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Kupagyőzelem	először	Bordányban				
Start	2018	Kupa	győztes	a	Foliaplast-Bordány	SK	U12-es	csapata	(fotó:	Maróti	Dávid)

Először	sikerült	Start	Kupát	nyerni	focistáinknak									
Javában	zajlanak	a	küzdelmek	a	Sportcsarnokban	hétvégente	megrendezésre	ke-
rülő	Start	2018	Kupán.	Eddig	két	korosztályban,	tizenhat	csapat	és	összesen	két-
száz	gyermek	vett	részt	az	utánpótlás	focitornán.	U14-es	csapatunk	negyedik	he-
lyen	végzett,	míg	U12-es	együttesünk	kupagyőzelemmel	és	egy	hetedik	pozíció-
val	zárta	a	nemzetközi	megmérettetést.	További	részletek	a	16.	oldalon.
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Az	év	első	képviselő-testületi	ülésére	február		

Tájékoztató	az	országgyűlési	képviselők	választásáról	
A	Köztársasági	 Elnök	 az	Alaptörvényben	 foglaltak	 alapján	 a	
2018.	 évi	országgyűlési	képviselők	választásának	 időpontját	
2018.	április	8.	napjára	tűzte	ki.	Bordány	Nagyközség	Csong-
rád	Megye	2.	számú	Országgyűlési	Egyéni	Választókerületéhez		
(OEVK)	tartozik.	A	településen	három	szavazókörben	szavaz-
hatunk,	a	 szavazókörök	a	Faluházban	 (Bordány,	Park	 tér	1.)	
működnek.	A	szavazás	2017.	április	8-án	6:00	órától	19:00	órá-
ig	tart.	A� tjelentkezés:	amennyiben	a	magyarországi	lakcıḿmel	

rendelkező	választópolgárok	a	szavazás	napján	lakóhelyüktől	távol	tartózkodnak,	átjelentkezési	kérelmet	
nyújthatnak	be	a	lakcıḿük	szerinti	Helyi	Választási	irodához	(HVI),	legkésőbb	a	szavazást	megelőző	2.	nap	
(2018.	április	6.	péntek)	16:00	óráig.	Az	átjelentkezési	kérelem	(a	kérelem	módosıt́ ása	vagy	az	átjelentkezés	
törlés	kérése)	benyújtható	személyesen	vagy	meghatalmazott	útján	a	HVI-hez,	vagy	postán	papıŕ	alapon	
(6795	Bordány,	Benke	Gedeon	u.	44.),	a	www.valasztas.hu	honlapon,	valamint	ügyfélkapun.	Külképviseleti	
szavazás:	a	választópolgár	kérheti	külképviseleti	névjegyzékbe	vételét,	amennyiben	szavazatát	a	külföldi	
magyar	nagykövetségek,	konzulátusok	valamelyikén	kıv́ánja	leadni,	legkésőbb	2018.	március	31.	16:00	órá-
ig.	Mozgóurna	igénylése:	HVI-től	legkésőbb	2018.	április	6.	16:00	óráig,	ezt	követően	a	szavazatszámláló	bi-
zottsághoz	legkésőbb	2018.	április	8-án	15:00	kell	megérkeznie.	A	központi	névjegyzékek	érintő	kérelmek	
(fogyatékossággal	élő	választópolgár	segıt́ése,	személyes	adatok	kiadásának	megtiltása)	folyamatosan	be-
nyújthatóak.	Letölthető	kérelmek:	www.bordany.hu/választási	tudnivalók.	Az	a	választópolgár,	aki	legké-
sőbb	2018.	február	9-én	a	szavazóköri	névjegyzékben	szerepel,	erről	értesıt́ést	kap	a	Nemzeti	Választási	Iro-
dától	(NVI),	legkésőbb	2018.	február	19.	napjáig.	Ha	a	választópolgár	értesıt́ést	nem	kapott,	a	HVI-nél	győződ-
het	meg	arról,	hogy	a	névjegyzékben	szerepel-e,	és	egyúttal	új	értesıt́őt	is	igényelhet.

15-én	kerül	sor

településünkön	 nem	 várhatóak	
adóemelések,	 az	 önkormányzat	
működése	 stabil,	 kiegyensúlyo-
zott.	 Problémaként	 korábban	 a	
polgármester	 a	 pályázati	 forrás-
ból	 megvalósuló	 beruházásokat	
emlıt́ette,	ahol	noha	100%	támo-
gatási	intenzitást	sikerült	elnyer-
ni,	a	jelentős	épıt́őanyag	áremel-

az	önkormányzat	Szer-
vezeti	és	Működési	Sza-
bályzatának	6.	§-a	alap-
ján	 terjesztette	 elő	 a	
javaslatot.	A	munkaterv	
alapján	az	idén	február	
15-én	ül	 össze	először	
a	 képviselő-testület.	 A	
délután	öt	 órakor	kez-
dődő	 ülésen	 a	 legfon-
tosabb	 napirend	 min-
den	bizonnyal	a	2018.	
évi	költségvetés	elfoga-
dása	lesz.	Jó	hıŕ,		hogy	a	

A	tavaly	év	végi	ülésükön	fogadták	
el	képviselőink	Bordány	Nagyköz-
ség	O� nkormányzatának	2018.	évi	
ülés-,	munka-	 és	 rendezvényter-
vét.	 Tanács	 Gábor	 polgármester	

kedések,	továbbá	a	béremelkedé-
sek	 miatt	 jelentősen	 drágulhat-
nak	ezek	a	beruházások.	A	két	éve	
kalkulált	költségvetés	tervezetek	
itt	 már	 sajnos	 nem	 érvényesek,	
szükség	 lehet	 majd	 külső	 forrá-
sok	bevonására	az	önerő	biztosı-́

tásához.	A	költségvetés	elfogadá-
sa	előtt	településünk	első	számú	
vezetője	a	két	képviselő	testületi	
ülés	közti	fontosabb	események-
ről,	 polgármesteri	 döntésekről,	
valamint	 a	 lejárt	 határidejű	 ha-
tározatok	 végrehajtásáról,	 és	 az	
önkormányzat	 bizottságainak	
döntéseiről	 szóló	 tájékoztatóját	

tárgyalják	 majd.	 Napirendre	 ke-
rül	a	civil	szervezetek	működésé-
nek	értékelése,	és	ekkor	döntenek	
a	2018.	 évi	helyi	kezdeményezé-
sek	támogatásáról	is.	Ezen	a	csü-
törtökön	várhatóan	jóváhagyják	a	
2018.	 évi	 közfoglalkoztatási	 ter-

vet	 is.	 Információnk	
szerint	két	mintapro-
jektben	 összesen	 ti-
zenketten	 dolgoznak	
majd	 közfoglalkozta-
tottként	 településün-
kön.	Két	beszámolót	is	
meghallgathatnak	 a	
képviselők:	elsőként	a	
Bordányi	 Polgármes-
teri	Hivatal	2017.	 évi	
munkájáról,	illetve	az	
önkormányzati	 adó-
hatóság	 tevékenysé-

géről,	 majd	 ezt	 követően	 a	 Bor-
dány	 Nagyközség	 Települési	 E� r-
téktár	Bizottságának	tevékenysé-
géről.	A	testületi	ülések	nyilváno-
sak,	minden	érdeklődőt	szeretet-
tel	 várnak	 a	 Faluház	 dıśztermé-
ben,	hogy	első	kézből	minél	töb-
bet	 megtudhassanak	 községünk	
jövőbeli	sorsáról!



Bordány	I�júságáért	Alapıt́vány,	mint	az	A� dám	Jenő	A� ltalá-
nos	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	tanulóit	támogató	
alapıt́vány,	 az	 iskola	 vezetőségével	 egyeztetve	 pályázatot	
nyújtott	be	az	EFOP-1.8.5-17.	azonosıt́ószámú	Menő	men-
zák	az	iskolákban	–	egészséges	étkezést	és	életstıĺust	nép-
szerűsıt́ő	programok	pályázati	kiıŕásra.	A	benyújtott	pályá-
zatot	az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	14.845.064	Ft-
tal	 támogatta.	 Rendezvényeink-projektünk	 megvalósıt́ási	
ideje,	melyet	14	hónapra	terveztünk:	2017.	11.	01-2018.	12.	
31.	Pályázatunk	célja	az	egészséges	életvitelhez	szükséges	
tudás	és	készségek	elsajátıt́ásának	a	hatékony	támogatása	
szülők	bevonásával,	ezzel	az	egészségmegőrzés,	betegség-

megelőzés	érdekében	a	gyermekek	étkezési	kultúrájának,	étkezési	körülményeinek	javıt́ása,	a	várható	élet-
tartam	és	az	egészségben	eltöltött	életévek	számának	növelése.	A	pályázat	keretében	megvalósul:	A	projekt	
kezdetén	és	végén	a	mindennapos	táplálkozási	szokások	felmérése	kérdőıv́es	módszerrel,	különös	tekintet-
tel	a	rendszeresen	fogyasztott,	az	egészséges	táplálkozásba	nem	illeszthető,	illetve	táplálkozás-egészségü-
gyi	szempontból	kevésbé	kıv́ánatos	élelmiszerekre	(pl.	sós	rágcsálnivalók,	chips,	energiaital),	valamint	az	
ételallergiára,	ételintoleranciára.	A	kérdőıv́eket	dietetikus	szakember	kiértékeli	és	a	szülők	személyre	szóló	
útmutatást,	tanácsadást	kapnak	gyermekeik	táplálkozási	szokásaival	kapcsolatosan.	Mindenkinek	elkészıt́	
egy	személyre	szabott	ajánlást,	amely	tartalmazza	majd	azt,	hogy	milyen	étrend	javasolt	�igyelembe	véve	az	
adott	diák	 érzékenységét,	 testtömeg	 indexét,	 örökölt	családi	vonásait.	További	 	 tervek:	 ismeretterjesztő	
programok;	ivókút	létrehozása;	szemléletformálás	és	egészséges	táplálkozás,	életmód	népszerűsıt́és	érde-
kében;	eszközfejlesztés	az	egészséges	táplálkozás,	illetve	az	étkezési	kultúra	fejlesztése	érdekében.	A	cél,	
hogy	az	egészséges	táplálkozás	beépüljön	a	gyermekek	mindennapjaiba.	Simon	Zoltánné	/Kuratórium	elnöke

Közel	15	millió	forintnyi	pályázati	támogatás	jut	az	
	egészséges	étkezés	és	életstílus	népszerűsítésére	

