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Helyi ízek kerültek terítékre
Ízletes ételek és zamatos italok a fesztiválon
Sikeresen zajlott le az immár ötödik alkalommal megrendezett helyi ízek fesztiválja és a vele együtt megrendezésre kerülő kecskeverseny. Az idén is sokan neveztek, hogy elnyerjék vagy a bográcsban, vagy a tárcsán elkészített ételek közül a
legfinomabbnak járó díjat. Nagyon sok különleges étel került a zsűri asztalára,
aki éppen ezért különdíjakat is kiadott. Részletek a fesztiválról a 2. oldalon!
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„Köd szitál, hull a dér, lepörög a falevél. Földre szökik, szemétnek, - aki éri, ráléphet.” - Csanádi Imre

Az asszony körbejár
Bohózat két felvonásban

(Kézről kézre)

December 18-19. 18 óra
remek karácsonyi program

Bordányi Faluház
Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

A fennállásának 15. jubileumát ünneplő Borostyán Dalkör történetét olvashatják megalakuláRészletek a 6.-7. oldalon!
suktól napjainkig.

V. Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja osztályharccal fűszerezve
Szeptember 9-én, szombaton igazi családi
nap várta településünk lakóit, hiszen ezen
a napon rendezték meg a Helyi Ízek Fesztiválját és a Kecskeversenyt. Délelőtt 10
órakor vette kezdetét a Helyi Ízek Fesztiválja. Jó időben és jó hangulatban összesen huszonöt csapat sütött és főzött, köztük az iskolai osztályközösségek szorosan együttműködve a
pedagógusokkal és szülőkkel, helyi egyesületek és
közösségek, valamint az önkormányzat intézményei
is. A programon három kategóriában mérkőzhettek
meg a gasztronómia szerelmesei. Bográcsos, grillen
és tárcsán sültek valamint kecskehúsból készült étel
kategóriában is eredményt hirdetett a zsűri, amelyben Kádár-Németh Matild mesterszakács, valamint

az MTVA televízió csatorna tudósítója Jakab Cintia
kaptak helyet.
A kecskehúsból készült étel kategóriában a 6. a valamint az 5. a osztály különdíjban részesült. A grillen
és tárcsán sültek kategóriában a Bordányi Öregfiúk
csapata tört élre. A zsűrinek nagyon ízlett még a Tanárok csapata által elkészített étel, ezzel ők a második helyet szerezték meg, míg a harmadik a 7. osztály
lett. A bográcsos kategóriában a dobogó legfelsőbb
fokára a 6. a osztály állhatott fel. A második helyet a
6.b osztály érdemelte ki, míg harmadikként a Dettai
nyugdíjasok csapata végzett. Különdíjban részesült
grill és tárcsán sültek legkülönlegesebb étel kategóriában az MCSME Horgászcsapat, bográcsban főtt
legkülönlegesebb étel kategóriában Csóka csapata,
grill és tárcsán sültek legszebb tálalás kategóriában
a Dettai öregfiúk, bográcsos étel legszebb tálalás kategóriában pedig a Kistemplomtanya vadásztársaság csapata is.
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kan saját kecskéjükkel neveztek, mások „kölcsönkecskék” szolgálatait vették igénybe. A kecskefuttatást az 5/a osztály tanulói nyerték, kihasználva a
Jolly Joker lehetőségét. A rendezvény nem titkolt célja a szórakoztatás mellett a kecsketenyésztés népszerűsítése, kiemelten a kecskesajt, a kecsketej megszerettetése.
Erre a napra Osztályharcot is hirdettek a szervezők.
A különböző, szinte az egész napot átfogó versenyszámokban hol a diákok, hol a szülők mérhették össze erejüket. Volt, aki a kecskefejésben, káposztadobásban, káposztacipelésben vagy éppen kecskeszimulátorban
volt a legjobb. Beszámított a végeredménybe az ezen a napon megrendezett a főzőverseny eredménye is. Javíthattak még az
osztályok kreatív tagjai, akik az aszfaltrajzversenyen szereztek extra pontokat, de a
kecsketejivó verseny eredménye is szorosabbá tette a küzdelmet: a diákok tejivásban, a szülők sörivásban mérkőztek egymással. A kecskehajtásban szerzett pontok
aztán mindent eldöntöttek. Az általános iskola 8. osztálya szinte minden versenyszámban jól teljesített, így szerezhették
meg az első helyet. Nyereményük egy Alsómocsoládi
osztálykirándulás lett. A 7. osztály állhatott a dobogó
második fokára, míg harmadik helyen a 6.b osztály
végzett. Nyereményük 15 ezer illetve 10 ezer forint
lett, mely majd az osztálypénzbe kerül. A legjobb alsós osztályt a 2.b 10 ezer forint osztálypénzben részesítették a szervezők. Gratulálunk mindenkinek!

