
A helyi vállalkozók és az önkormányzat összefogásának eredményeként a 23. Bordányi Falu-
napok keretében mutatkozott be a BordányKártya, amely a településen élőket szeretné arra 
ösztönözni, hogy minél többször vásároljanak helyben, a helyi vállalkozókat segítve, miköz-
ben hozzájárulnak a nagyközség kulturális életének felpezsdítéséhez is. A vonalkódos kártyát 
egy éves, 2000 Ft-os regisztrációs díj fejében lehet kiváltani a Faluházban, ezt követően min-
den egyes vásárlás alkalmával a rendszerhez csatlakozott üzletekben, valamint a kulturális 
programok belépőjének megvásárlásakor kap kedvezményt a plasztik kártya felmutatója.
A kártya küldetése, hogy segítse és támogassa az önkormányzat és intézményei, a településen 
élő lakosok valamint a Bordányban található úgynevezett hagyományos üzletek, vállalkozá-
sok egymásra találását. A programhoz csatlakozott kereskedők, szolgáltatók és vendéglátók 
általuk vállalt kedvezményeket nyújtanak annak érdekében, hogy a tudatosan vásárlók, fo-
gyasztók őket, a BordányKártya Program tagjait részesítsék előnyben napi vásárlásaik, szol-
gáltatások igénybevétele kapcsán. A cél, hogy a Bordányban megtermelt forintok itt haszno-
suljanak, a helyben élők által megtermelt javak itt is maradjanak és a település hosszú távú fej-
lődését szolgálják. Eddig a programhoz hét üzlet csatlakozott és kínál legalább 5% kedvez-
ményt különböző termékekre,így a 100 Ft-os bolt, a Bambusz Divat, a Manó ABC, az Oszi & 
Dezső Tápbolt, a Top-Rongyos használtruha-, kisállateledel- és felszerelésbolt, a Tuti Gyümi 
Zöldséges és a Vadgesztenye Étterem.
A kártyát személyesen a Faluház információs pultjánál lehet igényelni, július 1-től a korábban 
kiváltott kártyákra matricát kell kiváltani 2000 Ft ellenében. Ezután már csak a megújított kár-
tyákat fogadják el a BordányKártya programhoz csatlakozott üzletek!
Minden bordányit arra biztatunk, hogy a kártyát kiváltva és használva úgy intézze vásárlásait, 
hogy a részesítsék előnyben azokat az üzleteket, amelyek BordányKártya elfogadóhelyek, és 
ezekben az üzletekben költsenek minél többet, hiszen ezzel a saját településük fejlődését tud-
ják támogatni.
A BordányKártya Programról részletes információkat személyesen a Faluház ügyfélpultjánál 
és településünk honlapján a www.bordany.hu-n a BordányKártya menüpontban kaphatnak.
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VÉGET ÉRT A 2015/2016-OS TANÉV AZ ISKOLÁBAN

Hírek iskolánk életéből
Kedves Szülők!
A 2015/2016-os tanév végére értünk. A tanév során nagyon 
sok feladatunk volt, ezért is repült el olyan gyorsan. Ezúton is 
köszönöm a Kollégáimnak, az iskola minden dolgozójának a 
lelkiismeretes, becsületes munkát, amelyet a tanulók nevelése 
oktatása során végeztek.
Köszönöm a Szülők segítő támogatását és bízom benne, hogy 
a következő tanévben is segítjük egymást a nevelés igen ne-
héz, de nagyon szép és izgalmas útján.
Tanulóinknak köszönöm a jól végzett munkát és kívánom, 
hogy pihenjenek, játszanak, okosan töltsék el a nyári szünetet. 
Ne feledkezzenek el arról, hogy segítsenek Szüleiknek, Nagy-
szüleiknek. Olvassanak, gyarapítsák ismereteiket, és vigyáz-
zanak testi épségükre.
A tanév eredményeiről, a jutalmazottakról az alábbi-
akban számolok be:
1.a osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Ajtai Virág Regina, Czékus 
Zoé, Faragó Mirjam, Halászi Dávid, Mészáros Vivien, Szabó 
Eszter, Undi Amira
- jeles tanulmányi eredményért: Kapás Martin, Rutai Teofil
- jó tanulmányi eredményért: Baráti Krisztián, Gábor Zsom-
bor, Hegedűs Roland, Juhász Anna, Kurucsai Bence, Tari 
András
- kulturális munkájáért: Mihály Liliána
- vizuális tevékenységéért: Palotás László Ábel
- igazgatói dicséret (mulasztásmentességért): Czékus Zoé
- könyvjutalomban részesült: Ajtai Virág Regina, Czékus 
Zoé, Faragó Mirjam, Halászi Dávid, Mészáros Vivien, Szabó 
Eszter, Undi Amira
1.b osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Béres Regina, Császár Ra-
móna, Dudás Levente Dániel, Frank Hanna, Hegedüs Viktó-
ria, Lázár Levente Dávid, Lehel Léna Maja, Sándor Anna, 
Sándor Bertalan, Tari András, Vass Zalán Máté
- jeles tanulmányi eredményért: Zádori Alvin, Szabó Zsolt
- jó tanulmányi eredményért: Kiss Gréta, Márki Evelin, Zádo-
ri Kálmán, Halászi Ármin
- sportban elért kiemelkedő munkájáért: Lázár Levente 
Dávid, Sándor Anna
- igazgatói dicséret (mulasztásmentességért): Kiss Gréta, 
Sándor Anna
- könyvjutalomban részesült: Béres Regina, Császár Ramó-
na, Dudás Levente Dániel, Frank Hanna, Hegedüs Viktória, 
Lázár Levente Dávid, Lehel Léna Maja, Sándor Anna, Sándor 
Bertalan, Tari András, Vass Zalán Máté
2. osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Bálint Kálmán István, 
Czombos Lara, Farkas Roland, Fülöp-Tanács Fanni, Tari Lenke
- jeles tanulmányi eredményért: Dániel Bence Artúr, Makra 
Attila Tamás, Tóth Laura
- jó tanulmányi eredményért: Balogh Márk Mihály, Kádár-
Németh Marcell, Sipos Emese, Zagyva Barnabás
- közösségi munkájáért és sporttevékenységéért: Balogh 
Márk Mihály, Csorba Szebasztián Noel, Makra Attila
- sportban elért kiemelkedő munkájáért: Farkas Roland, 
Halászi Ádám
- könyvjutalomban részesült: Bálint Kálmán István, Czom-

bos Lara, Farkas Roland, Fülöp-Tanács Fanni, Tari Lenke
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3.a osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Béres Dorina, Bóta Emil 
Benjamin, Csuka Marcell, Nagy Natália, Sándor Márton
- jeles tanulmányi eredményért: Kádár-Németh Milán
- jó tanulmányi eredményért: Kunszabó Kevin, Rabi Bálint
- kiemelkedő kulturális munkájáért: Bernáth Amira, Far-
kas Eszter, Ocskó Melinda Barbara, Rácz Kitti Katalin, Szilá-
gyi Eszter
- kiemelkedő sporttevékenységért: Turcsik Bálint
- igazgatói dicséret (mulasztásmentességért): Farkas Esz-
ter, Rabi Bálint
- könyvjutalomban részesült: Béres Dorina, Bóta Emil Ben-
jamin, Csuka Marcell, Nagy Natália, Sándor Márton
3.b osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Dobó Norbert, Frank Dóra, 
Nógrádi Gergő, Szabó Noémi
- jeles tanulmányi eredményért: Juhász Enikő, Mitchell Mark 
William, Simon Elizabet, Vincze Janina Sára
- jó tanulmányi eredményért: Rácz Milán Alex
- kiemelkedő kulturális, közösségi és sporttevékenységé-
ért: Frank Dóra
- kiemelkedő kulturális munkájáért: Szabó Noémi
- kiemelkedő közösségi munkájáért: Simon Elizabet
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Nógrádi Gergő, Lévai 
Bence, Rácz Milán Alex
- igazgatói dicséret (mulasztásmentességért): Frank Dóra
- könyvjutalomban részesült: Dobó Norbert, Frank Dóra, 
Nógrádi Gergő, Szabó Noémi
4.a osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Árva Bence, Csorba Ben-
degúz, Kovács Márk, Lippai Gergely, Makra Zoltán, Márta 
Bálint, Rácz Barbara, Tapodi Nikolett, Tari Attila
- jó tanulmányi eredményért: Makra Réka, Ördög Melinda, 
Vincze Dominik
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Árva Bence, Csorba 
Bendegúz, Fodor Kristóf, Illés Márk György, Kovács Márk, 
Lippai Gergely, Makra Zoltán, Vincze Dominik
- igazgatói dicséret (mulasztásmentességért): Fodor Kris-
tóf, Ördög Melinda
- könyvjutalomban részesült: Árva Bence, Csorba Bende-
gúz, Kovács Márk, Lippai Gergely, Makra Zoltán, Márta Bá-
lint, Rácz Barbara, Tapodi Nikolett, Tari Attila
4.b osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Gémes Bence, Gyuris 
Márk Zsolt, Kiss Angelika, Lehel Máté, Márki Kristóf, Mé-
száros Noémi
- jeles tanulmányi eredményért: Fodor Ákos, Kálmán Bálint, 
Katona Evelin, Szilágyi Róbert Richárd, Takács Alexandra 
Erika
- jó tanulmányi eredményért: Csillag Eszter, Juhász Gergő, 
Karóczkai Dorka Alexandra, Tóth Izabella, Vas Sándor Nim-
ród
- kiemelkedő kulturális, közösségi munkájáért: Csillag 
Eszter
- kiemelkedő közösségi, kulturális munkájáért és sportte-
vékenységéért: Fodor Ákos
- kiemelkedő közösségi munkájáért és sporttevékenységé-
ért: Tóth Izabella
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Kovács László Márk
- könyvjutalomban részesült: Gémes Bence, Gyuris Márk 
Zsolt, Kiss Angelika, Lehel Máté, Márki Kristóf, Mészáros 
Noémi
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Á ltalános iskolai ballagás

Faluház nyitva tartása
Kedves Látogatóink! Értesítjük 
Önöket, hogy 2016. július 25-
29. között és 2016. augusztus 8-
12. között az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér és Községi 
Könyvtár, valamint a kondite-
rem 8:00-tól 14:00 óráig tart 
nyitva. Mindkét héten szomba-
ton a Faluház zárva tart! A Bor-
dányi Ifjúsági Információs Pont 
ebben a két hétben zárva tart!