Az	Integrált	Közösségi	Szolgáltató	Tér	és	Községi	Könyvtár	
U� j	tanulási	tartalmak	és	szolgáltatások	Bordányban	az	egész	
életen	át	tartó	tanulás	jegyében	cıḿmel	valósıt́	meg	komplex	
programot	Bordányban.	Az	EFOP-3.7.3-16-2017-00336	azo-
nosıt́ószámú	 projekt	 összköltsége	 40	millió	 forint,	melyet	
100%-ban	támogatott	az	Európai	Unió,	az	Európai	Szociális	
Alap	és	Magyarország	Kormánya.	Az	egész	életen	át	tartó	ta-
nulásnak	fontos	eleme,	hogy	önmagunk	képzése	nem	csak	az	
iskolapadokban	 és	 nem	 csak	 különböző	 bizonyı́tványok	
megszerzésével	lehetséges.	Hasonlóan	fontos	a	kevésbé	szer-
vezett	és	szabályozott	keretek	között,	nem	formális	formá-
ban	megszerzett	tudás,	illetve	a	mindennapi	élet,	a	munka	és	
a	társadalmi	interakciók	során	megkapott	informális	isme-
retek	is.	A	pályázati	programcsomagunkban	3	tanulási,	kép-
zési,	tudásátadási	forma	keretében	9	különböző	tematikájú	
tanulást	támogató	programot	dolgoztunk	ki,	melyeken	több	
mint	100	fő	vesz	majd	részt	a	projekt	36	hónapos	időtartama	
alatt.	Havi	szakkör	keretében	12	havonta	más-más	tanulási	
programot	valósıt́unk	meg	az	olvasásra	nevelés,	az	ismeret-
terjesztés	és	a	digitális	médiaismeretek	témakörében.	Művé-

Három	éven	keresztül„Az	
egész	életen	át	tartó
tanulást”	támogató
programok	valósulnak	meg

szeti	csoport	keretében	szintén	12	havonta	
különböző	tanulási	programban	vehetnek	
részt	a	projektbe	bekapcsolódók.	Itt	önis-
mereti	és	improvizációs,	drámajáték	és	szıń-
játszás,	valamint	néptánc	kurzuson	tanul-
hatnak	a	célcsoport	tagjai.	Végzettséget	nem	
nyújtó	tanfolyamok	keretében	szintén	éven-
te	változó	tematika	került	kidolgozásra:	di-
gitális	ıŕástudást	fejlesztő,	nyelvi	valamint	
hagyományőrző	 mesterségek	 és	 modern	
technikák	tanfolyam	szerepel	a	tervezett	te-
vékenységek	között.	A	programokon	részt-
vevőkkel	a	projekt	teljes	ideje	alatt	össze-
sen	20	szakember,	szakmai	megvalósıt́ó	és	
mentor	foglalkozik	majd,	továbbá	18	meg-
hıv́ott	szakmai	előadó	segıt́i	az	egész	életen	
át	 tartó	 tanulásba	való	bekapcsolódást.	A	
megvalósuló	 programok	 hozzájárulnak	 a	
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Az	ISZEK-ben	hagyománnyá	vált,	hogy	advent	időszakában	a	nappali	el-
látásban	részesülő	ellátottaink	a	gondozók	segıt́ségével	együtt	készü-
lődnek	karácsonyra.	Az	ünnep	előtti	készülődés	mindig	nagyon	családi-
as	hangulatot	teremt.	December	13-a	délelőttjén	a	fenyőfa	közös	dıśzıt́é-
sével	indult	a	nap,	miközben	nagy	sürgés-forgás	volt	a	konyhában,	hi-
szen	készültek	a	�inom	mákos	bejglik.	Délutánra	már	az	apró	ajándékok	
is	a	karácsonyfa	alatt	sorakoztak,	minden	készen	állt	a	vendégek	fogadá-
sára.	A	bordányi	Schola	egyházi	gyermekénekkar	tagjai	voltak	fellépő	
vendégeink,	akik	szıv́vel	lélekkel	készültek	és	adták	elő	karácsonyi	éne-
keiket	ezen	a	jeles	eseményen.	Előadásuk	szép	példája	volt	a	generációk	közötti	együttműködésnek	és	szere-
tetnek.	Az	éneklésbe	bekapcsolódtak	jelenlévő	klubtagjaink	is,	ezáltal	kifejezésre	került	az	ünnep	jelentősé-
ge.	A	műsort	követően	megterıt́ett	asztal	mellett	nyıĺt	lehetőség	egy	kötetlen	beszélgetésre,	együttlétre.

Közös	karácsonyi	ünnepség	az	idősek	klubjával

tanulási	kompetenciák,	az	anyanyelven	folytatott	kommuni-
kációs	kompetenciák,	a	szociális	és	állampolgári	kompeten-
ciák,	a	digitális	kompetenciák	valamint	a	kulturális	tudatos-
ság	és	kifejezőkészség	fejlesztéshez,	szolgálják	az	attitűdfor-
málást,	a	tanuláshoz	és	a	munkaerő-piaci	részvételhez	szük-
séges	 készségek	 elsajátıt́ását.	 Projektünk	megvalósıt́ásával	
intézményünk	egész	életen	át	tartó	tanulást	támogató	szere-
pe	erősödik	 és	hatékonyan	tudunk	bekapcsolódni	a	képes-

ség-	és	kompetenciafejlesztésbe.	Mindez	a	
kulturális	közszolgáltatások	bővülését,	a	ki-
használtság	emelkedését,	a	bevonzott	pol-
gárok	 számának	 emelkedését	 vonja	maga	
után.További	 információ	 kérhető	 Börcsök	
Rolandtól	a	faluhaz@bordany.hu	e-mail	cı-́
men	 vagy	 a	 +36-30/629-9371-es	 telefon-
számon.

Az	elmúlt	 évben	22	szereplést	tudhatunk	magunk	
mögött,	mely	a	15	év	viszonylatában	átlagosnak	te-
kinthető.	A	sikeres	szereplések	érdekében	tettük	a	
dolgunkat,	 a	 hetente	 tartott	 próbákon	 tanultuk	 a	
különböző	 tájegységek	 dalcsokrait,	 gyakoroltunk,	
beszélgettünk,	 �igyeltünk	 egymásra,	 és	 időnként	
nótázgattunk	is.	A	dalkör	fennállásának	15.	évében	
a	következő	fellépéseink	voltak:	március	25-én	Sze-
ged	Pető�i-telepen;	Kultúra	 napján	 (Bordányban);	
április	 8-án	 D.K.M.T.	 Régiós	
Művészeti	Fesztiválon	(Bor-
dányban);	április	29-én	O� pusz-

taszeren;	május	 6-án	Mind-
szenten;	május	27-én	Zákány-
széken;	május	28-án	Orgová-
nyon;	 június	 4-én	 Pünkösd	
Feszten	 (Bordányban),	 ahol	
vendégünk	volt	a	Német	Nem-
zetiségi	vegyes	kar	Csolnok-
ról;	 július	 8-án	 a	 Bordányi	

ti	O� szirózsa,	a	Zsombói	Bokréta	népdalkörök;	szep-
tember	23-án	Forráskúton;	október	15-én	Kiskundo-
rozsmán;	október	20-án	szoboravatás	és	iskolai	ün-
nepségen	(Bordányban);	október	23-án	Vendégváró	
nyugdıj́as	találkozóján;	október	28-án	Hódmezővá-
sárhelyen;	november	4-én	U� llésen;	november	11-én	
Mórahalmon;	december	9-én	Dettán	(Romániában);	
december	17-én	karácsonyi	énekek	a	Szent	István	té-
ren.	Minden	fellépésünk	nagy	öröm	és	még	nagyobb	

izgalom,	mert	bárhol	szerep-
lünk,	fontos,	hogy	méltókép-
pen	képviseljük	községünket	
és	méltóak	 legyünk	 az	 elért	
eredményeinkhez.	Az	elmúlt	
év	 legemlékezetesebb	 ren-
dezvényei	közé	tartozik	a	fa-
lunapi	 közös	 éneklésünk	 a	
csolnokiakkal,	a	két	népzenei	
találkozó,	 különösképpen	 a	
szeptember	 16-i,	 jubileumi,	

amelyben	megemlékeztünk	a	kezdetekről.	Szıv́esen	
gondolunk	 a	 dettai	 szereplésre,	 az	 iskolai	 szobor-
avatásra,	az	I�júsági	Házban	a	dalostalálkozóra,	de	a	
többit	is	emlıt́hetném.	Hálás	vagyok,	hogy	azt	tehet-
jük	amit	 szeretünk,	 énekelhetünk,	 együtt	 lehetünk	
és	hogy	erre	lehetőség	adódik	nekünk.	Szeretettel	hı-́
vom	és	várom	az	énekelni	szeretőket,	hogy	jöjjenek	
hozzánk	minden	csütörtökön	4	órakor	a	Faluházba	a	
próbákra,	ahol	együtt	tehetünk	azért,	hogy	a	népda-
lok	tovább	éljenek	általunk	és	mi	is	az	éneklés	által.

A	Borostyán	Dalkör	elmúlt	éves	összefoglalója

Borostyán	Dalkör	13.	Népzenei	Találkozóján,	 ahol	
vendégeink	voltak	a	Szatymazi	Barackvirág,	a	Hód-
mezővásárhelyi	Aranykalász,	a	Mindszenti	Alkony,	a	
Csemői	Gyöngyvirág	Népdalkörök,	a	Csólyospálosi	
Asszonykórus	és	az	U� llési	Királydinnye	citerazene-
kar;	július	21-én	Kelebián;	augusztus	13-án	Hunga-
rikum	Fesztiválon	(Szegeden);	szeptember	2-án	Ti-
sza-parti	dalos	 találkozóján	 (Szegedi	 I�júsági	Ház-
ban,	ahol	I.	helyezést	értünk	el);	szeptember	16-án	a	
Borostyán	 Dalkör	 15	 éves	 jubileumi	 találkozóján,	
ahol	részt	vettek	a	Mórahalmi	Parasztkórus,	a	Zá-
kányszéki	Parasztkórus,	az	U� llési	Estike,	a	Forráskú-

„Mert	a	nép	dala	életet	hirdet,	el	nem	múló	életet!”
/Kodály	Zoltán/																																										Illés	Mária					
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Január	10-én	ismét	összeült	a	könyveket	szerető	társaság	a	könyvtárban	a	2018-as	év	első	felolvasóestjére	
egy	csésze	tea	és	némi	ropogtatni	való	társaságában.	Vendégül	láthattuk	Zádori	Imre	bácsit,	aki	elszavalta	

nekünk	Pető�i	Sándor	-	Falu	végén	kurta	kocsma...	cıḿű	versét.	
Mint	elmondta,	ezt	a	verset	80	esztendővel	ezelőtt	tanulta	meg,	
és	 az	 óta	 is	megmaradt	 emlékezetében,	 ezért	 is	 volt	 annyira	
megtisztelő	számunkra,	hogy	mi	is	hallhattuk	az	előadásában.	A	
felolvasóesten	 örömmel	 fogadtuk	Zádori	Molnár	A� goston	–	A	
vég	kezdete	cıḿű	versét,	melyből	egy	példányt	dedikálva	könyv-
tárunknak	 adományozott,	 amely	 nagy	 megtiszteltetés	 szá-
munkra.	A	vers	a	könyvtárban	megtekinthető	mely	a	költő	ott-
honáról,	 Bordányról	 szól.	 Vendégül	 láthattuk	 a	 könyvtár	 „kis	
utánpótlását”,	a	nyolc	hónapos	U� jházi	Lillát,	aki	érdeklődéssel	
követte	 a	 felolvasóesten	 elhangzó	műveket.	 Köszönjük,	 hogy	

ilyen	szép	számmal	eljöttek,	és	megosztották	velünk	kedvenc	műveiket.	Várunk	szeretettel	minden	irodal-
mat	kedvelő	kedves	bordányit,	felolvasóként	és	hallgatóként	is,	2018.	február	14-én	szerdán,	16	órakor	
kezdődő	felolvasóestre,	hogy	egy	csésze	tea	mellett	eltölthessünk	egy	kellemes	estét.

