Homokhát Félmaraton

Sikeres gyűjtés

Ezúttal a IV. Homokhát Félmaraton került a sportoldal
középpontjába, hiszen az egyre népszerűbb futóversenyt
már negyedik alkalommal rendezték meg Bordányban.
Természetesen foglalkozunk a diákolimpia országos
döntőjébe jutó fiúkkal is, de helyet kapott az oldalon a
májusi meccsnaptár is. Részletek a 12. oldalon!

5,6 tonna papírhulladékot gyűjtöttek össze a fiatalok és ezzel 74
termetes fát mentettek meg a kivágástól.
Részletek a 11. oldalon!
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Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Ismét beköszöntött a tavasz

szeszélyesen akár egy kamasz
Tavasszal madarak dala járja át a tájat, ezzel vidítva fel a barackfákat. Rügyei
megpattannak és virágba borulnak a kertek, majd levelekbe öltöznek a fák és
minden zöldtől lesz teljes. A földeken növekedésnek indulnak a vetemények és
felébrednek a rétek, így lesznek hasznos takarmánynövények. Mindenbe visszatér a lélek és így településünkön is újra indulhat az élet.
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„Légy erős, öntörvényű és szabad. Ne függj senkitől - tőled függjenek, mert te vagy az erősebb. ” - Müller Péter

Kolbász Kupon

Vágd ki és hozd magaddal a kupont! A majálisra való tekintettel ezúttal sült
kolbásszal, mustárral és kenyérrel várják a focimeccsre kilátogatókat, egy
adag ilyen menü ára a kupon felhasználásával 500 Ft helyett csak 250 Ft
lesz! Beváltható április 30-án, vasárnap 17.00-19.00 között a Focipályán.

Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények,
és a Bordányi Napló
szerkesztősége
nevében minden édesanyának

boldog anyák napját
kívánunk!

A képviselő-testület soros ülésén döntött pályázat
benyújtásáról. Cél a sportcsarnok belső felújítása
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete április 20-án délután öt órakor tartotta soron
következő ülését a Faluház rendezvénytermében. A testületi ülés összehívására a tervezetthez képest egy
héttel hamarabb került sor, mert az iskolaigazgatói pályázat miatt Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerület
igazgató kérésére bele kellett férni a 15 napos véleményezési határidőbe. A képviselők az első napirendi
pontban a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az önkormányzat bizottságainak döntéseiről szóló tájékoztatót fogadták el. A második napirendi pontban az iskolaigazgatói állásra benyújtott pályázatot vitatták
meg. A több, mint két órás meghallgatást követően a képviselő-testület sajnos nem támogatta a pályázatot, a
beadott anyag nem nyerte el a többség bizalmát (2 igen és 4 nem szavazat született). A képviselők döntöttek
pályázatok benyújtásáról is. Ismételten benyújtásra kerül az 56-os emlékműre benyújtott pályázat, és a tornaterem felújításának terve is újra napirendre került: 20 millió forint támogatásból újulhatna meg az intézmény vizesblokkja, a küzdőtér, és a nyílászárók is lecserélésre kerülnének, ha a terveket pozitívan támogatná
a Belügyminisztérium. A tervek szerint ezen a napon született volna döntés a 2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési Programra benyújtott pályázatokról, azonban a képviselő-testület Kiss-Patik Péter alpolgármester javaslatára egy hónappal meghosszabbította a beadási határidőt, tehát aki részt szeretne venni a közösségi programban, még jelentkezhet. Bővebb információ, és pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban érhető el.

Rózsákat ültettek a Húsvét előtti flash-mobon
Kiss-Patik Péter, településünk alpolgármestere április 13-án délelőttre szervezett egy rózsaültetést
célzó villámcsődületet (flash-mobot), amelynek keretében a falu frekventált helyein összesen 300 rózsatövet
ültettek el a megjelentek. Az
akcióra összesen tizenkét
bordányi érkezett, akik a
Szent István téren, a Kossuth
utca mentén és a faluház előtt
ültettek virágokat. A virágládákba, a korábban kihelyezett kőedényekbe és a virágágyásokba szőregi nemesített
rózsákat ültettek, Elisabeth
(rózsaszín), Mr. Lincoln (bordó és illatos), Coronado (piros-sárga), Casanova (na-

Iskolaudvar felújítására
gyűjt az alapítvány is
Bordány Nagyközség Önkormányzata a napokban
átutalta a Bordány Ifjúságáért Alapítvány részére azt
a 87800 forintot, amelyet az iskolában tavaly év végén rendezett börzén kiárusított használaton kívüli
eszközök, bútorok ellenértékeként fizettek be a szülők. Az alapítvány, együttműködésben az iskolával az
intézmény udvarának felújítására gyűjt, ez a pénz is
ezt a célt szolgálja majd. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hétvégén megrendezett iskolabál bevételével is ez a pénzalap gyarapszik.
Az alapítvány minden évben finanszírozza az Ádám
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rancssárga) és Souvenir Prost (citromsárga és kicsi)
fajtákat. A villámcsődület (vagy angolból átvett szóval
flash mob, olykor flashmob) emberek előre szervezett
csoportosulását jelenti; hirtelen
jön létre valamely nyilvános helyen, a résztvevők valami szokatlant csinálnak, tipikusan egy
demonstrációt hajtanak végre,
majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. A csoportosulás most nem tudott olyan gyorsan feloszlani, mivel
az utolsó töveket még este fél
nyolckor ültették be a helyére,
de a cél teljesült, hisz Húsvétra
megújultak a főbb közlekedési
útvonalak mentén a virágoskertek Bordányban.
Jenő emlékérmek kiadását, amelyet olyan tanulók
kaphatnak meg, akik 8 éven keresztül kitűnő eredményt értek el. Tavaly 3 diák nyerte el a megtisztelő
címet, és az ezzel járó érmet valamint a vásárlási
utalványt. A múlt évben csocsó labda, tollaslabda beszerzést, húsvéti köszöntést, a jelmezbál díjazását,
valamint a művészetoktatást támogatta a kuratórium: a tanszak részére egy hegedűt vásároltak meg.
Az idén a 6. osztály részére szervezett egészségnevelési tréning megvalósítását támogatja teljes költségben az iskola mellett működő alapítvány. Jó hír,
hogy már tárgyaltak iskolaszekrények készíttetésének támogatásáról is, ez esetben már csak árajánlatokra várnak, ezt követően születhet döntés.