„Két keréken a
Homokháton“
Kerékpáros és kalandtábor
Ha Te is szívesen töltenél ve-
lünk egy hetet, és 6., 7., 8., osz-
tályt végeztél, akkor ne habozz, 
jelentkezz a Faluház informáci-
ós pultjánál vagy hívd a 06/30-
965-0771 vagy a 62/588-516 te-
lefonszámot!
Tábor ideje: 2016. július 11-15.
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő

Ötödikesek jártak a
BIIP-ben
Június 15-én, szerdán délelőtt a 
Faluházban, a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban és a Her-
mina tanyán jártak az Ádám Je-
nő Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola valamint az 
üllési Fontos Sándor Általános 
Iskola ötödikes diákjai.
Tanáraik az új közösségi kony-
hában előkészítették a palacsin-
tát, amit a gyerekek tízóraira jó-
ízűen fogyasztottak el. Amíg az 
előkészületek folytak, a Biip já-
tékaival és a Faluház parkjában 
is játszottak. A palacsinta elfo-
gyasztása után kisétáltak a Her-
mina Tanyára, ahol megnézhet-
ték, hogy egy évszázaddal ez-
előtt hogyan is élhettek az alföl-
di tanyavilágban élők.

2016. június

Rövid hírek

Á ltalános iskolai ballagás Á ltalános iskolai ballagás Á ltalános iskolai ballagás

5. osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Bálint 
Béla, Hődör Zoltán, Sándor Balázs, Sipos 
Júlia Rebeka
- jeles tanulmányi eredményért: Czékus Pé-
ter, Nagy Beáta, Rutai Zoltán, Heintz Petra
- jó tanulmányi eredményért: Gyuris Vanda 
Gabriella, Czakó Sára, Bakó Amadé
- versenyeken/ünnepségeken való részvé-
teléért: Czékus Péter, Nagy Beáta, Heintz 
Petra, Czakó Sára, Bakó Amadé, Deme Mi-
hály Dániel, Gábor Zalán Sándor, Zádori 
Jázmin, Csorba Csenge, Áchim Rebeka
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Czé-
kus Péter, Rutai Zoltán, Gyuris Vanda Gabri-
ella, Czakó Sára, Bakó Amadé, Kovács Péter 
Attila, Martonosi Kristóf
- közösségi munkájáért: Czékus Péter, 
Nagy Beáta, Heintz Petra, Gyuris Vanda 
Gabriella, Czakó Sára, Deme Mihály Dáni-
el, Gábor Zalán Sándor, Kovács Péter Attila, 
Zádori Jázmin, Csorba Csenge, Áchim Re-
beka, Godó Tímea, Czékus Zorán
- igazgatói dicséret (mulasztásmentessé-
géért): Zádori Jázmin
- könyvjutalomban részesült: Bálint Béla, 
Hődör Zoltán, Sándor Balázs, Sipos Júlia 
Rebeka
6. osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Fodor 
Márk, Márta Dániel, Tóth Luca
- jeles tanulmányi eredményért: Fenyvesi 
Boglárka Piroska, Lippai Fanni
- jó tanulmányi eredményért: Fehér Brigitta 
Andrea, Horton Justin Pharis, Lajkó Bianka, 
Mészáros Gergő, Paplógó Dániel, Vér Zsófi, 
Frányó Hajnalka
- kiemelkedő közösségi munkájáért:  
Áchim Renáta, Csillag Ágnes, Fehér Brigit-
ta Andrea, Fenyvesi Boglárka Piroska, Frá-
nyó Hajnalka, Lajkó Bianka, Lippai Fanni, 
Mészáros Gergő, Preda Ádám, Tóth Luca
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Csil-
lag Ágnes, Márta Dániel, 
- kiemelkedő kulturális munkájáért: 
Fenyvesi Boglárka Piroska, Frányó Hajnal-
ka, Lajkó Bianka, Lippai Fanni, Mészáros 
Gergő, Tóth Luca
- versenyeken való részvételéért: Lajkó Bi-
anka, Lippai Fanni, 
- igazgatói dicséret (mulasztásmentes.): 
Fodor Márk, Juhász Balázs, Révész Márton

- könyvjutalomban részesült: Fodor Márk, 
Márta Dániel, Tóth Luca
7.a osztályban oklevél részesült:
- jeles tanulmányi eredményért: Gáspár Zsó-
fia Luca
- jó tanulmányi eredményért: Maróti Dávid, 
Rabi Máté
- közösségi és kulturális munkájáért: Fi-
lep Kornélia, Gáspár Zsófia Luca, Juhász 
Lilla, Kormos Csenge Hanna, Maróti Dávid, 
Rabi Máté, Szász Dániel, Szilágyi Tibor Dá-
vid, Szűcs Dávid
- kiemelkedő sporttevékenységért: Gáspár 
Zsófia Luca, Juhász Lilla, Rabi Máté, Szilá-
gyi Tibor Dávid
7.b osztályban oklevélben részesült: 
- kitűnő tanulmányi eredményért: Szilágyi 
Réka
- jó tanulmányi eredményért: Dudás Roland, 
Frank István, Tapodi Szabolcs
- kulturális munkájáért: Frank István, Ka-
rácsonyi Maja Fanni, Kovács Eliza, Szilágyi 
Réka
- közösségi munkájáért: Gábor Réka, Szi-
lágyi Réka, Szabó Csilla, Tapodi Szabolcs
- sporttevékenységéért: Szilágyi Réka
- könyvjutalomban részesült: Szilágyi Réka
8.a osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Faragó 
Eszter, Faragó Nóra, Tóth Laura
- jeles tanulmányi eredményért: Tóth Andrea
- jó tanulmányi eredményért: Veres Viktória, 
Révész Bálint
- kiemelkedő közösségi munkájáért: Turi 
Amanda Katalin, Tóth Laura, Toldi Tamás
- kiemelkedő közösségi munkájáért és 
sporttevékenységéért: Gyuris Anasztázia, 
Veres Viktória, Faragó Eszter, Faragó Nóra,
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Kádár 
Barbara Erzsébet, Mészáros Gergő, Révész 
Bálint István, Vincze Balázs
- versenyen való részvételéért: Veres Vik-
tória, Tóth Andrea, Gyuris Anasztázia
- könyvjutalomban részesült: Faragó Esz-
ter, Faragó Nóra, Tóth Laura
8.b osztályban oklevélben részesült:
- kitűnő tanulmányi eredményért: Bálint 
Hanga Rea, Kálmán Anita, Valkár Anna
- jeles tanulmányi eredményért: Bakacsi Ni-
kolett
- jó tanulmányi eredményért: Sándor Tibor, 
Szabó Cintia



- kiemelkedő közösségi munkájáért és sporttevékenységé-
ért: Bakacsi Nikolett, Bálint Hanga Rea, Kálmán Anita, Val-
kár Anna
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Czékus Gábor, Kalmár 
Dániel, Masír Norbert, Sándor Tibor, Soós Dávid Dezső, Sza-
bó Cintia, Tiszó Kristóf
- könyvjutalomban részesült: Bálint Hanga Rea, Kálmán 
Anita, Valkár Anna
A 2015/2016-os tanévben az Önkormányzat által adományo-
zott „Jó tanuló, jó sportoló“ érdemérmet kapták:
4. osztályból: Árva Bence, Kiss Angelika
8. osztályból: Bakacsi Nikolett, Sándor Tibor
A Bordány Ifjúságáért Alapítvány által alapított Ádám Jenő 
Emlékérmet 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért Tóth 
Laura, Bálint Hanga Rea, Kálmán Anita vették át.

Szobrászat tanszakon Kiss János tanítványai:
- kiemelkedő teljesítményükért oklevelet kaptak: Áchim 
Renáta, Áchim Rebeka Mária, Czombos Lara, Fülöp-Tanács 
Fanni, Szűcs Dávid, Csillag Ágnes, Árva Bence, Vigh Tamás, 
Csorba Csenge, Frank István, Frank Dóra, Dudás Roland
- kiemelkedő teljesítményükért szaktanári dicséretben ré-
szesültek: Bóta Máté Valentin, Fülöp-Tanács Zoé, Joó Nóra 
Anna, Szűcs Nóra, Zagyva Hanna, Kószó Vanda, Bálint Kál-
mán István, Tari Lenke, Nagy Natália, Farkas Eszter
Zongora tanszakon Bodoláné Szabó Emília tanítványai közül:
- kiemelkedő munkájáért, példamutató szorgalmáért: Kó-
szó Martin, Gáspár Jusztina, Kádár-Németh Marcell, Sipos 
Júlia Rebeka
- példamutató szorgalmáért, versenyeken, fesztiválokon 
elért kimagasló eredményeiért: Gáspár Zsófia Luca, Ocskó 
Melinda Barbara
Citera tanszakon Kiss Csillag Anna tanítványai közül:
- egész tanévben végzett kimagasló munkájáért, szorgal-
máért, kiemelkedő versenyeredményeiért: Ocskó Melinda 
Barbara, Deme Mihály Dániel, Gábor Zalán Sándor, Vas Sán-
dor Nimród
- egész tanévben végzett kimagasló munkájáért és 
szorgalmáért: Papp Krisztina, Mészáros Gergő, Lázár Réka
Furulya tanszakon Hampel Zsuzsa tanítványai közül:
- egész tanéves kiváló munkájáért, példás szorgalmáért és az 
iskolai rendezvényeken való szerepléseiért: Czombos Lara
Modern-kortárstánc tanszakon Roszkos Annamária tanít-
ványai közül:
- kiemelkedő teljesítményért és példás szorgalmáért okle-

