbert, Pópity Tímea
Gallai Gyula, Pásztor Gabriella
Fekete Attila, Korsós Dóra (Szeged)
Veres Gábor, Gyuris Alexandra
Vass Kornél, Szórádi Hajnalka
Vőneki Zoltán, Kovács Márta (Szeged)
Németh Erik, Pilcz Mária
Dobó József, Szebegyinszky Edit
Csatlós Gábor Pál, Dr. Masir Andrea

Noel
Martin
Bejke Etelka
Írisz Natasa
Gerjén Hunor
Barnabás

Halálozás
Sziráki Ferenc (1963.) Makó
Ottlik Antal (1948.)
Molnár Géza (1946.)
Baráti Zsolt Csaba (1968.)
Gál Sándor (1963.) Szeged
Jenei Antal (1937.)
Masir Imréné (1941.)
Börcsök Antal Zoltán (1949.)
Gyovai Mihály Lászlóné (1941.)
Czombos Mihály (1954.)
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Szemétszállítási hírek
Szeptember 6-án, kedden a Béke dűlőben, a Seregélyes dűlőben és a zártkertekben szállítják
majd el a hulladékot, míg szeptember 7-én, szerdán a Mező és
Bordány dűlőből történik a szemétszállítás. A következő külterületi szemétszállításra október
4-én és 5-én kerül sor.
Szemétszállítás ügyintézésre
továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9:00-12:00
óra között van lehetőség a Faluház szolgáltató irodájában.

Sárgazsák szállítás
Augusztus 30-án szállítják el
legközelebb a szelektív hulladékok gyűjtésére rendszeresített
sárgazsákokat.
További időpontok: szeptember
13., szeptember 27., október 11.
Megkérjük a lakosságot, hogy a
zsákokat legkésőbb reggel 7:00
óráig szíveskedjenek kitenni az
ingatlan elé.
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Egyházi gondolatok
Tanévnyitó szentmise
2016. szeptember 11-én, vasárnap 9:30 órakor kezdődik a
Veni Sancte, vagyis a tanévnyitó
szentmise. Kérjük, hogy a gyermekek
hozzák magukkal iskolatáskáikat,
hogy azokat a szentmise keretében
megszentelve kérjük Isten áldását az
elkövetkezendő tanévre.

Karitász kérés
A bordányi Karitász Csoporthoz beérkezett kérések alapján
szükség lenne az alábbiakra: hűtőszekrény, gáztűzhely, forgótárcsás mosógép, kályha, kihúzható kanapé vagy franciaágy, emeletes ágy, szőnyeg.
A Karitász Csoport szeptemberben
szilvalekvárt főz. A Csoport önkéntesei szívesen fogadnak 2,5- 3,5 dl-es
csavaros üvegeket.
A felajánlások leadhatóak:
Jenei Györgyné, Bordány, Benke G.
u. 23., 8-17 óráig. Előre is köszönjük!

tathatta harci készségeit a vívásban vagy éppen az élő lánctalpas beindításában. Lehetett gólyaként békát gyűjteni, vagy
éppen kipróbálni az élő távírást is. A résztvevők madzagos
trükköket is tanulhattak, valamint tükör segítségével kirakózhattak.
Sándor György és felesége gondoskodtak arról, hogy a délutáni programoknak már jóllakottan kezdhessünk neki.
A Bütyköldében lehetett agyagozni, gyöngyöt fűzni, horgolni,
origamizni, vesszőt fonni, valamint a fafaragásban is jártasságot szerezni. A bátor jelentkezők kitartó munkával még csipkézett kulcstartódíszt is készíthettek. A hozzávaló - gyerekkéznek megfelelő - hársfaanyagot Illés József asztalosmester
precízen előkészítve bocsátotta rendelkezésünkre. Így a kész
kulcstartókat azonnal használatba vehették az ifjú alkotók.

Plébániánk nyári programjai
Hírek a scholánk életéből
Június 19-én, a tanévvégi hálaadó szentmise keretében hat
gyermek ölthette magára ünnepélyesen az énekesek liturgikus
öltözetét. Deme Lilien, Ocskó Barbara, Tari Lenke, Sárközi
Szimonetta és Tóth Cintia egész éves szorgalmas munkájukkal érdemelték ki, hogy a templomunk scholájának immár beöltözött tagjai legyenek.

Hat gyermek ölthette magára az énekesek liturgikus öltözetét

Az elmúlt tanév munkájáért cserében a gyerekeket egy ötnapos scholatáborba hívtuk, melynek támogatásáért köszönetet
mondunk a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, a Szent István
Király Plébániának és egyházközségünk híveinek.
Bízom benne, hogy szeptembertől új tagokkal bővül az énekes
közösségünk, és újabb énekekkel gazdagíthatjuk templomunk
liturgiáját.
Gábor Tamás

Játszunk most együtt… - Egyházközségünk Családi
Napja
Június 19-én a Te Deum, vagyis a tanévvégi hálaadó szentmise után egyházközségünk családi napra hívott minden érdeklődőt a Faluház parkjába. E program megvalósulását a Domino Közhasznú Alapítvány, a Szeged-Csanádi Egyházmegye
és a bordányi Szent István Király Plébánia támogatta.
A délelőttöt különféle szórakoztató, ügyességi, logikai, egyé4 ni és közösségi játékokkal töltöttük ki. Mindenki megmu-