Beszámoló a tanév tollaslabda eseményeiről
2016. szeptember közepén 3 nagycsoportos óvodással, 43 fő általános iskolással és 4 fő középiskolással
megkezdődött a 15. tollas tanév. Mozgalmas és tartalmas hetek, hónapok vannak mögöttük szorgalmas
munkával és kitartással fűszerezve. Szegeden minden hónapban rendeznek amatőr versenyt, melyen változó létszámmal, de mindig sikeresen
részt vesznek. Több új érmesük is
lett, ami még nagyobb lelkesedést
adott számukra. Ez év februárjában
eljött a Megyei Diákolimpia ideje,
melyet szerencsére Bordányban rendezhettek meg. 19 fő általános és 3 fő
középiskolás tanuló versengett a továbbjutásért. 11-en jutottak a Területi Döntőbe, melyet Rákóczifalván
bonyolítottak le. Az I. korcsoportban
nincs területi, így Sándor Bertalan és
Sándor Anna a megyei döntőről az
Országosra jutottak, valamint az „ A” (igazolt) kategóriában sincs területi, így Nógrádi Gergő a II-es korcsoportban, illetve V. korcsoportban Bálint Máté is az Országosra verekedték magukat. A Területi versenyről rajtuk kívül még hét tanuló mehetett tovább. A Kiskunfélegyháza Országos Döntő március 24-től 26-ig zajlott
ahol I. korcsoportban Sándor Anna (25-ből) 6-ik, Sándor Bertalan (37-ből) 21-ik lett. II. korcsoportban Kovács Bernadett (25-ből) 8-ik, Árva Bence (26ból) 23-ik helyezést ért el. III. korcsoportban
Kovács Péter (28-ból) 16-ik, Bakó Amadé
(28-ból) 18-ik helyre küzdötte be magát. IV.
korcsoportban Vér Zsófi (27-ből) 12-ik, Bakacsi Nikolett (27-ből) 4-ik helyezést ért el. V.
korcsoportban Lázár Luca (25-ből) 14-ik pozíciót szerezte meg magának. A legjobb eredményeket VI. korcsoportban Czékus Renáta
6-ik, III. korcsoportban Dudás Nelli (27-ből)
az első helyezést tudhatta magáénak, illetve
„A” Kategória II. korcsoportban Nógrádi Gergő 3-ik, míg V. korcsoportban Bálint Máté a
dobogó legfelső fokára állhatott. Fantasztikusan jó eredmények születtek és gratulálunk minden versenyzőnek, azoknak is, akik elindultak a megyein, de
esetleg nem jutottak tovább, de azoknak különösen, akik egészen az Országosig meneteltek és eredményesen küzdöttek. Hagyományaikhoz híven most is
sikerült egy arany és egy bronzérmet bezsebelni az Országos versenyen, amihez még egyszer külön is gratulálunk. Ezúton szeretnének köszönetet
mondani az Önkormányzatnak, hogy munkájukat támogatják, az utazásukat
busszal segítik. A Bordányi Ifjúság Alapítvány részéről Simon Zoltánné Margitkának is köszönet, hiszen ebben a tanévben 120 db labdát tudtak vásárolni
a segítségével. A szegedi versenyekre szülői segítséggel utaznak, ezt nekik is
nagyon köszönik és természetesen minden egyéb támogatást is! Végezetül
egy nagy eseményről tennének említést. Április 7-től 8-ig rendezték meg az V.
Tollasmaratont. Elmondhatják, hogy minden eddiginél nagyobb érdeklődés
mutatkozott. A környék településeiről is sokan jöttek, de Békéscsabáról, Algyőről, Kübekházáról és Szegedről is. Természetesen azért a nagy rész Bordány részvételével alakult, így remélik mindenki jól érezte magát és jövőre is
velük tartanak. A mérleg: 2016-ban 269 fő, 2017-ben 352 résztvevő jelent
meg és kedvére tollaslabdázhatott. Valószínű, hogy jövőre nehéz lesz felülmúlni ezt a létszámot, de bíznak benne, hogy sikerülni fog.
Bálint Lászlóné / edző
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„Azért mert szerettek,
jöttem a világra. S lettem
új fény, csillag, szülők
boldogsága. Szeressetek
engem igaz szeretettel! A
kincsetek vagyok, pici
kincs, de Ember!”
Donkó László
Vass Bence (Vass Andor és Berta Szilvia)

Házasságkötés
„Hűségünk szárnyaló
szabadság, két akarat
szent szövetsége arra,
hogy egymás felé szállva
- vagy egymástól olykor
elrebbenve is - elszakíthatatlan a szeretet köteléke.”
Simon András
Vági Attila és Csipke Henriett

Halálozás
„Nem törülhetünk ki senkit szívünkből anélkül,
hogy a helyen, hol egykor
neve állott, egy setét folt
ne maradna vissza.”
Eötvös József
Kálmán Zoltán János (1936.); Kálmán Kálmánné
Zádori Mária (1934.); Rafai István (1967.)