vélben részesült: Béres Dorina, Nagy Natália, Rácz Kitti 
Katalin
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Festészet tanszakon Sándor Mónika tanítványai közül:
- kiemelkedő teljesítményéért és példás szorgalmáért: Sza-
bó Eszter, Hegedüs Viktória, Frank Dóra, Kiss Angelika, Már-
ki Kristóf, Czakó Sára, Fehér Brigitta Andrea, Frányó Hajnal-
ka, Karácsonyi Maja Fanni, Veres Kata Mária, Kálmán Anita, 
Tóth Andrea, Gyuris Anasztázia, Nacsa Szintia
A tollaslabda szakkörön:
- kiemelkedő teljesítményéért és versenyeken való részvé-
teléért: Kovács Bernadett Nóra, Hődör Zoltán, Kovács Péter 
Attila, Fodor Márk, Vér Zsófi, Vér Fanni, Nógrádi Gergő, 
Mitchell Mark William, Bakacsi Nikolett
- kiemelkedő teljesítményéért: Sándor Anna, Sándor Berta-
lan, Bálint Kálmán István, Kálmán Bálint, Gémes Bence, Sán-
dor Balázs, Márki Kristóf, Bakó Amadé, Bálint Béla, Faragó 
Eszter, Faragó Nóra, Tóth Laura, Tóth Andrea, Kálmán Anita, 
Tóth Luca
Edző: Bálint Lászlóné
Gratulálok a megyei és országos versenyeken eredményt elé-
rő tanulóknak és felkészítőiknek. (Országos Labdarúgó Diák-
olimpia, Országos Tollaslabda Diákolimpia, Művészeti be-
mutatók, Versenyek, Tudásbajnokság, Tanulmányi verse-
nyek). Szép nyarat és jó egészséget kívánok Kollegáimnak, 
Tanulóinknak, Szülőknek, Nagyszülőknek!

Tisztelettel: Simon Zoltánné, igazgató

Tanulmányi versenyek
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói a 2015/2016-os tanév második félévében sok szép 
eredményt értek el a tanulmányi versenyeken.
Kazinczy-verseny 2016. január 26.: 
5-6. osztály I. helyezés Gábor Zalán 5.o. (továbbjutott a tan-
kerületi fordulóba), II. Bálint Béla 5.o III. Lajkó Bianka 6.o, 
Tóth Luca 6.o és Sipos Júlia Rebeka 5.o. Felkészítő tanár: 
Lippai Judit és Hegedűsné Gyuris Katalin
7-8. osztály I. helyezés Szilágyi Réka 7.b (továbbjutott), II. 
Bálint Hanga 8.b és Valkár Anna 8.b, III. Kormos Csenge 
Hanna 7.a és Filep Kornélia 7.a. Felkészítő tanár: Hődőr Zol-
tánné és Hegedűsné Gyuris Katalin
Nyelvész verseny 2016. március 18.:
Szeged Arany János Iskola: IV. helyezett Bálint Béla 5. osz-
tály, VI. helyezés Tóth Luca 6. osztály. Felkészítő tanár: Lip-
pai Judit és Hegedűsné Gyuris Katalin
Alsós szavalóverseny 2016. március 21.:
1.a osztály: I. helyezés: Halászi Dávid, Undi Amira, Mészá-
ros Vivien, II. helyezés: Faragó Mirjam, Czékus Zoé, III. he-
lyezés: Kapás Martin, Kurucsai Bence. Felkészítő tanár: Só-
lyáné Sárközi Ágnes

- kiemelkedő közösségi munkájáért és sporttevékenységé-
ért: Bakacsi Nikolett, Bálint Hanga Rea, Kálmán Anita, Val-
kár Anna
- kiemelkedő sporttevékenységéért: Czékus Gábor, Kalmár 
Dániel, Masír Norbert, Sándor Tibor, Soós Dávid Dezső, Sza-
bó Cintia, Tiszó Kristóf
- könyvjutalomban részesült: Bálint Hanga Rea, Kálmán 
Anita, Valkár Anna
A 2015/2016-os tanévben az Önkormányzat által adományo-
zott „Jó tanuló, jó sportoló“ érdemérmet kapták:
4. osztályból: Árva Bence, Kiss Angelika
8. osztályból: Bakacsi Nikolett, Sándor Tibor
A Bordány Ifjúságáért Alapítvány által alapított Ádám Jenő 
Emlékérmet 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért Tóth 
Laura, Bálint Hanga Rea, Kálmán Anita vették át.

Szobrászat tanszakon Kiss János tanítványai:
- kiemelkedő teljesítményükért oklevelet kaptak: Áchim 
Renáta, Áchim Rebeka Mária, Czombos Lara, Fülöp-Tanács 
Fanni, Szűcs Dávid, Csillag Ágnes, Árva Bence, Vigh Tamás, 
Csorba Csenge, Frank István, Frank Dóra, Dudás Roland
- kiemelkedő teljesítményükért szaktanári dicséretben ré-
szesültek: Bóta Máté Valentin, Fülöp-Tanács Zoé, Joó Nóra 
Anna, Szűcs Nóra, Zagyva Hanna, Kószó Vanda, Bálint Kál-
mán István, Tari Lenke, Nagy Natália, Farkas Eszter
Zongora tanszakon Bodoláné Szabó Emília tanítványai közül:
- kiemelkedő munkájáért, példamutató szorgalmáért: Kó-
szó Martin, Gáspár Jusztina, Kádár-Németh Marcell, Sipos 
Júlia Rebeka
- példamutató szorgalmáért, versenyeken, fesztiválokon 
elért kimagasló eredményeiért: Gáspár Zsófia Luca, Ocskó 
Melinda Barbara
Citera tanszakon Kiss Csillag Anna tanítványai közül:
- egész tanévben végzett kimagasló munkájáért, szorgal-
máért, kiemelkedő versenyeredményeiért: Ocskó Melinda 
Barbara, Deme Mihály Dániel, Gábor Zalán Sándor, Vas Sán-
dor Nimród
- egész tanévben végzett kimagasló munkájáért és 
szorgalmáért: Papp Krisztina, Mészáros Gergő, Lázár Réka
Furulya tanszakon Hampel Zsuzsa tanítványai közül:
- egész tanéves kiváló munkájáért, példás szorgalmáért és az 
iskolai rendezvényeken való szerepléseiért: Czombos Lara
Modern-kortárstánc tanszakon Roszkos Annamária tanít-
ványai közül:
- kiemelkedő teljesítményért és példás szorgalmáért okle-

vélben részesült: Béres Dorina, Nagy Natália, Rácz Kitti 
Katalin

Emlékérmet kapott Bálint Hanga Rea, Kálmán Anita és Tóth Laura

Festészet tanszakon Sándor Mónika tanítványai közül:
- kiemelkedő teljesítményéért és példás szorgalmáért: Sza-
bó Eszter, Hegedüs Viktória, Frank Dóra, Kiss Angelika, Már-
ki Kristóf, Czakó Sára, Fehér Brigitta Andrea, Frányó Hajnal-
ka, Karácsonyi Maja Fanni, Veres Kata Mária, Kálmán Anita, 
Tóth Andrea, Gyuris Anasztázia, Nacsa Szintia
A tollaslabda szakkörön:
- kiemelkedő teljesítményéért és versenyeken való részvé-
teléért: Kovács Bernadett Nóra, Hődör Zoltán, Kovács Péter 
Attila, Fodor Márk, Vér Zsófi, Vér Fanni, Nógrádi Gergő, 
Mitchell Mark William, Bakacsi Nikolett
- kiemelkedő teljesítményéért: Sándor Anna, Sándor Berta-
lan, Bálint Kálmán István, Kálmán Bálint, Gémes Bence, Sán-
dor Balázs, Márki Kristóf, Bakó Amadé, Bálint Béla, Faragó 
Eszter, Faragó Nóra, Tóth Laura, Tóth Andrea, Kálmán Anita, 
Tóth Luca
Edző: Bálint Lászlóné
Gratulálok a megyei és országos versenyeken eredményt elé-
rő tanulóknak és felkészítőiknek. (Országos Labdarúgó Diák-
olimpia, Országos Tollaslabda Diákolimpia, Művészeti be-
mutatók, Versenyek, Tudásbajnokság, Tanulmányi verse-
nyek). Szép nyarat és jó egészséget kívánok Kollegáimnak, 
Tanulóinknak, Szülőknek, Nagyszülőknek!