Különféle szórakoztató, ügyességi és logikai játék várta a családokat

A munka közben megéhezhet az ember, de ezen hamar segítettek azok, akik egész délelőtt dagasztották és kelesztették a
tésztát, a sütéshez készülődtek. Ínycsiklandó illatok hívogattak mindenkit a kemence köré, és amíg vártuk hogy kisüljön a
finom túrós batyu és lekváros kifli, beszélgettünk mi is a jó
kelt tészta titka, hogyan is kell fűteni egy kemencét. Sokat tanulhattunk! Köszönjük a segítséget a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub tagjainak, akik nélkül bizony nem készülhetett volna el a
finom uzsonna.
Bár az eső többször eleredt, a jókedvünket el nem vehette. Miután az alkotások elkészültek, megérkezett Monori Csenge és
Monoriné Karsai Adrienn, hogy segítségükkel elsajátítsunk
néhány moldvai tánclépést. Bár a szomorúra forduló idő többeket hazaindulásra ösztökélt, mégis egy kitartó, lelkes csapat
megélhette a közös tánc örömét.
Köszönjük mindazoknak, akikkel együtt tölthettük ezt a napot, és köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget, támogatást, amivel hozzájárult a program megvalósulásához!
a családi nap szervezői

Erzsébet-tábor, Fonyódliget
2016. július 10-15-e között a Katolikus Karitász révén 300
gyermek táborozhatott Fonyódligeten, az Erzsébet-táborban.
A Szeged-Csanádi Egyházmegyéből pályázat útján 21 bordányi általános iskolás jutott lehetőséghez, hogy öt napot a napfényes Balaton-parton tölthessen ezer másik gyerek társaságában. A lelkes kis csapatot Sólyáné Sárközi Ágnes és Sólya
István kísérte el. Szakértelmüknek, tapasztalatuknak, pozitív
hozzáállásuknak köszönhetően nyugodt szívvel engedhették
el gyermekeiket a szülők erre a programokban, élményekben
gazdag táborozásra. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
nekik, hogy vállalták ezt a feladatot!

2016. augusztus
A gyerekek élményeikről, a közösen átélt
eseményekről így emlékeztek meg.
„Vasárnap korán reggel gyülekezőt szerveztünk a Faluházhoz. Mindenki izgatottan, bőröndökkel és útitáskákkal felszerelve várta a
kisbuszt, amely elszállít minket a fonyódligeti Erzsébet-táborba. Hamarosan meg is érkezett, ezért elbúcsúztunk szüleinktől és útra
keltünk. Az út kb. négy órahosszáig tartott.

Bordányi
új barátaitól. 10:30-kor elhagytuk a szállást,
a karkötőket letéptük és elindultunk hazafelé. Útközben fagyiztunk és fél 5 körül értünk
haza.
Nagyon jól éreztük magunkat, sok emberrel
ismerkedtünk meg. Kiszabadultunk otthonról és sokat nevettünk. Ha legközelebb lesz
ilyen, szívesen elmegyünk ismét jól érezni
magunkat. Köszönjük a lehetőséget.“
Áchim Rebeka, Áchim Renáta,
Frányó Hajnalka

Erzsébet-tábor

A táborozók 5 napot tölthettek Fonyódligeten

A táborban ajándékokkal vártak minket, utána elmondták, mit merre találunk. Nem sokkal utána elfoglaltuk a szállást és kicsomagoltunk. Készen álltunk lemenni a Balatonhoz fürödni, de előtte a játszótéren elmondták a napi programokat és utána már rohantunk is a partra.
Mindennap 7:30-kor reggeliztünk, utána a
szobák tisztaságát ellenőriztük, 12-kor ebédeltünk és 18:30-kor vacsoráztunk. A takarodó 22:00-kor volt. Ebéd után ismét fürödtünk, de előtte csendes pihenőt tartottunk.
Estefelé elmentünk a tábori megnyitóra,
ahol tánccal és zenével vártak bennünket.
Zászlófelvonás is volt.
Hétfőn, kedden és csütörtökön délelőttönként strandoltunk. Hétfőn délután vízi sorversenyre került sor, sok játékkal. Kedden
délután „Keresd a kincset!“ nevű játékra
mentünk. Szerdán délelőtt rendőrségi
ügyességi totó, tesztek kitöltése, kerékpáros
akadálypálya, motoros szimulátor és részeg
szemüveg kipróbálására volt lehetőség. Ezt
követően lementünk a Balatonra fürödni,
majd délután következett a „Ki mit tud?“ főpróbája. Csütörtökön volt a „Ki mit tud?“
élőben sok tánccal, zenével. Később a díjátadó, valamint ismét strandolás várt ránk. Az
ünnepélyes táborzáró 21 órakor volt, majd
következett a disco, ami nagyon jó hangulatú volt. Pénteken reggeli után mindenki öszszepakolt, felsöprögetett, elbúcsúzkodott az

