Kálmán Imre
Békeﬃ István

A CsárdásK irálynő
Február 12-13. 18 óra

Bordányi Faluház
Jegyek már megvásárolhatóak!

Adj vért
és ments meg 3 életet

tro
Re dás
ra
é
V

2018. január 31.

13-18 óráig
Faluház
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

XXVIII. évfolyam 1. szám | 2018. január

Bordányi Napló

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

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

Kupagyőzelem először Bordányban
Először sikerült Start Kupát nyerni focistáinknak
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Javában zajlanak a küzdelmek a Sportcsarnokban hétvégente megrendezésre kerülő Start 2018 Kupán. Eddig két korosztályban, tizenhat csapat és összesen kétszáz gyermek vett részt az utánpótlás focitornán. U14-es csapatunk negyedik helyen végzett, míg U12-es együttesünk kupagyőzelemmel és egy hetedik pozícióval zárta a nemzetközi megmérettetést. További részletek a 16. oldalon.
“Ez egy újabb év. Egy újabb kezdet. És a dolgok ebben is változni fognak.” - Taylor Swift

Óvodabál
2018. február 17.
sportcsarnok
Zene: Rácz-band
Jegyek már elővételben megvásárolhatóak az óvodában
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Az év első képviselő-testületi ülésére
február
tá
rgyaljá
k
majd.
Napirendre kekedé sek, tová bbá a bé remelkedé 15-én kerül sor sek
miatt jelentő sen drá gulhat- rü l a civil szervezetek mű kö dé sé A tavaly é v vé gi ü lé sü kö n fogadtá k
el ké pviselő ink Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak 2018. é vi
ü lé s-, munka- é s rendezvé nytervé t. Taná cs Gá bor polgá rmester
az ö nkormá nyzat Szervezeti é s Mű kö dé si Szabá lyzatá nak 6. §-a alapjá n terjesztette elő a
javaslatot. A munkaterv
alapjá n az idé n februá r
15-é n ü l ö ssze elő szö r
a ké pviselő -testü let. A
dé lutá n ö t ó rakor kezdő dő ü lé sen a legfontosabb napirend minden bizonnyal a 2018.
é vi kö ltsé gveté s elfogadá sa lesz. Jó hıŕ, hogy a
telepü lé sü nkö n nem vá rható ak
adó emelé sek, az ö nkormá nyzat
mű kö dé se stabil, kiegyensú lyozott. Problé maké nt korá bban a
polgá rmester a pá lyá zati forrá sbó l megvaló suló beruhá zá sokat
emlıt́ette, ahol noha 100% tá mogatá si intenzitá st sikerü lt elnyerni, a jelentő s é pıt́ő anyag á remel-

nak ezek a beruhá zá sok. A ké t é ve
kalkulá lt kö ltsé gveté s tervezetek
itt má r sajnos nem é rvé nyesek,
szü ksé g lehet majd kü lső forrá sok bevoná sá ra az ö nerő biztosı-́

tá sá hoz. A kö ltsé gveté s elfogadá sa elő tt telepü lé sü nk első szá mú
vezető je a ké t ké pviselő testü leti
ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l,
valamint a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, é s az
ö nkormá nyzat bizottsá gainak
dö nté seirő l szó ló tá jé koztató já t

nek é rté kelé se, é s ekkor dö ntenek
a 2018. é vi helyi kezdemé nyezé sek tá mogatá sá ró l is. Ezen a csü tö rtö kö n vá rható an jó vá hagyjá k a
2018. é vi kö zfoglalkoztatá si tervet is. Informá ció nk
szerint ké t mintaprojektben ö sszesen tizenketten dolgoznak
majd kö zfoglalkoztatottké nt telepü lé sü nkö n. Ké t beszá moló t is
meghallgathatnak a
ké pviselő k: első ké nt a
Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal 2017. é vi
munká já ró l, illetve az
ö nkormá nyzati adó ható sá g tevé kenysé gé rő l, majd ezt kö vető en a Bordá ny Nagykö zsé g Telepü lé si Erté ktá r Bizottsá gá nak tevé kenysé gé rő l. A testü leti ü lé sek nyilvá nosak, minden é rdeklő dő t szeretettel vá rnak a Faluhá z dıśztermé ben, hogy első ké zbő l miné l tö bbet megtudhassanak kö zsé gü nk
jö vő beli sorsá ró l!

Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról
A Kö ztá rsasá gi Elnö k az Alaptö rvé nyben foglaltak alapjá n a
2018. é vi orszá ggyű lé si ké pviselő k vá lasztá sá nak idő pontjá t
2018. á prilis 8. napjá ra tű zte ki. Bordá ny Nagykö zsé g Csongrá d Megye 2. szá mú Orszá ggyű lé si Egyé ni Vá lasztó kerü leté hez
(OEVK) tartozik. A telepü lé sen há rom szavazó kö rben szavazhatunk, a szavazó kö rö k a Faluhá zban (Bordá ny, Park té r 1.)
mű kö dnek. A szavazá s 2017. á prilis 8-á n 6:00 ó rá tó l 19:00 ó rá ig tart. Atjelentkezé s: amennyiben a magyarorszá gi lakcım
́ mel
rendelkező vá lasztó polgá rok a szavazá s napjá n lakó helyü ktő l tá vol tartó zkodnak, á tjelentkezé si ké relmet
nyú jthatnak be a lakcım
́ ü k szerinti Helyi Vá lasztá si irodá hoz (HVI), legké ső bb a szavazá st megelő ző 2. nap
(2018. á prilis 6. pé ntek) 16:00 ó rá ig. Az á tjelentkezé si ké relem (a ké relem mó dosıt́á sa vagy az á tjelentkezé s
tö rlé s ké ré se) benyú jtható szemé lyesen vagy meghatalmazott ú tjá n a HVI-hez, vagy postá n papıŕ alapon
(6795 Bordá ny, Benke Gedeon u. 44.), a www.valasztas.hu honlapon, valamint ü gyfé lkapun. Kü lké pviseleti
szavazá s: a vá lasztó polgá r ké rheti kü lké pviseleti né vjegyzé kbe vé telé t, amennyiben szavazatá t a kü lfö ldi
magyar nagykö vetsé gek, konzulá tusok valamelyiké n kıv́á nja leadni, legké ső bb 2018. má rcius 31. 16:00 ó rá ig. Mozgó urna igé nylé se: HVI-tő l legké ső bb 2018. á prilis 6. 16:00 ó rá ig, ezt kö vető en a szavazatszá mlá ló bizottsá ghoz legké ső bb 2018. á prilis 8-á n 15:00 kell megé rkeznie. A kö zponti né vjegyzé kek é rintő ké relmek
(fogyaté kossá ggal é lő vá lasztó polgá r segıt́é se, szemé lyes adatok kiadá sá nak megtiltá sa) folyamatosan benyú jtható ak. Letö lthető ké relmek: www.bordany.hu/vá lasztá si tudnivaló k. Az a vá lasztó polgá r, aki legké ső bb 2018. februá r 9-é n a szavazó kö ri né vjegyzé kben szerepel, errő l é rtesıt́é st kap a Nemzeti Vá lasztá si Irodá tó l (NVI), legké ső bb 2018. februá r 19. napjá ig. Ha a vá lasztó polgá r é rtesıt́é st nem kapott, a HVI-né l győ ző dhet meg arró l, hogy a né vjegyzé kben szerepel-e, é s egyú ttal ú j é rtesıt́ő t is igé nyelhet.
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Közel 15 millió forintnyi pályázati támogatás jut az
egészséges étkezés és életstílus népszerűsítésére
Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny, mint az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola tanuló it tá mogató
alapıt́vá ny, az iskola vezető sé gé vel egyeztetve pá lyá zatot
nyú jtott be az EFOP-1.8.5-17. azonosıt́ó szá mú Menő menzá k az iskolá kban – egé szsé ges é tkezé st é s é letstıĺust né pszerű sıt́ő programok pá lyá zati kiıŕá sra. A benyú jtott pá lyá zatot az Emberi Erő forrá sok Miniszté riuma 14.845.064 Fttal tá mogatta. Rendezvé nyeink-projektü nk megvaló sıt́á si
ideje, melyet 14 hó napra terveztü nk: 2017. 11. 01-2018. 12.
31. Pá lyá zatunk cé lja az egé szsé ges é letvitelhez szü ksé ges
tudá s é s ké szsé gek elsajá tıt́á sá nak a haté kony tá mogatá sa
szü lő k bevoná sá val, ezzel az egé szsé gmegő rzé s, betegsé gmegelő zé s é rdeké ben a gyermekek é tkezé si kultú rá já nak, é tkezé si kö rü lmé nyeinek javıt́á sa, a vá rható é lettartam é s az egé szsé gben eltö ltö tt é leté vek szá má nak nö velé se. A pá lyá zat kereté ben megvaló sul: A projekt
kezdeté n é s vé gé n a mindennapos tá plá lkozá si szoká sok felmé ré se ké rdő ıv́es mó dszerrel, kü lö nö s tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egé szsé ges tá plá lkozá sba nem illeszthető , illetve tá plá lkozá s-egé szsé gü gyi szempontbó l kevé sbé kıv́á natos é lelmiszerekre (pl. só s rá gcsá lnivaló k, chips, energiaital), valamint az
é telallergiá ra, é telintoleranciá ra. A ké rdő ıv́eket dietetikus szakember kié rté keli é s a szü lő k szemé lyre szó ló
ú tmutatá st, taná csadá st kapnak gyermekeik tá plá lkozá si szoká saival kapcsolatosan. Mindenkinek elké szıt́
egy szemé lyre szabott ajá nlá st, amely tartalmazza majd azt, hogy milyen é trend javasolt igyelembe vé ve az
adott diá k é rzé kenysé gé t, testtö meg indexé t, ö rö kö lt csalá di voná sait. Tová bbi tervek: ismeretterjesztő
programok; ivó kú t lé trehozá sa; szemlé letformá lá s é s egé szsé ges tá plá lkozá s, é letmó d né pszerű sıt́é s é rdeké ben; eszkö zfejleszté s az egé szsé ges tá plá lkozá s, illetve az é tkezé si kultú ra fejleszté se é rdeké ben. A cé l,
hogy az egé szsé ges tá plá lkozá s beé pü ljö n a gyermekek mindennapjaiba. Simon Zoltánné /Kuratórium elnöke