Tisztelettel: Simon Zoltánné, igazgató

Tanulmányi versenyek
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói a 2015/2016-os tanév második félévében sok szép 
eredményt értek el a tanulmányi versenyeken.
Kazinczy-verseny 2016. január 26.: 
5-6. osztály I. helyezés Gábor Zalán 5.o. (továbbjutott a tan-
kerületi fordulóba), II. Bálint Béla 5.o III. Lajkó Bianka 6.o, 
Tóth Luca 6.o és Sipos Júlia Rebeka 5.o. Felkészítő tanár: 
Lippai Judit és Hegedűsné Gyuris Katalin
7-8. osztály I. helyezés Szilágyi Réka 7.b (továbbjutott), II. 
Bálint Hanga 8.b és Valkár Anna 8.b, III. Kormos Csenge 
Hanna 7.a és Filep Kornélia 7.a. Felkészítő tanár: Hődőr Zol-
tánné és Hegedűsné Gyuris Katalin
Nyelvész verseny 2016. március 18.:
Szeged Arany János Iskola: IV. helyezett Bálint Béla 5. osz-
tály, VI. helyezés Tóth Luca 6. osztály. Felkészítő tanár: Lip-
pai Judit és Hegedűsné Gyuris Katalin
Alsós szavalóverseny 2016. március 21.:
1.a osztály: I. helyezés: Halászi Dávid, Undi Amira, Mészá-
ros Vivien, II. helyezés: Faragó Mirjam, Czékus Zoé, III. he-
lyezés: Kapás Martin, Kurucsai Bence. Felkészítő tanár: Só-
lyáné Sárközi Ágnes

Sok tanuló vehetett át oklevelet és emléklapot az igazgatónőtől



7-8.osztály: I. helyezés Kovács Eliza 7.b, II. 
helyezés Rabi Máté 7.a, III. helyezés Turi 
Amanda 8.a, Faragó Eszter 8.a és Filep Kor-
nélia 7.a, Felkészítő tanár: Hődör Zoltánné 
és Hegedűsné Gyuris Katalin
Író-deák novellaíró pályázat Hódmezővá-
sárhely, 2016. április 8.:
II. helyezés Veres Viktória 8.a, V. helyezés 
Karácsonyi Maja Fanni 7.b,
Felkészítő tanár: Hődör Zoltánné és 
Hegedűsné Gyuris Katalin
Megyei matematika verseny 3. osztály 
Szentes, 2016. május 5.:
I. helyezés Sándor Márton 3.a (továbbjutott 
az országos fordulóba).
Felkészítő tanár: Horváth Gabriella
Tavaszi zsongás rajzpályázat Mórahalom, 
2016. május 5.: 
1. osztály: I. helyezés: Szabó Zsolt István, 
II. helyezés Juhász Anna, 
Csoportos felső tagozat: I. helyezés Áchim 
Gergely Benedek, Áchim Renáta, Frányó 
Hajnalka, II. helyezés Szilágyi Mirella, Gá-
bor Réka, Karácsonyi Maja, Kovács Eliza, 
Különdíj: Csillag Ágnes, Csillag Péter Pál, 
Lajkó Bianka, Vass Márk
Felkészítő tanár: Avramucz-Maróti Katinka
Tudásbajnokság megyei döntő Szeged: 
Bálint Béla 5.osztály I. helyezés matematika 
(országos döntős), III. helyezés irodalom,
Nagy Beáta 5.osztály V. helyezés irodalom,
Lajkó Bianka 6.osztály II. helyezés anya-
nyelv, Lippai Fanni 6.osztály XI. helyezés 
anyanyelv, Márta Dániel 6.osztály IX. he-
lyezés természetismeret, Karácsonyi Maja 
Fanni 7.osztály I. helyezés irodalom (orszá-
gos döntős), Kovács Eliza 7.osztály III. he-
lyezés irodalom.
Felkészítő tanár: Bálint Lászlóné
Tudásbajnokság országos döntő Szeged 
2016. május 28.: 
Bálint Béla 5.osztály VII. helyezés matema-
tika tárgyból,
Felkészítő tanár: Petákné Tóth Sára
Karácsonyi Maja Fanni 7.osztály VII. helye-
zés irodalom tárgyból.
Felkészítő tanár: Hődör Zoltánné
Minden tanulónak 
és a felkészítő ta-
nároknak is gratu-
lálunk a szép ered-
ményekhez!
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Pályázat kisgyermek-
nevelő munkakörre
Az Apraja-Falva Óvoda és Böl-
csőde pályázatot hirdet a “Köz-
alkalmazottak jogállásáról szó-
ló“ 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján kisgyermekne-
velő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama határozatlan idejű, a 
foglalkoztatás jellege részmun-
kaidős, heti 20 órás. Bővebb in-
formáció a település honlapján, 
a www.bordany.hu weboldalon, 
ahol megtekinthető a teljes pá-
lyázati kiírás.

1. a osztály könyvtár-
látogatása
Június 7-én, kedden délelőtt az 
Ádám Jenő Általános Iskola 1.a 
osztályos kisdiákjai látogatást 
tettek a Községi Könyvtárban. 
A látogatás során megismerked-
tek Janikovszky Éva életével és 
műveivel. A játékos feladatok 
során megbeszélték és eljátszot-
ták, hogy milyen lenne, ha ők 
felnőttek volnának és mik lesz-
nek, ha nagyok lesznek. Nyári 
olvasmányajánlókkal és köny-
vekkel gazdagodva tértek visz-
sza az iskolába.
Köszönjük Sólyáné Ági tanító 
néninek, hogy eljött a gyerekek-
kel a könyvtárba.

7. b osztály könyvtár-
látogatása
Június 14-én, kedden délelőtt az 
Ádám Jenő Általános Iskola 7.b 
osztályos diákjai Petákné Tóth 
Sára tanárnővel látogatást tettek 
a könyvtárba, és egy „rendha-
gyó történelemórán“ vehettek 
részt. A foglalkozás során kü-
lönféle feladatokat végeztek a 
19-20. századi magyar és egye-
temes történelemmel kapcsolat-
ban, többek között totóztak, 
pontokba szedték követelései-
ket, történelmi személyekről 
tartottak rövid bemutatót, meg-
ismerkedtek néhány címerrel és 
zászlóval. Eközben megtanul-
ták a szakkönyvek és lexiko-
nok használatát.

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria
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Rövid hírek
1.b osztály: I. helyezés: Béres Dorina, Csá-
szár Ramóna, Sándor Anna, II. helyezés: 
Szabó Zsolt István, Lázár Levente Dávid, 
III. helyezés: Hegedüs Viktória, Lehel Léna 
Maja, Halászi Ármin.
Felkészítő tanár: Dudás Dánielné
2. osztály: I. helyezés: Halászi Ádám Attila, 
II. helyezés: Bernáth Erik, Bálint Kálmán 
István, III. helyezés: Kádár-Németh Mar-
cell. Felkészítő tanár: Juhász Gabriella
3.ab osztály: I. helyezés: Farkas Eszter 3.a, 
Frank Dóra 3.b, II. helyezés: Rabi Bálint 3.a, 
Szilágyi Eszter 3.a, III. helyezés: Béres Do-
rina, 3.a, Csuka Marcell 3.a.
Felkészítő tanár: Lajkóné Forrai Szilvia és 
Horváth Gabriella
4.ab osztály: I. helyezés: Fodor Ákos 4.b, 
Fodor Kristóf 4.a, II. helyezés: Kovács Márk 
4.a, Tari Attila 4.a, III. helyezés: Katona 
Evelin 4.b, Mészáros Noémi 4.b.
Felkészítő tanár: Kissné Mészáros Sarolta, 
Bárkányiné Kiss-Patik Judit 
Forráskút kupa - kistérségi matematika 
verseny 2016. március 22.: 
5. osztály: I. helyezés Bálint Béla, IV. helye-
zés Sipos Júlia Rebeka 
6. osztály: VI. helyezés Révész Márton, XV. 
helyezés Márta Dániel
7. osztály: IX. helyezés Maróti Dávid, XV. 
helyezés Karácsonyi Maja Fanni
8. osztály: XI. helyezés Bálint Hanga
Felkészítő tanár: Petákné Tóth Sára és Zá-
dori Györgyné
Deszki - Maros menti Fesztivál 2016. ápri-
lis 1.:
Különdíj (citera - népi kamara): Ocskó Me-
linda Barbara, Vas Sándor Nimród, Deme 
Mihály Dániel, Gábor Zalán Sándor), Kü-
löndíj (népi ének): Ocskó Melinda Barbara, 
Felkészítő tanár: Kiss Csillag Anna
Tankerületi alsó tagozatos matematika 
verseny Csólyospálos, 2016. április 5.: 
I. helyezés: Sándor Márton 3.a (továbbjutott 
a megyeire), IV. helyezés Bóta Emil Benja-
min. Felkészítő tanár: Horváth Gabriella
Szavalóverseny Felső tagozat Bordány, 
2016. április 6.:
5-6.osztály: I. helyezés Gábor Zalán 5.o, II. 
helyezés Heintz Petra 5.o, III. helyezés Zá-
dori Jázmin 5.o, Deme Mihály 5.o és Nagy 
Beáta 5.o, Felkészítő tanár: Lippai Judit és 
Hegedűsné Gyuris Katalin



Erdélyben jártak a hetedikes diákok
A bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjai május 4-5-6-án Erdélybe utazhattak a Ha-
tártalanul! program keretében. A gyerekek nagy izgalommal 
várták a tanulmányi kirándulást. Az előkészítő órákon alapo-
san felkészültek irodalomból, történelemből, földrajzból és 
vizuális kultúrából.
Utunk első állomása Arad volt, ahol felkerestük és megkoszo-
rúztuk az aradi vértanúk emlékművét. Hosszú utazás után 
megnéztük a dévai várat - a Kőmíves Kelemen című népballa-
da színhelyét -, amelynek hajdani birtokosai között említhet-
jük Hunyadi Jánost, Szapolyai Jánost, Bocskai Istvánt, Beth-
len Gábort. Déván ellátogattunk az árvaházba is, ahol a tanu-
lóink, pedagógusaink által nagy lelkesedéssel gyűjtött adomá-
nyokkal és saját készítésű ajándékokkal kedveskedtünk az 
árvaház lakóinak. A szállás Nagyenyeden volt, a városhoz 
kapcsolódik A nagyenyedi két fűzfa története Jókai Mórtól. 

Torockón a Néprajzi Múzeumban a székely hagyományokkal, 
népszokásokkal ismerkedhettünk meg. Az alföldi emberek 
számára ez a falu is festői szépségű, hiszen a Székelykő miatt a 
nap látszólag kétszer kel fel és kétszer nyugszik le. A Tordai-
hasadék lenyűgöző látványában is gyönyörködhettünk, mely-
nek keletkezéséhez Szent László legendája fűződik. A nap 
másik különlegessége Tordán a sóbánya felkeresése volt, 
amelyben több órát is szívesen eltöltöttünk volna. Megtekin-
tettük a tordai katolikus templomot, ahol 1568-ban Európában 
elsőként hirdették ki a vallásszabadságot. 
Utazásunk harmadik napján eljutottunk Gyulafehérvárra, 
amely az erdélyi püspökség középpontja volt, amit Szent Ist-
ván király alapított, a bordányi templom védőszentje. Majd 
Dévától 20 km-re álltunk meg, itt található az a vár, amelynek 
másolata a budapesti Városligetben van, Vajdahunyad vára. 
Mikszáth „a várak királyának“ nevezte és Hunyadi János volt 
az, aki lovagvárrá építtette át. Meglátogattuk a híres búcsújáró 
helyen, Máriaradnán lévő kegytemplomot, amely a legendák 
szerint a csodák helye. Helytörténeti vonatkozása is van, mi-
vel a Bordány határában 1840-ben Máriaradnáról hozott kő-
kereszt környékén alakult ki a mai Zákányszék település.
A tanulóknak felejthetetlen élményt és az osztályközösséget 
még inkább összekovácsoló pillanatokat nyújtott a kirándu-
lás. Köszönjük ezt az emlékezetes néhány napot!