Októberben ülésezik legközelebb a képviselő-testület
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legközelebb október végén, a tervek szerint
október 26-án, csütörtökön tartja soron következő ülését. Mivel a képviselők legutóbb szeptember 11-én az
óvodában tartottak rendkívüli ülést, ahol a fontos témákat megtárgyalták. A szeptember végére tervezett
testületi ülés témái már az októberi napirendek közé kerültek. Várhatóan egy maratoni ülésre számíthatnak
majd mind a képviselők, mind az érdeklődők. Természetesen, ha szükséges soron kívüli ülés keretében hamarabb is összeülnek, ilyen ülésre előreláthatólag csak akkor kerül sor, ha valamelyik beruházással kapcsolatosan kell dönteni. Az októberi testületi ülésen
számos beszámolót hallgathatnak meg, illetve tárgyalnak majd a képviselők, ezekhez a témákhoz várják a lakosság véleményét is, amelyet vagy helyben a
testületi ülésen, vagy korábban a bejáratott információs csatornákon juttathatnak el az önkormányzat, illetve a képviselők számára.
Három fontosabb téma kerül terítékre. Napirenden
lesz az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámolója. A polgármester beszámol a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet
védelméről, és ugyancsak ő jegyzi majd Bordány középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról szóló előterjesztést is. Az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégeknek is napirend keretében számolnak be az elmúlt időszakról. A Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről Lovai Mihály ügyvezetőt, míg a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Frankné Varga Katalin ügyvezető elnököt hallgatják meg a képviselők. A községünk részvételével működő
önkormányzati társulások tevékenységéről folyamatosan érkeznek a beszámolók, ezeket is áttekinti, véleményezi majd a képviselő-testület.

A szétroncsolt helyére egy új Idén is sokan ajánlották fel
buszváró kerül
adójuk egy százalékát
Bizonyára nagyon sok olvasónk észrevette, hogy egy
szerencsétlen baleset következtében szinte teljesen
megsemmisült a zsombói bekötőnél található buszváró. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt. Senki nem várakozott a
megállóban, és az autót vezető sem sérült meg az ütközés során. A szétroncsolódott buszváró a sorsára
vár. Ahogy a biztosítótársaság megtekintette a baleset helyszínét, azonnal elbontásra is kerül.
Megtudtuk, hogy a régi helyére már egy újabb típus
kerülhet, mert a Bordány területén felállított Puszta
típust már nem gyártja a cég. Az új buszvárót már
időben megrendelte az önkormányzat, a szemlét
követően azonnal cserélik az építményt – tudtuk
meg Tanács Gábor polgármestertől.

A napokban tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2017. évben a magányszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettekről készített
kimutatást, amelyből látszik, hogy a szervezetek
milyen mértékű támogatásban részesültek. Összesen 269 ember ajánlotta fel adója 1%-át bordányi
szervezetnek, melynek összesített összege 756.357
forint. Szervezetenként az alábbi kiutalások várhatóak: Bordányi Óvodás Korú Gyermekekért Alapítvány 218.708 Ft; Bordány Ifjúságáért Alapítvány
120.802 Ft; Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány 112.582 Ft; Bordányi Polgárőr Csoport 69.471
Ft; Kulturális és Szabadidős Egyesület 61.912 Ft;
Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület 42.226 Ft; MTTSZ
Bordányi Klubja 37.653 Ft; Bordány Sportkör
35.218 Ft; Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület
26.532 Ft; Bordány Sportjáért Alapítvány 14.882 Ft;
Egérház Alapítvány 13.378; Tutajos Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület 2.993 Ft.
A felajánlott összegeket a szervezetek közösségi céljaik megvalósítására fordíthatják majd. Az elszámolásokat mindenkor kötelesek nyilvánosságra hozni a
civil szervezetek, így minden adományozó tudhatja,
mire költi a pénzt kedvenc közössége.
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Tudnivalók a bölcsődei és óvodai beszoktatásról
A beszoktatás fontosságáról szeretnék megosztani pár gondolatot, amit mi kisgyermeknevelők nagyon fontosnak tartunk a zökkenőmentes bölcsődei beilleszkedéshez. A kisgyermek a szüleivel érzi legjobban magát,
ami a világ legtermészetesebb dolga, hiszen szoros érzelmi szálak fűzik őket egymáshoz. A kicsik nagyon ragaszkodnak az általuk eddig megszokott dolgokhoz, ezért teljesen természetes, ha nem könnyű az elválás a
szeretett szülőtől. Ezt a szülőnek érdemes tudnia, nem szabad megijedni, hiszen ez teljesen normális folyamat. A beszoktatás során, amint kezd megbarátkozni a kicsi
az új környezetével, és a körülötte lévő felnőttekkel, gyerekekkel,
akkor a tiltakozás, és a sírás mennyisége is csökken. Sajnos előfordul, hogy a közösségbe kerüléskor betegeskedik a gyermek.
Ez nehezítő tényező lehet, mert ilyenkor a több napos vagy hetes
otthonlét után szinte elölről kell kezdeni az ismerkedést, beszoktatást. Mi a két hetes beszoktatást alkalmazzuk, ahol a szülő először jelen van, majd napról-napra egyre több időt tölt egyedül a
gyermek a csoportban. Ez azért jó, mert a szülővel együtt fedezheti fel a bölcsődét, annak környezetét, és az ott dolgozó felnőtteZádori-Molnár Ágoston:
ket, a csoportban lévő gyermektársakat, ez érzelmi biztonságot
is nyújt neki. A szülő megkönnyítheti a beszoktatást azzal, ha sok
beszélgetéssel, pozitív megerősítéssel („nagyon jó lesz majd a
bölcsiben, nagyon fognak
A rózsalelkű nyár elcsitul.
Téged ott szeretni”) felkéBorzongva ébred a hűs reggel.
szíti gyermekét arra, hogy
Ezernyi sárga-rőtt levél hull,
mi fog történni vele. Az
Elporlik a megalvadt meleggel.
otthoni napirendet, ha
Szédelegve vénül az idő,
szükséges – át kell alakíGólyák
, fecskék már messze járnaktani, hogy a gyermek kipiTávoli vidékén e rideg világnak,
henten ébredjen reggeLibbenő
tavasszal mind visszajő.
lente (esti korábbra hozott lefektetéssel.)
Kifakulnak az égi vásznak,
Alakítsák ki a reggeli bölcsődébe érkező rutint, melynek része a
Ködpaplanát teríti az ősz:
szeretetteljes, de határozott és rövid búcsúzás. A közösségi lét
Alatta dermedt álmok fáznak.
segíti a gyermek szocializációját, beszédfejlődését is. Egy jól beszoktatott gyermek szereti a vele foglalkozó felnőttet és öröm- Hűs kozmosz mélyén szunnyad a nyár,
-Horpadt kebelén a végzet időzmel jön reggel a bölcsődébe, könnyen elválik a szülőtől és napját
Csend-fátyol
hamvad el sugarán.
aktívan, jókedvvel tölti. Sok szeretettel várjuk az újonnan érkező
kicsiket! Kívánunk minden kisgyermeknek és szüleinek gyors, valamint gördülékeny bölcsődei beilleszkedést!