Magyar - Szerb Nyugdíjtanácsadás
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a
Szerb Társadalombiztosítási Intézet (Zavod za socijalno osiguranje) a nemzetközi nyugdíjszakmai
együttműködés keretében Magyar – Szerb Nyugdíjtanácsadó Napot tart május 9-én Szegeden. Helyszíne a Csongrád Megyei Kormányhivatal (6722,
Szeged, Bécsi krt. 5.) A szervezők a rendezvényt
azoknak ajánlják, akik Magyarországon és a Szerb
Köztársaságban is dolgoztak, vállalkozóként illetve
egyéb jogcím alapján szereztek/szereznek magyar
és szerb nyugdíjjogosultságot. A tanácsadó napon az
érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve – kérésre
– a folyamatban lévő nyugdíjügyről is. A rendezvényről további információkat kaphat a +36 1 /270-8108
-as telefonon és a konzultacio@onyf.hu email címen.

Nőgyógyászati rákszűrést tartanak ultrahang vizsgálattal a Bordányi Védőnői Szolgálatnál május 10-én
(szerdán) 16 és 18 óra között, bejelentkezés munkanapokon 8-tól 10 óráig Frank Eszter védőnőnél a +36
30/338-1647-es telefonszámon. A vizsgálatot végzi:
Dr. Kajtár István. Költsége 3000 Ft. Az ultrahangos
vizsgálat mellett cytológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszeríratást is végez és bármilyen
nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha még nem telt le az egy év az előző vizsgálattól
számítva és panasza van, az sem akadály. Várják,
mind a helyi, úgy a környező települések lakóit is.

A megtaláló jutalomban részesül
Március 29-én délelőtt
Bordány Mező Dűlőből elveszett Bella névre hallgató 1 éves magyarvizsla,
labrador keverék fekete
szuka kutya! Gazdája nagyon keresi, mert számára
nem egy kutya, hanem családtag! Kérjük, aki látta
vagy befogadta az hívja az
alábbi telefonszámot: +36
30/271-3952. A megtaláló
jutalomban részesül! A segítségnyújtásukat előre is
köszönjük!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Apróhirdetés: Pusztamérgesi székhelyű építőipari
vállalkozás vállalja lakó és nem lakó épületek építését és felújítását. Érd.:06-30-981-7377
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A Temesvári sertésborda tésztával

Ananászos csirkemell csőben sütve,

B burgonya pürével
C Mustáros tengeri hal, currys rizzsel

A Sárgarépa főzelék, párizsi csirkemellel
B Csáky féle töltött borda, galuskával
Gombás búbos karaj, pirított
C burgonyával,
káposzta saláta
Pontyfilé rántva, vajas petrezselymes

A burgonyával, tartármártás
Roston csirkecomb filé,

B párolt zöldséggel
Mustáros sertéstokány, makaróni
C tésztával
A Sajtos tészta
Tejbegríz szeletkék, cukros tejföllel,

B gyümölcs mártással
C Bácska rizses hús, tavaszi saláta

- mert mindenki ezt olvassa!

Születés

Rákszűrés ultrahang vizsgálattal

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

Április havi Demográfia

Eredmények az Ádám Jenő Általános Iskola életéből
A nyelvész verseny helyezettjei A könyvtári pályázat díjazottjai

Március 17-én Szegeden rendezte meg a Bendegúz
Akadémia a Nyelvész Országos Tanulmányi Verseny
Csongrád megyei döntőjét. Az iskolai forduló eredményei alapján 9 tanítvány vehetett részt e rangos és
színvonalas megmérettetésen. Közülük négyen értek
el a megyei fordulóban helyezést. A 7. osztályosok
közül 5. helyezést ért el Lajkó Bianka, ugyancsak 5.
helyezett lett Lippai Fanni, illetve a dobogó második
fokára álhatott Tóth Luca. Mindhármuk felkészítő tanára Hegedűsné Gyuris Katalin volt. A 6. osztályosok
közül 3. helyezést kapott Bálint Béla akinek Lippai
Judit volt a felkészítő tanára. További résztvevők Juhász Lilla 8.a., Szabó Csilla 8.b. és Szilágyi Réka 8.b.
osztályos tanulók akiket Hődör Zoltánné készített
fel. Halászi Dávidot a 2.a-ból Sólyáné Sárközi Ágnes,
míg Hődör Zoltán 6.osztályos diákot Lippai Judit készített fel.
Hegedűsné Gyuris Katalin

Az iskolai szavalóverseny eredménye
Fodor Ákos (5. b) 3. helyezett; Fodor Kristóf (5. a) 3.
helyezett; Kiss Angelika (5. b) 2. helyezett; Kovács
Márk (5. a) 2. helyezett; Csorba Bendegúz (5. a) 1.
helyezett; Kovács Péter (6.) 3. helyezett; Nagy Beáta
(6.) 2. helyezett; Gábor Zalán (6.) 1. helyezett; Frányó
Hajnalka (7. ) 1. helyezett; Csillag Pál (8. a) 3.
helyezett; Gábor Réka (8. b) 3. helyezett, Dudás
Roland (8. b) 2. helyezett; Filep Kornélia (8. a) 1.
helyezett; Karácsonyi Maja (8. b) különdíj

Az Író-Deák országos vers- és novellaíró verseny döntőjébe jutottunk
Karácsonyi Maja Fanni 8.b osztályos tanuló II.
helyezett lett vers kategóriában Hódmezővásárhelyen. Felkészítő tanára: Hődör Zoltánné.

