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Tovább	folytatódik	az	iskola	és	a	sportcsarnok	felújítása									
Folytatódik	a	felújítási	munka	az	Ádám	Jenő	Általános	Iskolában	és	a	sportcsar-
nokban.	A	felújítás	a	Terület-	és	Településfejlesztési	Operatív	Program	keretében,	
az	önkormányzat	nyertes	pályázatának	köszönhetően	valósulhat	meg.	A	kivite-
lező	megkezdte	a	sportcsarnok	tetőszigetelését,	amelynek	során	a	meglévő	cserép-
tető	leszedését	követően	(képünkön)	kerül	elhelyezésre	a	hőszigetelést	is	tartal-
mazó	új	rétegrend	és	zárásként	a	tetőcserép	is.		

Szigetelik	a	sportcsarnok	tetejét

Részletek	a	2.	oldalon!

Bordány Nagyközség Önkormányzata,
az intézmények és a Bordányi Napló szerkesztősége 

nevében minden édesanyának 

boldog anyák napját
kívánunk!

„Ha	a	lehetőség	nem	kopogtat	be	hozzád,	csinálj	magadnak	egy	ajtót”	-	Milton	Berle

PÜNKÖSD
FESZT

 2018. május 17-21.

BordányA	 bordányiak	 összefogásával	
4180	kg	papıŕhulladék	és	4520	
kg	fémhulladék	gyűlt	össze.	Ez	a	
papıŕmennyiség	újabb	50	terme-
tes	fát	mentett	meg	a	kivágástól.

Részletek	a	10.	oldalon!

Papír- és fémgyűjtés
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kolbász

kupon 

A
 m

a
já

lis
 h

é
tv

é
g
é
jé

re
 t
e
ki

n
te

tt
e
l e

zú
tt

a
l 

d
e
b
re

ce
n

i k
o
lb

á
ss

za
l, 

m
u
st

á
rr

a
l, 

m
a
jo

n
é
zz

e
l, 

ke
tc

h
u
p
p
a
l é

s 
ke

n
yé

rr
e

l 
vá

rj
á
k 

a
 m

é
rk

ő
zé

sr
e
 k

ilá
to

g
a
tó

ka
t,

 
e
g
y 

m
e
n
ü
 á

ra
 a

 k
u
p
o
n
 

fe
lh

a
sz

n
á
lá

sá
va

l 4
0
0
 F

t 
h
e
ly

e
tt
 

c
s

a
k
 2

0
0
 F

t 
le

sz
! 

B
e

v
á

lt
h

a
tó

 á
p

ri
li

s
 2

8
-á

n
, 

s
zo

m
b

a
to

n
 1

7
:0

0
-1

8
:3

0
 

k
ö

zö
tt

 a
 f

o
c

ip
á

ly
á

n
. 



2	 	Bordányi	Napló											|

Tovább	folytatódik	a	felújítási	munka	az	Ádám	
Jenő	Általános	és	Alapfokú	Művészeti	Isko-
lában	 és	 a	 sportcsarnokban.	 A	 felújítás	 a	
Terület-	és	Településfejlesztési	Operatív	Prog-
ram	(TOP)	keretében,	az	önkormányzat	nyer-
tes	 pályázatának	 köszönhetően	 valósulhat	
meg.	Nagyobb	arányban	az	iskolánál,	kisebb	
arányban	 a	 sportcsarnoknál	 okoznak	 gon-
dot	a	régi,	sajnos	rossz	állapotú	cserepek.	A	
vélhetően	az	akkori	gyártás	során	nem	meg-
felelően	tömörített	vagy	kiégetett	cserepek	
ugyanis	morzsolódnak,	már	nem	lehet	újra	
felhasználni	őket.	Összességében	közel	har-
minc	százaléknyi	régi	cserepet	kell	majd	új-
ra	cserélni.	Az	új	cserép	árát	az	önkormány-
zatnak	saját	forrásból	kell	kigazdálkodnia	ami	
tovább	feszíti	az	idei	költségvetést.