Őszi szonett

Essende Születésnapi
Akció!
Péter Szabó Szilvia is ott lesz a V

Jótékonysági Borfesztiválon

Október 14-én kerül megrendezésre a Jótékonysági Borfesztivál
18:00-tól a bordányi sportcsarnokban. A bál kezdetén bor és
pálinka kóstolásra is lehetőség lesz. Sztárvendégként a NOX
együttes énekese Péter Szabó Szilvia lép fel. Az élőzenét a Békéscsabai Mediterrán Együttes biztosítja. Korlátlan étel és italfogyasztás biztosított. Vacsorára filézett pontyhalászlét szolgálnak
fel, amelyet svédasztalos vacsora követ kolozsvári libacombbal,
szegedi sülthallal, kijevi jércemellel, rántott kerti zöldségekkel,
rántott sajt kavalkáddal, lakodalmas aprósüteményekkel és sok
más egyéb finomsággal. Ha kedvet kapott mindehhez szeretettel
várják Önt és kedves családját. Bővebb információért vegye fel a
kapcsolatot a Bordányért Baráti Kör ismert tagja valamelyikével
vagy hívja Lajkó Lászlót a 06 30/248-6911-es telefonszámon.
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álaszd ki álmaid báli ruháját, majd
döntsd el milyen kedvezménnyel
viszed el! Ha barátnőd is Essende
ruhát választ 10% kedvezményt
kaptok mindketten, ha két embert
hozol, 15%, ha hármat, 20% jár
mindannyiótoknak!

Az akció 2017.
október 15-ig tart!
Ne hagyd ki,
legyetek ti a legszebbek!
Foglalj időpontot a ruhapróbához:
0630/268 5130 Ecker Szilvi

Legeltetési tilalom és ebzárlat településünkön
Zákányszéki Önkiszolgáló
Autómosó
Bordányi út 1/a
Várjuk a személyautókat, teherautókat
és mezõgazdasági gépjármûveket

Szolgáltatásaink:
• mosás
• porszívó
• pénzváltó automata

Szeptember 30. és október 20. között zajlik hazánkban a rókák tavaszi veszettség elleni orális vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
A csalétekszórás a lakott területeket és a belterületeket nem érinti. Hazánkban a betegség a vakcinázási
programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő.

Medjugorjei zarándoklat
Október 16. és 20. között zarándoklatot szervez
Medjugorjéba a szegedi Látogatás imacsalád. Örülnének, ha idén Ön is velük tartana. Nagyszerű lehetőség arra, hogy önmagára és Istenre leljen, hitében pedig mélyebbre evezzen. Bővebb információ Jenei
Györgynétől kérhető. (06-30-621-6375).

Könyvtári felolvasóest
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- Vagyon és gépjárműbiztosítások
- Nyugdíjbiztosítások 20% adójóváírással
- Fundamenta 30% állami támogatással
- Életbiztosítások, megtakarítások,
befektetések
- Céges-és egyéni egészségbiztosítások stb.
A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK
megfelelően KÖTELEZŐ
felelősségbiztosítások kötése.
- építési vállalkozóknak, kivitelezőknek,
tervezőknek
- villany,-víz,-gázszerelőknek
- iskolai kirándulások szervezőinek
INGYENES AJÁNLAT KÉSZÍTÉS ÉS
TANÁCSADÁS minden elkötelezettség
nélkül. KÁRBEJELENTÉS,
ZÖLDKÁRTYA, IGAZOLÁSOK
készítése.