Három éven keresztül„Az
egész életen át tartó
tanulást” támogató
programok valósulnak meg
Az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r
Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz
é leten á t tartó tanulá s jegyé ben cım
́ mel való sıt́ meg komplex
programot Bordá nyban. Az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú projekt ö sszkö ltsé ge 40 millió forint, melyet
100%-ban tá mogatott az Euró pai Unió , az Euró pai Szociá lis
Alap é s Magyarorszá g Kormá nya. Az egé sz é leten á t tartó tanulá snak fontos eleme, hogy ö nmagunk ké pzé se nem csak az
iskolapadokban é s nem csak kü lö nbö ző bizonyı́tvá nyok
megszerzé sé vel lehetsé ges. Hasonló an fontos a kevé sbé szervezett é s szabá lyozott keretek kö zö tt, nem formá lis formá ban megszerzett tudá s, illetve a mindennapi é let, a munka é s
a tá rsadalmi interakció k sorá n megkapott informá lis ismeretek is. A pá lyá zati programcsomagunkban 3 tanulá si, ké pzé si, tudá sá tadá si forma kereté ben 9 kü lö nbö ző tematiká jú
tanulá st tá mogató programot dolgoztunk ki, melyeken tö bb
mint 100 fő vesz majd ré szt a projekt 36 hó napos idő tartama
alatt. Havi szakkö r kereté ben 12 havonta má s-má s tanulá si
programot való sıt́unk meg az olvasá sra nevelé s, az ismeretterjeszté s é s a digitá lis mé diaismeretek té makö ré ben. Mű vé -

szeti csoport kereté ben szinté n 12 havonta
kü lö nbö ző tanulá si programban vehetnek
ré szt a projektbe bekapcsoló dó k. Itt ö nismereti é s improvizá ció s, drá majá té k é s szın
́ já tszá s, valamint né ptá nc kurzuson tanulhatnak a cé lcsoport tagjai. Vé gzettsé get nem
nyú jtó tanfolyamok kereté ben szinté n é vente vá ltozó tematika kerü lt kidolgozá sra: digitá lis ıŕá studá st fejlesztő , nyelvi valamint
hagyomá nyő rző mestersé gek é s modern
techniká k tanfolyam szerepel a tervezett tevé kenysé gek kö zö tt. A programokon ré sztvevő kkel a projekt teljes ideje alatt ö sszesen 20 szakember, szakmai megvaló sıt́ó é s
mentor foglalkozik majd, tová bbá 18 meghıv́ott szakmai elő adó segıt́i az egé sz é leten
á t tartó tanulá sba való bekapcsoló dá st. A
megvaló suló programok hozzá já rulnak a
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tanulá si kompetenciá k, az anyanyelven folytatott kommuniká ció s kompetenciá k, a szociá lis é s á llampolgá ri kompetenciá k, a digitá lis kompetenciá k valamint a kulturá lis tudatossá g é s kifejező ké szsé g fejleszté shez, szolgá ljá k az attitű dformá lá st, a tanulá shoz é s a munkaerő -piaci ré szvé telhez szü ksé ges ké szsé gek elsajá tıt́á sá t. Projektü nk megvaló sıt́á sá val
inté zmé nyü nk egé sz é leten á t tartó tanulá st tá mogató szerepe erő sö dik é s haté konyan tudunk bekapcsoló dni a ké pes-

sé g- é s kompetenciafejleszté sbe. Mindez a
kulturá lis kö zszolgá ltatá sok bő vü lé sé t, a kihaszná ltsá g emelkedé sé t, a bevonzott polgá rok szá má nak emelkedé sé t vonja maga
utá n.Tová bbi informá ció ké rhető Bö rcsö k
Rolandtó l a faluhaz@bordany.hu e-mail cı-́
men vagy a +36-30/629-9371-es telefonszá mon.

A Borostyán Dalkör elmúlt éves összefoglalója
Az elmú lt é vben 22 szereplé st tudhatunk magunk
mö gö tt, mely a 15 é v viszonylatá ban á tlagosnak tekinthető . A sikeres szereplé sek é rdeké ben tettü k a
dolgunkat, a hetente tartott pró bá kon tanultuk a
kü lö nbö ző tá jegysé gek dalcsokrait, gyakoroltunk,
beszé lgettü nk, igyeltü nk egymá sra, é s idő nké nt
nó tá zgattunk is. A dalkö r fenná llá sá nak 15. é vé ben
a kö vetkező fellé pé seink voltak: má rcius 25-é n Szeged Pető i-telepen; Kultú ra napjá n (Bordá nyban);
á prilis 8-á n D.K.M.T. Ré gió s
Mű vé szeti Fesztivá lon (Bordá nyban); á prilis 29-é n Opusz-

taszeren; má jus 6-á n Mindszenten; má jus 27-é n Zá ká nyszé ken; má jus 28-á n Orgová nyon; jú nius 4-é n Pü nkö sd
Feszten (Bordá nyban), ahol
vendé gü nk volt a Né met Nemzetisé gi vegyes kar Csolnokró l; jú lius 8-á n a Bordá nyi
Borostyá n Dalkö r 13. Né pzenei Talá lkozó já n, ahol
vendé geink voltak a Szatymazi Barackvirá g, a Hó dmező vá sá rhelyi Aranykalá sz, a Mindszenti Alkony, a
Csemő i Gyö ngyvirá g Né pdalkö rö k, a Csó lyospá losi
Asszonykó rus é s az Ullé si Kirá lydinnye citerazenekar; jú lius 21-é n Kelebiá n; augusztus 13-á n Hungarikum Fesztivá lon (Szegeden); szeptember 2-á n Tisza-parti dalos talá lkozó já n (Szegedi I jú sá gi Há zban, ahol I. helyezé st é rtü nk el); szeptember 16-á n a
Borostyá n Dalkö r 15 é ves jubileumi talá lkozó já n,
ahol ré szt vettek a Mó rahalmi Parasztkó rus, a Zá ká nyszé ki Parasztkó rus, az Ullé si Estike, a Forrá skú -

ti Osziró zsa, a Zsombó i Bokré ta né pdalkö rö k; szeptember 23-á n Forrá skú ton; októ ber 15-é n Kiskundorozsmá n; októ ber 20-á n szoboravatá s é s iskolai ü nnepsé gen (Bordá nyban); októ ber 23-á n Vendé gvá ró
nyugdıj́as talá lkozó já n; októ ber 28-á n Hó dmező vá sá rhelyen; november 4-é n Ullé sen; november 11-é n
Mó rahalmon; december 9-é n Dettá n (Romá niá ban);
december 17-é n kará csonyi é nekek a Szent Istvá n té ren. Minden fellé pé sü nk nagy ö rö m é s mé g nagyobb
izgalom, mert bá rhol szereplü nk, fontos, hogy mé ltó ké ppen ké pviseljü k kö zsé gü nket
é s mé ltó ak legyü nk az elé rt
eredmé nyeinkhez. Az elmú lt
é v legemlé kezetesebb rendezvé nyei kö zé tartozik a falunapi kö zö s é neklé sü nk a
csolnokiakkal, a ké t né pzenei
talá lkozó , kü lö nö ské ppen a
szeptember 16-i, jubileumi,
amelyben megemlé keztü nk a kezdetekrő l. Szıv́esen
gondolunk a dettai szereplé sre, az iskolai szoboravatá sra, az I jú sá gi Há zban a dalostalá lkozó ra, de a
tö bbit is emlıt́hetné m. Há lá s vagyok, hogy azt tehetjü k amit szeretü nk, é nekelhetü nk, együ tt lehetü nk
é s hogy erre lehető sé g adó dik nekü nk. Szeretettel hı-́
vom é s vá rom az é nekelni szerető ket, hogy jö jjenek
hozzá nk minden csü tö rtö kö n 4 ó rakor a Faluhá zba a
pró bá kra, ahol együ tt tehetü nk azé rt, hogy a né pdalok tová bb é ljenek á ltalunk é s mi is az é neklé s á ltal.
„Mert a nép dala életet hirdet, el nem múló életet!”
/Kodá ly Zoltá n/
Illés Mária