Helytörténeti vetélkedő eredménye
Gábor Réka (8.) I. helyezett; Karácsonyi Maja Fanni
(8.) II. helyezett; Lippai Fanni (7.) és Gábor Zalán (6.)
III. helyezett. A verseny megszervezéséről Balogh
Ferencné gondoskodott.

Rajz: Hődör Dávid Zalán (1.a) I. helyezett; Szabó
Édua (1.a) II. helyezett; Kádár-Németh Kata (1.a) III.
helyezett; Faragó Mirjam (2.a) I. helyezett; Undi
Amira (2.a) II. helyezett; Szabó Eszter (2.a) III.
helyezett; Halászi Ádám Attila (3.) I. helyezett; Tóth
Laura (3.) II. helyezett; Frank Dóra (4.b) I. helyezett;
Frányó Hajnalka (7.) I. helyezett; Heintz Petra (6.) II.
helyezett; Sipos Júlia Rebeka (6.) II. helyezett; Kiss
Angelika (5.b) III.helyezett.
Vers: Kiss Angelika (5.b) I. helyezett; Béres Dorina
(4.a) II. helyezett; Lippai Gergely (5.a) III. helyezett.
Prózaíró: Csorba Csenge (6.) I. helyezett; Hődör
Zoltán (6.) II. helyezett; Sándor Balázs (6.) III.
helyezett; Csorba Bendegúz (5.a) I. helyezett; Rácz
Barbara (5.a) II. helyezett; Makra Réka (5.a) III.
helyezett; Simon Elizabet (4.b) I. helyezett; Szabó
Noémi (4.b) II. helyezett; Nógrádi Gergő (4.b) III.
helyezett.

Fontos Sándor Emléknap eredménye
Népi ének kategóriában Sárközi Szimonetta és Ocskó
Barbara az I. helyen végzett. Népi kamara kategóriában a Vadgesztenye Citerazenekar I. helyezést ért
el.

Művészeti Gála
Április 12-én került
megrendezésre a Művészeti Gála az Ádám
Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti
Iskola szervezésében. Dr. Kádár Péter
iskolaigazgató nyitóbeszédében egy-egy
csokor virággal és egy
képpel megköszönte
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgatónak és
Tanács Gábor polgármester úrnak az eddigi és jövőbeli támogatását, segítségnyújtását. Az est
folyamán az iskola egykori és jelen növendékei, tanárai is bemutatták tehetségüket különböző hangszerek megszólaltatásával, dalok éneklésével és versek
elszavalásával. A délután kitűnő hangulatban telt és
minden produkciót vastaps követett. A műsorok
után minden fellépő és meghívott vendég egy az iskola által készített emléktárgyat vihetett haza magával
ezzel is emlékezve erre a remek délutánra.
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Bordány költészet napi megemlékezések
Akcióba lépett a helyi amatőr színjátszó kör
József Attila születésnapján a Szent István parkot Bordány első flash mobjának színhelyéül álmodták meg –
szabad színpadú versmaraton indítását kezdeményezve. A jeles napra virradó reggel, a település központi
helyein meglepetés várta a bordányi járókelőket. A
színjátszó kör lelkes tagjainak keze nyomán József Attila
idézetek lepték el az óvoda, iskola, a központi buszmegálló, a vendéglátóegységek, boltok, orvosi rendelők
és önkormányzati hivatal, a piac, de még a templom
lépcsőjét is. Az alkotók célja a figyelemfelkeltés és a
délutáni versmaratonra való meghívás mellett a rohanó hétköznapok megállítása volt - ha csak néhány
verssor elolvasásának idejére is. A délutáni eseményt Szenti Ferenc Szent István térről írt versével nyitotta
meg Tari István, majd a helyi költő József Attilához írt sorait hallhattunk. Ezt követően a jelenlévők József
Attila emléke előtt tisztelegtek, a költő szívükhöz legközelebb álló sorait szavalva. Az esemény több korosztályt megmozgatott, szabadon teret adott a megnyilvánulásra. A családias légkör és a hideg idő ellenére kerek egy órás volt az első bordányi versmaraton. A Bordányi Amatör Színjátszó Kör úgy tervezi, jövőre megdönti az idén felállított helyi rekordot.
Horváth Dominika