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hétfő

A
1

Daragaluska
leves
zöldborsóval

2 Tejfölös
zöldbableves
Kedd
04.25. H

Szárnyashús
erőleves csipet
tésztával

A
1
2

Magyaros
gombaleves

Szerda
04.25. H

1 Tarhonyaleves
Tejfölös
2 karalábleves
Csütörtök
04.25. H

1 Nyakleves
Sajtkrémleves

2 kenyér-

kockával

Péntek
04.25. H

1 Sertésgulyás
2 Legényfogó
leves

Pulykacomb filé pörkölt tésztával,

A cékla

Velővel töltött borda burgonyapürével,
B házi
vegyes saláta
C Erdélyi rakott káposzta
Rántott borda törtburgonyával,

A csemege uborka

B Bácskai rizses hús, káposzta saláta
Mozarellával grillezett tengeri hal,
C salátaágyon
A Tejfölös tökfőzelék fasírttal, túró csoki
Olaszos csirkemell pirított

B burgonyával
C Zúzapörkölt galuskával, almapaprika
A Csirkebecsinált rizzsel, fejes saláta
Jóasszony szelet petrezselymes

B burgonyával, csemege dinnye
Csirke szárny fűszeres kukoricalisztes
C bundában
rizi bizivel, tartármártás
A Sajtos tészta
B Édes csusza tepsiben
C Töltött káposzta

- mert mindenki ezt olvassa!
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TELJESKÖRŰ BIZTOSÍTÁSKÖTÉS ÉS
ÜGYINTÉZÉS AKÁR AZ ÖN
OTTHONÁBAN IS,
IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL.

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

Információs telefonszám:
06-20/383-7212

Október 11-én, szerdán 16 órai kezdettel a Faluház
Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk.
Kérjük hozza magával kedvenc versét, művét vagy
prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő bordányit felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze
tea mellett eltölthessünk egy kellemes délutánt.
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BERKENYE NÉPDALKÖR --- BORDÁNYI NÉPDALKÖR --- BOROSTYÁN DALKÖR

A bordányi dalkör megalakulásától napjainkig
2002-ben a Mórahalmi Parasztkórus tagjaként kezdtem
szervezni szülőfalumban a népdalkör megalakítását Magyarné Rozi ösztönzésére, aki a kulturális élet mozgatórugója volt azokban az években Mórahalmon. (Az ő nevéhez fűződik a Szomszédoló mozgalom elindítása is.) Felkerestem az énekelni szerető ismerősöket, rokonokat, és
ők valamennyien örömmel fogadták kezdeményezésemet.

-Emlékezetes maradt számomra a Simon Pityu bácsival
folytatott beszélgetés, amelyben szívesen mesélt a fiatalkori Dalárda működéséről, ahol apámmal, nagybátyámmal
(Illés István, Vass Mihály) együtt énekeltek.
Felkerestem a falu vezetőjét Balogh Ferencet, a Faluház vezetőjét Illés Istvánt, az általános iskola igazgatóját Simon
Zoltánné Margitkát, a Nefelejcs Nyugdíjas klub vezetőjét
Galzó Jánosné Marikát, a nyugdíjas tagokat, és mindenki
örömmel fogadta a népdalkör megalakulásának ötletét. A
művészeti vezetésre az iskolában citerát oktató Peténé Füzesi Márta művésztanárt kértem fel, így kézenfekvő módon működésünket is az iskolában kezdtük meg a citerázni
tanuló gyerekek mellett, Simon Zoltánné Margitka javaslatára 2002. szeptember 4-én. A helyi megemlékezések, egyházi ünnepek, falunapok kedves színfoltja volt a több korosztályt felölelő együttes, mely a citerázó tanulók nevével
megegyezően a Berkenye Népdalkör és Citeraegyüttes nevet kapta. A négy év során sok közös élményben volt részünk, az emlékezetesek közé tartozik a marosvásárhelyi
„Musica Humana" női kar vendégül látása 2003-ban, amiért cserébe felléphettünk a Magyarné Rozi által szervezett
Kárpát-medencei magyarok Seprődi János kórusszövetségének találkozóján Ópusztaszeren. A szereplést megelőző
nyári szünetben a felnőtt tagokkal szorgalmasan gyakoroltunk a sikeres szereplés érdekében a művészeti vezetőnk
nélkül, de az ő útmutatása alapján. Az első minősítő 2004
októberében volt Hódmezővásárhelyen, ahol a csoport
Bronz fokozatot kapott.
Emlékezetes számunkra a dettai szereplés, melyen nélkülöznünk kellett vezetőnket, így Bordányi Népdalkör néven
képviseltük falunkat.
2005 őszén megszerveztem az első népzenei találkozót,
melyen Mórahalom, Üllés, Zsombó, a szegedi Tiszavirág és
Rózsa Sándor népdalkörök vettek részt.
2006 szeptembertől- megköszönve az együtt töltött 4 évet
- a község vezetőivel folytatott egyeztetés után működé6| Bordányi Napló

sünket a csoport egy részével a Faluházba tettük át Bordányi Népdalkör néven.
Így a következő években a község két működő
népdalkörrel büszkélkedhetett egészen Peténé Mártika nyugdíjazásáig.
Új utakat kerestünk, új hangszerek alkalmazását terveztük, mivel Dél-Alföld, Szentes és
Pest környékének jellegzetes
hangszere volt az 1950-es évekig
a tekerő és a klarinét használata, a
padkaporos bálak, a csutrik hangulatát a citera, hegedű, harmonika mellett e két hangszer adta.
2007 februárjában komoly szervezőmunka eredményeképp sikerült beszereznünk egy tekerőt melyen azóta is Juhász Dezső játszik - Szerényi Béla népzenész, gyűjtő, hangszerkészítőtől, aki jelenleg az Óbudai Zeneiskola igazgatója, és Bársony Mihály emlékének
ápolója. A hangszer árának előteremtésében
komoly támogatást nyújtott Balogh Ferenc, Illés István, Zádori Imre, Tanács Gábor, KissPatik Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi. A fennmaradó költségeket az évi dalköri támogatás
és a Bordány Fejlődéséért Közalapítvány biztosította.
2007 áprilisában a Bordányban tartott KÓTA
minősítőn térségi szinten Kiváló, majd 2008ban országos Arany minősítésben részesül-