Közös karácsonyi ünnepség az idősek klubjával
Az ISZEK-ben hagyomá nnyá vá lt, hogy advent idő szaká ban a nappali ellá tá sban ré szesü lő ellá tottaink a gondozó k segıt́sé gé vel együ tt ké szü lő dnek kará csonyra. Az ü nnep elő tti ké szü lő dé s mindig nagyon csalá dias hangulatot teremt. December 13-a dé lelő ttjé n a fenyő fa kö zö s dıśzıt́é sé vel indult a nap, mikö zben nagy sü rgé s-forgá s volt a konyhá ban, hiszen ké szü ltek a inom má kos bejglik. Dé lutá nra má r az apró ajá ndé kok
is a kará csonyfa alatt sorakoztak, minden ké szen á llt a vendé gek fogadá sá ra. A bordá nyi Schola egyhá zi gyermeké nekkar tagjai voltak fellé pő
vendé geink, akik szıv́vel lé lekkel ké szü ltek é s adtá k elő kará csonyi é nekeiket ezen a jeles esemé nyen. Elő adá suk szé p pé ldá ja volt a generá ció k kö zö tti együ ttmű kö dé snek é s szeretetnek. Az é neklé sbe bekapcsoló dtak jelenlé vő klubtagjaink is, ezá ltal kifejezé sre kerü lt az ü nnep jelentő sé ge. A mű sort kö vető en megterıt́ett asztal mellett nyıĺt lehető sé g egy kö tetlen beszé lgeté sre, együ ttlé tre.
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A bordányi könyvtár szolgáltatásai már a neten
is elérhetőek lé pé seké nt a fenti webcıḿen be a Faluhá z é s Kö nyvtá r facebook kö Kö nyvtá runk igyekszik lé pé st tar- kell jelentkezni a Corvina rendtani a technikai fejlő dé ssel é s megfelelni a kor kihıv́á sainak. A kö nyvtá r á llomá nya feldolgozá sra kerü lt a Corvina integrá lt kö nyvtá ri
rendszerben, a vonalkó dos kö lcsö nzé s bevezeté sé vel a kö nyvek
kö lcsö nzé se pontosan, gyorsan
tö rté nik, illetve az olvasó k azonosıt́á sa is a kor kö vetelmé nyeinek
megfelelve, elektronikusan megy
vé gbe. A 2016 ő szé n elő szö r tesztü zemben bevezetett integrá lt
kö nyvtá ri rendszer haszná latá val
a cé lunk az, hogy egy egysé ges
adatbá zis jö jjö n lé tre a kö nnyebb
tá jé kozó dá s é s tá jé koztatá s é rdeké ben. Ez jobb eligazodá st tesz lehető vé , segıt́ve ezzel az informá ció szerzé st ıǵy az olvasó k aká r otthonró l is megkereshetik a keresett
dokumentumot. Kö nyvtá runk online kataló gusa má r otthonró l is
elé rhető az alá bbi linken: http://
corvina.sk-szeged.hu/WebPac.
bordany/CorvinaWeb?action=ad
vancedsearchpage. Ső t nem csak
keresni lehet a kö nyvtá r á llomá nyá ban, hanem be is lehet jelentkezni az adott olvasó i ió kba, ahol
nyomon kö vethetjü k aktuá lis kö lcsö nzé seinket, meghosszabbı́thatjuk lejá rt kö nyveinket, de a
kö nyvtá rban elő jegyzett dokumentumainkat is lá thatjuk. Első

szerbe. Ezt nyitó lapon a Bejelentkezé s ikonra kattintva lehet megtenni. Az Olvasó vonalkó dja mező be a BORDAN szó t,
valamint az olvasó jegy szá má t
egybeıŕva kell beü tni (pl. BOR
DAN123). A jelszó alaphelyzetben az olvasó szü leté si dá tumá nak utolsó né gy szá mjegye (hó nap é s nap, pl. 0131)!
Vé gü l a Belé pé s gombra kell
kattintani! Az Olvasó i adatok
ikonra kattintva lehető sé g van
a kikö lcsö nzö tt dokumentumok lejá rati hatá ridejé nek online mó don való meghosszabbıt́á sá ra. Inté zmé nyü nk Kö nyvtá rhaszná lati Szabá lyzata é rtelmé ben a kö nyvek kö lcsö nzé si hatá rideje ké t alkalommal
meghosszabbıt́ható . Nem hoszszabbıt́ható meg a kikö lcsö nzö tt pé ldá ny, ha azt má s olvasó
elő jegyeztette vagy ha legalá bb
ké t lejá rt kö lcsö nzé si idejű
kö nyv van az olvasó ná l, esetleg
a kö nyvtá ri tagsá ga lejá rt, vagy
valamilyen okbó l „blokkolva”
van (korá bbi pé nztartozá s, ké sedelem, stb.) Ez utó bbi ké t
esetben lehető sé g van a kö nyvet meghosszabbı́tani telefonon (62/588-516), e-mailben
(konyvtar@bordany.hu) vagy

zö ssé gi oldalá n (https://www.face
book.com/faluhazeskonyvtar/)
kü ldö tt ü zenetben. Az rendszer
Adatok menü jé ben lá tható k az olvasó szemé lyes adatai, itt van lehető sé g e-mail cım
́ megadá sá ra, valamint a bejelentkezé shez szü ksé ges
jelszó t is itt lehet megvá ltoztatni.

Zámbó Angéla

Valaki rám köszönt
Valaki felé m né zett
Valaki felé m intett
Hó pelyhes jeges arcomon
Hó pelyhes jeges arcodon
A hideg piros foltot é get
Valaki felé m né zett
Valaki felé m intett
Valaki rá m kö szö nt
Lá bnyomodban lá bnyomaim utá n
Lá bnyomomban lá bnyomaid utá n
Egymá stó l egyre tá volabb
Valaki felé m intett
Valaki rá m kö szö nt
Valaki megé rintett
Fagyos szomorú arcomon
Fagyos szomorú arcodon
Mé labú s mosoly
Valaki rá m kö szö nt
Bordá ny, 1985. februá r 12.

2018 első felolvasóestjét tartották meg a könyvtárban
Januá r 10-é n ismé t ö sszeü lt a kö nyveket szerető tá rsasá g a kö nyvtá rban a 2018-as é v első felolvasó estjé re
egy csé sze tea é s né mi ropogtatni való tá rsasá gá ban. Vendé gü l lá thattuk Zá dori Imre bá csit, aki elszavalta
nekü nk Pető i Sá ndor - Falu vé gé n kurta kocsma... cım
́ ű versé t.
Mint elmondta, ezt a verset 80 esztendő vel ezelő tt tanulta meg,
é s az ó ta is megmaradt emlé kezeté ben, ezé rt is volt annyira
megtisztelő szá munkra, hogy mi is hallhattuk az elő adá sá ban. A
felolvasó esten ö rö mmel fogadtuk Zá dori Molná r Agoston – A
vé g kezdete cım
́ ű versé t, melybő l egy pé ldá nyt dediká lva kö nyvtá runknak adomá nyozott, amely nagy megtisztelteté s szá munkra. A vers a kö nyvtá rban megtekinthető mely a kö ltő otthoná ró l, Bordá nyró l szó l. Vendé gü l lá thattuk a kö nyvtá r „kis
utá npó tlá sá t”, a nyolc hó napos Ujhá zi Lillá t, aki é rdeklő dé ssel
kö vette a felolvasó esten elhangzó mű veket. Kö szö njü k, hogy
ilyen szé p szá mmal eljö ttek, é s megosztottá k velü nk kedvenc mű veiket. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, 2018. februá r 14-é n szerdá n, 16 ó rakor
kezdő dő felolvasó estre, hogy egy csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.
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Tudjon meg többet Bálint Mátéról, az év utánpótlás
nyire elé gedettek velem é s ez egy jobb Indiait kaptam meg első
sportolójáról
nagyon pozitıv́ visszajelzé s volt kö rben egyé niben, pá rosban meg
Az ehó napban 18. é leté vé t betö ltö tt é s Bordá nyban "Az é v utá npó tlá s sportoló já nak" vá lasztott
Bá lint Má té val ké szıt́ettü nk interjú t, aki a magyar csapat kereté ben
a tavalyi esztendő ben kijutott az
Indoné ziá ban megrendezett junior-vilá gbajnoksá gra is.