2018	első	felolvasóestjét	tartották	meg	a	könyvtárban

Zámbó	Angéla

Valaki	rám	köszönt

Valaki	felém	nézett	
Valaki	felém	intett

Hópelyhes	jeges	arcomon
Hópelyhes	jeges	arcodon
A	hideg	piros	foltot	éget

Valaki	felém	nézett

Valaki	felém	intett
Valaki	rám	köszönt

Lábnyomodban	lábnyomaim	után
Lábnyomomban	lábnyomaid	után

Egymástól	egyre	távolabb
Valaki	felém	intett

Valaki	rám	köszönt
Valaki	megérintett

Fagyos	szomorú	arcomon
Fagyos	szomorú	arcodon

Mélabús	mosoly
Valaki	rám	köszönt

Bordány,	1985.	február	12.

A	bordányi	könyvtár	szolgáltatásai	már	a	neten

Könyvtárunk	igyekszik	lépést	tar-
tani	a	technikai	fejlődéssel	és	meg-
felelni	a	kor	kihıv́ásainak.	A	könyv-
tár	 állománya	 feldolgozásra	 ke-
rült	a	Corvina	integrált	könyvtári	
rendszerben,	 a	 vonalkódos	 köl-
csönzés	bevezetésével	a	könyvek	
kölcsönzése	 pontosan,	 gyorsan	
történik,	illetve	az	olvasók	azono-
sıt́ása	 is	a	kor	követelményeinek	
megfelelve,	elektronikusan	megy	
végbe.	A	2016	őszén	először	teszt-
üzemben	 bevezetett	 integrált	
könyvtári	rendszer	használatával	
a	 célunk	 az,	 hogy	 egy	 egységes	
adatbázis	jöjjön	létre	a	könnyebb	
tájékozódás	és	tájékoztatás	érde-
kében.	Ez	jobb	eligazodást	tesz	le-
hetővé,	segıt́ve	ezzel	az	informá-
ciószerzést	ıǵy	az	olvasók	akár	ott-
honról	is	megkereshetik	a	keresett	
dokumentumot.	Könyvtárunk	on-
line	 katalógusa	már	 otthonról	 is	
elérhető	az	alábbi	linken:	http://	
corvina.sk-szeged.hu/WebPac.	
bordany/CorvinaWeb?action=ad
vancedsearchpage.	Sőt	nem	csak	
keresni	 lehet	a	könyvtár	 állomá-
nyában,	hanem	be	is	lehet	jelent-
kezni	az	adott	olvasói	�iókba,	ahol	
nyomon	követhetjük	aktuális	köl-
csönzéseinket,	 meghosszabbı́t-
hatjuk	 lejárt	 könyveinket,	 de	 a	
könyvtárban	 előjegyzett	 doku-
mentumainkat	 is	 láthatjuk.	 Első	

lépéseként	a	fenti	webcıḿen	be	
kell	jelentkezni	a	Corvina	rend-
szerbe.	Ezt	nyitólapon	a	Beje-
lentkezés	 ikonra	 kattintva	 le-
het	megtenni.	Az	Olvasó	vonal-
kódja	mezőbe	a	BORDAN	szót,	
valamint	az	olvasójegy	számát	
egybeıŕva	kell	beütni	(pl.	BOR	
DAN123).	 A	 jelszó	 alaphely-
zetben	az	olvasó	 születési	dá-
tumának	 utolsó	 négy	 számje-
gye	 (hónap	 és	 nap,	 pl.	 0131)!	
Végül	 a	 Belépés	 gombra	 kell	
kattintani!	 Az	 Olvasói	 adatok	
ikonra	kattintva	lehetőség	van	
a	 kikölcsönzött	 dokumentu-
mok	lejárati	határidejének	on-
line	módon	való	meghosszab-
bıt́ására.	Intézményünk	Könyv-
tárhasználati	 Szabályzata	 ér-
telmében	 a	 könyvek	 kölcsön-
zési	határideje	két	alkalommal	
meghosszabbıt́ható.	Nem	hosz-
szabbıt́ható	 meg	 a	 kikölcsön-
zött	példány,	ha	azt	más	olvasó	
előjegyeztette	vagy	ha	legalább	
két	 lejárt	 kölcsönzési	 idejű	
könyv	van	az	olvasónál,	esetleg	
a	könyvtári	tagsága	lejárt,	vagy	
valamilyen	 okból	 „blokkolva”	
van	(korábbi	pénztartozás,	ké-
sedelem,	 stb.)	 Ez	 utóbbi	 két	
esetben	lehetőség	van	a	köny-
vet	 meghosszabbı́tani	 telefo-
non	 (62/588-516),	 e-mailben	
(konyvtar@bordany.hu)	 vagy	

a	Faluház	és	Könyvtár	facebook	kö-
zösségi	oldalán	(https://www.face	
book.com/faluhazeskonyvtar/)	
küldött	 üzenetben.	 Az	 rendszer	
Adatok	menüjében	 láthatók	 az	 ol-
vasó	személyes	adatai,	itt	van	lehe-
tőség	e-mail	cıḿ	megadására,	vala-
mint	a	bejelentkezéshez	szükséges	
jelszót	is	itt	lehet	megváltoztatni.	

is	elérhetőek
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Az	ehónapban	18.	életévét	betöl-
tött	 és	 Bordányban	 "Az	 év	 után-
pótlás	 sportolójának"	 választott	
Bálint	Mátéval	készıt́ettünk	inter-
jút,	aki	a	magyar	csapat	keretében	
a	tavalyi	esztendőben	kijutott	 	az	
Indonéziában	megrendezett	juni-
or-világbajnokságra	is.	

A	tollaslabda	diákolimpia	megyei	fordulója	2018.	január	28-án	(vasár-
nap)	reggel	9	órától	kerül	megrendezésre	a	bordányi	sportcsarnokban!	
A	versenyre	6	különböző	korcsoportban	kerül	sor,	és	a	győztesek	el-
nyerhetik	a	„Csongrád	megye	Diákolimpiai	bajnoka”	cıḿet.	A	területi	
döntőre	a	megyei	döntők	1-4.	helyezettjei	kerülnek.	Jöjjön	el	és	szurko-
lásával	támogassa	O� n	is	kedvenc	játékosait!

Szurkoljon	Ön	is	a	Csongrád	megyei	

	

Tudjon	meg	többet	Bálint	Mátéról,	az	év	utánpótlás
nyire	elégedettek	velem	és	ez	egy	
nagyon	 pozitıv́	 visszajelzés	 volt	
számomra.	Ami	viszont	tényleges	
verseny	eredményt	illeti,	hát	nem	
is	tudom.	Talán	Országos	Bajnok-
ság	2.	hely,	Országos	Diákolimpia	
első	hely,	esetleg	az,	hogy	kijutot-
tam	a	válogatottal	a	világbajnok-
ságra.
Milyen	helyekre	jutottál	el	ennek	
a	sportnak	köszönhetően?
3	és	fél	éve	járok	nemzetközi	ver-
senyekre,	ezalatt	voltam	már	Szlo-
véniában,	Szlovákiában,	Románi-
ában,	Ukrajnában,	Horvátország-
ban,	 Lengyelországban,	 Csehor-
szágban,	Németországban,	Belgi-
umban,	 E� sztországban,	 Olaszor-
szágban	és	Indonéziában.
Milyen	volt	Indonéziában?
Először	 is	nagyon	hosszú	utazás	
volt	 (29	 óra),	 nem	 telt	 el	 olyan	
gyorsan.	 Azonban	megérte	 a	 fá-
radtságot,	 mivel	 megismerhet-
tem	a	 távolabbi	 országok,	 konti-
nensek	 játékosait.	 Szerencsére	 a	
csapatmérkőzéseken	olyan	orszá-
gokkal	 kerültünk	 össze,	 akikkel	
Európában,	 nem	 lenne	 esélyünk	
játszani.	Nagyon	nagy	élmény	volt	
megismerni	az	Indonéz	országot	
és	kultúrát.	Mivel	végig	kint	vol-
tunk	a	világbajnokságon,	 ıǵy	 lát-
hattunk	nagyon	szıńvonalas	mér-
kőzéseket.	Csapatban	nem	sokon	
múlott	a	10.	hely,	viszont	egy	szet-
tel	kevesebb	meccset	nyertünk	a	
csoportban,	 mint	 a	 csoportelső,	
ı́gy	 a	 27.	 helyért	 játszhattunk,	
amit	 meg	 is	 szereztünk.	 Egyéni	
részben	 sajnos	nem	volt	 szeren-
csém	 a	 sorsolással,	 mivel	 a	 leg-

jobb	 Indiait	 kaptam	 meg	 első	
körben	egyéniben,	párosban	meg	
a	 későbbi	 3.	 helyezett	 párossal	
kezdtünk.	A	világeseményen	közel	
70	ország	vett	részt.
Hallottam	most	érettségizel.	Mik	
a	jövőbeli	terveid?
A	 következő	 hónapokban	 keve-
sebb	versenyre	fogok	járni,	most	a	
tanulás	az	első.	O� rülnék,	ha	jó	érett-
ségit	tudnék	tenni,	mivel	a	szegedi	
vidékfejlesztési	agrármérnöki	szak-
ra	szeretnék	menni.	
A	tollaslabdát	nem	szeretném	ab-
bahagyni,	amıǵ	bıŕom	a	tanulás	mel-
lett	folytatom.	Előre	láthatólag	az	
ősszel	 lesz	még	egy	korosztályos	
Európa	és	világbajnokság,	amikre	
jó	lenne	kijutni.

Végül	 lenne-e	 valami	 üzeneted	
azok	számára,	akik	szeretnének,	
olyan	szintre	eljutni	a	sport	terén	
mint	te?
Az	egyik	legfontosabb	dolog,	hogy	
mindig	 legyen	 egy	 célod,	 amiért	
mindent	megteszel.	Valószıńűleg,	
ez	sok	lemondással	jár,	de	sokkal	
többet	fogsz	visszakapni.