tünk, ekkor vettük fel a Borostyán Dalkör nevet. Az első időkben sok szakmai segítséget
kaptam a mórahalmi Parasztkórus vezetőjétől Mócsán Mária Zitától és a Zsombói Dalkör
vezetőjétől Kopasz Gyöngyitől.
A népdalok hitelesebb előadását, a magyarság gazdag népdalkincsének megismerését, a
csokrok összeállításának szempontjait, mint
a tájegységek, témák, gyűjtők szerinti csoportosítást, a népdalkör vezetés feltételeit a Csutorás népzenei táborban tanultam több éven

keresztül. 2008-ban tettem vizsgát az országosan elismert népzene kutatóktól, gyűjtőktől, adatközlőktől szerzett ismeretekből. Zenészeinkkel az ópusztaszeri tekerős táborban fejlesztjük hangszeres játékunkat, melyen egy-két alkalommal Barna István, Illés
István és Vass Nándor is részt vett.
Az évek során kapcsolatokat építettünk először a környező településekkel, bővültünk
hangszerrel, a citera és tekerő mellé néhány
évig furulyás csatlakozott Gyenes Zsuzsika
személyében, majd Juhász
Sándor és klarinétja foglalta el a fúvós helyet. Gyakoroltunk, felléptünk évente
20-25 alkalommal, népzenei találkozókat szerveztünk. Énekeltünk, mert énekelni jó, nyugtató hatású,
felszabadító, jót tesz a testnek és a léleknek.
Megmérettettünk, 2007-től
17 díjat szereztünk. Régiós
versenyeken közönségdíj,
különdíjak, szóló helyezések, népdal kategóriában
Vass Nándor I. hely, Illés Mária II. hely, nóta
kategóriában Lajkó Gizella III. hely, a Dalkör a
Tisza Parti találkozón I. helyezést ért el. KÓTA
minősítőkön kiváló értékelések, Ezüst, Arany,
Aranypáva minősítések, KÓTA Különdíjak
szerepelnek. Az Ifjúsági Önkormányzat Bordány Kultúrájáért emléklapot adományozott
a Dalkörnek és Juhász Dezsőnek.
A templomi éneklésben, a karácsonyi felkészülésben több éven keresztül Atlasz Henrik
kántor segített, akit hosszú betegsége alatt
Juhász Dezső helyettesített. A Passió, a szentesti hangverseny minden résztvevőben szeretetteljes emlékeket ébreszt ma is.
A citerák karbantartásában Gyémánt János
hangszerkészítő segített, a díszes feliratokat
Szabóné Móra Editnek köszönjük. A találkozók műsorának levezetését Németh Eszter,
Kissné Mészáros Saci, Gyurisné Papp Inci vé-

gezte nagy lelkesedéssel, öt éve pedig Gyapjasné Szabó
Irénkének köszönjük az igényes konferálást.
Fellépéseink helyszínei a helyi rendezvényeken kívül a
környező települések: Mórahalom, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Zsombó, a távolabbiak Budapest, Pálháza, Palics,
Csóka, Detta, Ludas, Balatonfüred, Orosháza, Eger, Csemő,
Hódmezővásárhely, Szeged, Ópusztaszer, Orgovány,
Deszk, Kelebia, Csólyospálos, Tiszaalpár, Ásotthalom,
Szatymaz, Mindszent.
Működésünkhöz nagy segítséget kaptunk és kapunk az
Önkormányzat vezetőitől, dolgozóitól, a Képviselő-testület tagjaitól, a Faluház vezetőjétől, dolgozóitól, ahol a
mai napig gyakorolhatunk,
rendezvényeket tartunk. A
találkozók sikeres megvalósításában segítségünkre
van a Vadgesztenye Étterem, Nagyapátiné Klárika,
Rácz Gyula pékség.
Civil támogatóink: Zádori
Imre, Gyuris Tibor - aki a
marosvásárhelyi buszt is
megjavította -, Dudás Lajos, Dobó Istvánné, Kádár
Német Lajos zsombói bortermelő, Bordányi Borbarátok Köre, Masír János. Az előző
években támogatóink voltak: Földi Vágó Ferenc, Goda Antal, Miksi István, Jenei János, Fodor János, Botka István.
Következnek a dalkör tagjai, akik a legelső találkozás óta
velünk vannak: Haska Istvánné, Lajkó Gizella, Szalai Dóra,
Illés Mária. A második, a harmadik alkalommal csatlakoztak: Juhász Dezső, Vass Nándor, Király Antal, Bózsó Józsefné. A kicsit később belépők: Dudás Antalné, Veszelka Mihályné, Ferrovics Istvánné, Pintér Mihályné, Szűcs Ilona,
Kósa Józsefné, Dudás Istvánné, Paplógó Ferencné, Tanács
Istvánné, Juhász Sándor, Szalai Antal, Kispéter Mária, Gallai Andrásné, Seres Eszter, Börcsök István, Lajkó Sándorné, Kissné Szekeres Etelka. A régi, de újabb belépők: Pintér
Antal, Vőneki József.
Fájó szívvel emlékezünk az eltávozottakra, akik már az angyaloknak énekelnek: Selindi Jánosné, Simon István, Veres
Antalné, Illés István, Barna István, Jakus Lajos, Paragi
László, Illés Józsefné, Gyémánt János. Mindig szeretettel
gondolunk rájuk!
Illés Mária
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A helyi vásárokat a Kistemplomtanya téren tartják
Folyamatosan kerülnek át a különböző vásárok, kirakodások a
jelenlegi Dózsa téri piacról a Kistemplomtanya téri piacra. Ennek oka egyrészt a helyszűke, hiszen a sok árustól
pont a bordányi termelők nem férnek el a
jelenleg használatos
téren. Gondot okoz a
megnövekedett forgalom miatt a parkolás
is, sokan nem hajlandóak a főút melletti
parkolókat használni,
azonban a zsúfoltság
balesetveszélyes állapotokat teremt a Coop bolt előtti területen.
A másik ok a mosdó helyiségek hiánya. A Dózsa téri piac csak pár