Hogyan vált a tollaslabda az
életed részévé?
Mivel é desanyá m tollaslabda edző é s mind a 3 nő vé rem tollaslabdá zott, ıǵy nekem sem maradhatott ki. Emlé kszem, ré gebben ó voda utá n né ha nő vé rem jö tt é rtem
é s együ tt mentü nk edzé sre, persze é n csak ritká n ü tö gettem, pró bá ltam megismerkedni a sporttal
é s 1. osztá lyos koromtó l kezdve já rtam minden hé ten edzé sre.
Ahol most vagyok egyesü letné l,
oda 3 é s fé l é ve igazoltam, hogy
komolyabban, minden napos edzé sekkel fejlő dhessek, mivel nagyon megtetszett ez a sport.
Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Minden tané v vé gé n, jú liusban
van egy é v vé gi ö sszegzé s é s ott
mindig elmondjá k az aktuá lis é vi
statisztiká t, zá rá ské nt pedig az
edző k á ltal kivá lasztott „é v tollaslabdá zó ja” cı́met adjá k ki, amit
2017-ben é n kaptam. Erre azé rt
vagyok bü szke annyira, mivel nekem nagyon fontos az edző im elismeré se, valamint, hogy meny6| Bordányi Napló

szá momra. Ami viszont té nyleges
verseny eredmé nyt illeti, há t nem
is tudom. Talá n Orszá gos Bajnoksá g 2. hely, Orszá gos Diá kolimpia
első hely, esetleg az, hogy kijutottam a vá logatottal a vilá gbajnoksá gra.
Milyen helyekre jutottál el ennek
a sportnak köszönhetően?
3 é s fé l é ve já rok nemzetkö zi versenyekre, ezalatt voltam má r Szlové niá ban, Szlová kiá ban, Romá niá ban, Ukrajná ban, Horvá torszá gban, Lengyelorszá gban, Csehorszá gban, Né metorszá gban, Belgiumban, Esztorszá gban, Olaszorszá gban é s Indoné ziá ban.
Milyen volt Indonéziában?
Elő szö r is nagyon hosszú utazá s
volt (29 ó ra), nem telt el olyan
gyorsan. Azonban megé rte a fá radtsá got, mivel megismerhettem a tá volabbi orszá gok, kontinensek já té kosait. Szerencsé re a
csapatmé rkő zé seken olyan orszá gokkal kerü ltü nk ö ssze, akikkel
Euró pá ban, nem lenne esé lyü nk
já tszani. Nagyon nagy é lmé ny volt
megismerni az Indoné z orszá got
é s kultú rá t. Mivel vé gig kint voltunk a vilá gbajnoksá gon, ıǵy lá thattunk nagyon szın
́ vonalas mé rkő zé seket. Csapatban nem sokon
mú lott a 10. hely, viszont egy szettel kevesebb meccset nyertü nk a
csoportban, mint a csoportelső ,
ı́gy a 27. helyé rt já tszhattunk,
amit meg is szereztü nk. Egyé ni
ré szben sajnos nem volt szerencsé m a sorsolá ssal, mivel a leg-

a ké ső bbi 3. helyezett pá rossal
kezdtü nk. A vilá gesemé nyen kö zel
70 orszá g vett ré szt.
Hallottam most érettségizel. Mik
a jövőbeli terveid?
A kö vetkező hó napokban kevesebb versenyre fogok já rni, most a
tanulá s az első . Orü lné k, ha jó é rettsé git tudné k tenni, mivel a szegedi
vidé kfejleszté si agrá rmé rnö ki szakra szeretné k menni.
A tollaslabdá t nem szeretné m abbahagyni, amıǵ bıŕom a tanulá s mellett folytatom. Elő re lá tható lag az
ő sszel lesz mé g egy korosztá lyos
Euró pa é s vilá gbajnoksá g, 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 cé lod, amié rt
mindent megteszel. Való szın
́ ű leg,
ez sok lemondá ssal já r, de sokkal
tö bbet fogsz visszakapni.

Szurkoljon Ön is a Csongrád megyei
tollaslabda diákolimpiai döntőjén
a sportcsarnokban január 28-án
A tollaslabda diá kolimpia megyei forduló ja 2018. januá r 28-á n (vasá rnap) reggel 9 ó rá tó l kerü l megrendezé sre a bordá nyi sportcsarnokban!
A versenyre 6 kü lö nbö ző korcsoportban kerü l sor, é s a győ ztesek elnyerhetik a „Csongrá d megye Diá kolimpiai bajnoka” cım
́ et. A terü leti
dö ntő re a megyei dö ntő k 1-4. helyezettjei kerü lnek. Jö jjö n el é s szurkolá sá val tá mogassa On is kedvenc já té kosait!

Segítség sérelmeiben
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

On vagy szerette sé relmet szenvedett pszichiá triai kezelé se sorá n? Nem tudja kihez forduljon, kinek mondhatja el? Ugy tű nik nincs remé ny, hogy bá rki igazsá got szolgá ltasson?
Alapıt́vá nyunk 1994
ó ta foglalkozik pszichiá triai jogsé rté sek
feltá rá sá val, az igazsá g kinyomozá sá val
é s a jogsé rtő szemé lyek felelő ssé gre voná sá val. Illetve, ha
gyermeke "tanulá si problé má ra" vagy "viselkedé si
rendellenessé g" miatt pszichiá triai szereket szed, é s
ú gy é rzi, hogy a gyermek á llapota semmit sem vá ltozott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Allampolgá ri Bizottsá g az Emberi Jogoké rt Alapıt́vá nyt. Az
alapıt́vá nytó l ingyenes tá jé koztató kiadvá ny is ké rhető a hiperaktivitá s té má já ban. Vegye fel velü nk a
kapcsolatot! Lehet tenni valamit! Allampolgá ri Bizottsá g az Emberi Jogoké rt Alapıt́vá ny
Cım
́ : 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-63
55, 06-70-330-5384. E-mail: panasz@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden informá ció t
bizalmasan kezelü nk!

Imre bácsi meteorológiai beszámolója
Zádori Imre bácsi évről évre, napról napra figyeli az időjárást, méri a csapadékmennyiséget. Év elején mindig megjelenítjük az általa mért adatokat.
„A nyilvántartást 1984 januárjától vezetem. Onnan kezdve néhány perc keresés után meg tudom állapítani, 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.”
Tavaly a legtö bb csapadé k jú niusban, a legkevesebb má rciusban hullott. Az é ves ö sszeg
41,8 mm-el volt kevesebb a 30
é ves á tlagná l é s 147,3 mm-el a
2016-os mennyisé gné l.

KEGYELMEKBEN GAZDAG ADVENTI KÉSZÜLETET ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!
Az é ves á tlaghő mé rsé klet 2016-ban é s 2017ben is 12,9 °C volt, ami
1,2 °C-al meghaladta a
30 é ves á tlagot.

A csapadé kos napok szá ma
26-al volt kevesebb, mint az
elő ző é vben.
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Friss híreink az általános iskola mindennapjaiból
Iskolá nk tanuló i az alá bbi versenyeken
mé rté k ö ssze tudá sukat tá rsaikkal. Gratulá lunk a szé p eredmé nyeikhez! 2017. november 20-á n az alsó tagozatosok mesemondó versenyé n az alá bbi eredmé nyek
szü lettek 1. osztá lyban: I. Bó dis Nikolett,
Czombos Anett, Csuka Bertold, Nó grá di
Blanka; II. Fodor Nó ra, Lippai Csenge, Makra Menyhé rt, Tatá r Panna. Felké szıt́ő taná raik Forrai Szilvia é s Avramucz-Maró ti
Katinka volt. 2. osztá lyban: I. Gá spá r Emma
Noé mi 2. a, Stadler Hanga Eszter 2. b; II.
Fü lö p-Taná cs Zoé 2. a, Makra Boldizsá r 2. a;
III. Dá niel Gergő Levente 2. a, Má rta Dominik 2. a, Gyé má nt Gergő 2. b, Petá k Hanna
2. b. Felké szıt́ő taná raik Kissné Mé szá ros
Sarolta (2. a) é s Horvá th Gabriella (2. b)
volt. 3-4. osztá lyban: I.
Ku r u c s a i B e n c e 3 . a ,
Mé szá ros Vivien 3.a; II.
Botos Bence 3.a, Frank
Hanna 3.b, Dá niel Bence
Artú r 4.o; III. Aknai
Dá vid 3.a, Szabó Eszter
3.a, Sá ndor Anna 3.b
Felké szı́tő taná raik voltak: Só lyá né Sá rkö zi Agnes, Dudá s Dá nielné , Juhá sz Gabriella.
2017. november 27-é n
iskolá nk há rom tanuló val ké pviseltette magá t
a terü leti mesemondó versenyen Ullé sen.
Stadler Hanga 2. b osztá lyos, Mé szá ros Vivien é s Kurucsai Bence 3. a osztá lyos tanuló k biztos szö vegtudá ssal, bá tor kiá llá ssal mondtá k el igen hosszú mesé iket. A zsű ri bá torıt́otta ő ket, má skor is vá llalkozzanak mesemondá sra, mert é rthető en, szé pen mesé lnek. Mıǵ a dö nté sre vá rtak, inom
kalá ccsal é s teá val vendé gelté k meg a versenyző ket. A gyerekek 4. helyezé st é rtek el
é s emlé klapot kaptak jutalmul. Stadler Hanga felké szıt́ő je Horvá th Gabriella, Mé szá ros
Vivien é s Kurucsai Bence felké szıt́ő je Só lyá né Sá rkö zi Agnes volt. A szü lő k felké szıt́ő
munká ja é s együ ttmű kö dé se is kellett ehhez a teljesıt́mé nyhez. Kö szö net é rte!
Simonyi helyesıŕá si verseny iskolai eredmé nyei 5. é vfolyamban: 1. helyezett Bó ta
Emil Benjamin é s Szabó Noé mi; 2. helyezett: Bé res Dorina, 3. helyezett: Frank Dó ra.
6. é vfolyamban 1. helyezett: Tapodi Nikolett. 7. é vfolyamban 1. helyezett Hő dö r
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Zoltá n. 8. é vfolyamban 1. helyezett: Tó th Luca. Felké szıt́ő ik:
Hegedű sné Gyuris Katalin, Hő dö r Zoltá nné , Lippai Judit
December 4-é n rendeztü k meg a Verses mesemondó versenyt az alsó tagozatosok szá má ra. 1. osztá lyban: 1. helyezett
Czombos Anett é s Nó grá di Blanka; 2. helyezett Csuka Bertold, Fodor Nó ra é s Makra Menyhé rt; 3. helyezett Tatá r Panna é s Lippai Csenge. 2. é vfolyamban: 1. helyezett Dá niel Gergő Levente (2.a), Fü lö p-Taná cs Zoé (2.a) é s Hő dö r Dá vid Zalá n (2.a); 2. helyezett Makra Boldizsá r (2.a) é s Gá spá r Emma
(2.a); 3. helyezett Stadler Hanga Eszter (2.b). 3-4. é vfolyamban: 1. Gá bor Zsombor (3.a) é s Mé szá ros Vivien (3. a); 2. helyezett Juhá sz Anna (3.a), Má rki Evelin (3. a) é s Halá szi Dá vid
(3.a); 3. helyezett Palotá s Lá szló (3.a) é s Ková cs Bernadett (4.)