Hődör Zoltánné 7.a és Kissné Tóth Andrea 7.b 
osztályfőnökök

2016. júniusBordányi    Napló

6

Kistérségi vers- és mesemondó verseny
2016. június 8-án, szerdán megrendezésre került a „Kisművé-
szek a kistérségben“ elnevezésű program az Óvodák Kistérsé-
gi Egyesülete szervezésében. A rendezvény helyszíne az el-
múlt évhez hasonlóan Mórahalom volt.
Ennek előzményeként 2016. május 19-én vers és mesemondó 
versenyt szerveztünk óvodánkban. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy ismét sok gyermek tett tanúbizonyságot az irodalmi mű-
vek iránti érdeklődéséről és szeretetéről. A helyi rendezvény 
segítői Fődiné Éva, Újházi-Szabó Marianna, Kovácsné Sze-
keres Zsuzsanna és Jakab Anita voltak, akik nehéz döntés 
alapján kiosztották az emléklapokat, okleveleket és az ajándé-
kokat a versenyen induló óvodásaink számára.
Az óvodai verseny résztvevői:
Pillangó csoport: Tóth Levente.
Vuk csoport: Frank Péter, Kovács Balázs, Kovács Zalán, Pesti 
Jutocsa Kolen, Szécsényi Hunor, Sziládi Gréti.
Tücsök csoport: Csuka Bertold, Czombos Anett, Nógrádi 
Blanka, Tari Sára, Vass Boglárka.
Katica csoport: Bóta Máté, Faragó Zsanett, Fodor Nóra, Gyé-
mánt Gergő, Joó Nóra, Lajkó Sára, Peták Hanna.
Őzike csoport: Bernát Martin, Fábián Hanna, Farkas Lujza, 
Fülöp-Tanács Zoé, Gáspár Emma, Hődör Dávid Zalán, Ká-
dár-Németh Kata, Szabó Édua.
Kis pihenő után június 8-án reggel indultunk Mórahalomra. A 
helyszínre érkezve tea, ásványvíz, szendvics és sütemény fo-
gadott bennünket. A verseny lezajlása után az udvari játékok 
sokaságában merültek el a gyerekek, amelyek további élmé-
nyekkel gazdagították őket.
A játék után elérkezett az eredményhirdetés ideje. Frank Péter 
és Szécsényi Hunor (kis csoportosok) elnyerték a „Legjobb 
versmondó“ illetve „Legjobb mesemondó“címet. Vass Bog-
lárka (középső csoport) „Nagyon jó versmondó“-ként végzett 
és Csuka Bertold (középső csoport) a „Jó mesemondó“ cím 
tulajdonosa lett.
Természetesen minden bátor induló ajándékokkal és emlék-
lappal gazdagodott a sok-sok örömteli pillanat mellett. A vers- 
és mesemondó versennyel párhuzamosan rajzverseny is zaj-
lott, „Kedvenc mesém, versem“ kategóriában, melyen Kékes-
Szabó Mira (kis csoport) és Hődör Dávid Zalán (nagy csoport) 
is helyezést értek el.
A rajzversenyen induló óvodásaink: Czombos Anett (középső 
csoport), Hegedűs-Bite Noémi (kis csoport), Hődör Dávid 
Zalán (nagy csoport), Kádár-Németh Kata (nagy csoport), 
Kékes-Szabó Mira (kis csoport), Kiss Balázs (középső cso-
port) és Szabó Izabella (nagy csoport).
Szívből gratulálunk minden résztvevő óvodásunknak! Re-
méljük, hogy jövőre még több szülő és gyermek készül ked-
velt versével vagy meséjével a versenyre!
Köszönettel tartozunk Frankné Kádár-Németh Anettnek, 
Horváth Eszternek, Nógrádiné Bálint Melindának, Petákné 
Németh Szilviának, Peták Csabának és Bernát Eriknek, hogy 
segítettek a továbbjutó gyermekek szállításában!

Tóth Leila, óvodapedagógus

Gyermeknap Aprajafalván
2016. május 20-án tartottuk intézményünkben a gyermeknapi 
ünnepséget. Különböző állomásokon ügyesedhettek a gyere-
kek: kötelet húztak, zsákban ugráltak, puzzle-t raktak ki, célba 
dobtak. Amikor elfáradtak, akkor megpihenhettek a cse-
megéző állomáson, ahol gyümölcsökkel, keksszel és ropival 

Erdélyben jártak a hetedikes diákok
A bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjai május 4-5-6-án Erdélybe utazhattak a Ha-
tártalanul! program keretében. A gyerekek nagy izgalommal 
várták a tanulmányi kirándulást. Az előkészítő órákon alapo-
san felkészültek irodalomból, történelemből, földrajzból és 
vizuális kultúrából.
Utunk első állomása Arad volt, ahol felkerestük és megkoszo-
rúztuk az aradi vértanúk emlékművét. Hosszú utazás után 
megnéztük a dévai várat - a Kőmíves Kelemen című népballa-
da színhelyét -, amelynek hajdani birtokosai között említhet-
jük Hunyadi Jánost, Szapolyai Jánost, Bocskai Istvánt, Beth-
len Gábort. Déván ellátogattunk az árvaházba is, ahol a tanu-
lóink, pedagógusaink által nagy lelkesedéssel gyűjtött adomá-
nyokkal és saját készítésű ajándékokkal kedveskedtünk az 
árvaház lakóinak. A szállás Nagyenyeden volt, a városhoz 
kapcsolódik A nagyenyedi két fűzfa története Jókai Mórtól. 

Torockón a Néprajzi Múzeumban a székely hagyományokkal, 
népszokásokkal ismerkedhettünk meg. Az alföldi emberek 
számára ez a falu is festői szépségű, hiszen a Székelykő miatt a 
nap látszólag kétszer kel fel és kétszer nyugszik le. A Tordai-
hasadék lenyűgöző látványában is gyönyörködhettünk, mely-
nek keletkezéséhez Szent László legendája fűződik. A nap 
másik különlegessége Tordán a sóbánya felkeresése volt, 
amelyben több órát is szívesen eltöltöttünk volna. Megtekin-
tettük a tordai katolikus templomot, ahol 1568-ban Európában 
elsőként hirdették ki a vallásszabadságot. 
Utazásunk harmadik napján eljutottunk Gyulafehérvárra, 
amely az erdélyi püspökség középpontja volt, amit Szent Ist-
ván király alapított, a bordányi templom védőszentje. Majd 
Dévától 20 km-re álltunk meg, itt található az a vár, amelynek 
másolata a budapesti Városligetben van, Vajdahunyad vára. 
Mikszáth „a várak királyának“ nevezte és Hunyadi János volt 
az, aki lovagvárrá építtette át. Meglátogattuk a híres búcsújáró 
helyen, Máriaradnán lévő kegytemplomot, amely a legendák 
szerint a csodák helye. Helytörténeti vonatkozása is van, mi-
vel a Bordány határában 1840-ben Máriaradnáról hozott kő-
kereszt környékén alakult ki a mai Zákányszék település.
A tanulóknak felejthetetlen élményt és az osztályközösséget 
még inkább összekovácsoló pillanatokat nyújtott a kirándu-
lás. Köszönjük ezt az emlékezetes néhány napot!

Hődör Zoltánné 7.a és Kissné Tóth Andrea 7.b 
osztályfőnökök

A diákok felkeresték és megkoszorúzták az aradi vértanúk emlékművét
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Könyvtári felolvasóest
2016. július 13-án, szerdán 17 
órai kezdettel a Faluház Köz-
ségi könyvtárában felolvasóes-
tet szervezünk. Kérjük, hozza 
magával kedvenc versét vagy 
prózarészletét, melyet felolvas-
hat, vagy elmondhat. Várunk 
szeretettel minden irodalmat 
kedvelő kedves bordányit, fel-
olvasóként és hallgatóként is, 
hogy egy csésze tea mellett el-
tölthessünk egy kellemes estét.

Zádori-Molnár Ágoston: 
az út vége

A zengő órák kacaja elcsitul,
A táguló csend ölébe hull szótlanul.
Nesztelen jött, lapult hamva alatt,
Ujja hűvösén a lázas gondolat.

Az éjszaka bársony-burka meghasad.
Rózsatáncot lejt a tűz-szemű virradat.
Auróra ezüst könnye-tükrén lengenek
Kecses, habos-kontyú fellegek.
Pipacsok égnek, lobog a lég,
Rám mosolyog az azúr-lelkű ég.
A friss reggel arany fürtökben köszön,
Mellémsuhan, s átkarol a kései öröm.
Könnyűléptű dolgos-derűs évek:
Hamvadó színes álmú emlékek
Szikráit szórja e vénülő lélek,
Szívébe zsongó zsoltárokat éget.

Megfeleltem.Itt az út véget ért,
Köszönet a hosszú, nehéz évekért!
Gyötör egy imbolygó lángú álom:
Találkozunk még egy nyári délutánon?

Bordány, 2016. május 20 - június 3.