órás értékesítésre készült. Több
árus jelezte, hogy olyan területen
szeretne értékesíteni, ahol a wc,

mosdó a rendelkezésre áll. Jelenleg ilyen felszereltséggel csak a
Kistemplomtanya téren működtet
az önkormányzat piacot. A Dózsa

téren a tervek szerint kizárólag a
helyi termelők által megtermelt
zöldség, gyümölcs és virág valamint az általuk készített
különféle kézműves termékek értékesítésére
kerülhet majd sor, az
összes többi portéka kizárólag a Kistemplomtanya téren kerülhet eladásra. Figyeljék a postaládákba bedobott szórólapokat, azokon ezentúl
már a Kistemplomtanya
tér, vagy Új piactér fog
szerepelni az árusítás
helyszíneként! A piacokkal vagy a kirakodóvásárokkal
kapcsolatos észrevételeit a 0630
/958-7012-es telefonszámon teheti meg!

A Csillagösvényt is bejárták a karitász tábor lakói

A bordányi karitász csoport július utolsó hetében
karitász tábort szervezett. Hétfőtől péntek délutánig 15 általános iskolás korú gyermek változatos, élménydús programokon vett részt. A hét folyamán
Bálintné Gyuris Ágnes vezetésével a barátság, a család és a konfliktuskezelés témáját dolgozták fel a
gyerekek beszélgetés, rajzolás, játékos feladatok és
mesehallgatás formájában. Kézműves foglalkozásokon szalvétatechnikával virágcserepet díszítettek,
makramé csomózással karkötőt és kulcstartót készítettek. Nagy izgalommal várták a keddi kirándulást, amikor Forráskútra lovaskocsikáztak, majd a
lovaglás nyújtott újabb élményt. Sokan először ültek
lóra, a kezdeti szorongást követően a felszabadult sikerélmény fakasztott mosolyt a gyerekek arcára.
Csütörtökön egész napot az ópusztaszeri Csillagös8| Bordányi Napló

vény játszóparkban töltötték. A labirintusokból kijutva kipróbálták a különböző népi-, logikai-,
ügyességi játékokat, de jutott idő a focizásra is.
Egész héten lázasan készültek a péntek délutáni
ügyességi versenyre, ahol kötélhúzásban, lánctalpkerék futásban, vízhordásban, koszorú elkapásban
és fapapucsjárásban mérték össze erejüket. A táborzárón a gyerekek szülei és a karitász csoport
tagjai is részt vettek. A süteményekkel, csemegékkel teli asztal mellett felvillantak a hét eseményei;
jó kedvvel mondhatta el mindenki élményeit, tapasztalatait, bízva abban, hogy jövőre is részese
lehet egy ilyen tábornak. A tábor sikeres megvalósításához széleskörű összefogásra volt szükség. Az
egyházmegyei Karitász támogatása mellett köszönet az önkormányzat, és az ISZEK támogatásáért:
az autóbuszt, a helyiséget és a szociális étkeztetést
biztosították. A bordányi plébánia belépőjegy vásárlásával járult hozzá a költségekhez. Köszönet
Bálintné Gyuris Ágnes, Bálint Mónika, Lippai Judit,
Sólyáné Sárközi Ágnes tanárnőknek és Bakó Mariannak, hogy szakértelmükkel, szeretetükkel lehetővé tették a gyermekek élménydús, biztonságos
táborozását. Köszönet Juhász Szabolcsnak, hogy
vállalta a gyerekek szállítását Forráskútra. Köszönet a karitász csoport tagjainak, akik segítettek a
foglalkozásokon, az étkeztetésben, süteményt sütöttek. Köszönet mindazoknak, akik gyümölccsel,
üdítővel, süteménnyel és bármilyen adománnyal
hozzájárultak a gyerekek ellátásához.