1,2 milliós pályázati pénzből
kirándulhat a 7. osztály

Orö mmel tudatjuk, hogy 1 212 800 Ft-ot nyert az Adá m Jenő
Altalá nos Iskola é s Alap-

fokú Mű vé szeti Iskola
HAT-17-01-2017-01124
sorszá mú Hatá rtalanul
pá lyá zata Erdé lybe. A
kirá ndulá sra jú nius 6-8
kö zö tt kerü l sor a hetedik osztá lyosok ré szvé telé vel. A tanulmá nyi kirá ndulá s cé lja, hogy a tanuló inkban erő sö djé k a
nemzeti ö ntudat é s a hatá ron tú li magyarokkal
való együ tté rzé s. A tö rté nelmi helyszın
́ ek bejá rá sá val elevenebbé vá lnak a tanult ismeretek, é letszerű bbé a tudá s, amit megszereznek. A kö rutazá s sorá n vá rható an
a kö vetkező á llomá shelyeket tekintik meg a gyerekek: Nagyszalonta, Nagyvá rad, Kolozsvá r, Torockó , Tordai hasadé k,
Dé vai vá r, Vajdahunyad vá ra é s Má riaradna. A kirá ndulá sró l
szó ló é lmé nybeszá moló inkat a Bordá nyi Napló ban is olvashatjá k majd.

Közelgő humán verseny

Februá r 8-á n 14:00-kor a Nyelvé sz verseny iskolai forduló ja
lesz a 9. teremben.

15 millió forintnyi pályázati
pénz az egészséges étkezésre
A Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny az iskola vezető sé gé vel
egyeztetve pá lyá zatot nyú jtott be az EFOP-1.8.5-17. azonosı-́
tó szá mú Menő menzá k az iskolá kban - egé szsé ges é tkezé st
é s é letstıĺust né pszerű sıt́ő programokra. A pá lyá zattal az alapıt́vá ny 14.845.064,- Ft tá mogatá st nyert. A programok mellett az ö sszegbő l alakıt́já k ki a Dó zsa té r 1. szá m alatti 40 fő
é tkezé sé re alkalmas ebé dlő t é s tankonyhá t.

17:1-re nyertek a pedagógusok
December 18-á n dé lutá n rendeztü k meg a tornateremben az
immá r hagyomá nyos taná r-diá k labdarú gó mé rkő zé st.
A nagyon jó hangulatú mé rkő zé sen a taná rok csapata 17-1es győ zelmet aratott. A csapatok né vsora:
Taná rok: Kiss Já nos, Ocskó Zoltá n, Kiss Csaba, Retek Fló riá n,
Szilá gyi Gergely, Balogh Ferenc, Kiss-Patik Pé ter.
Diá kok: Csorba Kevin, Fodor Má rk, Horton Justin, Ilia Lá szló ,
Kalmá r Lá szló , Maró ti Rajmund, Má rta Dá niel, Mé szá ros
Gergő , Preda Adá m, Ré vé sz Má rton.
A mé rkő zé st Szabó Lajos vezette. A veresé g ellené re dıćsé ret
illeti a 8. osztá lyos tanuló kat, akik a mé rkő zé s utolsó percé ig
hő siesen kü zdö ttek. A visszavá gó t a tané v vé gé n rendezik meg.

Színházban jártak a
nagycsoportosok

Közeleg az idei iskolai farsang
Februá r 9-é n dé lutá n 14-kor kezdő dik az iskolai farsang. Sok
szeretettel vá rjuk az é rdeklő dő szü lő ket, csalá dokat! A farsang programja: 13-14-ig tombola á rusıt́á s a 11-es teremben, majd ezutá n a tornateremben. 13:30-tó l gyü lekező : a
jelmezesek az ö ltö ző kben /alsó sok a tornaterem ö ltö ző iben,
felső sö k a 12-es teremben /a tö bbiek a tornateremben. Ruhatá rnak a 13-as termet haszná ljá k. Ezt kö veti a jelmezesek
felvonulá sa, bemutatkozá sa, a zsű ri pontozá sa. Amıǵ a zsű ri
dö nté shozatalra elvonul, az iskola tá ncosai rö vid bemutató t
tartanak Bé ké si Annamá ria irá nyıt́á sá val. Eredmé nyhirdeté s, jutalmak á tadá sa a tornateremben tö rté nik. Mindenki
á tvonul az iskolá ba, ahol a folyosó n kezdő dik a suli buli. A
program az alsó s tanuló knak 17 ó rá ig tart, szü lő i felü gyelettel 18-ig, felső sö k 19:30-ig maradhatnak. A tombolá hoz, jelmezesek jutalmazá sá hoz a felajá nlá sokat februá r 9-ig szeretettel fogadjuk az iskola titká rsá gá n, naponta 7:30- 16-ig.
Mindezeké rt elő re is kö szö net az adomá nyozó knak.

Az Ovodá k Kisté rsé gi Egyesü leté nek (OKE)
szervezé sé ben a Szegedi Nemzeti Szın
́ há zban megtekinthetté k a Já nos vité z cım
́ ű elő adá st a nagycsoportosaink. A belé pő jegyeket az egyesü letnek felajá nlott szemé lyi jö vedelemadó 1 %-bó l inanszıŕoztuk. A programon ö sszesen kb. 385 gyermek é s 63 kıśé rő vett ré szt. A Pillangó é s Vuk csoportosok
szá má ra nagy é lmé nyt jelentett a kirá ndulá s. Az egyesü let, melynek 11 telepü lé s a
tagja (Asotthalom, Bordá ny, Domaszé k, Forrá skú t, Mó rahalom, Ottö mö s, Pusztamé rges, Ruzsa, Ullé s, Zá ká nyszé k, Zsombó ) rendszeresen szervez gyermekprogramokat, illetve ké pzé seket az ó vodapedagó gusoknak
é s a nevelő - oktató munká t segıt́ő knek. A gyerekek má r nagy é rdeklő dé ssel vá rjá k a kö vetkező alkalmat.

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
Bordányi Napló | 9

Válaszok a Pillér nyitvatartásának csökkentésére
Sokakat meglepetten é rt a hıŕ, hogy a bordá nyi Pillé r Takaré kszö vetkezet az idei é vtő l jelentő s mé rté kben csö kkentette nyitvatartá si idejé t. Ez ü gyben felkerestü k az illeté kes cé g ké pviselő jé t, valamint telepü lé sü nk polgá rmesteré t, hogy tisztá bban
lá thassuk, hogyan is alakult ki ez a helyzet. Első ké nt Já sz Pé tert
a takaré kszö vetkezet é rté kesıt́é si ü gyvezető jé tő l é rdeklő dtü nk.
Mi indokolta, hogy több mint a felére
kellett csökkenteni a bordányi iók nyitvatartási idejét?
Egy ió k fenntartá sa é s mű kö dteté se
rendkıv́ü l kö ltsé ges dolog. Nagyon sokba kerü l a pé nzszá llıt́á s, a jogszabá lyok
á ltal elő ıŕt informatikai rendszer kialakıt́á sa é s mű kö dteté se, az ATM ü zemelteté se, nem beszé lve a bé rkö ltsé gekrő l.
Ha egy telepü lé sen nincs olyan erő s
igé ny a takaré k szolgá ltatá sai irá nt – sem az ö nkormá nyzat,
sem a lakossá g, sem a vá llalkozó k ré szé rő l –, ami a ió k fenntartá sá nak kö ltsé geit kitermeli, akkor ott bizony el kell gondolkodni a vesztesé ges ió k sorsá ró l. Ne felejtsü k el, hogy a takaré kok is a piacró l é lnek, mű kö dé sü ket csak akkor tudjá k fenntartani, ha nyeresé gesek. A bordá nyi ió k eseté ben igyekeztü nk
olyan megoldá st talá lni, ami egyará nt jó a kö zö ssé gnek é s a takaré knak. Ezé rt dö ntö ttü nk ú gy, hogy a ió kot csö kkentett nyitva tartá s mellett fenntartjuk, ATM-et helyezü nk ki é s a ió kot is
felú jıt́juk. Talá n nem vé letlen, hogy Bordá nyban egyik má sik
banknak sincs kirendeltsé ge, csak nekü nk. Mi viszont hosszú
tá vra tervezü nk, aká r csö kkentett ü zemmó dban is maradni szeretné nk, mert megé rtjü k, hogy a telepü lé s lakossá gá nak szü ksé ge van helyben elé rhető , korszerű pé nzü gyi szolgá ltatá sokra. Ehhez viszont az is kell, hogy a bordá nyi lakosok é s a telepü lé s ö nkormá nyzata is a takaré kot vá lasszá k partnerü knek.
Ezé rt kerestü k meg tö bbszö r is a helyi ö nkormá nyzatot, hiszen
nekik is elő nyö sebb lenne itt helyben, a mi takaré kunkná l vezetni a szá mlá jukat, de egyelő re nem sikerü lt meggyő znü nk
ő ket arró l, hogy ez a kö zö ssé g é s a takaré k kö zö s é rdeke.