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria
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Rövid hírek
várták a dajka nénik őket. A programot a mó-
rahalmi rendőrörs munkatársai tették izgal-
massá, hiszen beülhettek a gyerekek a ren-
dőrautóba, kipróbálták a golyóálló mellé-
nyeket és megtapasztalták a bilincs kényel-
metlenségeit. A rendőrhölgyek kifestőket is 
hoztak az ovisoknak, amit nagy örömmel 
színeztek a gyerekek. Köszönjük dr. Pőcze 
Tündének, hogy megszervezte számunkra 
ezt az izgalmas programot.
A gyereknapi rendezvényünk elengedhetet-
len eleme a több száz palacsinta, amit az in-
tézményi dolgozók sütöttek nagy elszánt-
sággal. A délelőttöt a Szívtelen csiga című 
mese zárta, amit az óvónénik és kisgyermek-
nevelők adtak elő. Örülünk, hogy a bordányi 
elsőosztályos tanulók is megtiszteltek ben-
nünket a jelenlétükkel, reméljük, hogy szá-
mukra is jól telt el a délelőtt. A gyereknap 
nem telhet el úgy, hogy Veres Gáborné Mar-
gitkától ne kapnánk ajándékot. Az idei évben 
is egy nagy zsáknyi homokozó játékot kapott 
tőle intézményünk.
Minden gyermeknapunk jó hangulatban te-
lik, amire nagy izgalommal készülünk. Az 
idei gyermeknap időpontja egybeesett Zádo-
ri Imre bácsi 90. születésnapjával, így ez al-
kalomból kívánunk neki mi is jó egészséget 
és sok boldogságot!

Lázárné Borbola Márta

Pizsama-parti az óvodában
Minden évben a nagycsoportos óvodások 
nagyszerű élménnyel gazdagodnak, melyre 
már hetek óta készültünk. A pizsamaparti a 
lovaskocsikázással kezdődött, aminek a 
szervezésében Tari-Vass Veronika közremű-
ködött, Masír János pedig megszervezte a 
lovaskocsik felvonulását.
A focipályán megálltunk egy kicsit játszani. 
Az Adj király katonát! játékot nagyon élvez-
ték a gyerekek. A pizza vacsora és a Hódi 
Péter és családja által felajánlott hatalmas és 
gyönyörű torta elfogyasztása után, a zseb-
lámpákat magunkhoz véve indultunk kin-
cset keresni. Átkeltünk egy labirintuson, 
megküzdöttünk a pókokkal, láttunk lápi li-
dércet, táncoltunk egy szigeten, összegyűj-
töttük a dinótojásokat és végül minden pró-
batételt megoldva, eljutottunk a kalózok el-
rejtett kincséhez, ami az iskola udvarán fel-
állított kalózhajóban volt elrejtve.

A sok izgalomtól persze jól elfáradtunk, így 
visszatérve az óvodába következett a fog-
mosás, pizsamába öltözés, egy kalózos me-
sefilm, majd alvás reggelig. A reggeli elfo-
gyasztása után a gyerekek nagy örömmel fo-
gadták a szülőket és meséltek a kincskeresés 
kalandos éjszakájáról.
Reméljük, a „kincs“, amit közösen találtunk, 
egy életre szóló élménnyel gazdagította a 
nagycsoportos óvodásokat.

A Katica és Őzike csoport dolgozói

Azt mondják...
Ez a nap más, mint a többi, hiszen mérföld-
kőhöz érkeztek az óvodából elballagó gyer-
mekek, akik szeptembertől már az iskola 
padjait koptatják.
A ballagás igazi ünnep, valamennyi kisgyer-
mek életében az első nagy élmény, amelyre 
mi szülők is izgatottan készültünk. Ilyenkor 
a szépen feldíszített terem mellett a szívün-
ket is ünneplőbe öltöztetjük.  
Június 4-én, szombaton délelőtt a Faluház-
ban családtagok és rokonok körében búcsúz-
tak el az óvodától az iskolába induló nagy-
csoportosok. A ballagási műsort megtisztel-
te jelenlétével Tanács Gábor polgármester úr 
is. Az ünnepséget rövid megnyitóval kezdte 
Lázárné Borbola Márta intézményvezető. 
Az ovisok már türelmetlenül készülődtek a 
háttérben. Az óvónéniknek köszönhetően a 
gyerekek színvonalas és tartalmas műsorral 
tették ezt a napot még emlékezetesebbé.
A gyermekek verssel és egy egy szál virág-
gal köszönték meg az óvónéniknek és a daj-
ka néninek az együtt töltött szép éveket és a 
sok-sok törődést. Ekkor már kevés szem ma-
radt szárazon, nagyon megható pillanat volt 
ez pedagógusnak, kisgyereknek és szülőnek 
egyaránt. 
Meglepetésként az udvaron a fellegek közé 
engedték a lufijaikat, ezzel is jelképezve, 
hogy új útra lépnek és elbúcsúznak az óvo-
dától.
Köszönettel tartozunk a fáradtságos munká-
ért és szeretetért, amit gyermekeink kaptak 
az óvónéniktől és dajka néniktől. Külön kö-
szönet a ballagásra felkészítésért: Erzsike 
néninek, Niki néninek és Kati néninek.
... elszállnak a gyermekévek.

Gémesné Marcsi
szülő

Helyi versek
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EGYHÁZI GONDOLATOK

Hitre, tudásra…
Szeptemberig nincs több hittanóra… Rendezgetem a képeket, 
vázlatokat, szemléltető eszközöket, hogy aztán jövőre újra se-
gítségül hívjam őket. S közben emlékképek, élmények idé-
ződnek fel bennem az elmúlt közel tíz hónapból, de kérdések 
is felmerülnek: sikerült-e elérnem azt, amivel a Jóisten, a püs-
pök atya valamint a plébános megbízott engem? S a rám bízot-
tak azt kapták-e, amire számítottak?
A katekézis vagyis a hitoktatás feladata röviden összefoglalva 
talán ennyi: segíteni a másikat „hitre, tudásra, szép életre, jó-
ra”. Ehhez állt rendelkezésünkre heti kétszer negyvenöt perc, 
a szentmisék és az egyházközségünk sokszínű, programokkal 
teli élete. Mindezekkel igyekeztünk kiegészíteni, teljessé ten-
ni azt az értékrendet, melyet otthonról hoztak a gyermekek. 

Bízom benne, hogy a hittanos foglalkozások, a liturgia és a kö-
zösségi élmények segítették a hittanosokat abban, hogy felfe-
dezzék: az Isten szeret minket, és boldogságra teremtett ben-
nünket. Olyan boldogságra, amelyet egyedül ő adhat.
Remélem, hogy a gyerekek és a szülők is őriznek magukban 
egy-egy szép emléket az elmúlt tanévről. Számomra felejthe-
tetlenek azok a pillanatok, amelyeket akkor élek meg, amikor 
hitünk és életünk nagy kérdéseiről együtt tudunk gondolkodni 
akár a kicsikkel akár a nagyokkal; amikor együtt fedezhetjük 
fel a bibliai történeteken keresztül hozzánk szóló naprakész 
isteni üzenetet. Az elmúlt évben sok-sok közös rácsodálko-
zásban, élményben részesülhettünk. Hálás szívvel gondolok 
vissza az adventi koszorúkötésre, mézeskalácssütésre, a haj-
nali szentmisék álmos szépségére, a pásztorjáték próbáira és a 
karácsony ünnepére. Majd a hittanosok farsangi mulatságára, 
a közös táncra és a fánksütésre.
A nagyböjtben a keresztúti stációk átimádkozása, elmélkedé-
se, a zsombói zenés imaóra, a passiójáték, majd a nagyheti 
szertartások mélységén keresztül igazán átélhettük Jézusnak a 
halál felett aratott győzelmét, a feltámadást. Hiszem, hogy 
ezek a tapasztalatok erőt adnak életünk legnehezebb idősza-
kaiban. Felemelő érzés látni a ministránsok sokaságát és ma-
gabiztos szolgálatát az oltár körül. Szombatról szombatra és 
vasárnapról vasárnapra mindig vannak, akik vállalják, hogy 
segítik a szentmise bemutatását, s jelenlétükkel kifejezik, 
hogy valamennyien Krisztus asztalát vesszük körül.
Boldoggá tesz az is, hogy az ünnepi szentmiséken a gyerme-
kek közreműködésével szólalnak meg az énekek. Az immáron 
17 fővel működő schola szorgalmának, kitartásának és fela-

datvállalásának köszönhetően a liturgiát valóban a részt-
vevők és az Isten közti folyamatos párbeszédként élhet-

jük meg. Énekes csoportunk több felkérésnek köszönhetően 
énekelhetett Imre atya gyászmiséjén, több esküvőn, a zsom-
bói Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákmiséjén és a 
szegedi Szent József Jezsuita templom pünkösdváró szentmi-
séjén is. Egész közösségünk számára örömet jelentett az a 
tizenegy gyermek és az a két fiatal, akik először járultak szent-
áldozáshoz, valamint az a tíz fiatal, akik részesültek a bérmá-
lás szentségében. Az ő fölkészülésüket a Családközösség és a 
Rózsafüzér Társulat imádsága is kísérte. Bízom benne, hogy e 
szentségek által egyre inkább ragaszkodnak majd Krisztushoz 
és az Ő Egyházához, annak tanításához, és ezáltal egész életük 
értékes és boldog lesz majd.
Bár a nyári hónapokban nincsenek hittanórák és scholapró-
bák, de a lelki életben, az Istennel való kapcsolatunkban nincs 
nyári szünet. Bízom abban, hogy az elvetett mag, melyet a ka-
tekézisek, a különféle programok és foglalkozások során Isten 
vetett mindannyiunk lelkébe, kihajtanak, és százszoros ter-
mést hoznak életünkben. Még két tábor megvalósulása vár 
ránk, melyek ugyanúgy csatlakoznak az elmúlt tanévhez, 
mint a következőhöz. A templomunk scholája a szatymazi 
templom énekes közösségével együtt Bükkzsércen vesz részt 
egy közös „edzőtáborban”, mely egyben jutalom is számukra 
az elmúlt év munkájáért. Az immár hagyományosnak mond-
ható napközis táborunk, a Kincskereső tábor pedig várja vala-
mennyi hittanos jelentkezést. 
Ezúton mondok köszönetet a gyerekeknek a lelkesedésükért, 
őszinte gondolataikért és szorgalmukért, a szülőknek a támo-
gató hozzáállásukért és minden segítségért, az egyházközség-
ben tevékenykedő csoportok szolgálataiért és imádságaikért 
valamint a plébános atyának a bizalmáért és támogatásáért.