Folytatódik	az	iskola	és	a	sportcsarnok	felújítása	
Mint	arról	már	korábban	is	beszámoltunk,	sikeres	pályázatnak	
köszönhetően	az	iskolában	és	a	sportcsarnokban	a	nyílászárók	
cseréje	 valósulhat	meg:	 korszerű	műanyag	nyílászárókra	 cse-
rélik	az	épületek	ajtóit,	ablakait.	Sor	kerül	a	homlokzati	hőszige-
telésekre,	valamint	a	magastető	hőszigetelésére	is.	A	pályázat-
nak	köszönhetően	valósulhat	meg	a	kazánház	és	a	hőközpont	
felújítása,	az	épületegyüttesbe	korszerű	kondenzációs	kazánok	be-
építésére	kerül	sor,	valamint	a	megnövekedett	energiaigények	
kielégítésére	 további,	 összesen	20	kWp	 teljesítményű	napele-
mes	rendszert	is	telepítenek.	A	TOP	forrásból	finanszírozott	be-
ruházás	várhatóan	júniusban	fejeződik	be,	de	ez	nem	jelenti	azt,	
hogy	teljesen	leáll	a	felújítás,	ugyanis	egy	másik	pályázatból	a	
sportcsarnok	belső	terének	felújítását	valósítja	meg	az	önkor-
mányzat.	Többek	közt	a	vizesblokkok	felújítása	mellett	a	játéktér	
padlójának	és	világításának	felújítására	is	sor	kerül	szeptembe-
rig.	Így	már	ez	év	végétől	mindenki	jó	megvilágítás	mellett	spor-
tolhat	és	szúrkolhat	kedvenc	csapatának.

Jól	indult	a	hét,	hiszen	hétfőn	reggel	felvonult	a	kivitelező	az	Apraja-falva	Óvoda	és	Bölcsőde	Benke	Gedeon	
utcai	területére,	hogy	megkezdje	a	munkát.	December	végéig	kell,	hogy	elkészüljenek	a	két	új	csoportszobá-
val	és	a	bölcsőde	konyha	bővítésével.	Korábban	örömmel	számoltunk	be	arról,	hogy	az	önkormányzat	si-
keres	pályázatának	köszönhe-
tően	150	millió	forintos	költ-
ségvetésből	 tudja	majd	meg-
valósítani	a	fejlesztést:	két	cso-
portszoba	 építése,	 bölcsődei	
konyha	 bővítése,	 valamint	
konyha-technikai	 eszközök	
beszerzése,	 a	 csoportszobai	
bútorok	megvásárlása,	és	ma-
ga	a	tervezés,	engedélyezteté-
si	 eljárás	és	a	kötelező	kom-
munikáció	valósulhat	meg	eb-
ből	a	pénzből.
A	 közbeszerzési	 eljáráson	 a	
legkedvezőbb	 ajánlatot	 tevő	
kivitelezővel,	a	Norbo-Ép	Kft.	
ügyvezetőjével	 a	 szerződést	
április	 19-én	 írta	 alá	 Tanács	
Gábor	 polgármester,	 aki	 el-
mondta,	hogy	a	legkedvezőbb	ajánlattevő	is	jelentősebb	ajánlatot	adott,	mint	ami	a	két	évvel	ezelőtt	megírt	
pályázatban	szerepelt,	azonban	a	képviselő-testület	kiemelt	beruházásnak	minősítette	az	óvoda	 fejlesz-
tését,	ezért	minden	megtakarítást	a	beruházás	mellé	rendelte,	hogy	a	bővítés	még	az	idén	megvalósulhas-
son.	Az	önkormányzat	kérte	a	Kormány	segítségét	is,	a	napokban	kapott	visszajelzések	szerint	az	ügy	a	Nem-
zetgazdasági	Minisztérium	asztalára	került.	A	polgármester	bízik	az	állam	segítségében,	hiszen	az	óvoda-	és	
bölcsődefejlesztés	egy	kiemelt	kormányzati	cél	is.	
Az	már	most	látszik,	hogy	az	óvoda	nagycsoportosai	idén	szeptemberben	még	az	iskolaépületben	kell,	hogy	
megkezdjék	a	nevelési	évet,	és	 leghamarabb	a	 jövő	év	elején	 tudják	majd	birtokba	venni	az	új	csoport-
szobáikat.	Kárpótlásul	viszont	az	ez	évi	Falunapok	nyitányaként	egy	műfüves	ovi-sportpályával	bővül	az	
óvodaudvar,	így	a	gyerekek	a	foci	mellett	a	kézilabdát,	a	kosárlabdát,	a	tollaslabdát	valamint	más	csapat-
sportokat	is	kipróbálhatnak.	A	fejlesztés	elősegíti	a	gyerekek	sport	iránti	elkötelezettségét.