Más bankok is folyamatosan beszélnek arról, hogy a iókok szerepe egyre inkább csökken a digitalizáció, az internetes és mobiltelefonos 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 ió kok szá má nak csö kkené se való ban jellemző egé sz Euró pá ban é s Magyarorszá gon is. Idehaza az elmú lt é vekben volt
olyan bank, amely ió kjainak a felé t bezá rta. Az is té ny, hogy az
internetes bankolá s egyre né pszerű bb, fő leg a iatalabb korosztá lyok kö ré ben. Mi viszont – elté rő en a tö bbi banktó l – hiszü nk a szemé lyes kapcsolatokban is, valljuk, hogy fő leg vidé ken igé nylik az ü gyfelek a szemé lyes kontaktust. Azt is gondoljuk, hogy nem engedhetjü k el a kezü ket azoknak, akik nem boldogulnak a digitá lis eszkö zö kkel. Ezé rt is dö ntö ttü nk ú gy, hogy
ha csak ré szmunkaidő ben is, de nyitva maradunk Bordá nyban.
Ezzel pá rhuzamosan a digitá lis techniká kat is bevezetjü k, mert
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ezekre is egyre nö vekvő igé ny van. Igy
pró bá ljuk egyszerre megő rizni é vszá zados hagyomá nyainkat é s megfelelni a kor
gyorsan vá ltozó igé nyeinek.

Tény, hogy a takarékszövetkezetek hatalmas nagy előnye, hogy helyben elérhetők az
ügyfelek számára. Vannak-e még olyan
előnyök, szolgáltatások, ami miatt érdemes
számlát nyitni Önöknél? Várhatók technikai újítások, akciók a közeljövőben?

Az elé rhető sé g nagyon fontos a szá munkra. Ugy alakıt́ottuk ki a ió khá ló zatunkat,
hogy 20 kilomé teres kö rzetben legyen
mindig nyitva egy takaré kszö vetkezeti kirendeltsé g. Ezek a ió kok kö nnyen megkö zelıt́hető ek, é s parkolni is lehet elő ttü k.
Bordá ny eseté ben Ullé s, Zsombó , Zá ká nyszé k é s Forrá skú t is megfelel ezeknek a
felté teleknek. De a dorozsmai kirendeltsé g is kö nnyen elé rhető , aká r tö megkö zlekedé ssel is. Az elé rhető sé g mellett
ugyanolyan fontos, hogy minden korszerű szolgá ltatá st helyben tudjunk biztosı-́
tani a kö zö ssé gek szá má ra. Nincs olyan
banki termé k, ami a takaré kszö vetkezetné l ne lenne elé rhető . Ná lunk lehet biztosıt́á st kö tni, laká stakaré kpé nztá ri szá mlá t nyitni, á llampapıŕokat é s egyé b befekteté si termé keket vá sá rolni. A lakossá gi
é s vá llalkozó hitelpaletta teljes kö rű en rendelkezé sre á ll. Az MFB kamattá mogatott
hitelei, vissza nem té rıt́endő tá mogatá sai
ná lunk elé rhető ek. Digitá lis szolgá ltatá saink ugyanazok vagy hasonló ak, mint a
tö bbi piaci szereplő é . Csak mi mindezt
helyben kın
́ á ljuk.
Mi lesz a bordányi iók sorsa? Látnak-e lehetőséget a nyitvatartási idejének ismételt bővítésére, vagy inkább a csökkentés,
esetleg a bezárás a reálisabb? Mi lehet egy
esetleges bővítés feltétele?

Ha eredmé nyesen tudjuk mű kö dtetni a ió kot, akkor mi a mű kö dé s bő vıt́é se mellett vagyunk. Ehhez ké t dolog kell: egyré szt
igé ny a takaré k szolgá ltatá saira a lakossá g é s az ö nkormá nyzat oldalá ró l, má sré szt
pedig az, hogy mi magunk kivá ló munká t
vé gezzü nk, hogy a kollé gá ink felké szü ltek, udvariasak é s segıt́ő ké szek legyenek.
Ennek é rdeké ben kidolgoztunk egy komoly ké pzé si programot, aminek hatá sá t
remé nyeink szerint má r rö vid tá von is é rzik majd az ü gyfeleink.
A bankautomata kihelyezése és a iók felújítása nagyon fontos fejlesztés volt a koráb-

bi Partiscum Takarékszövetkezet életében,
ami szolgáltatásbővülést is jelentett a lakosság számára. Most egy kicsit visszalépés
érződik, veszélyben van például a bankautomata működtetése a településen?

Egy bankautomata mű kö dteté se ö nmagá ban vesztesé g egé sz Magyarorszá gon. A
bankok azé rt telepı́tenek ATM-et, mert
arra szá mıt́anak, hogy tö bb tranzakció t
tudnak lebonyolıt́ani é s a kereszté rté kesı-́
té sek ré vé n nagyobb hasznot tudnak elé rni. Mi nem tervezzü k a bordá nyi automata
ü zemelteté sé t leá llıt́ani vagy korlá tozni.
Bıźunk benne, hogy lesz kellő helyi igé ny a
ió k é s az ATM fenntartá sá ra. Ezzel szemben vannak hazai pé nzinté zetek, amelyek
nem tö ltik fel rendszeresen az automatá ikat, mert az nem é ri meg nekik a mostani
jutalé krendszerben, igaz, a leszerelé s sem.
Régóta hallani arról, hogy a kisebb településeken esetlegesen összevonnák a Takarékszövetkezeteket a Magyar Posta Hivatalaival. Lát-e erre reális esélyt?

Való ban van egy sor olyan dolog, ami egy
ilyen lé pé st tö bb telepü lé s eseté ben is indokolna. De nem tudni mé g, mit hoz a jö vő , mert itt nyilvá n nagyon sok egyé b szempontot is igyelembe kell venni.
Bordány két szomszédjához, Zsombóhoz és
Ülléshez hasonló nagyságú település. Várható-e, hogy ezeken a településeken is csökken a nyitvatartási idő?