Gábor Tamás

Friss hírek a Nyugdíjas Klub életéből
Nyár előtti utolsó közös foglalkozásunkon megbeszéltük az 
elmúlt hónapok eseményeit és történéseit. Szerencsések va-
gyunk, mert sok közös programunk volt és ezeken sokat részt 
tudtak venni, nagyon jókat lehetett beszélgetni, nagy kártya 
csatákat vívtak egymással. A rendszeres heti találkozások a 
családias hangulatot erősítik mindannyiunkban. Jó látni, hogy 
örömmel vannak tagjaink együtt, felszabadulnak, amikor 
egy-egy érdekesebb kérdésről folyik a beszélgetés.
Szívesen hallgattunk az Operettszínház előadásának részlete-
it, de a tudós, genetikus Dr. Szabad János professzor úr elő-
adása is nagy érdeklődést váltott ki. Igyekszünk színesíteni a 
programjainkat, de jó néhány dolgot figyelembe kell venni. 
Szervezéseinknél számolnunk kell az anyagi lehetőségeink-
kel, hogy senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe emiatt, hiszen 
a támogatói körön kívül önerőből oldjuk meg a kiadásainkat.
A féléves záró foglalkozást június 28-án tartottuk, ahol bog-
rácsban főtt ebédet fogyasztottunk el és batyuban hozott egye-
beket is megkóstoltunk. Ezen a napon köszöntöttük az Önkor-
mányzatunkat és a dolgozóit a köztisztviselői nap alkalmából. 
Szeretnénk ezzel is kifejezni köszönetünket a személyes és 
anyagi támogatásunkért. Köszönjük!
A foglalkozásokat szabadságoljuk szeptemberig. Július 30-án 
az Orgoványi Nyugdíjasklub meghívására látogatást teszünk 
Orgoványban, indulás július 30-án reggel 8:00 órakor a Falu-
ház elől. Klubtagjaink mellett támogatóink közül is szívesen 
látunk bárkit. Egyeztetjük a létszámot. A nyári szabadság után 
szeptember 6-án 14:00 órakor kezdünk. Mindenkinek kelle-
mes nyarat kívánok!                           Szalai Antal, klubvezető8

EGYHÁZI GONDOLATOK

Hitre, tudásra…
Szeptemberig nincs több hittanóra… Rendezgetem a képeket, 
vázlatokat, szemléltető eszközöket, hogy aztán jövőre újra se-
gítségül hívjam őket. S közben emlékképek, élmények idé-
ződnek fel bennem az elmúlt közel tíz hónapból, de kérdések 
is felmerülnek: sikerült-e elérnem azt, amivel a Jóisten, a püs-
pök atya valamint a plébános megbízott engem? S a rám bízot-
tak azt kapták-e, amire számítottak?
A katekézis vagyis a hitoktatás feladata röviden összefoglalva 
talán ennyi: segíteni a másikat „hitre, tudásra, szép életre, jó-
ra”. Ehhez állt rendelkezésünkre heti kétszer negyvenöt perc, 
a szentmisék és az egyházközségünk sokszínű, programokkal 
teli élete. Mindezekkel igyekeztünk kiegészíteni, teljessé ten-
ni azt az értékrendet, melyet otthonról hoztak a gyermekek. 

Bízom benne, hogy a hittanos foglalkozások, a liturgia és a kö-
zösségi élmények segítették a hittanosokat abban, hogy felfe-
dezzék: az Isten szeret minket, és boldogságra teremtett ben-
nünket. Olyan boldogságra, amelyet egyedül ő adhat.
Remélem, hogy a gyerekek és a szülők is őriznek magukban 
egy-egy szép emléket az elmúlt tanévről. Számomra felejthe-
tetlenek azok a pillanatok, amelyeket akkor élek meg, amikor 
hitünk és életünk nagy kérdéseiről együtt tudunk gondolkodni 
akár a kicsikkel akár a nagyokkal; amikor együtt fedezhetjük 
fel a bibliai történeteken keresztül hozzánk szóló naprakész 
isteni üzenetet. Az elmúlt évben sok-sok közös rácsodálko-
zásban, élményben részesülhettünk. Hálás szívvel gondolok 
vissza az adventi koszorúkötésre, mézeskalácssütésre, a haj-
nali szentmisék álmos szépségére, a pásztorjáték próbáira és a 
karácsony ünnepére. Majd a hittanosok farsangi mulatságára, 
a közös táncra és a fánksütésre.
A nagyböjtben a keresztúti stációk átimádkozása, elmélkedé-
se, a zsombói zenés imaóra, a passiójáték, majd a nagyheti 
szertartások mélységén keresztül igazán átélhettük Jézusnak a 
halál felett aratott győzelmét, a feltámadást. Hiszem, hogy 
ezek a tapasztalatok erőt adnak életünk legnehezebb idősza-
kaiban. Felemelő érzés látni a ministránsok sokaságát és ma-
gabiztos szolgálatát az oltár körül. Szombatról szombatra és 
vasárnapról vasárnapra mindig vannak, akik vállalják, hogy 
segítik a szentmise bemutatását, s jelenlétükkel kifejezik, 
hogy valamennyien Krisztus asztalát vesszük körül.
Boldoggá tesz az is, hogy az ünnepi szentmiséken a gyerme-
kek közreműködésével szólalnak meg az énekek. Az immáron 
17 fővel működő schola szorgalmának, kitartásának és fela-

datvállalásának köszönhetően a liturgiát valóban a részt-
vevők és az Isten közti folyamatos párbeszédként élhet-

Idén tizenegy gyermek járult először a szentáldozáshoz



Tovább szépül településünk
A napokban közel száz darab új virágláda 
került ki a település főutcájára, amellyel to-
vább szépült Bordány. Külön öröm, hogy a 
virágokat helyi felajánlásnak köszönhetjük, 

Juhász Lászlóné több, mint kétezer darab 
egynyári virágot ajánlott fel nagyközségünk 
számára. Ezúton is köszönjük!!!

Mazsorett csoport hírei
Pünkösdkor 2016. május 14-15-16-én ren-
dezték Mór városában a XVI. Magyar Ma-
zsorett Bajnokságot. Ezen a versenyen 22 
egyesület és több mint 600 versenyző vett 
részt. A Classicon Ktse is 27 koreográfiával 

nevezett. Kiemelném ezek közül a helyi ver-
senyzőinket: Tóth Alexandrát (Deák Ferenc 
Gimnázium) és Valkár Anna (Ádám Jenő Ál-
talános Iskola 8.b). A lányok Baton Senior 
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Sérelmek a 
pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerő-
se, hozzátartozója jogait meg-
sértették a pszichiátrián, jelezze 
panaszát az alábbi elérhetősége-
ken. Alapítványunk 20 éve biz-
tosít ingyenes jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sére-
lem ért a pszichiátriai kezelésük 
során.
Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355
              06-70-330-5384
E-mail:
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalma-
san kezelünk!

Pszichiátriai szerek 
viselkedési 
problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problé-
mára“ vagy „viselkedési rendel-
lenesség“ miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témá-
jában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355
              06-70-330-5384
E-m
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalma-
san kezelünk!

 panasz@cchr.hu

ail: info@cchr.hu

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria

Egyházi családi nap Egyházi családi nap Egyházi családi nap Egyházi családi nap 9

team (összetett csoportos) kategóriában 2. 
hely, Senior bot trió kategória, (Tóth Ale-
xandra - Tanács Rebeka „Zákányzséki“ - 
Valkár Anna) 1. hely. Senior pompon trió ka-
tegória, (Fekete Dzsennifer „Makó“ - Tóth 
Szandi - Valkár Anna) 1. hely, Senior Pom-
pon szóló kategória Tóth Alexandra 6. he-
lyen végzett. Az egyesület a legösszetartóbb 
csapat elismerését kapta. Ezekkel az ered-
ményekkel kvalifikálták magukat a lányok 

az augusztus 25-28-án Siófokon megrende-
zésre kerülő Európa Bajnokságra. Két héttel 
később, május 28-án részt vettek a II. Orszá-
gos Majorett Bajnokság és Makó „Open“-
en. A lányok itt is szép sikereket értek el. Se-
nior pompon szóló kategória Tóth Alexand-
ra Kiemelt arany minősítést, Senior Bot trió 
kategória Tóth Szandi - Tanács Rebeka - Val-
kár Anna arany minősítéssel 4. hely, Senior 
Bot csoportos kategória Kiemelt arany mi-
nősítéssel 1. hely.
Köszönjük a felkészítést az edzőknek és a 
mentoroknak.         Valkárné Lukács Andrea

Női fociedzés szerdánként
A Bordány Sportkör labdarúgó toborzót hir-
detett felnőtt női és az 1999. január 1. után 
született lányok részére. Továbbra is várunk 
Szegedről és a Homokhátság településeiről 
minden labdarúgás után érdeklődő lányt a 
Bordány SK női labdarúgó szakágának ed-
zéseire szerdánként 18:00 órától. Találkozó 
17:45-kor a focipálya öltözőjénél. További 
információ a bordanysportkor@gmail.com 
e-mail címen vagy a +36/30-747-2068-as 
mobilszámon kérhető. Hajrá BSK!!!

Rövid hírek
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Tovább szépül településünk
A napokban közel száz darab új virágláda 
került ki a település főutcájára, amellyel to-
vább szépült Bordány. Külön öröm, hogy a 
virágokat helyi felajánlásnak köszönhetjük, 

Juhász Lászlóné több, mint kétezer darab 
egynyári virágot ajánlott fel nagyközségünk 
számára. Ezúton is köszönjük!!!