„Nagyon nagy élmény volt számomra, amikor megtudtam, hogy mehetek öt napra Fonyódligetre.
Első napon először regisztráltuk magunkat
és kaptunk egy Erzsébet-táboros karszalagot, meg sapkát. Aztán felmentünk a szobánkba, kipakoltunk és mentünk ebédelni,
utána pedig fürdeni a Balatonba. Második
napon reggeli után máris mentünk a Balatonba fürödni. Harmadik napon eljött a „Ki mit
tud?“ válogató. Verset mondtam, citeráztam
Misivel. Volt még egy vízi sorverseny is,
amiben szerintem szépen remekeltünk. Negyedik napon elég rossz idő volt, de ez a
front semmitől se vette el a kedvemet. Három órakor volt a „Ki mit tud?“ mindent eldöntő döntője. Első helyezett lettem a verssel. Amikor kimondták a nevemet, el sem
akartam hinni, hogy első vagyok! Az egész

A bátrak „Ki mit tud?“ versenyen is részt vehettek

hétnek ez volt számomra az egyik legszebb
pillanata. Ötödik napon megreggeliztünk és
készülődtünk haza.
Nagyon jó volt, és remélem, máskor is eljöhetek ide. Köszönöm Ági néni, Zsuzsa néni
és Pista bácsi, hogy eljöhettem a csodás Balatonra.“
Gábor Zalán
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Rövid hírek
Falugazdász hírei
Gazdálkodási napló vezetése
kötelező nitrát érzékeny területeken gazdálkodóknak és annak, aki termeléshez kötött közvetlen támogatást igényel, pl.:
zöldségnövény termesztés, szemes fehérjetakarmány-növény
termesztés, és a jogszabályokban előírt egyéb esetekben.
Tájékoztatás: A nitrát érzékeny területeken gazdálkodók
esetében nem elegendő a talajminta átvételéről szóló laboratóriumi nyomtatvány, (mint az
AKG programnál) hanem a gazda kezében kell lennie a laboreredménynek is a műtrágya-kijuttatást megelőzően.
2016-tól kezdve a gazdálkodási
naplót nem gazdálkodási évre,
hanem naptári évre (jan. 1-től
dec. 31-ig) kell vezetni, ami a
KM ellenőrzés során is érvényesül. Az ellenőrzés az aktuális
naptári évnek az ellenőrzés napjáig tartó részére, valamint a
2015-ös gazdálkodási évnek a
szeptember, október, november
és december hónapjára terjed ki.
2016. január 1-től megváltozott
a hígtrágya termőföldi felhasználásának szabályozása: a tevékenység már nem engedély-,
hanem bejelentés-köteles, így a
gazdálkodó egy igazolást kap a
bejelentett tevékenység nyilvántartásba vételéről, amit a
KM ellenőrzésen be kell tudni
mutatni az ellenőrnek. A korábban kiadott engedélyek az érvényességi idő végéig használhatók és bemutathatók.
A talajvédelmi KM ellenőrzéssel összefüggésben említhető
jogszabályok hivatkozásai,
megtekinthetők Bordány honlapján a „Gazga ügyek“ menüpont alatt.
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IX. Schola tábor – A szentek útján

Kincskereső tábor

Idén újra megrendezésre került a scholatábor, immáron 9. alkalommal. A bordányi, a szatymazi és a zsombói schola együtt
töltött 5 napot. A tábort Gábor Tamás és Gábor-Kneip Rita vezette. Július 18-án, hétfőn korán reggel indultunk Szegedről
Bükkzsércre. Miután odaértünk elfoglaltuk szállásunkat a Piarista Kulcsos Házban. Az ebédet a szomszédos faluból hozták nekünk, melyet jóízűen elfogyasztottunk. A csapatok elosztása után magyar szentekkel kapcsolatos feladatokat kaptunk, melyeket sikeresen megoldottunk, s néhány róluk szóló
éneket meg is tanultunk. Vacsora előtt felfedeztük a falut. A
nap végén már mindenki nagyon fáradt volt, így viszonylag
hamar elaludtunk.
Másnap reggel a zenés ébresztőt követően tornával frissítettük
fel magunkat, melyet nagyközségünk kántorának öccse vezetett. Énekpróbával folytattuk a napot, melyben a szatymazi és
a bordányi búcsúra készültünk a Szent István Király Zsolozsmájának tanulásával. Délután vezetőink az „Érzelmek Birodalmába“ kalauzoltak bennünket, mely során játékosan ismerkedtünk különféle érzelmeinkkel, melyek betöltik mindennapjainkat. Mindezek után egy falu körüli sétán vettünk
részt. A séta végeztével képeslapokat vásároltunk, melyeket
másnap hazaküldtünk családunknak.

„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!“
(Lk 6, 36)
Augusztus 8-12-ig került megrendezésre a Bordányi Kincskereső Hittanos Tábor. Immáron negyedik alkalommal vehettek
részt a fiatalok ezen a programon. Idén 42 gyermek vállalkozott arra, hogy maradandó lelki kincsek nyomába induljon. A
program megvalósulását a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a
Szent István Király Plébánia és annak közösségei, hívei támogatták. Településünk számos intézménye is segítette munkánkat. Köszönet érte!