Rendhagyó irodalomóra a Faluházban

Április 10-én délután egy rendhagyó irodalomórára invitálták az iskolásokat az Ádám Jenő Általános Iskola dolgozói. Az összejövetel célja a költészet napi megemlékezés, valamint az iskolai
könyvtár által kiírt „az én falum” című pályázat
vers –és prózaíró kategóriájának eredményhirdetése. Az egyik vendégük volt a pályázat támogatója: Gémes István és családja, akiknek köszönhetően a díjnyertes munkák alkotói könyvjutalomban
részesültek. A másik meghívtuk Lénárd Judit
nyugdíjas pedagógus, akinek a tankönyveit, munkafüzeteit a Bordányban tanuló 5-6. osztályosok
magyar nyelvből örömmel forgatják. Dr. Kádár Péter iskolaigazgató köszöntője után az idei tanévben újjászerveződött énekkar néhány megzenésített verset
adott elő, melyet Mészárosné Surányi Olga tanított a diákoknak Sólyáné Sárközi Ágnes közreműködésével.
Lénárd Judit egy kötetlen beszélgetést kezdeményezett az ünnepekről, amely során a gyerekek elmondhatták, hogyan készülnek az egyházi, állami, illetve családi ünnepekre. Itt nyílt lehetőség megemlíteni a költészet napját - április 11. - ami József Attila születésnapja. Ezt a napot 1964 óta ünneplik hazánkban. Másik
nagy költőnkre, Arany Jánosra is emlékeztünk, hiszen idén márciusban ünnepeltük születésének 200. évfordulóját. A gyerekek játékos feladatokat kaptak, amelyek során felbukkant Kányádi Sándor, Lackfi János, Varró Dániel egy- egy verse is. Sokan hoztak magukkal kedvenc könyvet, verseskötetet, amit a bátrabbak be is
mutathattak társaiknak. Szemezgettek Az én falum című gyermekírásokból, amelyekből kiderült, hogy
mennyire szeretik ezt a települést az itt lakók. Végül a rendezvényünk legizgalmasabb része, az iskolai
könyvtár pályázatának eredményhirdetése következet. A díjazottak névsora: Versíró kategóriában I. helyezést ért el Kiss Angelika 5.b, II. Béres Dorina 4.a , III. Lippai Gergely 5.a osztályos tanulók. Prózaírásban a legügyesebbek a 4. osztályosok közül I. helyezést kapott Simon Elizabet 4.b-s, II. Szabó Noémi 4.b-s, III. Nógrádi
Gergő 4.b-s diákok. Az 5. évfolyamon I. Csorba Bendegúz 5.a-s, II. Rácz Barbara 5.a-s, Makra Réka 5.a-s növendékek. A 6. osztályban elért eredmények: I. Csorba Csenge, II. Hődör Zoltán, III. Sándor Balázs. A különdíjjal
jutalmazottak: Sipos Júlia Rebeka 6. és Karácsonyi Maja Fanni 8.b osztályos tanulókat. A program megszervezésében fontos szerepe volt az iskolában tanító magyar szakos tanároknak, akik a könyvek és a költészet
világát szerették volna mélyrehatóbban bemutatni egy tanórán kívüli tevékenységbe burkolva, ahol a fiatalok megérthetik, hogy a könyv a lélek ajándéka. Köszönjük a segítséget Börcsök Roland intézményvezetőnek
és a Faluház dolgozóinak, akik a varázslatos helyszínt biztosította számunkra.
Hődör Zoltánné
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Felolvasóestet tartottak a könyvtárban

Április 12-én ismét összeült a könyveket szerető csapat a könyvtárban egy csésze tea és némi ropogtatni
való társaságában, a költészet napja alkalmából. A
délután témája József Attila élete, munkássága, és
természetesen szebbnél szebb költeményei voltak.
Mindenki felolvasta kedvenc művét, majd megvitatták, kinek mit jelent a költészet, mit adott és közvetített műveivel az embereknek József Attila. A szervezők köszönik, hogy ilyen szép számmal eljöttek, és
megosztották egymással és velük is kedvenc műveiket. Mindenkit szeretettel várnak a felolvasóest következő alkalmával.

A lövészklub Szentesen

Március 19-én a szentesi lövészklub megrendezte a
szokásos légpuskás lövészversenyt a Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére. Szokásokhoz
híven a bordányi lövészklub is meghívást kapott,
amit természetesen örömmel fogadtak. Bordányból
kettő autóval összesen hét fővel vágtak neki Koczka
Zsolt és Simon Mihály vezetésével, amit ezúton is
szeretnének megköszönni nekik, illetve Juhász Péternek a finom útravalót. A versenyen serdülő fiú kategóriában Juhász Balázs, Ginder István, Illés Péter, a
felnőtt női kategóriában Szabó Ildikó, a felnőtt férfi
kategóriában Zádori Lajos, Koczka Zsolt és Simon
Mihály szállt versenybe a szentesi, vásárhelyi és
csongrádi lövészklubokkal. A versenyt hat kategóriában hirdették meg. Ifjúsági fiú-lány, serdülő fiú-lány,
felnőtt női-férfi. Ebből a hatból egyben értek el sikert, a felnőtt férfi kategóriában a 3. helyezést Simon
Mihálynak sikerült elhoznia, ezúton is gratulálnak
neki. A verseny izgalmát az is növelte, hogy a csongrádi lövészklub tagjai országos versenyeken is részt
szoktak venni. Akik ezen a versenyen nem értek el
dobogós helyezést ők se búslakodjanak, így is szép
eredményeket sikerült elérni, sok kitartással és gyakorlással a következő versenyen még szebb eredmények lesznek. A klub vezetői köszönik mindenkinek a részvételt és további sok sikert kívánnak számukra.
Szabó Ildikó