Hétfőn	már	meg	is	kezdődött	az	óvoda	bővítése	
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Idén	második	alkalommal	rendeztek	versmaratont
A� prilis	11-ére	 virradóra	 a	 tavalyi	 évhez	hasonló	
meglepetésre	 ébredhettek	 a	 munkába,	 iskolába	
igyekvő	bordányiak.	A	költészet	napját	megelőző	
este	a	Bordányi	Amatőr	Szıńjátszó	Kör	tagjai	zseb-
lámpákkal	és	krétával	felszerelkezve	találkoztak	a	
Szent	István	téren,	hogy	a	község	forgalmasabb	he-
lyeire	néhány	verssort	idézhessenek.	Az	idén	évfor-
dulós	költők	közül	a	130	éve	született	Füst	Milán,	a	
35	éve	elhunyt	Illyés	Gyula	 és	a	95	éve	született	
Kormos	István	sorait	olvashatták	a	falu	közterein	
azok,	akiket	egy	pillanatra	megállıt́ ott	a	hétközna-
pi	igyekvésben	a	járdára	ıŕt	költészet.
A	baszkos	krétázók	nem	titkolt	célja	volt	az	akci-
óval,	hogy	minél	 több	 lakost	bıŕjanak	szavalásra	
ezen	különleges	meghıv́ók	segıt́ségével,	melyeket	szinte	lehetetlen	volt	elkerülni:	iskola,	óvoda,	orvosi	ren-
delő,	hivatalok,	boltok,	játszótér,	templom	–	mindent	elárasztottak	a	versek	József	Attila	születésnapján.
A	délutáni	szavalókat	a	gyönyörű	tavaszi	idő	mellett	barátságos	dobogó	és	hangulatos	zene	fogadta	a	Szent	
István	téri	parkban.	A	szıńjátszó	kör	külön	örömére	szolgált,	hogy	a	BASZK	utánpótlás	csapatának	gyerekei	
szép	számmal	képviselték	magukat	a	rendezvényen,	és	megjelent	a	könyvtári	olvasókör	is.	Néhányan	tavaly-
ról	voltak	ismerősek,	mıǵ	voltak	akik	idén	látogattak	ki	először	szavalni	a	parkba.	Az	évfordulós	költők	sorait	
saját	költemények,	vagy	épp	más	költőktől	származó,	a	szavalók	szıv́ében	különleges	helyet	foglaló	versek	
szıńesıt́ették.	A	kis	dobogó	nagy	érzelmek	szıńhelyévé	vált	a	fakadó	lombok	alatt	a	tavaszi	parkban.
A	szervezők	nagy	örömére	az	iskola	elé	ıŕt	verssorok	másnapra	gombamód	szaporodni	látszottak.
A	Bordányi	Amatőr	Szıńjátszó	Kör	mindenkinek	köszöni	a	részvételt!

Március	22-én	állampolgársági	esküt	tett	Zádori-Benedek	
Anna	Mária.	Az	ünnepélyes	eskütételre	családjával	 érke-
zett	a	Faluház	dıśztermébe,	ahol	Tanács	Gábor	polgármes-
ter	és	Gyémánt	E� va	anyakönyvvezető	előtt	tett	esküt,	ame-
lyet	 egy	 közös	 koccintás	 követett.	 A	 családnak	 emlékül	
még	egy	közös	családi	fotó	is	készült.	Gratulálunk	nekik!

Állampolgársági	eskütétel

Az	interneten	álhír	terjed	a	lakossági	energetikai	
beruházások	kapcsán
Hetek	óta	álhıŕ	terjed	olyan	hiteltelen	interne-
tes	oldalakon	és	közösségi	média	pro�ilokon,	
melyek	sem	impresszummal,	sem	kapcsolati	
információval	nem	rendelkeznek.	A	hıŕeket	a	
fecebookon	megosztók	lakossági	energetikai	
támogatások	kapcsán	közölnek	jó	hıŕt,	amely	
szerint	vissza	nem	térıt́endő	támogatáshoz	jut-
hatnak	a	magyar	családok.	A	Magyar	Energia-
hatékonysági	Intézet	elhatárolódik	a	tartalom-
tól	és	azt	javasolja	mindenkinek,	hogy	ellenő-
rizze	 az	 információ	 forrását,	mielőtt	 tovább	
terjeszti	a	hıŕt.
Hosszabb	idő	óta	újra	és	újra	használják	külön-
böző,	hiteltelen	portálok	saját	tartalmuk	olva-
sottságának	 növelése	 érdekében	 azt	 a	 hıŕt,	
mely	szerint	lakossági	korszerűsıt́ési	támoga-
tást	lehetne	igényelni.
A	hıŕ	alapjaként	a	Hazai	Hatékonyság	program-
csomagot	jelölik	meg.
A	Magyar	Energiahatékonysági	 Intézet	elha-
tárolódik	a	hıŕ	terjesztőitől,	és	felhıv́ja	a	�igyel-
met	arra,	hogy	ez	egy	álhıŕ.
A	hıŕt	terjesztő	internetes	oldalak	és	közössé-
gi	pro�ilok	tudatosan	ferdıt́ik	el	az	eredeti	in-
formációt	saját	olvasottságuk	és	népszerűségük	