Hogyan	 vált	 a	 tollaslabda	 az	
életed	részévé?
Mivel	édesanyám	tollaslabda	ed-
ző	és	mind	a	3	nővérem	tollaslab-
dázott,	ıǵy	nekem	sem	maradha-
tott	ki.	Emlékszem,	régebben	óvo-
da	után	néha	nővérem	jött	értem	
és	együtt	mentünk	edzésre,	per-
sze	én	csak	ritkán	ütögettem,	pró-
báltam	megismerkedni	a	sporttal	
és	1.	osztályos	koromtól	kezdve	jár-
tam	minden	héten	edzésre.	
Ahol	 most	 vagyok	 egyesületnél,	
oda	3	 és	 fél	 éve	 igazoltam,	hogy	
komolyabban,	minden	napos	ed-
zésekkel	 fejlődhessek,	mivel	 na-
gyon	megtetszett	ez	a	sport.
Melyik	eredményedre	vagy	a	leg-
büszkébb?	
Minden	 tanév	 végén,	 júliusban	
van	egy	 év	végi	 összegzés	 és	ott	
mindig	elmondják	az	aktuális	évi	
statisztikát,	 zárásként	 pedig	 az	
edzők	által	kiválasztott	„év	tollas-
labdázója”	 cı́met	 adják	 ki,	 amit	
2017-ben	 én	kaptam.	Erre	azért	
vagyok	büszke	annyira,	mivel	ne-
kem	nagyon	fontos	az	edzőim	el-
ismerése,	 valamint,	 hogy	 meny-

a	sportcsarnokban	január	28-án
tollaslabda	diákolimpiai	döntőjén

sportolójáról
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O� n	vagy	szerette	sérelmet	szenvedett	pszichiátriai	ke-
zelése	során?	Nem	tudja	kihez	forduljon,	kinek	mond-
hatja	 el?	U� gy	 tűnik	nincs	 remény,	 hogy	bárki	 igaz-

ságot	szolgáltasson?	
Alapıt́ványunk	1994	
óta	foglalkozik	pszi-
chiátriai	jogsértések	
feltárásával,	az	igaz-
ság	 kinyomozásával	
és	a	jogsértő	szemé-
lyek	felelősségre	vo-
násával.	 Illetve,	 ha	

gyermeke	 "tanulási	 problémára"	 vagy	 "viselkedési	
rendellenesség"	miatt	pszichiátriai	szereket	szed,	és	
úgy	érzi,	hogy	a	gyermek	állapota	semmit	sem	vál-
tozott	vagy	rosszabbodott	emiatt,	keresse	az	A� llam-
polgári	Bizottság	az	Emberi	Jogokért	Alapıt́ványt.	Az	
alapıt́ványtól	 ingyenes	tájékoztató	kiadvány	 is	kér-
hető	a	hiperaktivitás	témájában.	Vegye	fel	velünk	a	
kapcsolatot!	 Lehet	 tenni	 valamit!	 A� llampolgári	 Bi-
zottság	az	Emberi	Jogokért	Alapıt́vány	
Cıḿ:	1461	Budapest,	Pf.:	182.	Telefon:	06-1-	342-63	
55,	06-70-330-5384.	E-mail:	panasz@cchr.hu.	Web-
oldal:	 www.emberijogok.hu.	 Minden	 információt	
bizalmasan	kezelünk!

KEGYELMEKBEN	GAZDAG	ADVENTI	KÉSZÜLETET	ÉS	ÁLDOTT	KARÁCSONYT	KÍVÁNUNK!

Zádori	Imre	bácsi	évről	évre,	napról	napra	figyeli	az	időjárást,	méri	a	csapadékmennyi-
séget.	Év	elején	mindig	megjelenítjük	az	általa	mért	adatokat.
„A	nyilvántartást	1984	januárjától	vezetem.	Onnan	kezdve	néhány	perc	keresés	után	meg	tudom	álla-
pítani,	hogy	milyen	volt	egy	adott	nap	időjárása	Bordányban.	Az	Országos	Meteorológiai	Szolgálattal	
2005-től	van	kapcsolatom.	Havonta	küldöm	el	hozzájuk	a	csapadékjelentő	lapot	és	vezetem	a	naplót.	
A	Bordányban	észlelt	hőmérséklet-	és	csapadék	alakulásáról	három	táblázatot	készítettem.	A	2017-es	
adatokat	a	30	éves	átlaggal	és	az	előző	évi	eredményekkel	hasonlítottam	össze.”

Imre	bácsi	meteorológiai	beszámolója

Tavaly	 a	 legtöbb	 csapadék	 jú-
niusban,	 a	 legkevesebb	 márci-
usban	 hullott.	 Az	 éves	 összeg	
41,8	mm-el	volt	kevesebb	a	30	
éves	 átlagnál	 és	147,3	mm-el	a	
2016-os	mennyiségnél.

Az	éves	átlaghőmérsék-
let	 2016-ban	 és	 2017-
ben	is	12,9	°C	volt,	ami	
1,2	 °C-al	meghaladta	 a	
30	éves	átlagot.

A	csapadékos	napok	száma	
26-al	volt	kevesebb,	mint	az	
előző	évben.

Megkezdtük a tavaszi
vetőmagok rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok
 borjúindító és borjúnevelő tápok

 tejpótló borjútápszerek
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők

 valamint BÁBOLNA termékek

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek:  7:30-15:00

Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Segítség	sérelmeiben

Bordányi	Napló	|	7											



Friss	híreink	az	általános	iskola	mindennapjaiból
Iskolánk	 tanulói	 az	 alábbi	 versenyeken	
mérték	 össze	tudásukat	társaikkal.	Gratu-
lálunk	 a	 szép	 eredményeikhez!	 2017.	 no-
vember	 20-án	 az	 alsó	 tagozatosok	mese-
mondó	 versenyén	 az	 alábbi	 eredmények	
születtek	 1.	 osztályban:	 I.	 Bódis	 Nikolett,	
Czombos	 Anett,	 Csuka	 Bertold,	 Nógrádi	
Blanka;	II.	Fodor	Nóra,	Lippai	Csenge,	Mak-
ra	 Menyhért,	 Tatár	 Panna.	 Felkészıt́ő	 ta-
náraik	 Forrai	 Szilvia	 és	 Avramucz-Maróti	
Katinka	volt.	2.	osztályban:	I.	Gáspár	Emma	
Noémi	 2.	 a,	 Stadler	Hanga	 Eszter	 2.	 b;	 II.	
Fülöp-Tanács	Zoé	2.	a,	Makra	Boldizsár	2.	a;	
III.	 Dániel	 Gergő	 Levente	 2.	 a,	 Márta	 Do-
minik	2.	a,	Gyémánt	Gergő	2.	b,	Peták	Hanna	
2.	 b.	 Felkészıt́ő	 tanáraik	 Kissné	Mészáros	
Sarolta	 (2.	 a)	 és	 Horváth	 Gabriella	 (2.	 b)	
volt.	 3-4.	 osztályban:	 I.	
Kurucsai 	 Bence 	 3 .a ,	
Mészáros	 Vivien	 3.a;	 II.	
Botos	 Bence	 3.a,	 Frank	
Hanna	3.b,	Dániel	Bence	
Artúr	 4.o; 	 III . 	 Aknai	
Dávid	 3.a,	 Szabó	 Eszter	
3.a,	 Sándor	 Anna	 3.b
Felkészı́tő	 tanáraik	 vol-
tak:	Sólyáné	Sárközi	A� g-
nes,	Dudás	Dánielné,	Ju-
hász	Gabriella.
2017.	 november	 27-én	
iskolánk	 három	 tanu-
lóval	képviseltette	magát	
a	 területi	mesemondó	 versenyen	U� llésen.	
Stadler	Hanga	2.	b	osztályos,	Mészáros	Vi-
vien	 és	 Kurucsai	 Bence	 3.	 a	 osztályos	 ta-
nulók	biztos	szövegtudással,	bátor	kiállás-
sal	mondták	el	igen	hosszú	meséiket.	A	zsű-
ri	 bátorıt́otta	 őket,	máskor	 is	 vállalkozza-
nak	 mesemondásra,	 mert	 érthetően,	 szé-
pen	mesélnek.	Mıǵ	a	döntésre	vártak,	�inom	
kaláccsal	és	teával	vendégelték	meg	a	ver-
senyzőket.	A	gyerekek	4.	helyezést	értek	el	
és	emléklapot	kaptak	jutalmul.	Stadler	Han-
ga	felkészıt́ője	Horváth	Gabriella,	Mészáros	
Vivien	és	Kurucsai	Bence	felkészıt́ője	Sólyá-
né	Sárközi	A� gnes	volt.	A	szülők	 felkészıt́ő	
munkája	 és	együttműködése	 is	kellett	eh-
hez	a	teljesıt́ ményhez.	Köszönet	érte!
Simonyi	 helyesıŕási	 verseny	 iskolai	 ered-
ményei	 5.	 évfolyamban:	 1.	 helyezett	 Bóta	
Emil	 Benjamin	 és	 Szabó	Noémi;	 2.	 helye-
zett:	Béres	Dorina,	3.	helyezett:	Frank	Dóra.	
6.	 évfolyamban	1.	helyezett:	Tapodi	Niko-
lett.	 7.	 évfolyamban	 1.	 helyezett	 Hődör	

Zoltán.	8.	évfolyamban	1.	helyezett:	Tóth	Luca.	Felkészıt́őik:	
Hegedűsné	Gyuris	Katalin,	Hődör	Zoltánné,	Lippai	Judit
December	4-én	 rendeztük	meg	a	Verses	mesemondó	 ver-
senyt	az	alsó	tagozatosok	számára.	1.	osztályban:	1.	helyezett	
Czombos	Anett	és	Nógrádi	Blanka;	2.	helyezett	Csuka	Ber-
told,	Fodor	Nóra	és	Makra	Menyhért;	3.	helyezett	Tatár	Pan-
na	és	Lippai	Csenge.	2.	évfolyamban:	1.	helyezett	Dániel	Ger-
gő	Levente	(2.a),	Fülöp-Tanács	Zoé	(2.a)	és	Hődör	Dávid	Za-
lán	(2.a);	2.	helyezett	Makra	Boldizsár	(2.a)	és	Gáspár	Emma	
(2.a);	3.	helyezett	Stadler	Hanga	Eszter	(2.b).	3-4.	évfolyam-
ban:	1.	Gábor	Zsombor	(3.a)	és	Mészáros	Vivien	(3.	a);	2.	he-
lyezett	Juhász	Anna	(3.a),	Márki	Evelin	(3.	a)	és	Halászi	Dávid	
(3.a);	3.	helyezett	Palotás	László	(3.a)	és	Kovács	Bernadett	(4.)