DKMT Művészeti Fesztivál
Immár 19-dik alkalommal tartották meg a nyugdíjasklubok a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégiós
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Fesztivált április 8-án a
bordányi Faluházban, amelyet az "Életet az éveknek"
Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének
második állomása volt és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
bonyolított le. Az egyesületből kialakított kis csapat
számára ez nem jelentett könnyű feladatot, de azért
szépen és zökkenőmentesen vezették le a rendezvényt. Az esemény ceremónia mestere Szalai Antal, a
nyugdíjas klub vezetője volt. A rendezvényt Kiss-Patik Péter, Bordány nagyközség alpolgármestere nyitotta meg, aki beszédében többek között tolmácsolta
Tanács Gábor polgármester úr jókívánságait is. A találkozóra mintegy 130 érdeklődő érkezett, akik közül 90-en mutatták be népdalkörös, énekes, versmondó illetve táncos produkciójukat. A 19 fellépő
csoport nagy része már hagyományosan visszatérő
erre az alkalomra Bordányba és mindig igyekeznek
újabbnál-újabb részletet bemutatni sokrétű tudásukból. Elsőként a bordányi Borostyán Dalkör lépett
fel, majd soron követték őket a többiek. Nagyszerű
hangulat és kitűnő jókedv alakult ki a színházteremben a nap folyamán. A fellépők valamennyien egyegy oklevelet és virágot vehettek át, annak elismeréséért, hogy eljöttek és bemutatták tehetségüket. A
fellépések Urbán Istvánné megyei elnök záróbeszédével ért véget, akit születésnapja alkalmából Szalai
úr köszöntött. A fesztivál a Vadgesztenye étterem ál-

tal elkészített ebéddel és egy kis táncos mulatozással
zárult. A nyugdíjas klub tagjai számára nem volt új ez
a rendezvény, mégis mindig izgalommal készülődnek, hogy minden rendben zajlódjon le. Örülnek,
hogy Bordány kulturális életébe ők is adni tudnak valamit, hiszen ezzel is felpezsdül egy kicsit a település
kulturális világa. Ez úton szeretnék megköszönni
mindenki támogatását, hogy ez az esemény létrejöhetett és remélve, hogy mindenki jól érezte magát,
valamennyi résztvevőt és minden kedves olvasót előzetesen szeretettel meghívnak a jövő évi 20-dik alkalomból megrendezésre kerülő jubileumi előadásra.
Bordányi Napló | 7

Újdonságok a Szélmalom Kábeltévé mindennapi
életében - töretlenül a bordányiak szolgálatában
A Szélmalom Kábeltévé Zrt., ahogy a korábbi időszakban, töretlen lendületről és számos, a közelmúltban és a
jövőben történő fejlesztésről számolhat be szolgáltatásaival kapcsolatban a Bordányi Napló olvasóinak. A
Szélmalom Kábeltévé alapítása óta nyújt kábeltévé szolgáltatást Kiskundorozsmán. 2008-tól azonban már
saját internet, 2010-ben pedig telefonszolgáltatással is bővült a paletta. Üzletpolitikájának legfőbb elve,
hogy szolgáltatásai kínálatát a modern kor elvárásaihoz és igényeihez igazítsa. Emellett folyamatosan keresi
a lehetőségeket szolgáltatási területeinek bővítésére. Ezért immár Bordányban, Csóron, Csólyospáloson,
Forráskúton, Sándorfalván, Szatymazon és Zsombón közel egységes szolgáltatásokkal áll Előfizetői rendelkezésére. Mára Előfizetőinek létszáma meghaladja az 5300 főt. Fő céljai közt szerepel szolgáltatás erősítése,
illetve, hogy minél több otthon képernyőjén, monitorán találkozzanak a Szélmalom Kábeltévé Zrt-vel. Kábeltévé szolgáltatásaiban már az összes csatorna fogható digitálisan is. A munkatársak büszkék rá, hogy a régióban az elsők közt vezették be az analóghoz képest sokkal jobb kép- és hangminőséget biztosító digitális kábeltévét. A digitális átállás mellett ugyanakkor az analóg csomagok is megmaradtak. A kínálatban ma már
olyan népszerű csatornák is megtalálhatók, mint az AXN, a Fox, a DigiSport, az HBO vagy a Filmbox. Az internet mindennapjaink részévé vált, ezért a részvénytársaság legfőbb törekvése, hogy stabil, megbízható és
gyors hálózati kapcsolatot biztosítson minden Előfizetője számára. A hálózat korszerűsítésének köszönhetően tavaly négy új és gyorsabb csomagot vezetett be, hamarosan pedig még nagyobb sávszélességet, és ez
által még gyorsabb internetet lesz képes nyújtani. A jelenleg elérhető internet csomagok mellett hamarosan
elérhetővé válik az eddigi leggyorsabb, maximálisan 400 Mbit-es letöltési sebességet kínáló csomag is. A
Szélmalom Kábeltévé Zrt.-től igénybe vett vezetékes telefonszolgáltatással alacsony havidíjért és rendkívül
kedvező percdíjakkal telefonálhatnak a megrendelők. Az előfizetés nem jár a régi telefonszám elvesztésével,
és emellett nincs kapcsolási díj, ráadásul az Előfizetők hálózaton belül 0 forintért beszélgethetnek éjjel-nappal – így nem csupán a percdíj, hanem a telefonálás teljes költsége is csökkenthető.
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Egyházi gondolatok - Hitre, tudásra, szép életre, jóra…
Hamarosan minden szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy általános iskolás gyermeke a 2017/18-as tanévben hit-és erkölcstant vagy erkölcstant fog-e tanulni. A keresztény szülőknek lelkiismeretbeli kötelessége
gyermekeik vallásos nevelése, hiszen a szentségi házasságkötéskor valamint a gyermek keresztelése alkalmával erre ígéretet tettek. A keresztény nevelés legfőbb színtere a család. Ezt folytatja, illetve egészíti ki az iskolai hitoktatás. A hittanos foglalkozásokra hetente kétszer 45 percben kerül sor. Az egyik órát az órarendbe
beépítve, a másikat kapcsolódó óraként vagy délutáni foglalkozásként tartjuk meg. Ezeken az alkalmakon az
élménypedagógia módszereit alkalmazva, életkori sajátosságokat figyelembe véve ismerkedünk hitünk tanításával, bibliai történetekkel. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, és beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről, melyekre, hiszem, hogy minden ember egész életében keresi a választ. Az órák keretében többször látogatást teszünk majd a templomban is, hogy megismerjük községünk egyik értékes épületét, s azért is, hogy
megtapasztaljuk azt a légkört, mely rá jellemző. Így a gyermekek már otthonosan fogják érezni magukat Isten házában. Ezen kívül még sok más fakultatív foglalkozásra is sor kerül, ahol a résztvevők megélhetik a keresztény közösséghez tartozást, gyakorolhatják hitüket. Pl. ministrálás, énekkaros foglalkozás, karácsonyi
és húsvéti előadásra történő felkészülés, hittanos találkozók, nyári tábor, stb. Egy-egy tanév hittanos témakörei egymásra épülő, egyre bővülő ismeretekkel vezetik be a tanulókat a hit világába, miközben a felmerülő
erkölcsi kérdésekre is keressük a választ. Így nyolcadik osztály végére egy átfogó képet kaphatnak katolikus
egyházunk tanításáról, s eldönthetik, hogy felnőttként kívánnak-e a keresztény értékrend szerint élni, azaz
részesülhetnek a bérmálás szentségében. A hitoktatás keretében támogatjuk és segítjük a szentségek felvételére történő felkészülést (keresztség, szentáldozás, bérmálás, bűnbocsánat szentsége), így bátran jelentkezhetnek a még meg nem keresztelt gyermekek is, amennyiben érdeklődnek a bibliai történetek, a hittanos
témák iránt. A hittanórák nem tudnak hitet adni, hiszen az Isten ajándéka, de a keresztény hit ismereteinek
átadása mellett segítik a gyermekeket, hogy a hit csírája, melyet a kereszteléssel kaptunk meg, kibontakozzon, s egy olyan erőforrást adjon, mely egész életében elkíséri, s megerősíti abban, hogy mindannyian Isten
remekművei, az ő gyermekei vagyunk. Az a tudat, hogy létezik Valaki, aki bennünket végtelenül szeret, s a
legfőbb célja a mi boldogságunk, erőt és segítséget ad ahhoz, hogy képességeinket kibontakoztatva boldog és
értékes életet éljünk. Bízunk abban, hogy egyházunk
tanítása által a következő tanévben (is) együtt nevelhetjük a felnövekvő generációt hitre, tudásra, szép
életre, jóra.
Gábor Tamás / hittanár