Királyok nyomában jártak az V. Kincskereső táborban
Immáron ötödik alkalommal gyűltünk össze a kincskeresőkkel, hogy maradandó lelki kincsek nyomába
eredjünk. Visszatekintve az elmúlt évek hittanos táboraira úgy érezzük, hogy nehezen találnánk akkora
kincsesládát, melyben elférne az a sok-sok élmény,
mosoly, nevetés, játék, barátság, felismerés, ajándék,
stb. melyekkel gazdagabbak lettünk. Idén a királyok
nyomába szegődtünk, hogy
tőlük lessük el, hogyan érdemes uralkodni – legfőképp magunkon – hogyan
tudjuk a ránk bízottakat helyesen vezetni, valamint
azon is elgondolkodtunk,
hogy mit is jelenthet a mi
királyi méltóságunk. Remek példaként álltak előttünk magyar királyaink:
Szent István és Szent László, a magyar herceg: Szent
Imre, s az ő bölcs nevelője: Szent Gellért püspök.
Még Kunszentmártonba is elzarándokoltunk, hogy
Tours-i Szent Mártontól eltanulhassuk, hogyan
válhatunk a legnagyobb királynak, hűséges szolgáivá. A tábor végére talán sikerült felismernünk a fent
említett szent emberek titkát: mindegyikük szívé-

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben

ben egyedül Jézus Krisztus uralkodott, s így tudtak a
hit és a szeretet útján járni. Bízunk benne, hogy a tábori kincseink segítenek bennünket abban, hogy soha ne feledjük el, kit érdemes szívünk trónusára ültetni. Ahhoz, hogy a 40 táborozónk a Kincskereső táborok már hagyományosnak mondható keretein belül sok új élménnyel gazdagodhasson, nagyon sok
segítséget kaptunk. Hálásak vagyunk a bizalomért,
a kitartó és önzetlen szolgálatokért, az adományokért, településünk intézményeinek segítségéért!
Szeretnénk itt megosztani
segítőkész önkéntesünk
gondolatát, ami erőt adhat
mindannyiunknak, hogy a
következő 5 évben is megvalósulhassanak a Kincskereső táborok, és megtapasztalhassuk az összefogás és együttműködés erejét. „Azért szeretek a táborba járni, mert a mai rohanó
világban nagyon könnyen elfelejtjük az igazán fontos
dolgokat, benne vagyunk a munka és az iskola sodrásában. Nyáron - abban az egy hétben - jó egy kicsit
megállni, és megélni fontos pillanatokat."

Temetkezés
Bordányban

Ügyintéző: Gallainé Éva

A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA

Telefon: 06-30-924-3293

A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

Halott szállítási ügyelet: 0-24
óráig

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

Telefon: 06-30/207-4129
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Morajlottak a kistérségi fiatalok a bordányi fesztiválon
Szeptember 9-én a Kulturális és Szabadidős Egyesület, valamint a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat közösen megszervezte a ,,Morajlás – Ifjúsági Fesztivált” a Széchenyi 2020
program támogatásával. A fesztivál teret adott a kistérségben élő tehetségeknek, hogy megmutathassák tudásukat.
Így lehetővé tette Kormos Brigitta Katalin ruzsai és Kiss Hanna zákányszéki
festőművészeknek, hogy kiállítsák alkotásaikat a Faluház előterében. Táncbemutatót tartott a Zákányszéki Általános Iskola hetedik osztálya, de még a
határon túli Dettáról is érkeztek fiatalok, hogy bemutassák néptánctudásukat. A kisebb gyerekeket a bordányi Pető Andris Alejandro bűvész varázsolta el műsorával, míg a nagyobbakat a helyi rapper RoliBá szórakoztatta.
A programok között híresebb, fiatalok által közkedvelt fellépők is szerepeltek, így Benk Dénes humorista derítette jobb kedvre a közönséget, ESSEMM, valamint a HŐSÖK élő koncertjét is élvezhették a parkba kilátogatók. A programsorozat végén szabadtéri diszkó vette kezdetét, ahol a lemezeket Dj Larsen pörgette.

A papírgyűjtésnek köszönhetően 56 fát mentettünk meg
Sikeresen lezajlott a szeptember 23-i papírgyűjtő akció, melyet az ifjúsági önkormányzat a Kulturális és Szabadidős Egyesület segítségével valósított meg. Volt pár nehézség a nap elején, de szerencsére megoldódtak,
így el tudtuk kezdeni a kihelyezett hulladékok gyűjtését. Az akció sikeressége a falu összetartását is bizonyítja, hiszen többen is jelezték, hogy idegen járművekkel járják Bordány utcáit és az Önök által a fiataloknak felajánlott papírhulladékot gyűjtik össze saját céljaikra. Értesítettük az illetékes hatóságot és a szükséges intézkedések is megtörténtek, így sikerült megakadályozni, hogy rossz helyre kerüljön a felajánlott papír. Nemrégiben kaptuk az információt
a hulladékkezelő társaságtól, hogy a bordányi
lakosok 46,8 mázsa papírt ajánlottak fel a fiataloknak. Az ifjúsági önkormányzat az ebből
befolyó összeget a biip berendezéseinek felújítására fordítja, hiszen a Morajlás Fesztiválra
„feláldoztuk" két kanapénkat, melyeket már
nem tudunk használni.
Köszönjük minden lakosnak a felajánlásokat,
a segítőinknek a sok segítséget. Tervek szerint
tavasszal újra megrendezzük a hulladékgyűjtő akciónkat, de akkor már a fémhulladékokra
is sort szertnénk keríteni.
Lajkó Bálint
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Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2017. október 17. (kedd).
Következő szám megjelenése : 2017. október 27. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