A bordányi, a szatymazi és a zsombói schola táborozott együtt

Szerdán délelőtt Bélapátfalvára utaztunk, ahol felfedeztük a
Bélapátfalvai Ciszterci Apátságot egy izgalmas kincskeresés
közben. Az ebédünket a Bélkő Étteremben fogyasztottuk el. A
nap második felét Egerben töltöttük, itt a vár megtekintése állt
a programunk középpontjában. Mikor visszaértünk Bükkzsércre a Kompletórium elimádkozásával zártuk a napot.
Csütörtökön ismét énekpróbát tartottunk, délután pedig útra
keltünk. Úticélként Ódórvár meghódítását és a Suba-lyuk
meglátogatását tűztük ki. E két állomás közt pedig a Hór völgyében sétáltunk, énekeltünk, és gyönyörködtünk a tájban.
Estére csatlakozott hozzánk plébános atyánk, Dr. Janes Zoltán, aki este szentmisét mutatott be nekünk a bükkzsérci templomban. A mise után a tábortűz fényében sütögettünk, énekeltünk és beszélgettünk, majd tortával ünnepeltük meg két scholásunk születésnapját.
Péntek délelőtt a reggelit követően takarítottunk és pakoltunk,
majd lezártuk a tábort, s ebéd után hazaindultunk.
Minden napot Laudessel vagyis reggeli dicsérettel és tornával
kezdtünk, Kompletóriummal vagyis a befejező imával zártunk. A táborvezetők szobavizitet tartottak minden reggel,
hogy meggyőződjenek a rendről és a tisztaságról. Természetesen mindenkinek művelődnie is kell, éppen ezért esti meseként minden este Gárdonyi Géza Egri csillagok c. művéből olvastak fel nekünk egy-egy izgalmas részletet.
A tábor programjait nagyon élvezetük, jól szórakoztunk, remek volt a társaság és a hangulat. KÖSZÖNJÜK!
Lippai Fanni, Lajkó Bianka és Veres Kata Mária
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A gyerekek alkotásai megtekinthetők a bordányi templomban

A tábor első napja ismerkedéssel telt, csapatépítő feladatok
vártak a gyerekekre egész délelőtt. A csoportok kirajzolódása
és a sok játék után megebédeltünk a Vadgesztenye Étteremben. A csendes pihenő után visszatértünk az ÖNO-ba, ahol
gyertyakészítéssel folytattuk a napot. A gyertyáinkra az Irgalmasság Évének emblémáját tettük fel egy speciális technikával.
Délután ismét megérkeztek a Karitász csoport „segítő kezei“
is - ahogy egész héten minden nap -, így az uzsonnával sem
volt gondunk. Ezután következett a nap zárásaként egy imádság és közös éneklés a templomban, majd fél 6-kor hazamentek a gyerekek.
Mivel az idei év az irgalmasság éve így táborunk témája sem
lehetett volna más, mint AZ IRGALMASSÁG. Kedden a délelőtt folyamán előtérbe került a harag és a megbocsátás. A
gyerekek „élő példákat“ hoztak ezekre saját tapasztalataikból.
Közösen kerestük a választ arra, hogy miként lehet eredményesen megoldani egy-egy konfliktusos helyzetet. Ezután
minden csapat kapott egy bibliai történetet, amelyet némajátékként kellett előadniuk egymásnak, érzékeltetve azt, hogy
szavak nélkül is megértjük egymást, felismerjük a másik érzéseit; sokszor pedig éppen a tetteinkkel bántjuk meg igazán a
másikat.
Az irgalmasság cselekedetei közül az egyik az, hogy a „tudatlanokat tanítanunk kell“. A harmadik napon ennek szellemében - bár mi voltunk a „tudatlanok“ - mi is így tettünk. A Szegedi Dómot látogattuk meg, amelynek építéséről és múltjáról
sok érdekességet megtudhattunk. A látogatásunk fénypontját
a torony meghódítása jelentette. Innen kémlelhettük egész
Szegedet. Délben pedig az Alsóvárosi Ferences Kolostor étkezőjében vártak minket ebéddel, ahol több mint 500 éve ebédelnek a szerzetesek. Délután a kolostor kincseit fedezhettük
fel egy vetélkedő keretében. A hosszú nap végén pedig mindenkinek járt egy nagy adag fagylalt.
A csütörtöki nap a zarándoklásé volt. A hűvös idő ellenére is
útra keltünk, és Üllésig meg sem álltunk. Mikor visszaértünk
Bordányba egy plakátot készített minden csapat az irgalmasság testi, lelki cselekedeteiről, melyeken egyéni elhatározásaink is szerepeltek. Ezek az alkotások megtekinthetőek a templomunkban.

2016. augusztus
Az utolsó nap az alkotás jegyében telt. Kiss
János Tanár Úr segítségével a gyerekek idén
is agyagozhattak az ő műhelyében, ahol egyegy szívet kellett kidíszíteniük. Emellett
még színezhettek, Ocskó Zoli bácsi vezetésével hajtogathattak, Hegedűsné Gyuris Katalin segítségével kagylókat is díszíthettek,
Lénárd Judit közreműködésével pedig mécseseket díszíthettek.