Minden azon mú lik, mekkora a kereslet a
takaré kok szolgá ltatá sai irá nt az adott telepü lé seken. Ha egy kirendeltsé get nem
lehet haté konyan mű kö dtetni, akkor ott
vá ltoztatni kell. Epp ú gy, mint egy csalá dban: ha csö kken a szü lő k bevé tele, akkor a
csalá dnak bizony meg kell hú zni a nadrá gszıj́at. A bordá nyi nyitvatartá si idő vel együ tt Forrá skú ton is korlá toztuk a nyitva
tartá st, é pp annak é rdeké ben, hogy mindké t telepü lé sen fenn tudjuk tartani a ió kunkat. Mi nem szeretné nk ezt a sort folytatni, é ppen ellenkező leg: minden banki
szolgá ltatá st elé rhető vé teszü nk a ió kjainkban, folyamatosan fejlő dü nk é s fejlesztü nk, felú jıt́juk é s vonzó vá tesszü k a kirendeltsé geinket. Ez utó bbi Bordá nyban,
Zsombó n, Zá ká nyszé ken má r megvaló sult, Ullé sen csak ré szben, mıǵ Forrá skú ton mé g vá rat magá ra. Azt szeretné nk, ha
a lakossá g é s az ö nkormá nyzatok mindenü tt megé rtené k, hogy a ió kok fenntartá sa
é s fejleszté se kö zö s ü gyü nk é s é rdekü nk.
Köszönjük Jász Péternek kimerítő válaszait. 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 korá bbi Pillé r Takaré kszö vetkezettő l mé g a tavalyi é v vé gé n jö tt jelzé s
ezzel kapcsolatosan. Korrektek voltak,
hiszen tá jé koztattak a bekö vetkező vá ltozá sokró l. Sajná lattal vettem tudomá sul, hogy ismé t lesznek olyan napok,
amikor nem é rheti el a lakossá g a ió k
szolgá ltatá sait. Az az igazsá g, hogy korá bban is volt má r erre pé lda. Ez azt
gondolom senkinek sem jó , a legroszszabb termé szetesen azoknak a bordá nyiaknak, akik helyben vezetik a
szá mlá jukat é s bizonyos napokon nem tudjá k szemé lyesen inté zni pé nzü gyeiket. Sajnos nincs kö zvetlen rá hatá sa az ö nkormá nyzatnak vagy a polgá rmesternek erre.
Tudja-e hogy mi ennek az oka?
A tá jé koztató levé lben racionalizá ció ra hivatkozott a bank. A
korá bbi idő szakban, amikor ugyancsak szü nnapokat vezettek
be, egyeztettü nk a szö vetkezet vezető sé gé vel. Já sz Pé ter akkor
elmondta, hogy munkaerő hiá nnyal kü zdenek Bordá nyban é s
Forrá skú ton. Ha ez most is fenná ll, minden bizonnyal kihatá ssal van a nyitva tartá sukra is. Azt is elké pzelhető nek tartom,
hogy felmé rve a helyiek bankolá si szoká sait dö ntö ttek ú gy, hogy
mivel ná lunk sokkal kevesebben inté znek szemé lyesen ü gyeket, nincs szü ksé g ö t napos nyitva tartá sra.
Felmerült az is, hogy mivel az önkormányzat nem itt helyben vezeti a számláit, ez miatt sem éri meg a takarékszövetkezetnek
fenntartania a bordányi iókot. Mi erről a véleménye? Milyen
bankot szeretne az önkormányzat?
Az ö nkormá nyzat szá má ra a legfontosabb a biztonsá g, a stabilitá s, a gyors precıź ü gyinté zé s é s termé szetesen, hogy mindezé rt a lehető legkevesebbet kelljen izetnü nk. Nagyon lé nyeges az is, hogy a banki mű veleteket modern technikai há tté r
mellett, aká r asztal mö gü l tudjuk inté zni. Szá munkra az a legkedvező bb, ha munkatá rsainknak miné l kevesebbet kell szemé lyesen ü gyet inté zni, hiszen ezzel idő t, lé tszá mot tudunk
megtakarıt́ani. Egy ö nkormá nyzatnak sok szá mlá ja van, a helyi
polgá rok tö bb szá llal kö tő dnek hozzá nk. Fontos, hogy a pé nzü gyeiket is gyorsan, rugalmasan tudjá k inté zni aká r magá nszemé lyké nt, ő stermelő ké nt, vagy vá llalkozó ké nt teszik mindezt. Ehhez egy szá mukra is kö nnyen é s miné l tö bb csatorná n
keresztü l elé rhető bankra van szü ksé g. Onkormá nyzatunk tö bb
mint tıź é ve dolgozik együ tt a jelenlegi szá mlavezető bankjá val.
Azt kell mondanom, teljesen megfelelnek az elké pzelé seinknek. A jó kapcsolatokat, a megszerzett kedvezmé nyeket é s a
megszokott munkakultú rá t mindenké ppen nehé z lenne feladni.
A takaré kszö vetkezet megkeresé se nyomá n má r tö bbszö r
gondolkodtunk el a bankvá ltá son, az miatt, hogy ezzel is segıt́sü k a helyi jelenlé tü ket. Mint bá rmilyen má s szolgá ltatá s vá sá rlá sa eseté n, ebben az esetben is tö bb bank ajá nlatá t beké rtü k, hiszen kö zpé nzbő l gazdá lkodunk. A meglé vő né l nem é rkezett kedvező bb. Terveztü k tová bb versenyeztetni az ajá nlatBordányi Napló | 11

tevő ket, azonban kö zben felmerü lt, hogy hasonló an
a megyei ö nkormá nyzatokhoz, nekü nk is az Allamkincstá rná l kell majd bankolnunk. A ké pviselő testü let, igyelembe vé ve mindezt, é s a velü nk kapcsolatban á lló cé gek, magá nszemé lyek pé nzü gyi szoká sait is, ú gy dö ntö tt nem vá g bele a bankvá ltá sba, kivá rjuk a kormá ny elké pzelé seit. En is hallottam, hogy
azzal indokoljá k a szü nnapokat, hogy nem itt vezetü nk szá mlá t. A legfurcsá bb az a helyi felveté s, hogy
rá adá sul mindez az é n jó vá hagyá sommal tö rté nt. Errő l szó sincs. A nyitva tartá sá ró l, hasonló an mint minden cé g, vagy vá llalkozá s maga dö nt a takaré kszö vetkezet, azt az ö nkormá nyzatnak nem kell jó vá hagynia. A szemé lyes vé lemé nyem pedig az, hogy
miné l inká bb szű kü l a nyitva tartá s, anná l való szı-́
nű bb, hogy tö bb lesz az elé gedetlen ü gyfé l. Az elé gedetlenek keresnek egy má sik bankot, ıǵy ü gyfé lveszté ssel kell szá molni, ami tová bb csö kkenti a ió k eredmé nyessé gé t. Ez senkinek sem é rdeke. Onkormá nyzatunk minden tő le telhető t megtesz azé rt, hogy segıt́se a helyi ió k megmaradá sá t, de ő szinté n szó lva
nem gondolom, hogy a bordá nyi ió k rosszabb lenne,
mint az ü llé si vagy esetleg a zsombó i, ahol ugyancsak nem helyben vezeti az ottani ö nkormá nyzat a
szá mlá kat. Szegeden kilenc ió kja van a takaré kszö vetkezetnek. Ugy tudom, ott sem vezetnek ö nkormá nyzati szá mlá kat. Mindenhol teljes nyitvatartá ssal ü zemelnek a ió kok. Forrá skú ton a takaré k az ö nkormá nyzat szá mlavezető je, é s januá rtó l talá n ott is

jelentő sen csö kkent a nyitva tartá s ideje. Nem lá tok
tehá t ö sszefü ggé st a kettő dolog kö zö tt. Talá n tová bbra is munkaerő hiá nyró l lehet inká bb szó . Mindenké ppen é rdemes kivá rni a szö vetkezeti integrá ció vé gé t, é s a racionalizá ció t. A 3A Takaré kszö vetkezetné l lá tjá k majd a konkré t mű kö dé si é s ü gyfé l szá mokat, é s ezek alapjá n, ezek fü ggvé nyé ben hatá rozhatjá k meg az ú j cé lokat. A takaré kok egyik legnagyobb
é rté ke, hogy helyben vannak, ismerik a helyi é rté keket, a helyi kö zö ssé gek ré szé t ké pezik. En ez miatt,
mé g a szá mok ismerete né lkü l is biztos vagyok abban, hogy az ú j elké pzelé sekbe a bordá nyi ió k is beilleszkedhet a korá bban megszokott teljes nyitva tartá ssal é s szolgá ltatá skın
́ á lattal.
Nagyon szé pen kö szö njü k polgá rmester ú r gondolatait is a té má val kapcsolatban é s remé ljü k mindenki
vá laszt kapott ké rdé seire.

Álláslehetőség
Bordányi székhelyű cég
terítői munkakörbe,
heti 4 napban,
vezetői engedéllyel
és gyakorlattal rendelkező
agilis munkatársat keres hosszú távra.

Érdeklődni:
06-30/436-3795

Január havi demográfia

„S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek, várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!”
Dobos Krisztina és Csókási István

Halálozás
„Nem érdemes sírni,
az igazi könny ritka,
Mosollyal szenvedni,
ez az élet titka.”
Veres József (1945.); Kádár-Németh Ferenc (1939.)
Peták Mihály (1958.); Veres Csaba Attila (1959.);
Dombi Mihály (1942.); Tóth Zoltán (1935.); Gajdács
Géza (1969.)
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Hétfő

Magyaros
zöldborsóleves

A
1
2

Pulykacomb filé sütve

A sajtmártással, rizs

B Hentesborda, petrezselymes
Póréhagymás sertéstokány
C gombával,
tészta

Madártejleves,
habgaluska

Kedd
04.25. H

Sertésborda kukoricalisztes bundá-

A ban, burgonyapüré, házi vegyes

vaAKarfiolleves
1
jas galuskával
B Csirkemell Dubarry módra, rizibizi
Zöldséges
2 rizsleves C Carbonara penne
Szerda
04.25. H

1

Szárnyashús
erőleves

2

Magyaros
burgonyaleves

Csütörtök
04.25. H

1 Tejfölös
karalábleves
2

Sütőtökkrémleves, pirított
kolbász

Péntek
04.25. H

1

Sárgaborsógulyás

2

Frankfurtileves

Zöldbabfőzelék, sertéspörkölt,

A müzli

B Csikósborda, galuska
C Olaszos csirkemell, hasábburgonya
Sertésszelet roston, zöldborsós

A bulgur, fejes saláta

Rántott pontyfilé, hagymás

B törtburgonya, tartár
C Kakaspörkölt, tészta, vegyes vágott
A Grízes tészta
B Rakott húsos tészta
C Sültkolbász, vegyesköret

- mert mindenki ezt olvassa!