O� römmel	tudatjuk,	hogy	1	212	800	Ft-ot	nyert	az	A� dám	Jenő	
A� ltalános	Iskola	és	Alap-
fokú	 Művészeti	 Iskola	
HAT-17-01-2017-01124	
sorszámú	 Határtalanul	
pályázata	 Erdélybe.	 A	
kirándulásra	június	6-8	
között	kerül	sor	a	hete-
dik	osztályosok	részvé-
telével.	A	tanulmányi	ki-
rándulás	célja,	hogy	a	ta-
nulóinkban	erősödjék	a	
nemzeti	öntudat	és	a	ha-
táron	 túli	magyarokkal	
való	együttérzés.	A	tör-
ténelmi	 helyszıńek	 be-

járásával	elevenebbé	válnak	a	tanult	ismeretek,	életszerűb-
bé	a	tudás,	amit	megszereznek.	A	körutazás	során	várhatóan	
a	következő	állomáshelyeket	tekintik	meg	a	gyerekek:	Nagy-
szalonta,	 Nagyvárad,	 Kolozsvár,	 Torockó,	 Tordai	 hasadék,	
Dévai	vár,	Vajdahunyad	vára	és	Máriaradna.	A	kirándulásról	
szóló	élménybeszámolóinkat	a	Bordányi	Naplóban	is	olvas-
hatják	majd.

Február	8-án	14:00-kor	a	Nyelvész	verseny	iskolai	fordulója	
lesz	a	9.	teremben.

A	 Bordány	 I�júságáért	 Alapıt́vány	 az	 iskola	 vezetőségével	
egyeztetve	pályázatot	nyújtott	be	az	EFOP-1.8.5-17.	azonosı-́
tószámú	Menő	menzák	az	iskolákban	-	egészséges	étkezést	
és	életstıĺust	népszerűsıt́ő	programokra.	A	pályázattal	az	ala-
pıt́vány	14.845.064,-	Ft	támogatást	nyert.	A	programok	mel-
lett	az	összegből	alakıt́ják	ki	a	Dózsa	tér	1.	szám	alatti	40	fő	
étkezésére	alkalmas	ebédlőt	és	tankonyhát.

1,2	milliós	pályázati	pénzből	
kirándulhat	a	7.	osztály

Közelgő	humán	verseny

15	millió	forintnyi	pályázati	
pénz	az	egészséges	étkezésre
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Az	O� vodák	Kistérségi	Egyesületének	(OKE)	
szervezésében	a	Szegedi	Nemzeti	Szıńház-
ban	megtekinthették	a	János	vitéz	cıḿű	elő-
adást	a	nagycsoportosaink.	A	belépőjegye-
ket	az	egyesületnek	felajánlott	személyi	jö-
vedelemadó	1	%-ból	�inanszıŕoztuk.	A	prog-
ramon	összesen	kb.	385	gyermek	és	63	kıśé-
rő	vett	részt.	A	Pillangó	és	Vuk	csoportosok	
számára	nagy	élményt	jelentett	a	kirándu-
lás.	 Az	 egyesület,	 melynek	 11	 település	 a	
tagja	(A� sotthalom,	Bordány,	Domaszék,	For-
ráskút,	 Mórahalom,	 O� ttömös,	 Pusztamér-
ges,	Ruzsa,	U� llés,	Zákányszék,	Zsombó)	rend-
szeresen	szervez	gyermekprogramokat,	 il-
letve	képzéseket	az	óvodapedagógusoknak	
és	a	nevelő-	oktató	munkát	segıt́őknek.	A	gye-
rekek	már	nagy	érdeklődéssel	várják	a	kö-
vetkező	alkalmat.

December	18-án	délután	rendeztük	meg	a	tornateremben	az	
immár	hagyományos	tanár-diák	labdarúgó	mérkőzést.
A	nagyon	jó	hangulatú	mérkőzésen	a	tanárok	csapata	17-1-
es	győzelmet	aratott.	A	csapatok	névsora:
Tanárok:	Kiss	János,	Ocskó	Zoltán,	Kiss	Csaba,	Retek	Flórián,	
Szilágyi	Gergely,	Balogh	Ferenc,	Kiss-Patik	Péter.
Diákok:	Csorba	Kevin,	Fodor	Márk,	Horton	Justin,	Ilia	László,	
Kalmár	 László,	 Maróti	 Rajmund,	 Márta	 Dániel,	 Mészáros	
Gergő,	Preda	A� dám,	Révész	Márton.
A	mérkőzést	Szabó	Lajos	vezette.	A	vereség	ellenére	dıćséret	
illeti	a	8.	osztályos	tanulókat,	akik	a	mérkőzés	utolsó	percéig	
hősiesen	küzdöttek.	A	visszavágót	a	tanév	végén	rendezik	meg.

Február	9-én	délután	14-kor	kezdődik	az	iskolai	farsang.	Sok	
szeretettel	várjuk	az	érdeklődő	szülőket,	családokat!	A	far-
sang	programja:	13-14-ig	tombola	árusıt́ás	a	11-es	terem-
ben,	majd	ezután	a	tornateremben.	13:30-tól	gyülekező:	a	
jelmezesek	az	öltözőkben	/alsósok	a	tornaterem	öltözőiben,	
felsősök	a	12-es	teremben	/a	többiek	a	tornateremben.	Ru-
határnak	a	13-as	termet	használják.	Ezt	követi	a	jelmezesek	
felvonulása,	bemutatkozása,	a	zsűri	pontozása.	Amıǵ	a	zsűri	
döntéshozatalra	elvonul,	az	iskola	táncosai	rövid	bemutatót	
tartanak	Békési	Annamária	 irányıt́ásával.	Eredményhirde-
tés,	 jutalmak	 átadása	a	 tornateremben	 történik.	Mindenki	
átvonul	az	iskolába,	ahol	a	folyosón	kezdődik	a	suli	buli.	A	
program	az	alsós	tanulóknak	17	óráig	tart,	szülői	felügyelet-
tel	18-ig,	felsősök	19:30-ig	maradhatnak.	A	tombolához,	jel-
mezesek	jutalmazásához	a	felajánlásokat	február	9-ig	sze-
retettel	fogadjuk	az	iskola	titkárságán,	naponta	7:30-	16-ig.	
Mindezekért	előre	is	köszönet	az	adományozóknak.

17:1-re	nyertek	a	pedagógusok

Közeleg	az	idei	iskolai	farsang

2017/18-as	 tanév	 I.	 félévének	 utolsó	 tanítási	 napja	
2018.	január	19.	A	bizonyítványosztásra	január	26-án	
kerül	sor.
A	 félévi	 szülői	 értekezletek	 időpontja	 január	 29-től	
február	2-ig	tart

Színházban	jártak	a
nagycsoportosok
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Sokakat	meglepetten	ért	a	hıŕ,	hogy	a	bordányi	Pillér	Takarék-
szövetkezet	az	idei	évtől	jelentős	mértékben	csökkentette	nyit-
vatartási	idejét.	Ez	ügyben	felkerestük	az	illetékes	cég	képvise-
lőjét,	 valamint	 településünk	polgármesterét,	 hogy	 tisztábban	
láthassuk,	hogyan	is	alakult	ki	ez	a	helyzet.	Elsőként	Jász	Pétert	

a	 takarékszövetkezet	 értékesıt́ési	 ügy-
vezetőjétől	érdeklődtünk.
Mi	 indokolta,	hogy	több	mint	a	 felére	
kellett	csökkenteni	a	bordányi	�iók	nyit-
vatartási	idejét?
Egy	 �iók	 fenntartása	 és	 működtetése	
rendkıv́ül	költséges	dolog.	Nagyon	sok-
ba	kerül	a	pénzszállıt́ ás,	a	jogszabályok	
által	előıŕt	informatikai	rendszer	kiala-
kıt́ása	és	működtetése,	az	ATM	üzemel-
tetése,	nem	beszélve	a	bérköltségekről.	
Ha	 egy	 településen	 nincs	 olyan	 erős	

igény	a	 takarék	szolgáltatásai	 iránt	–	sem	az	 önkormányzat,	
sem	a	lakosság,	sem	a	vállalkozók	részéről	–,	ami	a	�iók	fenn-
tartásának	költségeit	kitermeli,	akkor	ott	bizony	el	kell	gon-
dolkodni	a	veszteséges	�iók	sorsáról.	Ne	felejtsük	el,	hogy	a	ta-
karékok	is	a	piacról	élnek,	működésüket	csak	akkor	tudják	fenn-
tartani,	ha	nyereségesek.	A	bordányi	�iók	esetében	igyekeztünk	
olyan	megoldást	találni,	ami	egyaránt	jó	a	közösségnek	és	a	ta-
karéknak.	Ezért	döntöttünk	úgy,	hogy	a	�iókot	csökkentett	nyit-
va	tartás	mellett	fenntartjuk,	ATM-et	helyezünk	ki	és	a	�iókot	is	
felújıt́juk.	Talán	nem	véletlen,	hogy	Bordányban	egyik	másik	
banknak	sincs	kirendeltsége,	csak	nekünk.	Mi	viszont	hosszú	
távra	tervezünk,	akár	csökkentett	üzemmódban	is	maradni	sze-
retnénk,	mert	megértjük,	hogy	a	település	lakosságának	szük-
sége	van	helyben	elérhető,	korszerű	pénzügyi	szolgáltatások-
ra.	Ehhez	viszont	az	is	kell,	hogy	a	bordányi	lakosok	és	a	tele-
pülés	önkormányzata	is	a	takarékot	válasszák	partnerüknek.	
Ezért	kerestük	meg	többször	is	a	helyi	önkormányzatot,	hiszen	
nekik	is	előnyösebb	lenne	itt	helyben,	a	mi	takarékunknál	ve-
zetni	a	 számlájukat,	de	egyelőre	nem	sikerült	meggyőznünk	
őket	arról,	hogy	ez	a	közösség	és	a	takarék	közös	érdeke.	
Más	bankok	is	folyamatosan	beszélnek	arról,	hogy	a	�iókok	sze-
repe	egyre	inkább	csökken	a	digitalizáció,	az	internetes	és	mobil-
telefonos	 banki	 ügyintézés	 elterjedése	 miatt.	 Valószínűleg	 az	
Önök	 bankja	 is	 folyamatosan	 ilyen	 technológiai	 fejlesztéseket	
hajt	 végre.	 A	 �iókok	 nyitva	 tartásának	 csökkentése,	 illetve	 az	
esetleges	�iókbezárások	már	ennek	az	összetett	folyamatnak	az	
eredményei?

A	�iókok	számának	csökkenése	valóban	jellemző	egész	Euró-
pában	és	Magyarországon	is.	Idehaza	az	elmúlt	években	volt	
olyan	bank,	amely	�iókjainak	a	felét	bezárta.	Az	is	tény,	hogy	az	
internetes	 bankolás	 egyre	 népszerűbb,	 főleg	 a	 �iatalabb	 ko-
rosztályok	körében.	Mi	viszont	–	eltérően	a	többi	banktól	–	hi-
szünk	a	személyes	kapcsolatokban	is,	valljuk,	hogy	főleg	vidé-
ken	igénylik	az	ügyfelek	a	személyes	kontaktust.	Azt	is	gondol-
juk,	hogy	nem	engedhetjük	el	a	kezüket	azoknak,	akik	nem	bol-
dogulnak	a	digitális	eszközökkel.	Ezért	is	döntöttünk	úgy,	hogy	
ha	csak	részmunkaidőben	is,	de	nyitva	maradunk	Bordányban.	
Ezzel	párhuzamosan	a	digitális	technikákat	is	bevezetjük,	mert	

Válaszok	a	Pillér	nyitvatartásának	csökkentésére				
ezekre	 is	 egyre	 növekvő	 igény	 van.	 I�gy	
próbáljuk	 egyszerre	megőrizni	 évszáza-
dos	hagyományainkat	és	megfelelni	a	kor	
gyorsan	változó	igényeinek.
Tény,	 hogy	 a	 takarékszövetkezetek	 hatal-
mas	nagy	előnye,	hogy	helyben	elérhetők	az	
ügyfelek	 számára.	 Vannak-e	 még	 olyan	
előnyök,	szolgáltatások,	ami	miatt	érdemes	
számlát	 nyitni	 Önöknél?	 Várhatók	 techni-
kai	újítások,	akciók	a	közeljövőben?