növelése	érdekében.	Kérjük	jelentsék	az	illetékes	hatósá-
goknak	mind	az	álhıŕt	terjesztő	portálokat,	mind	a	közös-
ségi	oldalak	pro�iljait,	ezzel	is	elősegıt́ve,	hogy	kiszűrhes-
sék	ezen	oldalak	megtévesztő	hıŕeit.



Születés

Dudás	Iván(Dudás	Imre	és	Szekeres	
Hajnalka)

Április	havi	demográfia

Kiss-Patik	József	(1938.)
Jójárt	Szilveszterné	Sánta	Jolán	(1935.)

„Lelked	remélem	békére	talált,	
S	Te	már	a	mennyekből	vigyázol	Ránk!	
Soha	nem	felejtünk,	szívünkben	szeretünk,	
S	örökkön-örökké	emlékezünk	Rád!	”

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

Halálozás

Sárgazsák	elszállıt́ásának	időpontjai:
május	8.;	május	22.;

Zöldhulladék	elszállıt́ásának	időpontjai:
május	15.;	május	29.

2018. május	9-én,	szerdán	16	órai	kezdettel	a	Faluház		
Községi	 Könyvtárában	 felolvasóestet	 szervezünk.	
Kérjük,	hozza	magával	kedvenc	versét,	vagy	prózarész-
letét,	melyet	felolvashat,	vagy	elmondhat.	Várunk	sze-
retettel	 minden	 irodalmat	 kedvelő	 kedves	 bordányit,	
felolvasóként	 és	 hallgatóként	 is,	 hogy	 egy	 csésze	 tea	
mellett	eltölthessünk	egy	kellemes	estét.

Könyvtári	felolvasóest	

Sápadt	felleg-tengerbe	fúl	a	nap,
barna	homály	ölén	aláhull.
Ráncol	a	vıź	nyűtt	gondolám	köré,
mélyén	az	ősz-rozsda		megfakul.
Hollószárnyaival	édes-puhán	betakar,
a	bársony	égre	ében	boltot	fest,
kék	zománc-testű		tó	vizében
mossa	hűvös	lábát	az	est.

Vétkek	csıŕáznak	keblemben,
időtlen	vıźiók	hűlnek	s	lilulnak-
a	halványuló	ismeretlenben
tátongó	kozmosszá	fakulnak.
Felnyitott	mellkasom	áldott	tér,
E� let-fény	öleli	szıv́emet.
O� s-végzet	vibrál	ott	és	bıb́or	vér,
megtörni	sodrát	nem	lehet.
Léket	ütök	fejemen:nyugtalan	álom-
kép	táguló	sóhaja	alatt,
az	E� rtelem	ős-tiszta	fényét
agyvelőmbe	égeti	a	lázas	gondolat.

A	fonnyadó	estet	Auróra	pirosra	marja,
csónakom	ring,	a	vıź		csendes	képzelet,
el-el	kapja	epedő-szende	ajka
a	hajnali	bronzképű	felleget.

Kikötött	gondolám,	hunyorog	a	hajnal,
pillog	a	fény,	billeg	meztelen.
Forog	az	élet,	pörögnek	az	évek,
pörög	az	élet,	forognak	az	évek	szüntelen.
Távolba	libbennek	a	kéklelkű	ködök,
párálló	illatokban	csüng	a	hajnal-zaj,
a	Teremtett	Tűz	lángra	lobban	a	tó	fölött
megreped,	szertehull	a	csillagraj.

A	Lüktető	E� let	boldog	kincseit	őrzöm,
még	melenget	az	O� rök	Isten-fény-
de	majd	egy	köd-fátyolos,		hűvös	őszön
elfújja	lángját	a	zord	szivű	éj.