A Karitász köszöni a segítséget!

Temetkezés
Bordányban

Húsvét előtt ismét megrendezték a templomokban a
tartós élelmiszergyűjtést, amelynek eredményéből a
Karitász csoportok készítettek húsvéti ajándékcsomagokat a rászorulók számára. Bordányban a Húsvéti
gyűjtés eredményeként 148 kg élelmiszer gyűlt össze,
melyből 16 családnak vihettek csomagot. Hálásan köszönik minden adományozó segítségét!

A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA

Egyházközségünk ünnepei

A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

Május 7-én, vasárnap, a 9:30-kor kezdődő szentmisén
köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát, mint mindannyiunk Égi Édesanyját, és a földi édesanyákat. Szeretettel
hívnak és várnak minden édesanyát és nagymamát!
Továbbá bérmálási szentmisét tartanak május 21-én,
vasárnap ugyancsak 9:30-tól.

TEL.:62/288-569; +3630/376-0335

Medjugorjei zarándoklat indul

ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:

Július 10-től 14-ig zarándoklatot szervez Medjugorjéba
a szegedi Látogatás imacsalád. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Jenei Györgyné (+36 30/621-6375).

+3630/565-8381; +3630/565-8378
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VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ

XV. Bordányi Kultúra Napja Gyerekek Gyulai kirándulása
Március 25-én Lajkó Bálint ifjúsági polgármester
megnyitó beszédével megkezdődött a XV. Bordányi
Kultúra Napja a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
szervezésében. Az esemény ceremónia mestere Vida Patrícia Ifjúsági alpolgármester volt. Az első műsort az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mutatta be. Szép versekkel, népdalokkal és különböző hangszerek megszólaltatásával
nyűgözték le a közönséget. Ezt a Borostyán Dalkör
színvonalas műsora követte soron. Az est záróeseménye a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör által
előadott „A kistömlöc” című darab volt, ami megko- A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2016-ban sikeresen pályázott egy, a helyi értékek megőrzését célzó
ronázta az eseményt.
programra. Ennek a projektnek a keretében április
13-án (csütörtökön) a csókai és bordányi fiatalok
Gyulán tölthettek el egy napot. A 66 fős csoport reggel 10 órakor indult el a vár bevételére. A kerekasztalt körbeülve megismerkedhettek a téglavár történetével. Ezt követően átsétáltak a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban, ahol a kiállítás a legkorszerűbb eszközöket, hologramokat, érintőképernyős
eszközöket alkalmazva mutatta be az elmúlt időket.
A toronykilátóba feljutva csodálatos kép tárult eléjük
és a nap végén sok szép emlékkel térhettek haza.