Házasságkötés

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

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

Születés

„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!”
Szikszai Mihály (Szikszai
Mihály, Kádár-Németh Katalin)

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, gyertyaszentelés
és Lourdes-i kilenced
Februá r 2-á n lesz Urunk bemutatá sá nak, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ü nnepe. Arra emlé kezü nk, hogy Szű z Má ria negyven nappal Jé zus szü leté se utá n bemutatta gyermeké t a jeruzsá lemi templomban.A szoká snak megfelelő en a szü lő k, Má ria é s Jó zsef á ldozatké nt ké t gerlicé t vagy galamb ió ká t ajá nlottak fel, é s az Urnak
szentelté k az első szü lö tt iú t. Az á ldozat fö lajá nlá sakor jelen volt Anna é s Simeon is,
aki a nemzeteket megvilá gosıt́ó vilá gossá gnak nevezte Jé zust: „Bocsásd el most,
Uram, szolgádat *szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, *akit
küldtél, az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra *csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, *mint választott néped dicsősége.” (Luká cs evangé liuma 2, 2932.) A vilá g vilá gossá gá val való talá lkozá s szimbó lumaké nt alakult ki a gyertyaszentelé s szoká sa. A gyertya – mint Jé zus Krisztus jelké pe – egyike a legré gibb szentelmé nyeknek. Má r az ó kereszté ny korban Krisztus jelké pé vé vá lt: magá t fö lemé szti, hogy má soknak szolgá lhasson. Ezen a napon 16:00 ó rakor kezdő dik a Lourdes-i kilenced imá dkozá sa a sekrestyé ben.

PIETAS

Szent Balázs ünnepe
Februá r 3. Szent Balá zs pü spö k é s vé rtanú ü nnepe. A
szombati é s vasá rnapi szentmisé ken lesz a balá zsá ldá s, amely ké t (ré gebben X, ma Y alakban ö sszekö tö tt) gyertyá val adott á ldá s torokbetegsé g é s minden
má s baj ellen.

Betegek kenetének kiszolgáltatása
Februá r 11-é n a szentmise kereté ben tö rté nik a betegek keneté nek kiszolgá ltatá sa. A betegek szentsé gé t
azok a hıv́ek (megkereszteltek) kaphatjá k, akik betegsé g vagy ö regsé g miatt nagyobb veszé lyben forognak, ha ez a veszé ly nem is kö zvetlen é letveszé ly.
Szent II. Já nos Pá l pá pa 1992-ben kezdemé nyezte,
hogy februá r 11., a Szű zanya első lourdes-i jelené sé nek napja legyen a betegek vilá gnapja. A vilá gnap cé lja, hogy „Isten egé sz né pe kellő igyelmet szenteljen a
betegeknek, segıt́se elő a szenvedé s megé rté sé t”.

Februárban kezdődik
a nagyböjt
Februá r 14. -Hamvazó szerda, szigorú bö jti nap, a
nagybö jt kezdő napja, a hú své tvasá rnaptó l visszaszá molt 40. hé tkö znap. Ezen a napon tilos hú st fogyasztani, a nap folyamá n egyszer szabad jó llakni, de megengedett 2 má sik, csö kkentett mé rté kű é tkezé s. Megtartá sa a betö ltö tt 18. é vtő l a megkezdett 60. é vig kö telező . A fő é tkezé s á thelyezhető a megszokottó l elté rő idő pontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes
é s szoptató anyá k, s akik egy é tkezé s alkalmá val csak
keveset fogyaszthatnak.
Nagybö jtben pé ntekenké nt 16 ó rá tó l vé gezzü k Szent
Istvá n templomunkban a keresztutat, ahova minden
hıv́ő tá rsunkat szeretettel vá runk.

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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
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Portugál klubfoglalkozásokat tart Ema a biip-ben
Az EVS ö nké ntesek a helyi iatalok ré szé re
hé trő l-hé tre pé ntek dé lutá nonké nt klubfoglalkozá sokat rendeznek a Bordá nyi
I jú sá gi Informá ció s Pontban, amelyrő l
Ema Galvao a kö vetkező ket nyilatkozta:
A foglalkozá sok lé nyege, hogy miné l tö bb
gyerek forduljon meg a biip-ben, mikö zben belelá thatnak a portugá l kultú rá ba é s
angol tudá sukat is kipró bá lhatjá k. A foglalkozá sok alkalmá val szeretné nk ha a gyerekek tö bbet kommuniká lná nak idegen
nyelven amely a jö vő ben hasznukra vá lhat. Tová bbi cé lja a foglalkozá snak, hogy
szó rakozzanak, jó l é rezzé k magukat de
tanuljanak is valamit a gyerekek. Az első
alkalommal League of Legends é s Just
Dance versennyel kezdtü nk, amelyben kipró bá lhattá k magukat milyenek csapatmunká ban. A versenyek vé gé n a legjobbakat csoki-é rmekkel é s oklevelekkel honorá ltunk. A kö vetkező hé ten "Csiná ld meg sajá t pizzá d" programmal kedveskedtü nk a gyerekeknek, amelyen megtanulhattá k hogyan ké szıt́sé k el sajá t pizzá jukat. Együ tt ké szıt́ettü k el a té sztá kat é s gyú rtuk ki,
majd a vé gé n kö zö sen elfogyasztottuk a ké sz é telt. A
harmadik alkalommal Kihıv́á s napjá t szerveztü nk,
ahol szó rakoztató feladatokat kellett a srá coknak
megoldaniuk. A gyerekeknek kü lö nbö ző illatokat kellett felismerniü k, valamint logikai é s ü gyessé gi feladatokon kellett pontokat szerezniü k. A legjobbakat
itt is dıj́aztuk egy-egy csokival. A legutó bbi foglalkozá son "Tudomá nyos napot" rendeztü nk, amelyen a
ré sztvevő iskolá sok megtanulhattá k hogyan ké szıt́senek gyurmá t é s é pıt́senek belő le vulká nt, amely kitö ré st szimulá l. Termé szetesen a programok alatt a
gyerekek ingyenesen tudjá k haszná lni a biip-ben lé vő
szá mıt́ó gé peket, PlayStationt vagy hallgathatnak zené t a TV-sarokban.
A kö vetkező hé tvé gé ken tová bbi kreatıv́ programokat szeretné nk rendezni, hogy mé g tö bb szó rakoztató feladat vá rja a ré sztvevő gyerekeket, szó val csatlakozzatok miné l tö bben é s é rezzé tek jó l magatokat velü nk. Szıv́esen vá runk tő letek is ö tleteket, miket szeretné tek csiná lni, mivel szeretné tek foglalkozni a kö vetkező hé tvé gé ken. Megtalá ltok minket a biip-ben
ahová ö tleteiteket behozhatjá tok. Vá runk titeket az
elkö vetkezendő alkalmakkal is, hogy együ tt tö lthessü nk né há ny vidá m ó rá t é s mindemellett Ema segıt́sé gé vel egy kis plusz angol nyelvtudá sra is szert tegyetek.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2018. február 13. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. február 23. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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Edzésben a Foliaplast-Bordány Remek kezdés
A Téli Kupán is részt vesz a csapat
Január 16-án, kedden este megtartotta
első edzését 2018-ban a FoliaplastBordány SK megyei I. osztályban szereplő 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 vezetőedzője az öltözőben elsőként ismertette a játékosoknak a hathetes felkészülési programot, a bajnoki rajtig tizenhat edzés, három edzőmérkőzés és szintén három téli kupa találkozó vár az együttes tagjaira.
Az edzőmérkőzések sorát január 17-én, szerdán az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC elleni találkozó nyitotta idegenben, ezt követően pedig
január 27-én a St. Mihály FC elleni ütközet következik, január 31-én pedig az FK Szeged vendégei lesznek K. Tóth Gyuláék. A Téli Kupában a
Móraváros, a Zsombó és a Balástya ellen meccselünk. A csapat keretében érdemi változás nem várható, egyenlőre sem érkezőről, sem pedig
távozóról nem tudunk beszámolni. A felkészülést egészen március végéig Mórahalmon végzik majd Retek Flóriánék, sőt várhatóan az első
három hazai bajnoki meccsüket is Mórahalmon, az új labdarúgó létesítményben játsszák le. A gárda az előzetes tervek szerint április 7-8-án
tér vissza Bordányba, akkor a Deszk SC-t fogják fogadni Gajdacsiék.

Kupagyőztes az U12-es csapat
Start 2018 Kupa győzelem először

Január 13-án az U12-es korosztály küzdelmeivel folytatódott a Start
2018 Kupa. A nyolccsapatos nemzetközi tornán már a csoportmérkőzések 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 játékosunk pályára tudjon lépni, meg tudja mutatni magát a szülőknek, nagyszülőknek, a hazai szurkolóknak. A döntőben „Piros” együttesünk meggyőző játékkal 3-0-ra nyert az OMTK-ULE Orosháza ellen. A bronzérmet a Szeged 2011 gárdája szerezte meg. Gratulálunk minden pályára
lépő játékosnak és a csapat edzőjének Retek Flóriánnak!
16| Bordányi Napló

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 időpontjairól! 2018. január 14-én Tiszakécskére utaztak a lányok, hogy egy emléktornán vehessenek részt. Itt szép
eredményt értek el, és a nap gólkirálynőjének Szabó Alexandrát választották 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, melyekre nagy szeretettel várjuk szurkolóinkat! Hajrá BSK! Hajrá Lányok!
Kékes-Szabó Anita

Homokhát
Félmaraton
2018. április 28-án, a Bordány
Sportkör keretein belül működő
futókör szervezésében immáron
ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Homokhát Félmaraton.
Nevezni, regisztrálni a versenyre a
bordanysk.hu weboldalon lehet egé-

szen április 18-ig. Futásra fel!