Bordány,	2017		augusztus	6	-	szeptember	11

Zádori-Molnár	 Ágoston	 a	 Holnap	Magazin	 pá-
lyázatán	a	fenti	versével	első	lett,	illetve	március	
költője	 lett	 a	 Kárpát-medencében	 havonta	
megjelenő	irodalmi	lapban.

Nőgyógyászati	rákszűrés
ultrahang	vizsgálattal
Szűrés	a	Védőnői	Szolgálatnál	május	15-én	és	29-én	dél-
után	14-18	óráig.	A	vizsgálatot	Dr.	Kajtár	István	végzi,	
amelynek	 költsége	 3000	 Ft.	 Az	 ultrahangos	 vizsgálat	
mellett	cytológiai	kenet	és	hurok	levételt,	felhelye-zést,	
gyógyszer	ıŕatást	 is	végez	és	bármilyen	nőgyógyászati	
panasszal	lehet	fordulni	a	szakemberhez.	Ha	még	nem	
telt	le	az	egy	év	az	előző	vizsgálattól	számıt́va	és	panasza	
van,	az	sem	akadály.	Várjuk	a	helyi	és	a	környező	telepü-
lések	lakóit	is.	Időpont	egyeztetés	és	bejelentkezés	sze-
mélyesen	a	Védőnői	Szolgálatnál,	vagy	telefonon	a	 	62/	
288-678	és	a	30/3381-647	(Balláné	Adorján	Judit)	 és	
30/1979-135	(Tóth	Enikő)	számokon.
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Gondolatok	a	gondolán...



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

Csoportunk	tevékenysége	jellemzően	a	nehéz	anya-
gi	körülmények	között	 élők	 és	a	több	gyermekes	
családok	támogatása.	Tartós	élelmiszerrel,	beisko-
lázási	támogatással,	rendkıv́üli	segéllyel	több	csa-
ládot	segıt́ettünk	és	segıt́ünk	rendszeresen.	Kará-
csony	előtt	20	családot	látogattunk	meg,	a	húsvéti	
élelmiszergyűjtés	 eredményeként	 157	 kg	 tartós	
élelmiszer	gyűlt	össze,	ıǵy	15	családnak	tudtuk	szeb-
bé	tenni	az	ünnepet.
Használt	bútorokat	és	háztartási	gépeket,	felszere-
léseket	4	családhoz	juttattunk	el.	Továbbra	is	igény	
lenne	mosógépre,	gáztűzhelyre	 és	hűtőszekrény-
re.	Raktár	hiányában	a	felajánlott	bútorok	és	az	igé-
nyek	koordinálását	tudjuk	vállalni.
Az	Egyházmegyei	Karitász	pelenkatámogatás	akci-
ója	keretében	két	kisgyermek	kapott	fél	évre	ele-
gendő	pelenkát.
Az	idén	első	alkalommal	tervezünk	iskolatáska-ak-
ciót.	A	még	jó	állapotú,	de	kicserélésre	szánt	iskola-
táskákat	szeretnénk	begyűjteni,	amit	az	új	tanév-
kezdés	előtt	az	igénylők	megkaphatnak	majd.
Felajánlásaikat	várjuk	a	06/30-621	63	75	telefon-
számon/Jenei	Györgyné/
Köszönjük	mindazoknak,	akik	már	eddig	is	segıt́et-
tek	 anyagi	 támogatással,	 felajánlásokkal,	munká-
jukkal.
	 	 					A	bordányi	karitász	csoport	tagjai

Március	23	-25.	között	rendezték	meg	a	Tollaslabda	
Diákolimpia	döntőjét	Kiskunfélegyházán.	A	bordányi	
tollaslabdázók	 összesen	tizenhárom	fővel	képvisel-
ték	magukat	az	országos	döntőn,	ahol	az	elmúlt	évek-
hez	hasonlóan	ismét	nagyon	szépen	szerepeltek!
Nagy	öröm,	hogy	az	I.	korcsoportos	Sándor	Anna	Diá-
kolimpiai	Bajnoki	cıḿet	szerzett	kategóriájában!	Ba-
kacsi	Nikolett	az	V.	korcsoportban	ezüstérmes	lett.	Az	
"A"	 kategóriában	 a	 III.	 korcsoportos	 Dudás	 Nelli	
bronzéremmel	gazdagodott,	mıǵ	 a	 II.	 korcsoportos	
Nógrádi	Gergő	a	dobogó	második	fokára	állhatott	fel.	
Gratulálunk	minden	bordányi	versenyzőnek,	hiszen	
szép	teljesıt́ ményükkel	településünk	jó	hıŕét	tovább	
erősıt́ették!	 Külön	 köszönet	 Bálint	 Lászlónénak	 és	
Bálint	 Rebekának,	 hogy	 felkészı́tő	 munkájuknak	
köszönhetően	 évről-évre	 remek	 eredményekkel	
zárják	a	különböző	versenyeket	tollasozóink!
Ugyancsak	nekik	köszönhetjük	 az	 április	6-tól	 7-ig	
megrendezett	24	órás	VI.	Tollas	Maratont.	A	környék	
településeiről	is	sokan	érkeztek,	viszont	a	résztvevők	
többsége	bordányi	volt.	A	mérleg:	2016-ban	269,	2017-
ben	352,	mıǵ	 ebben	az	 évben	317	résztvevő	 jelent	
meg.