Bordányi
Felolvasóest a könyvtárban
2016. szeptember 14-én, szerdán 16:00 órai
kezdettel a Faluház Községi könyvtárában
felolvasóestet szervezünk. Kérjük, hozza
magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő
kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Napló

Rövid hírek
Tesztüzemben a
Corvina rendszer

A bordányi könyvtár igyekszik
lépést tartani a technikai fejlődéssel és megfelelni a kor kihívásainak, így több számítógéppel, internet hozzáféréssel, és
technikai eszközzel is rendelkezik. A technika adta lehetőségeket kihasználva a könyvtár állománya feldolgozásra került a
Corvina integrált könyvtári
rendszerben.
Várnak minden irodalmat kedvelő bordányit
A vonalkódos kölcsönzés bevezetésével a könyvek kölcsönzése pontosan, gyorsan történik,
illetve az olvasók azonosítása is
a kor követelményeinek megfeZádori-Molnár Ágoston:
lelve, elektronikusan megy végÉletút
be. Az új integrált könyvtári
rendszer bevezetésével célunk
Könnyek és asszonyfájdalmak között jöttem,
az, hogy egy egységes adatbázis
Bíborszín hajnal virradt fel fölöttem.
jöjjön
létre a könnyebb tájékoA Fénymadár lelkem tornyára szállt,
zódás
és tájékoztatás érdekéA bársony-éjre dalolta életcsillagát.
ben. A könnyebben kezelhető
adatbázis jobb eligazodást tesz
Napcsókolta pilleszárnyú kamasz,
lehetővé, segítve ezzel az inforAkácvirág illatú, fecskeröptű tavasz.
Szamóca vér-csókján éledt édes vágy:
mációszerzést, s megfelelő infAuróra íriszén lengő csalfa szivárvány.
rastruktúrával akár otthonról is
megkereshetik, előjegyezhetik
Parázsölén ringatott a melegszívű nyár,
a keresett dokumentumot.
Könnyű álom pihent el a kurta éjszakán.
A rendszer tesztüzemben már
működik, azaz az új kölcsönzéA víg hónapok kacaja elcsitul,
sek már ebben a programban
Puha mohaágyra csendes ima hull.
kerülnek
regisztrálásra, felváltBolyhos köd-paplanát teríti az ősz,
va
ezzel
a
korábbi tasakos kölFuldokló napsugárban kérges gond időz.
csönzési módszert. A tapasztalatokat, a felmerülő módosítáVénül az idő... Vergődik az élet,
sokat, nehézséget és problémáFehér bánat lepi lelkem: tél lett.
kat pedig tolmácsoljuk a fejSötét hajamra a konok halál havaz,
Fagymarka hűvösén elporlad a tavasz.
lesztő és a megyei könyvtár
felé.
...Könnyes gyermekfájdalmak között megyek, Könyvtárunk online katalógusa
Kormos éjszakán sápadt lélek-láng remeg,
már otthonról is elérhető és keA Halálmadár a vésett kőre vissza-vissza tér
reshető az alábbi linken:
Elfedi emlékét a könyörtelen tél.
http://corvina.sk-szeged.hu/
WebPac.bordany/CorvinaWeb?
action=advancedsearchpage
Bordány, 2016 augusztus 2-16

Délután az Irgalom útját járhattuk be egy
mese segítségével. Állomásról állomásra
különféle önismereti feladatokat kaptak a
résztvevők, mely arra próbált rávilágítani,
hogy Isten szemében mindannyian nagyon
értékesek vagyunk. Az utunk a templomba
vezetett, ahol elcsendesedhettünk, és Zoltán
atya segítségével a szentgyónást is elvégezhettük.
Még a hét első napján indult az „Angyalkázás“. A gyerekek kihúzták egymás nevét, s
akit húztak, annak biztosítottak nagyobb figyelmet és szeretetet a hét folyamán. Végül
egy saját készítésű kis ajándékkal tették
nyilvánvalóvá, hogy ki kinek volt az angyalkája.
A tábort szentmisével, majd szeretetvendégséggel zártuk le.
Csapatvezetőként úgy gondoljuk, hogy a tábor fizikailag kicsit fárasztó is, de lelkileg
hatalmas feltöltődés.
Lajkó Emőke és Szabó István
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A hét folyamán közösen elzarándokoltak Üllésre

Friss hírek
azonnal,
Videók
Bordányról

Helyi versek
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Bordány is bemutatkozott Ópusztaszeren
augusztus 20-án a Csongrád megyei Szent
István napon. „Minden, ami Csongrád megye!“ - ezzel a jelszóval rendezte meg Szent

Helyi értékek a Szent István napi ünnepségen

István napi ünnepségét az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád
Megyei Kormányhivatal. Ezen a napon azon
értékekre helyezték a hangsúlyt, amelyek a
megyében élők szorgalmának, igyekezetének köszönhetően jöttek létre. A Nemzeti
Összetartozás Emlékműve körül felállított
standokon, a települési értékek tárházában
bemutatkozott Bordány is. Programok voltak napkeltétől napnyugtáig - az Árpád Emlékmű előtt felállított színpadon Csongrád
megyei előadók, öntevékeny művészeti csoportok váltották egymást, az ünnepi megemlékezés pedig 14:00 órakor kezdődött.