Mazsorett csoport hírei
Pünkösdkor 2016. május 14-15-16-én ren-
dezték Mór városában a XVI. Magyar Ma-
zsorett Bajnokságot. Ezen a versenyen 22 
egyesület és több mint 600 versenyző vett 
részt. A Classicon Ktse is 27 koreográfiával 

nevezett. Kiemelném ezek közül a helyi ver-
senyzőinket: Tóth Alexandrát (Deák Ferenc 
Gimnázium) és Valkár Anna (Ádám Jenő Ál-
talános Iskola 8.b). A lányok Baton Senior 

A Kossuth utcát díszítik a felajánlott virágok

team (összetett csoportos) kategóriában 2. 
hely, Senior bot trió kategória, (Tóth Ale-
xandra - Tanács Rebeka „Zákányzséki“ - 
Valkár Anna) 1. hely. Senior pompon trió ka-
tegória, (Fekete Dzsennifer „Makó“ - Tóth 
Szandi - Valkár Anna) 1. hely, Senior Pom-
pon szóló kategória Tóth Alexandra 6. he-
lyen végzett. Az egyesület a legösszetartóbb 
csapat elismerését kapta. Ezekkel az ered-
ményekkel kvalifikálták magukat a lányok 

az augusztus 25-28-án Siófokon megrende-
zésre kerülő Európa Bajnokságra. Két héttel 
később, május 28-án részt vettek a II. Orszá-
gos Majorett Bajnokság és Makó „Open“-
en. A lányok itt is szép sikereket értek el. Se-
nior pompon szóló kategória Tóth Alexand-
ra Kiemelt arany minősítést, Senior Bot trió 
kategória Tóth Szandi - Tanács Rebeka - Val-
kár Anna arany minősítéssel 4. hely, Senior 
Bot csoportos kategória Kiemelt arany mi-
nősítéssel 1. hely.
Köszönjük a felkészítést az edzőknek és a 
mentoroknak.         Valkárné Lukács Andrea

Női fociedzés szerdánként
A Bordány Sportkör labdarúgó toborzót hir-
detett felnőtt női és az 1999. január 1. után 
született lányok részére. Továbbra is várunk 
Szegedről és a Homokhátság településeiről 
minden labdarúgás után érdeklődő lányt a 
Bordány SK női labdarúgó szakágának ed-
zéseire szerdánként 18:00 órától. Találkozó 
17:45-kor a focipálya öltözőjénél. További 
információ a bordanysportkor@gmail.com 
e-mail címen vagy a +36/30-747-2068-as 
mobilszámon kérhető. Hajrá BSK!!!
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Tovább szépül településünk
A napokban közel száz darab új virágláda 
került ki a település főutcájára, amellyel to-
vább szépült Bordány. Külön öröm, hogy a 
virágokat helyi felajánlásnak köszönhetjük, 

Juhász Lászlóné több, mint kétezer darab 
egynyári virágot ajánlott fel nagyközségünk 
számára. Ezúton is köszönjük!!!

Mazsorett csoport hírei
Pünkösdkor 2016. május 14-15-16-én ren-
dezték Mór városában a XVI. Magyar Ma-
zsorett Bajnokságot. Ezen a versenyen 22 
egyesület és több mint 600 versenyző vett 
részt. A Classicon Ktse is 27 koreográfiával 

nevezett. Kiemelném ezek közül a helyi ver-
senyzőinket: Tóth Alexandrát (Deák Ferenc 
Gimnázium) és Valkár Anna (Ádám Jenő Ál-
talános Iskola 8.b). A lányok Baton Senior 

Sikeresen szerepel a senior trió csapat
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Kültéri fitnesz eszközök 
Bordányban
Bordány Nagyközség Önkor-
mányzata és a Bordányi Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat 

együttműködve a Bordányi Ifjú-
sági Információs Ponttal régóta 
tervezi egy szabadtéri fitnesz 
park kialakítását Bordányban.
A tervezett eszközök kiválasztá-
sánál azonban elsőként szeret-
nék kikérni a leendő felhaszná-
lók véleményét azzal kapcsola-
tosan, hogy milyen eszközök 
kerüljenek beszerzésre!
Segítsen ön is ezt a munkát és 
nyomjon egy lájkot arra a képre, 
amely eszköz ön szerint fontos 
lenne egy ilyen edzőpályán!
Számítunk önökre, visszajelzé-
seiket 2016. július 15-ig várjuk 
a Bordányi Ifjúsági Információs 
Pont facebook oldalán!

AZ ESŐS IDŐJÁRÁS ELLENÉRE SOKAN KILÁTOGATTAK A PROGRAMRA

Sikeresen lezárult májusban rendezett Bordányi Lovasnap
Kedves bordányi lakosok! 2016. május 14-én az esős időjárás ellenére sikeresen lezárult a 
VI. Bordányi Lovasnap. Szeretné a Bordányi Lóbarátok Köre megköszönni a Borostyán 
Dalkörnek hogy hangjukkal színesítették a felvonulást, Ocskó Zoltánnak a hangosítást, Bör-
csök Rolandnak, Bordány Nagyközség Önkormányzatának és Lovai Mihálynak a segítsé-
get, a tombola felajánlásokat a kör tagjainak és a külsős személyeknek, azoknak akik régi lo-
vas eszközeikkel színesítették programunkat és persze végül, de nem utolsósorban a foga-
toknak és hátaslovasoknak, akik az idő ellenére megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A fo-
gatosok illetve a hátaslovasok sikeresen zárták a napot.
Eredmények: Gumiskocsi kategória: Akadályhajtás: IV. hely: Engi Gábor, III. hely: Tari 
Attila, II. hely: Hajós Pál, I. hely: Losonczi Antal. Vadászhajtás: IV. hely: Engi Gábor, III. 
hely: Hajós Pál, II. hely: Jankovics Sándor, I. hely: Losonczi Antal.
Nagyló egyes fogat kategória: Akadályhajtás: VI. hely: Ábrahám Judit, V. 
hely: Sümegi István, IV. hely: Márton László, III. hely: Fodor Zsuzsanna, II. 
hely: Vincze Szabina, I. hely: Vincze Cintia. Vadászhajtás: V. Sümegi Ist-
ván, IV. hely: Márton László, III. hely: Fodor Zsuzsanna, II. hely: Vincze 
Szabina, I. hely: Vince Cintia.
Póni kategória: Akadályhajtás: IV. hely: Bajusz Dóra, III. hely: Halász At-
tila, II. hely: Karai Szilveszter, I. hely: Sisák Lilla. Vadászhajtás: III. hely: 
Halász Attila, II. hely: Bajusz Dóra, I. hely: Karai Szilveszter.
Nagyló Fiáker kategória: Akadályhajtás: VI. hely: Petrovics Mihály, V. 
hely: Török Ferenc, IV. hely: Ifj. Petrovics Mihály, III. hely: Horváth Lász-
ló, II. hely: Dudás Ervin, I. hely: Kovács Dávid. Vadászhajtás: V. hely: Ifj. 
Petrovics Mihály, IV. hely: Nagy József, III. hely: Bárdos Tibor, II. hely: 
Petrovics Mihály, I. hely: Kovács Dávid.
Hátaslovasok: Ügyességi 
kategória: VI. hely: Maróti 
Szonja, V. hely: Juhász 
Papp Olivia, IV. hely: Sza-
bó Zsófia, III. hely: Tóth 
Nikol, II. hely: Lajos Ka-
milla, I. hely: Bönde Kata-
lin. Ügyességi Ugró kate-
gória: IV. hely: Bönde Ka-
talin, III. hely: Gémes Kíra, 
II. hely: Akócsi Lilla, I. 
hely: Akócsi Flóra.
Gratulál mindenkinek a 
Bordányi Lóbarátok Köre.

„Azt csinálhatom, amihez 
értek, amit mindennél job-
ban szeretek. Hobbi ez, de a 
lehető legkomolyabban fo-
gom fel, mondhatnám, hi-
vatásszerű hobbi. Hajtom a 
lovaimat, s megpróbálom 
belőlük is, magamból is a 
maximumot kihozni.“
(Lázár Vilmos)

Bordányi Lóbarátok Köre
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Szombat

Csütörtök

Péntek

Szerda

Vasárnap

Kedd

Kánikula

Hétfő

Zápor

Zápor, zivatar
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07.05. K AMarhahús erő-
leves eperszalag 
tésztával B

Rántott borda, petrezselymes 
burgonyával, uborka saláta

Fokhagymás tejfölös csirkemell, rizzsel

C

B

C
Sajtkrémleves, 
kenyérkockával Bakonyi csirkepaprikás penne tésztával

04.25. H07.06. SZ
A

Tarhonya leves

B

Székelykáposzta, sütemény

Sajttal töltött csirkemell rántva, párolt 
zöldséggel

C

B

C
Tejfölös 
karalábleves

Sertés tarja sütve, hagymás 
törtburgonyával, cékla

04.25. H07.07. CS AFokhagyma-
krémleves, vajas 
galuskával B

Töltött paprika, főtt burgonyával

Csirkemell filé Dubary módra, 
zöldséges rizzsel

C

B

C
Csicseri borsó 
leves

Gombás zúzapörkölt tésztával, uborka 
saláta

04.25. H07.08. P A
Palócleves 
csirkehússal B

Krumplis tészta

Tejbegríz szeletkék prézliben, cukros 
tejföllel, gyümölcs szósszal

C

B

C
Sertés
raguleves Töltött cukkíni

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

04.25. H07.04. H A
Csirkeaprólék 
leves B

Bolognai spagetti

Rántott csirkecomb filé gombás rizzsel, 
befőtt

C

B

C
Tejfölös 
burgonyaleves

Tengeri hal tejszínes kapros mártással, 
galuskával

A
A1

2
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