Az	elérhetőség	nagyon	fontos	a	számunk-
ra.	U� gy	alakıt́ottuk	ki	a	�iókhálózatunkat,	
hogy	 20	 kilométeres	 körzetben	 legyen	
mindig	nyitva	egy	takarékszövetkezeti	ki-
rendeltség.	Ezek	a	 �iókok	könnyen	meg-
közelıt́ hetőek,	és	parkolni	is	lehet	előttük.	
Bordány	esetében	U� llés,	Zsombó,	Zákány-
szék	 és	Forráskút	 is	megfelel	 ezeknek	a	
feltételeknek.	De	a	dorozsmai	kirendelt-
ség	is	könnyen	elérhető,	akár	tömegköz-
lekedéssel	 is.	 Az	 elérhetőség	 mellett	
ugyanolyan	fontos,	hogy	minden	korsze-
rű	szolgáltatást	helyben	tudjunk	biztosı-́
tani	 a	 közösségek	 számára.	 Nincs	 olyan	
banki	termék,	ami	a	takarékszövetkezet-
nél	ne	lenne	elérhető.	Nálunk	lehet	bizto-
sıt́ást	 kötni,	 lakástakarékpénztári	 szám-
lát	nyitni,	állampapıŕokat	és	egyéb	befek-
tetési	 termékeket	 vásárolni.	 A	 lakossági	
és	vállalkozó	hitelpaletta	teljes	körűen	ren-
delkezésre	áll.	Az	MFB	kamattámogatott	
hitelei,	vissza	nem	térıt́endő	támogatásai	
nálunk	 elérhetőek.	 Digitális	 szolgáltatá-
saink	ugyanazok	vagy	hasonlóak,	mint	a	
többi	 piaci	 szereplőé.	 Csak	 mi	 mindezt	
helyben	kıńáljuk.
Mi	lesz	a	bordányi	�iók	sorsa?	Látnak-e	le-
hetőséget	 a	 nyitvatartási	 idejének	 ismé-
telt	bővítésére,	vagy	inkább	a	csökkentés,	
esetleg	a	bezárás	a	reálisabb?	Mi	lehet	egy	
esetleges	bővítés	feltétele?
Ha	eredményesen	tudjuk	működtetni	a	�i-
ókot,	akkor	mi	a	működés	bővıt́ése	mel-
lett	vagyunk.	Ehhez	két	dolog	kell:	egyrészt	
igény	a	 takarék	szolgáltatásaira	a	 lakos-
ság	és	az	önkormányzat	oldaláról,	másrészt	
pedig	az,	hogy	mi	magunk	kiváló	munkát	
végezzünk,	 hogy	 a	 kollégáink	 felkészül-
tek,	udvariasak	és	segıt́őkészek	legyenek.	
Ennek	 érdekében	 kidolgoztunk	 egy	 ko-
moly	képzési	programot,	aminek	hatását	
reményeink	szerint	már	rövid	távon	is	ér-
zik	majd	az	ügyfeleink.	
A	bankautomata	kihelyezése	és	a	�iók	felú-
jítása	nagyon	fontos	fejlesztés	volt	a	koráb-
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bi	Partiscum	Takarékszövetkezet	életében,	
ami	 szolgáltatásbővülést	 is	 jelentett	 a	 la-
kosság	számára.	Most	egy	kicsit	visszalépés	
érződik,	veszélyben	van	például	a	bankau-
tomata	működtetése	a	településen?

Egy	bankautomata	működtetése	önmagá-
ban	 veszteség	 egész	Magyarországon.	 A	
bankok	 azért	 telepı́tenek	 ATM-et,	 mert	
arra	 számıt́anak,	 hogy	 több	 tranzakciót	
tudnak	lebonyolıt́ani	és	a	keresztértékesı-́
tések	révén	nagyobb	hasznot	tudnak	elér-
ni.	Mi	nem	tervezzük	a	bordányi	automata	
üzemeltetését	 leállıt́ ani	 vagy	 korlátozni.	
Bıźunk	benne,	hogy	lesz	kellő	helyi	igény	a	
�iók	és	az	ATM	fenntartására.	Ezzel	szem-
ben	vannak	hazai	pénzintézetek,	amelyek	
nem	töltik	fel	rendszeresen	az	automatái-
kat,	mert	az	nem	éri	meg	nekik	a	mostani	
jutalékrendszerben,	igaz,		a	leszerelés	sem.
Régóta	hallani	arról,	hogy	a	kisebb	telepü-
léseken	esetlegesen	összevonnák	a	Taka-
rékszövetkezeteket	a	Magyar	Posta	Hiva-
talaival.	Lát-e	erre	reális	esélyt?
Valóban	van	egy	sor	olyan	dolog,	ami	egy	
ilyen	lépést	több	település	esetében	is	in-
dokolna.	De	nem	tudni	még,	mit	hoz	a	jö-
vő,	mert	itt	nyilván	nagyon	sok	egyéb	szem-
pontot	is	�igyelembe	kell	venni.
Bordány	két	szomszédjához,	Zsombóhoz	és	
Ülléshez	hasonló	nagyságú	 település.	 Vár-
ható-e,	hogy	ezeken	a	településeken	is	csök-
ken	a	nyitvatartási	idő?

Minden	azon	múlik,	mekkora	a	kereslet	a	
takarékok	szolgáltatásai	iránt	az	adott	te-
lepüléseken.	 Ha	 egy	 kirendeltséget	 nem	
lehet	 hatékonyan	működtetni,	 akkor	 ott	
változtatni	kell.	E� pp	úgy,	mint	egy	család-
ban:	ha	csökken	a	szülők	bevétele,	akkor	a	
családnak	bizony	meg	kell	húzni	a	nadrág-
szıj́at.	A	bordányi	nyitvatartási	 idővel	 e-
gyütt	Forráskúton	is	korlátoztuk	a	nyitva	
tartást,	épp	annak	érdekében,	hogy	mind-
két	településen	fenn	tudjuk	tartani	a	�ió-
kunkat.	Mi	nem	szeretnénk	ezt	a	sort	foly-
tatni,	 éppen	ellenkezőleg:	minden	banki	
szolgáltatást	elérhetővé	teszünk	a	�iókja-
inkban,	folyamatosan	fejlődünk	és	fejlesz-
tünk,	 felújıt́juk	 és	 vonzóvá	 tesszük	 a	 ki-
rendeltségeinket.	Ez	utóbbi	Bordányban,	
Zsombón,	 Zákányszéken	 már	 megvaló-
sult,	U� llésen	csak	részben,	mıǵ	Forráskú-
ton	még	várat	magára.	Azt	szeretnénk,	ha	
a	lakosság	és	az	önkormányzatok	minde-
nütt	megértenék,	hogy	a	�iókok	fenntartása	
és	fejlesztése	közös	ügyünk	és	érdekünk.
Köszönjük	 Jász	 Péternek	 kimerítő	 vála-
szait.	Most	pedig	megtudhatják	mit	gon-

dol	erről	Tanács	Gábor,	településünk	első	embere.	
Tud-e	polgármester	úr	a	helyi	takarékszövetkezet	korlátozott	
nyitva	tartásáról?	Mi	az	oka,	hogy	Bordányban	öt	napból	két	
napot	vannak	nyitva.	

Igen	a	korábbi	Pillér	Takarékszövetke-
zettől	még	a	tavalyi	év	végén	jött	jelzés	
ezzel	kapcsolatosan.	Korrektek	voltak,	
hiszen	tájékoztattak	a	bekövetkező	vál-
tozásokról.	Sajnálattal	vettem	tudomá-
sul,	 hogy	 ismét	 lesznek	 olyan	 napok,	
amikor	nem	érheti	el	a	lakosság	a	�iók	
szolgáltatásait.	Az	az	igazság,	hogy	ko-
rábban	 is	volt	már	erre	példa.	Ez	azt	
gondolom	senkinek	sem	jó,	a	legrosz-
szabb	 természetesen	 azoknak	 a	 bor-
dányiaknak,	 akik	 helyben	 vezetik	 a	

számlájukat	és	bizonyos	napokon	nem	tudják	személyesen	in-
tézni	pénzügyeiket.	Sajnos	nincs	közvetlen	ráhatása	az	önkor-
mányzatnak	vagy	a	polgármesternek	erre.
Tudja-e	hogy	mi	ennek	az	oka?
A	tájékoztató	levélben	racionalizációra	hivatkozott	a	bank.	A	
korábbi	időszakban,	amikor	ugyancsak	szünnapokat	vezettek	
be,	egyeztettünk	a	szövetkezet	vezetőségével.	Jász	Péter	akkor	
elmondta,	hogy	munkaerőhiánnyal	küzdenek	Bordányban	és	
Forráskúton.	Ha	ez	most	is	fennáll,	minden	bizonnyal	kihatás-
sal	van	a	nyitva	tartásukra	is.	Azt	is	elképzelhetőnek	tartom,	
hogy	felmérve	a	helyiek	bankolási	szokásait	döntöttek	úgy,	hogy	
mivel	nálunk	sokkal	kevesebben	intéznek	személyesen	ügye-
ket,	nincs	szükség	öt	napos	nyitva	tartásra.
Felmerült	az	is,	hogy	mivel	az	önkormányzat	nem	itt	helyben	ve-
zeti	a	számláit,	ez	miatt	sem	éri	meg	a	takarékszövetkezetnek	
fenntartania	a	bordányi	 �iókot.	Mi	erről	a	véleménye?	Milyen	
bankot	szeretne	az	önkormányzat?