Áprilisi papír- és fémhulladék gyűjtést szervezett a GYIFÖ
Április 8-án, szombaton a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hulladékgyűjtő akciót rendezett. A
fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipálya melletti területről indultak összegyűjteni a felajánlott
papír- és fémhulladékot. A település öszszetartása itt is megmutatkozott hisz a falu számos pontján várták a fiatalokat,
mind vassal, úgy papírhulladékkal. Az akció sikeres volt, hisz amellett, hogy megszabadította a települést 5,6 tonna papírés 10,15 tonna fémhulladéktól, a GYIFÖ
közel 500.000 Ft-ot kapott ezek leadásáért, az önkormányzat a fiatalok megmozdulását támogatva még egyszer ekkora
összeget ajánlott fel nekik. A befolyt öszszegekből az ifjúsági önkormányzat többek között a biip korszerűsítését és a konditerem felújítását tervezi. Ezzel a papírmennyiséggel pedig 74 termetes fát mentettek meg a kivágástól.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2017. május 16. (kedd).
Következő szám megjelenése . 2017. május 26. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

22°C
11°C
Elvétve felhős

Hétfő

Kedd

Szerda

18°C
6°C

21°C
8°C

22°C
9°C

Elvétve felhős

Péntek

22°C
11°C

Napos

Elvétve felhős

Szombat

23°C
11°C

Vasárnap

24°C
15°C

Elvétve zápor Részben Napos Részben Napos
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Népszerű volt a félmaraton Meccsnaptár
Az eddigi legtöbb, összesen 152 fő állt
rajthoz a homokháti futóversenyen

2017. május
Megyei I. osztály - felnőtt
2017. május 7. (vasárnap), 17.00
Sándorfalva - Foliapl.-Bordány
2017. május 14. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány SK - SZVSE
2017. május 17. (szerda), 17.30
Ásotthalom - Foliapl.-Bordány
2017. május 21. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány - FK Szeged
2017. május 27. (szombat), 17.00
Algyő - Foliaplast-Bordány SK

Megye III. osztály - felnőtt
Ugyan a szikrázó napsütés ezúttal elmaradt, de szerencsére az esőt is
megúszták a IV. Homokhát Félmaraton versenyzői, akik az eddigi legnagyobb létszámban, összesen 152-en álltak rajthoz a bordányi Deák
térről induló viadalnak. 82 fő futott 10,5 km-et, míg 69-en a félmaratoni távnak vágtak neki. Újdonság volt, hogy a profi versenyekhez hasonlóan már ezen a félmaratonon is úgynevezett, chipes időmérést alkalmaztak a szervezők, így a versenyzők már a célba érkezést követően
egyből, másodpercre pontosan megtudták idejüket. Nagyon szép eredmények születettek, a szervezők külön is díjazták a kategóriák legjobbjait. Ami külön öröm, hogy nagyon sok bordányi futóversenyző próbálta ki magát mindkét távon, egyre népszerűbb ez a sportág is településünkön! A versenyről készített fotók, illetve a részletes eredménylista
megtekinthető a facebook.com/bordanysk közösségi oldalon.

Bejutottak az országos döntőbe
Magyarország legjobb csapataival
mérkőznek meg a II. korcsoportos fiúk

2017. május 6. (szombat), 17.00
Sándorfalva - Foliap.-Bordány II
2017. május 14. (vasárnap), 17.00
Pusztamérges - Fp.-Bordány II
2017. május 20. (szombat), 17.00
Dóc KE - Foliaplast-Bordány II
2017. május 28. (vasárnap), 17.00
Foliap.-Bordány II - Zákányszék

Megye II. osztály - női felnőtt
2017. május 7. (vasárnap), 10.00
Hódmezővásárhely - Bordány
2017. május 13. (szombat), 17.00
Foliapl.-Bordány - Baktó SC
2017. május 20. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány - Dorozsma
2017. május 28. (vasárnap), 11.00
Foliapl.-Bordány - Újszentiván

Megye II. osztály - U19
2017. május 6. (szombat), 13.00
Foliapl.-Bordány - Apátfalva
2017. május 13. (szombat), 13.00
Fp.-Bordány - Baktó-Szegvár
2017. május 20. (szombat), 15.00
Fábiánsebestyén - Fp.-Bordány

Megyei U14 - A csoport
A csapat tagjai (balról jobbra): Árva Bence, Rabi Bálint, Lévai Bence, Sándor Márton, Bóta Benjámin,
Rácz Milán, Makra Zoltán, Nógrádi Gergő, Fodor Ákos, Csuka Marcell, Turcsik Bálint, Csorba Noel.

A körzeti és a megyei döntőt is
megnyerve jutott az országos
diákolimpia döntőjébe az Ádám
Jenő Általános Iskola II. korcsoportos focicsapata, akik egytőlegyig a Bordány Sportkör játékoTámogasd adód 1%-val
sai is. Az országos döntőt május a Bordány Sportkört! Köszönjük!
15-16-án rendezik Fonyódligeten.
Adószám: 19079646-1-06
#egycsapatvagyunk
facebook.com/bordanysk
bordanysk.hu
A Foliaplast-Bordány SK havonta megjelenő információs oldala.
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2017. május 12. (péntek), 16.00
Foliapl.-Bordány - Zákányszék
2017. május 19. (péntek), 16.00
Móraváros - Foliapl.-Bordány

Női kézilabda bajnokság
2017. május 7. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - Szentes
2017. május 14. (vasárnap), 15.00
Hódmezővásárhely - Bordány
2017. május 21. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - HLKC II.
2017. május 27. (szombat), 11.30
Foliapl.-Bordány - Kisteleki KK