Nyugdíjasklub friss hírei
A nyári szünet nagyon gyorsan elmúlt, annak ellenére, hogy ezen időben is volt közös
rendezvényünk, de itt a szeptember, és indul
heti rendszerességgel a klubfoglalkozásunk.
Nagy szeretettel várjuk tagjainkat a foglalkozásokra, de várjuk az érdeklődőket is,
akik szeretnének megismerkedni a közösségünk életével. Biztatásul mondom, hogy a
leendő nyugdíjasokat is örömmel fogadjuk,
hiszen kreativitásban szükség van a fiatalabbakra is. Véleményem szerint kinek, mikor
és mennyi szabad ideje van, próbáljon időt
szakítani erre a lehetőségre, biztosan nem
bánja meg.

A „nyári szünetben“, július 30-án voltunk az
Orgoványi nyugdíjas klubnál látogatóban,
nagyon jól éreztük magunkat. Kellemesen
telt el a szombati nap, igaz egy fagylaltozás
/visszaúton/ elmaradt, de majd bepótoljuk
legközelebb. Ekkor és itt köszöntöttük Lajkó Mihályné Marika nénit 88. születésnapja
alkalmából, jó egészséget kívántunk neki kis
ajándékunk kíséretében (augusztus 5-én van
a születésnapja).
Feladatainkról a következőket szeretném
előzetesen elmondani. Foglalkozások minden héten, kedden 14:00 órától a Faluházban. Klubunk tagjai közül sokan más civil
szervezetben is tevékenykednek, ezért fontos, hogy aktuális programjainkról időben
értesülhessünk, és lehetőség szerint valamennyi szervezet munkáját is elősegítsük a
részvétel biztosításával. Természetesen vannak időbeni programütközések, de ezeket áthidaljuk.
Szeptember 10-én részt veszünk a Kecskeversenyen és a Helyi Ízek Fesztiválján, szeptember 12-én, hétfőn 14:30 órai indulással a
Mórahalmi nyugdíjas klub baráti találkozóján. Szeptember 24-én Kisteleken az Idősek
Világnapja megyei rendezvényén, szeptember 28-án 14:30 órai indulással a Forráskúti
nyugdíjas klub meghívására megyünk baráti
találkozóra.
Természetesen ezen kívül számtalan feladatról fogunk a szeptember 6-i foglalkozáson
beszélni. Kérem, hogy minél többen gyertek
és bátran hozzatok magatokkal olyan személyeket is, akiket köztünk szeretnénk már
látni.
Segítségünk más civil rendezvényen: szeptember 3-án Mozgáskorlátozottak megyei
találkozója Szegváron. A Borostyán Dalkörben szereplőknek szeptember 3-án Ásotthalmon, szeptember 17-én Forráskúton lesz fellépésük. Változás esetén értesítéssel vannak.
A nyárnak vége, de nagyon kellemesnek
ígérkező szeptemberrel indulunk.
Köszönet Börcsök Rolandnak, a Faluház vezetőjének, hogy feladataink összeállításához
és a teljesítésekhez a legtöbb segítséget mindenkor megadja.
Várok mindenkit szeptember 6-án 14:00
órakor! HA KEDD, AKKOR KLUB!
Szalai Antal
klubvezető

képgaléria

képgaléria

képgaléria

képgaléria

´´ találkozó
Rádióamator

Rádióamator
´´ találkozó

Rádióamator
´´ találkozó

Rádióamator
´´ találkozó
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Rövid hírek
Továbbra is várják a
lányokat, nőket focizni
Javában zajlanak női focistáink
edzései a Petőfi utcai sportpályán. A lányok nagy lelkesedéssel és jó hangulatban készülnek
a szeptember eleji bajnoki rajtra, az elmúlt hetekben kialakult
az a 10-12 fős mag, akikre már
lehet számítani a bajnoki küzdelmek során. Ahhoz azonban,
hogy biztonságosan le lehessen
játszani a mérkőzéseket még
legalább 6-8 emberre szükség
van. Jelentkezni lehet Rabi Enikő csapatkapitánynál a +3630/867-0032-es mobilszámon
vagy a facebookon neki küldött
üzenetben. Az edzések szerdai
napokon este hat órától a Petőfi
utcai sportpályán van, így akár
itt személyesen is bekapcsolódhat bárki a női fociedzésekbe. A
lányok a bajnoki küzdelmeket
szeptember első hétvégéjén
Kisteleken kezdik, míg az első
hazai meccset szeptember 11-én
11:00 órától a Székkutas ellen
játsszák Bordányban!