19°C
8°C

18°C
7°C

17°C
7°C

Elvétve zápor

Elvétve Zápor

Péntek

Szombat

18°C
7°C

17°C
6°C

17°C
4°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Felhős

Vasárnap

16°C
2°C
Felhős
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Új játékosokkal bővült a keret Meccsnaptár
Megkezdték az edzéseket női kéziseink

2017. október
Megyei I. osztály - felnőtt
2017. október 7-8. - szabadnap
2017. okt. 14. (szombat), 15.00
Ásotthalom - Foliaplast-Bordány
2017. okt. 22. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány SK - Szőreg
2017. okt. 28. (szombat), 14.30
Dorozsma - Foliaplast-Bordány

Megye III. osztály - felnőtt

A bordányi női kézilabda csapat is megkezdte a 2017/18-as játékszezont. Idén a csapat összetételében némi változás történt. Az előző szezonban Sádt Anikó volt a csapat vezetője. Remek munkát végzett edzőként, de közös megbeszélések hatására idén úgy döntött, hogy belülről,
a játéktérről segít, így nagyobb magabiztosságot adhat a játékosoknak.
Így a gárda új edzője a korábbi kitűnő szélső játékos Kádár-Német
Szonja lett. A kapusok felkészülését továbbra is Pördi Szabolcs végzi.
Azonban nem ez az egyetlen változás a csapat összetételét tekintve.
Két új fiatal játékos is érkezett a keretbe. Szécsi Judit, aki 18 éves és az
SZKKSE-től érkezett a csapatba. 10 éve aktív kézilabdázó, beálló illetve
irányító poszton is bevethető. Valamint Juhász Petra, aki 19 éves és 4
évvel ezelőtt már kézilabdázott a bordányi csapatban és most újra
kedvet kapott a játékra. A „régi veterán” játékosok közül míg KékesSzabó Anita áldott állapota miatt az idei szezonból távol marad, addig
a szintén családalapítás miatt korábban visszavonult rendkívül magabiztos kapus, Mucsi Ágnes tér vissza újra. Így az idei szezon játékosai:
Sádt Anikó, Gyuris Nóra, Peták Eszter, Bakacsi Nikolett, Szabó Alexandra, Szabó Elizabet, Dobó Réka, Farkas Viktória, Gáspár Jusztina, Szűcs
Zsófia, Szécsi Judit, Juhász Petra, Ábrahám Melinda, Szűcs Viktória, Mucsi Ágnes. A csapat heti két edzéssel készül a bajnokságra, közben számos edzőmérkőzést is játszanak ezzel is elősegítve a lányok összeszokását. Amennyiben valaki kedvet érez csatlakozni hozzájuk, annak szívesen várjuk jelentkezését, hiszen a fiatal tehetségekre mindig szükség
van, hosszú távok velük lehet tervezni illetve együttműködni. Hajrá
BSK! Hajrá Lányok!
Kékes-Szabó Anita

Bérletvásárlási lehetőség
Már megvásárolhatóak a 2017/18-as bajnoki labdarúgó szezonra érvényes bérletek. Ha szereti a labdarúgást és szeretné
segíteni, támogatni a bordányi focit, akkor vásároljon többféle bérlettípusunk
valamelyikéből! A bérletvásárlással vagy
bővebb információ kapcsán hívja a (30)
676-5910-es mobilszámot. Köszönjük!
12| Bordányi Napló

Sorszám: 2017___

facebook.com/bordanysk

Érvényes: 2018.06.30.

BORDÁNY
19

61
BSK

#egycsapatvagyunk
Csongrád Megyei I. osztály 2017/18

Támogatói bérlet

2017. október 1. - szabadnap
2017. október 7-8. - szabadnap
2017. okt. 15. (vasárnap), 15.00
Bordány II - Pusztamérges MFC
2017. okt. 21. (szombat), 14.30
Bordány II - Csongrád II
2017. okt. 28. (szombat), 14.30
DócKE - Bordány II

Megye II. osztály - női felnőtt
2017. okt. 1. (vasárnap), 10.00
Bordány SK - Csengele KSC
2017. október 7-8. - szabadnap
2017. okt. 15. (vasárnap), 10.00
Bordány SK - Dóc KE
2017. okt. 22. (vasárnap), 12.30
Szegedi VSE - Bordány SK
2017. okt. 29. (vasárnap), 10.00
Kisteleki TE - Bordány SK

Megye II. osztály - U19
2017. okt. 8. (vasárnap), 13.00
Bordány SK - MUFC-Kiszombor
2017. okt. 14. (szombat), 13.00
Móravárosi Kinizsi - Bordány
2017. okt. 21. (szombat), 12.30
Bordány SK - KSE Balástya
2017. okt. 29. (vasárnap), 11.30
Röszke SK - Bordány SK

Megyei U14 - C csoport
2017. október 6. (péntek), 15.00
Kisteleki TE - Bordány SK
2017. október 11. (szerda), 15.00
Bordány SK - DAFC Szeged II
2017. okt. 13-15. - szabadnap
2017. október 20. (péntek), 14.30
Földeák TC - Bordány SK
2017. október 27. (péntek), 14.30
Bordány SK - Üllés ISE