Az	önkormányzat	számára	a	legfontosabb	a	biztonság,	a	sta-
bilitás,	a	gyors	precıź	ügyintézés	és	természetesen,	hogy	mind-
ezért	a	lehető	legkevesebbet	kelljen	�izetnünk.	Nagyon	lénye-
ges	az	is,	hogy	a	banki	műveleteket	modern	technikai	háttér	
mellett,	akár	asztal	mögül	tudjuk	intézni.	Számunkra	az	a	leg-
kedvezőbb,	ha	munkatársainknak	minél	kevesebbet	kell	sze-
mélyesen	 ügyet	 intézni,	 hiszen	ezzel	 időt,	 létszámot	 tudunk	
megtakarıt́ani.	Egy	önkormányzatnak	sok	számlája	van,	a	helyi	
polgárok	több	szállal	kötődnek	hozzánk.	Fontos,	hogy	a	pénz-
ügyeiket	 is	gyorsan,	 rugalmasan	 tudják	 intézni	akár	magán-
személyként,	őstermelőként,	vagy	vállalkozóként	teszik	mind-
ezt.	Ehhez	egy	számukra	is	könnyen	és	minél	több	csatornán	
keresztül	elérhető	bankra	van	szükség.	O� nkormányzatunk	több	
mint	tıź	éve	dolgozik	együtt	a	jelenlegi	számlavezető	bankjával.	
Azt	kell	mondanom,	 teljesen	megfelelnek	az	elképzeléseink-
nek.	A	jó	kapcsolatokat,	a	megszerzett	kedvezményeket	 és	a	
megszokott	munkakultúrát	mindenképpen	nehéz	lenne	feladni.
A	 takarékszövetkezet	 megkeresése	 nyomán	 már	 többször	
gondolkodtunk	el	a	bankváltáson,	az	miatt,	hogy	ezzel	is	se-
gıt́sük	a	helyi	jelenlétüket.	Mint	bármilyen	más	szolgáltatás	vá-
sárlása	esetén,	ebben	az	esetben	is	több	bank	ajánlatát	bekér-
tük,	hiszen	közpénzből	gazdálkodunk.	A	meglévőnél	nem	ér-
kezett	kedvezőbb.	Terveztük	tovább	versenyeztetni	az	ajánlat-
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tevőket,	azonban	közben	felmerült,	hogy	hasonlóan	
a	megyei	önkormányzatokhoz,	nekünk	is	az	A� llam-
kincstárnál	 kell	majd	 bankolnunk.	 A	 képviselőtes-
tület,	�igyelembe	véve	mindezt,	és	a	velünk	kapcso-
latban	álló	cégek,	magánszemélyek	pénzügyi	szoká-
sait	is,	úgy	döntött	nem	vág	bele	a	bankváltásba,	ki-
várjuk	a	kormány	elképzeléseit.	E� n	is	hallottam,	hogy	
azzal	indokolják	a	szünnapokat,	hogy	nem	itt	veze-
tünk	számlát.	A	legfurcsább	az	a	helyi	felvetés,	hogy	
ráadásul	mindez	az	én	jóváhagyásommal	történt.	Er-
ről	szó	sincs.	A	nyitva	tartásáról,	hasonlóan	mint	min-
den	cég,	vagy	vállalkozás	maga	dönt	a	takarékszö-
vetkezet,	 azt	 az	 önkormányzatnak	 nem	 kell	 jóvá-
hagynia.	 A	 személyes	 véleményem	 pedig	 az,	 hogy	
minél	 inkább	szűkül	a	nyitva	tartás,	annál	valószı-́
nűbb,	hogy	több	lesz	az	elégedetlen	ügyfél.	Az	elége-
detlenek	keresnek	egy	másik	bankot,	ıǵy	ügyfélvesz-
téssel	kell	számolni,	ami	tovább	csökkenti	a	�iók	ered-
ményességét.	Ez	senkinek	sem	érdeke.	O� nkormány-
zatunk	minden	tőle	telhetőt	megtesz	azért,	hogy	se-
gıt́se	a	helyi	�iók	megmaradását,	de	őszintén	szólva	
nem	gondolom,	hogy	a	bordányi	�iók	rosszabb	lenne,	
mint	az	 üllési	vagy	esetleg	a	zsombói,	ahol	ugyan-
csak	nem	helyben	vezeti	az	ottani	önkormányzat	a	
számlákat.	Szegeden	kilenc	�iókja	van	a	takarékszö-
vetkezetnek.	U� gy	 tudom,	 ott	 sem	vezetnek	 önkor-
mányzati	számlákat.	Mindenhol	teljes	nyitvatartás-
sal	üzemelnek	a	�iókok.	Forráskúton	a	takarék	az	ön-
kormányzat	számlavezetője,	és	januártól	talán	ott	is	
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04.25.	H A
Karfiolleves	va-
jas	galuskával B

Sertésborda	kukoricalisztes	bundá-
ban,	burgonyapüré,	házi	vegyes

Csirkemell	Dubarry	módra,	rizibizi

C

B

C
Zöldséges	
rizsleves Carbonara	penne

04.25.	HSzerda
A

B

C

B

C

04.25.	HCsütörtök A
Tejfölös	
karalábleves B

Sertésszelet	roston,	zöldborsós	
bulgur,	fejes	saláta

Rántott	pontyfilé,	hagymás	
törtburgonya,	tartár

C

B

C
Sütőtökkrém-
leves,	pirított	
kolbász

Kakaspörkölt,	tészta,	vegyes	vágott

04.25.	HPéntek A
Sárgaborsó-
gulyás B

Grízes	tészta

Rakott	húsos	tészta

C

B

C
Frankfurti-
leves Sültkolbász,	vegyesköret

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

Hétfő
A

B

CC

A

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Madártejleves,	
habgaluska

Magyaros	
zöldborsó-
leves

Pulykacomb	filé	sütve	
sajtmártással,	rizs

Hentesborda,	petrezselymes	

Póréhagymás	sertéstokány	
gombával,	tészta

Szárnyashús	
erőleves

Magyaros	
burgonya-
leves

Olaszos	csirkemell,	hasábburgonya

Csikósborda,	galuska

Zöldbabfőzelék,	sertéspörkölt,	
müzli

Kedd

A1

2

B

Születés

Szikszai	Mihály	(Szikszai	
Mihály,	Kádár-Németh	Katalin)

Január	havi	demográfia

Veres	József	(1945.);	Kádár-Németh	Ferenc	(1939.)
Peták	 Mihály	 (1958.);	 Veres	 Csaba	 Attila	 (1959.);	
Dombi	Mihály	(1942.);	Tóth	Zoltán	(1935.);	Gajdács	
Géza	(1969.)

Házasságkötés

Dobos	Krisztina	és	Csókási	István

„Nem	érdemes	sírni,
az	igazi	könny	ritka,
Mosollyal	szenvedni,
ez	az	élet	titka.”

„S	idő,	állj	meg	egy	pillanatra,	
S	ti	rohanó	percek,	várjatok,	
Amíg	ők	ketten	esküt	tesznek,	

Hogy	egymáshoz	örökké	hűk	lesznek,	
Csak	addig	várjatok!”

„Én	megóvlak,	megvédelek
s	nem	kell	más,	csak	szereteted.
Lelked	tiszta,	láttam	rögtön,
boldog	leszel	itt	a	Földön!”

Halálozás

jelentősen	csökkent	a	nyitva	tartás	ideje.	Nem	látok	
tehát	összefüggést	a	kettő	dolog	között.	Talán	tovább-
ra	 is	munkaerő	hiányról	 lehet	 inkább	szó.	Minden-
képpen	érdemes	kivárni	a	szövetkezeti	integráció	vé-
gét,	 és	 a	 racionalizációt.	A	3A	Takarékszövetkezet-
nél	látják	majd	a	konkrét	működési	és	ügyfél	számo-
kat,	és	ezek	alapján,	ezek	függvényében	határozhat-
ják	meg	az	új	célokat.	A	takarékok	egyik	legnagyobb	
értéke,	hogy	helyben	vannak,	ismerik	a	helyi	értéke-
ket,	a	helyi	közösségek	részét	képezik.	E� n	ez	miatt,	
még	a	számok	ismerete	nélkül	 is	biztos	vagyok	ab-
ban,	hogy	az	új	elképzelésekbe	a	bordányi	�iók	is	beil-
leszkedhet	a	korábban	megszokott	teljes	nyitva	tar-
tással	és	szolgáltatáskıńálattal.
Nagyon	szépen	köszönjük	polgármester	úr	gondola-
tait	is	a	témával	kapcsolatban	és	reméljük	mindenki	
választ	kapott	kérdéseire.	

Álláslehetőség
Bordányi székhelyű cég

terítői munkakörbe,
heti 4 napban,

vezetői engedéllyel
és  gyakorlattal rendelkező 

agilis munkatársat keres hosszú távra. 

Érdeklődni:
06-30/436-3795 
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Temetkezés
Bordányban

A	CSONGRÁD	MEGYEI
KEGYELETI	KFT

TEMETKEZÉSI	ÉS	ÜZLETI	IRODÁJA

A	KOSSUTH	UTCA	81	SZÁM	ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

ÜZLETVEZETŐ:	KOVÁCS	IMRÉNÉ

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

ÜGYELET	0-24	ÓRÁIG:

+3630/565-8381;	+3630/565-8378

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293

Gyertyaszentelő	Boldogasszony	ünnepe,	gyertya-

Február	2-án	lesz	Urunk	bemutatásának,	Gyertyaszentelő	Boldogasszonynak	ünne-
pe.	Arra	emlékezünk,	hogy	Szűz	Mária	negyven	nappal	Jézus	születése	után	bemu-
tatta	gyermekét	a	jeruzsálemi	templomban.A	szokásnak	megfelelően	a	szülők,	Má-
ria	és	József	áldozatként	két	gerlicét	vagy	galamb�iókát	ajánlottak	fel,	és	az	U� rnak	
szentelték	az	elsőszülött	�iút.	Az	áldozat	fölajánlásakor	jelen	volt	Anna	és	Simeon	is,	
aki	 a	 nemzeteket	megvilágosıt́ó	 világosságnak	 nevezte	 Jézust:	 „Bocsásd	 el	most,	
Uram,	szolgádat	*szavaid	szerint	békességben,	hiszen	már	meglátták	szemeim,	*akit	
küldtél,	az	Üdvözítőt.	Őt	adtad	számunkra	*csodájára	minden	népnek,	hogy	fényesked-
jék	az	egész	világnak,	*mint	választott	néped	dicsősége.”	(Lukács	evangéliuma	2,	29-
32.)	A	világ	világosságával	való	találkozás	szimbólumaként	alakult	ki	a	gyertyaszen-
telés	szokása.	A	gyertya	–	mint	Jézus	Krisztus	jelképe	–	egyike	a	legrégibb	szentelmé-

szentelés	és	Lourdes-i	kilenced

Szent	Balázs	ünnepe
Február	3.	Szent	Balázs	püspök	és	vértanú	ünnepe.	A	
szombati	 és	 vasárnapi	 szentmiséken	 lesz	 a	 balázs-
áldás,	amely	két	(régebben	X,	ma	Y	alakban	összekö-
tött)	gyertyával	adott	áldás	torokbetegség	és	minden	
más	baj	ellen.

Február	11-én	a	szentmise	keretében	történik	a	bete-
gek	kenetének	kiszolgáltatása.	A	betegek	szentségét	
azok	a	hıv́ek	 (megkereszteltek)	kaphatják,	akik	be-
tegség	vagy	öregség	miatt	nagyobb	veszélyben	forog-
nak,	ha	ez	a	veszély	nem	is	közvetlen	életveszély.	
Szent	 II.	 János	 Pál	 pápa	 1992-ben	 kezdeményezte,	
hogy	február	11.,	a	Szűzanya	első	lourdes-i	jelenésé-
nek	napja	legyen	a	betegek	világnapja.	A	világnap	cél-
ja,	hogy	„Isten	egész	népe	kellő	�igyelmet	szenteljen	a	
betegeknek,	segıt́se	elő	a	szenvedés	megértését”.