Kulturális munkatársat keres a Faluház!
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
nyújt tájékoztatást a faluhaz@
bordany.hu e-mail címen vagy a
30/629-9371-es telefonszámon.
-on

Bemutatták a bordányi értékeket Ópusztaszeren
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13. Nemzetközi Rádióamatőr Találkozó
és Börze
Az MTTOSZ azaz a Magyar Technikai és Tömegsportklubok
Országos Szövetsége Bordányi Szervezete és a Szegedi Területi Rádióklub immáron tizenharmadik alkalommal hívta találkozóra a rádióamatőröket és a rádiózást kedvelőket 2016.
augusztus 5-6. között Bordányba. A rendezvényre többen már
a hét közepén megérkeztek, sátrazással, kempingezéssel előkészülve a hétvégére. A csütörtöki napon állították fel a rádióantennát, melyet érdeklődő szemek követtek végig.
Elsősorban beszélgetésre és tapasztalatszerzésre gyűlnek öszsze ilyenkor a résztvevők, az ország számos pontja mellett
több vendég érkezett a környező országokból is. A rendezvény
főszervezője idén is Kisapáti Péter volt. A hivatalos program
pénteken délután, valamint este közös halászlé vacsorával és
kötetlen beszélgetéssel vette kezdetét a Park téren. Augusztus
6-án, szombaton a Faluház nagytermében és a ház körüli parkban már kora reggel elkezdődött az elektronikai börze, de távírásversenyt is rendeztek. A program koradélután zárult, de a
messziről érkezők közül többen az éjszakát is településünkön
töltötték.
Nagyon sokan évek óta visszajárnak már Bordányba, szeretik
az itteni programot, a kellemes környezetet, a helyiek kedvességét. A program sikerességéhez Bordány Nagyközség Önkormányzata és a Faluház és Könyvtár intézménye is igyekszik minden tőle telhetővel hozzájárulni, talán ez is a kulcsa,
hogy immáron 13. éve jönnek el Bordányba és érzik itt jól magukat a rádiózás szerelmesei.
Köszönjük a szervezők és segítők munkáját! Reméljük, jövőre is hasonló eredményekkel és hangulatban zajlik majd a találkozó.

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk minden meglévő és új partnerünket legújabb telephelyünkön
is Szegeden, a METRO mellett.
TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK FORGALMAZÁSA:

-CGF
-szójadara
-napraforgódara
-takarmánykiegészítők
(takarmánymész, -só, -szódabikarbóna)
-tejpótlótápszerek
ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAGOK MÁR ELŐRENDELHETŐK!
(BÚZA, ÁRPA, ZAB, TRITIKÁLÉ, LUCERNA)
TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS
6791 SZEGEDKISKUNDOROZSMA
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS
(METRO mellett)
6728 SZEGED
II. ker hrsz. 01404/3
Telefon: +36-62/556-130

ÁLLATTENYÉSZTÉSI
SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
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Küzdelmes mérkőzésen nyertünk a kisteleki csapat ellen