Február	 14.	 -Hamvazószerda,	 szigorú	 böjti	 nap,	 a	
nagyböjt	kezdőnapja,	a	húsvétvasárnaptól	visszaszá-
molt	40.	hétköznap.	Ezen	a	napon	tilos	húst	fogyasz-
tani,	a	nap	folyamán	egyszer	szabad	jóllakni,	de	meg-
engedett	2	másik,	csökkentett	mértékű	étkezés.	Meg-
tartása	a	betöltött	18.	évtől	a	megkezdett	60.	évig	kö-
telező.	A	főétkezés	áthelyezhető	a	megszokottól	elté-
rő	időpontra	is.	Fel	vannak	mentve	a	betegek,	a	terhes	
és	szoptató	anyák,	s	akik	egy	étkezés	alkalmával	csak	
keveset	fogyaszthatnak.
Nagyböjtben	péntekenként	16	órától	végezzük	Szent	
István	templomunkban	a	keresztutat,	ahova	minden	
hıv́ő	társunkat	szeretettel	várunk.	

nyeknek.	Már	az	ókeresztény	korban	Krisztus	jelké-
pévé	vált:	magát	fölemészti,	hogy	másoknak	szolgál-
hasson.	Ezen	a	napon	16:00	órakor	kezdődik	a	Lour-
des-i	kilenced	imádkozása	a	sekrestyében.

Betegek	kenetének	ki-
szolgáltatása

Februárban	kezdődik
	a	nagyböjt
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Az	EVS	önkéntesek	a	helyi	�iatalok	részére	
hétről-hétre	péntek	délutánonként	klub-
foglalkozásokat	 rendeznek	 a	 Bordányi	
I�júsági	 Információs	 Pontban,	 amelyről	
Ema	Galvao	a	következőket	nyilatkozta:		
A	foglalkozások	lényege,	hogy	minél	több	
gyerek	forduljon	meg	a	biip-ben,	miköz-
ben	beleláthatnak	a	portugál	kultúrába	és	
angol	tudásukat	is	kipróbálhatják.	A	fog-
lalkozások	alkalmával	szeretnénk	ha	a	gye-
rekek	 többet	 kommunikálnának	 idegen	
nyelven	amely	a	 jövőben	hasznukra	vál-
hat.	További	célja	a	foglalkozásnak,	hogy	
szórakozzanak,	 jól	 érezzék	 magukat	 de	
tanuljanak	is	valamit	a	gyerekek.	Az	első	
alkalommal	 League	 of	 Legends	 és	 Just	
Dance	versennyel	kezdtünk,	amelyben	kipróbálhatták	magukat	milyenek	csapatmunkában.	A	versenyek	vé-
gén	a	legjobbakat	csoki-érmekkel	és	oklevelekkel	honoráltunk.	A	következő	héten	"Csináld	meg	saját	piz-
zád"	programmal	kedveskedtünk	a	gyerekeknek,	amelyen	megtanulhatták	hogyan	készıt́sék	el	saját	pizzá-

jukat.	Együtt	készıt́ettük	el	a	tésztákat	és	gyúrtuk	ki,	
majd	a	végén	közösen	elfogyasztottuk	a	kész	ételt.		A	
harmadik	 alkalommal	 Kihıv́ás	 napját	 szerveztünk,	
ahol	 szórakoztató	 feladatokat	 kellett	 a	 srácoknak	
megoldaniuk.	A	gyerekeknek	különböző	illatokat	kel-
lett	felismerniük,	valamint	logikai	és	ügyességi	fela-
datokon	kellett	pontokat	 szerezniük.	A	 legjobbakat	
itt	 is	 dıj́aztuk	 egy-egy	 csokival.	 A	 legutóbbi	 foglal-
kozáson	"Tudományos	napot"	rendeztünk,	amelyen	a	
résztvevő	 iskolások	megtanulhatták	hogyan	készıt́-
senek	gyurmát	és	épıt́senek	belőle		vulkánt,	amely	ki-
törést	szimulál.	Természetesen	a	programok	alatt	a	
gyerekek	ingyenesen	tudják	használni	a	biip-ben	lévő	
számıt́ógépeket,	PlayStationt	vagy	hallgathatnak	ze-
nét	a	TV-sarokban.	
A	következő	hétvégéken	további	kreatıv́	programo-
kat	szeretnénk	rendezni,	hogy	még	több	szórakozta-
tó	feladat	várja	a	résztvevő	gyerekeket,	szóval	csatla-
kozzatok	minél	többen	és	érezzétek	jól	magatokat	ve-
lünk.	Szıv́esen	várunk	tőletek	is	ötleteket,	miket	sze-
retnétek	csinálni,	mivel	szeretnétek	foglalkozni	a	kö-
vetkező	hétvégéken.	Megtaláltok	minket	a	biip-ben	
ahová	 ötleteiteket	behozhatjátok.	Várunk	 titeket	az	
elkövetkezendő	alkalmakkal	is,	hogy	együtt	tölthes-
sünk	néhány	vidám	órát	és	mindemellett	Ema	segıt́sé-
gével	egy	kis	plusz	angol	nyelvtudásra	is	szert	tegyetek.

Portugál	klubfoglalkozásokat	tart	Ema	a	biip-ben

Felhős Elvétve	felhős



Kupagyőztes	az	U12-es	csapat
Start	2018	Kupa	győzelem	először

Remek	kezdés
Pályán	a	kézisek

Remekül	 zárták	 a	 kézilabdás	
lányok	a	2017-es	évet,	az	ünnepek	
alatt	pedig	mindenki	kipihenhette	
magát.	Most	pedig	újra	neki	lehet	
gyürkőzni	 a	 kemény	 edzéseknek	
és	edzőmérkőzéseknek,	hiszen	az	
őszi	szezon	rájátszás	meccsei	még	
csak	most	kezdődnek	el.	Figyeljék	
a	Bordányi	Női	Kézisek	Facebook	
oldalát,	hogy	időben	értesüljenek	
az	 aktuális	 edzőmérkőzések	 ill.	
bajnoki	 mérkőzések	 időpontjai-
ról!	2018.	január	14-én	Tiszakécs-
kére	utaztak	a	lányok,	hogy	egy	em-
léktornán	vehessenek	részt.	Itt	szép	
eredményt	értek	el,	és	a	nap	gólki-
rálynőjének	Szabó	Alexandrát	vá-
lasztották	meg!	
Következő	mérkőzések:
2018.	január	26.		19:00			
Bordány	SK	-	Szeged	KKSE	II.		
2018.	február	4.			15:00
Hódmezővásárhely-Bordány	SK	
(Porcelán	sp.,	Hódmezővásárhely)
2018.	február	11.		17:00		
Bordány	SK	-	Kisteleki	KK	
Minden	 mérkőzés	 ingyenes,	 me-
lyekre	nagy	szeretettel	várjuk	szur-
kolóinkat!	Hajrá	BSK!	Hajrá	Lányok!																													
	 	 			Kékes-Szabó	Anita

Homokhát	
Félmaraton

Edzésben	a	Foliaplast-Bordány
A	Téli	Kupán	is	részt	vesz	a	csapat

Január	16-án,	kedden	este	megtartotta	
első	 edzését	 2018-ban	 a	 Foliaplast-
Bordány	SK	megyei	I.	osztályban	sze-
replő	labdarúgócsapata.	A	keret	tagjai	
legutóbb	 november	 végén	 játszottak	
bajnoki	mérkőzést	az	FK	1899	Szeged	
otthonában,	a	csapatépítő	programokat	
leszámítva	most	találkoztak	először	a	
keret	tagjai.	Hódi	Mihály	a	csapat	veze-

tőedzője	az	öltözőben	elsőként	ismertette	a	játékosoknak	a	hathetes	fel-
készülési	 programot,	 a	 bajnoki	 rajtig	 tizenhat	 edzés,	 három	 edző-
mérkőzés	és	szintén	három	téli	kupa	találkozó	vár	az	együttes	tagjaira.	
Az	edzőmérkőzések	sorát	január	17-én,	szerdán	az	NB	III-as	Hódme-
zővásárhelyi	FC	elleni	találkozó	nyitotta	idegenben,	ezt	követően	pedig	
január	27-én	a	St.	Mihály	FC	elleni	ütközet	következik,	január	31-én	pe-
dig	az	FK	Szeged	vendégei	lesznek	K.	Tóth	Gyuláék.	A	Téli	Kupában	a	
Móraváros,	a	Zsombó	és	a	Balástya	ellen	meccselünk.	A	csapat	kereté-
ben	érdemi	változás	nem	várható,	egyenlőre	sem	érkezőről,	sem	pedig	
távozóról	nem	tudunk	beszámolni.	A	felkészülést	egészen	március	vé-
géig	Mórahalmon	végzik	majd	Retek	Flóriánék,	sőt	várhatóan	az	első	
három	hazai	bajnoki	meccsüket	is	Mórahalmon,	az	új	labdarúgó	létesít-
ményben	játsszák	le.	A	gárda	az	előzetes	tervek	szerint	április	7-8-án	
tér	vissza	Bordányba,	akkor	a	Deszk	SC-t	fogják	fogadni	Gajdacsiék.

2018.	 április	 28-án,	 a	 Bordány	
Sportkör	 keretein	 belül	 működő	
futókör	 szervezésében	 immáron	
ötödik	alkalommal	kerül	megren-
dezésre	a	Homokhát	Félmaraton.	
Nevezni,	regisztrálni	a	versenyre	a	
bordanysk.hu	weboldalon	lehet	egé-
szen	április	18-ig.	Futásra	fel!

Január	13-án	az	U12-es	korosztály	küzdelmeivel	 folytatódott	a	Start	
2018	Kupa.	A	nyolccsapatos	nemzetközi	tornán	már	a	csoportmérkő-
zések	során	rengeteg	izgalom	adódott,	főként	a	B	csoportban	volt	nehéz	
megjósolni	egy-egy	meccs	végkimenetelét.	Csapatunk	egy	 „Piros”	és	
egy	„Fehér”	csapattal	képviseltette	magát,	azért,	hogy	minden	játéko-
sunk	pályára	tudjon	lépni,	meg	tudja	mutatni	magát	a	szülőknek,	nagy-
szülőknek,	a	hazai	szurkolóknak.	A	döntőben	„Piros”	együttesünk	meg-
győző	játékkal	3-0-ra	nyert	az	OMTK-ULE	Orosháza	ellen.	A	bronzér-
met	a	Szeged	2011	gárdája	szerezte	meg.	Gratulálunk	minden	pályára	
lépő	játékosnak	és	a	csapat	edzőjének	Retek	Flóriánnak!
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