Bordányi

Napló

Sport hírek

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Nagy készülődés és várakozás előzte meg a Foliaplast-Bordány SK augusztus 21-ei, első
megyei I. osztályú bajnoki mérkőzését. Átalakult együttesünk szervezetten kezdte a játékot,
hiszen az ellenfél egyrészt rutinos első osztályú csapat, másrészt nyáron megerősítették a ke- Szeptemberi focimérkőzések
retüket a vendégek, amit jól mutat, hogy a Magyar Kupában legyőzték többek közt az Algyőt
Megyei I. osztályú fociés csak 11-esekkel bukták el a főtáblára jutást a Tiszasziget ellen. Nem ígérkezett tehát könybajnokság sorsolása
nyű összecsapásnak a „búcsúi“ mérkőzés, ahogy arra számított is Hódi Mihály edző. Az első
augusztus 27. 17:00
félóra lezárásaként azonban Gajdacsi fejesével megszereztük a vezetést, ami az addig látotMakói FC tak alapján megérdemelt is volt, hiszen több helyzet adódott a BSK focistái előtt. Ezt követőFoliaplast-Bordány SK
en az első félidőben már nagyobb helyzet nem alakult ki. A második félidőben rendesen küzszeptember 4. 16:00
döttek a felek, az utolsó húsz percben a vendégek mindent próbáltak megtenni az egyenlítéFoliaplast-Bordány SK sért, de szerencsére csapatunk védekezése jól működött. Egy-egy hazai ellentámadásban ráKiskundorozsmai ESK
adásul benne is volt a veszély, a legnagyobból majdnem meg is született a
szeptember 10. 16:00
IDŐJÓS
második találat, azonban a csereként beálló Belaidi a kapufát találta el. MaTiszaszigeti SE radt az 1-0, amit a fiúkat végig biztató, támogató szurkolók nagy tapssal köFoliaplast-Bordány SK
Hétfő
szöntek meg. Folytatás hétvégén a Makó FC vendégeként, szeptember 4szeptember 17. 16:00
35°C
én, vasárnap 16:00 órától pedig az ősi rivális és nehéz ellenfélnek számító
Foliaplast-Bordány SK 21°C
Kiskundorozsmai ESK gárdája érkezik.Várjuk a szurkolókat! Hajrá BSK!!!
Csongrád-Tiszapart SE
Kánikula
szeptember 24.
Foliaplast-Bordány SK
Ifjú focistáink a Zánka Kupán remekeltek
Kedd
szabadnapos
Beszámolunk az augusztus 5-7. között, a Balaton partján megrendezett
35°C
XVI. Perskindol Zánka Kupa eredményeiről. A tornát 29 egyesület részvé23°C
Megyei III. osztályú focitelével rendezték meg, az első napon az U12-es korosztályunk lépett pályáKánikula
bajnokság sorsolása
ra, akik megelőzve az Újpest egyik csapatát 3. helyet szerezték meg. A csaaugusztus 28. 17:00
pat tagjai voltak: Illés Márk, Baráth Ákos, Meszes Patrik, Zámbó Marcell,
Üllés ISE II - Bordány SK II
Szerda
Kovács Márk, Czékus Pészeptember 3. 16:00
08.29.
04.25. H
ter, Martonosi Kristóf és
34°C
Rizses hús káposztasalátával
Brokkoli leves A
Bordány SK II - Csongrád TSE II
Vincze Dominik. Ezen a
21°C
A
1 tejfölös
Májkrémmel töltött sertésszelet rántva,
szeptember 11. 16:00
galuskával
tornán szerepeltek U10-es
B törtburgonyával, cékla
Kánikula
Mórahalom VSE II játékosaink is, ők többek
Hamis
szilvamártás pirított darával,
2 gulyásleves C Fahéjas
Bordány SK II
sült csirkecombbal
közt a Nagykanizsa, VárpaCsütörtök
szeptember 18. 16:00
lota és az Újpest csapatát
Párizsi sertésszelet petrezselymes
08.30.
04.25. K
H
A burgonyával, uborkasalátával
31°C
Bordány SK II előzték meg, így a JászbeTejfölös
Akaralábéleves
1
Ínyenc csirkemell (tejföl, sajt) csőben
20°C
USC
Tanárképző SE
rény és az FC Ajka csapatai
B sütve, kukoricás rizzsel, kompót
Zápor, zivatar
szeptember
24. 16:00
mögött szintén a 3. pozíciót
2 Szemes
C Töltött cukkíni, ízes palacsinta
bableves
Balota TFC - Bordány SK II
szerezték meg. A csapat
Péntek
tagjai voltak: Csuka Mar08.31.
04.25. SZ
H
Tökfőzelék, rántott sertésbordával
A
Megyei II. osztályú U19-es
cell, Makra Zoltán, Árva
27°C
Alföldi leves
1
Csevap, pirított burgonyával, lilafocibajnokság sorsolása
Bence, Turcsik Bálint,
19°C
B hagymás majonézes káposztasalátával
augusztus 27. 15:00
Rácz Milán, Farkas Samu,
Zápor, zivatar
Rizsleves
2
Eszterházy csirketokány, spagettivel
C
Nagymágocs
SE - Bordány SK
Fodor Ákos, Bóta Emil
szeptember
3. 14:00
Benjámin, Rabi Bálint,
Szombat
09.01.
04.25. CS
H
Lecsós sertésborda tarhonyával
A
Bordány
SK
Szőregi
RSE
Fokhagyma
Sándor Márton, Nógrádi
27°C
krémleves
Szezámos csirkemell petrezselymes
1
szeptember
10.
Gergő, Gyuris Márk Zsolt.
csipettésztával B burgonyával, befőtt
18°C
Bordány SK szabadnapos
Az együttesek edzője, felŐszibarack
Zápor,
zivatar
Zúzapörkölt
galuskával,
kovászos
2
szeptember 17. 14:00
C
leves
készítője Retek Flórián. A
uborka
Zsombó
SE - Bordány SK
játékosokat a szurkolók a
09.02.
04.25. P
H
Vasárnap
Diós metélt
A
szeptember
24. 14:00
Lencsegulyás
Bordány-Kistelek meccs
füstölt
1
27°C
Bordány
SK
Csanytelek
SC
szünetében hatalmas tapscsülökkel
B Tojásos tészta
18°C
sal köszöntötték.
tejfölös csirkemell
2 Pontyhallé C Fokhagymás
Zápor
Megyei II. osztályú női
Gratulálunk srácok!
zöldséges rizzsel
focibajnokság sorsolása
szeptember 4. 11:00
képgaléria
képgaléria
képgaléria
képgaléria
Kisteleki TE - Bordány SK
szeptember 11. 11:00
Bordány SK - Székkutas TC
szeptember 17. 11:00
Szentesi Kinizsi SZITE Bordány SK
szeptember 25. 11:00
Focitábor
Focitábor
Focitábor
Focitábor
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TEMETKEZÉS
BORDÁNYBAN
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete
és irodája
a Kossuth u. 81. szám alatti
VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
Üzletvezető: KOVÁCS IMRÉNÉ
Tel.: 62/288-569;
+36-30/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+36-30/565-8381;
+36-30/565-8378

Hirdessen a Naplóban ön is 100 karakter (betű, szám, írásjel) hosszúságban
500 Ft/hirdetés áron.
Hirdetés feladás személyesen a Faluház ügyfélpultjánál,
vagy e-mailben a naplo@bordany.hu címen.
A következő szám megjelenési időpontja: 2016. szeptember 30. Lapzárta: szeptember 20.
Kiadja: Faluház és Könyvtár, Bordány
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős Kiadó: Börcsök Roland
Levélcím, szerkesztőség címe:
6795 Bordány, Park tér 1.
E-mail cím: naplo@bordany.hu
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