Tollaslabda	Diákolimpia
-	Sándor	Anna	bajnok	lett
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Zöldborsóleves
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Sertéspörkölt	tarhonyával,	vegyes	
vágott

Hentes	borda	petrezselymes	
burgonyával

C

B

C
Tejfölös	
burgonya-
leves

Rántott	sajt	rizzsel,	tartármártás
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Babgulyás	
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Grízes	metélt
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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burgonyával,	cékla
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sütemény

Kedd
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Karitász	csoport	hírei
Segítik	a	nagycsaládosokat
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Hegedűsné	Gyuris	Katalin	volt.	7.	osztályban	Gábor	Zalán	első	
helyen,	Nagy	Beáta	és	Heintz	Petra	holt	versenyben	második	
helyen	végeztek.	Felkészıt́ette	 őket	Lippai	 Judit	 tanárnő.	8.	
osztályban	Lippai	Fanni	első,	Frányó	Hajnalka	és	Csillag	A� g-
nes	második	helyen	végeztek.	Felkészıt́ette	őket	Hegedűsné	
Gyuris	Katalin.
Helyesírási	verseny
Március	26-án	Ruzsán	rendezték	meg	az	alsó	tagozatosok	he-
lyesıŕási	versenyét.	Iskolánkat	Budai	Attila	(2.a),	Gyuris	Dori-
na	 (2.a),	Béres	Regina	 (3.a),	Palotás	László	A� bel	 (3.a),	Tari	
Lenke	(4.o)	és	Bálint	Kálmán	(4.o)	képviselték.	Mindannyian	
ügyesen,	szépen	szerepeltek,	közülük	Tari	Lenke	jutott	tovább	
a	megyei	helyesıŕási	versenyre,	melyet	Mórahalmon	rendez-
tek	meg	április	21-én.
„Testünk	a	Csoda”	interaktív	kiállítás	Üllésen
A� prilis	4-5-6-án	az	üllési	Déryné	Kulturális	Központban	járt	
iskolánk	minden	osztálya.	A	vándorkiállıt́ áson	tudományos	
játékokat	és	prezentációkat	próbálhattak	ki	a	gyerekek.	Továb-
bi	információk	és	képek	az	iskola	honlapján	találhatóak	meg.
Matematika	verseny
A� prilis	10-én	rendezték	Csólyospáloson	a	területi	matemati-
ka	versenyt.	Iskolánkból	6	tanuló	vett	részt:	Dobó	Noel,	Joó	
Nóra	Anna	(2.b),	Tari	András	(3.a),	Sándor	Anna	(3.b),	Tari	
Lenke,	Bálint	Kálmán	(4.o).	 tanulók	 álltak	helyt	derekasan.	
Bálint	Kálmán	dicséretesen	szerepelt	a	feladatok	megoldásá-
ban,	ıǵy	ő	képviselheti	iskolánkat	a	megyei	versenyen.
Iskolánk	31	versenyzője	vett	 részt	a	megyei	Tudásbaj-
nokságon	Makón	

A	Bendegúz	Tudásbajnokság	országos	versenye	nagyon	nép-
szerű	iskolánk	tanulói	körében.	A	tanév	elejétől	öt	ıŕásos	fela-
datsor	sikeres	megoldása	után,	31	általános	iskolás	vett	részt	
április	13-án,	Makón	a	megyei	fordulón.	A	gyerekek	nagy	iz-
galommal	készültek	a	megmérettetésre.	Az	eredményeket	né-
hány	hét	múlva	teszik	közzé.
Fontos	Sándor	emlékverseny	Üllésen
A	bordányi	népi	énekesek	és	citerások	részt	vettek	a	már	ha-
gyományosan	megrendezett	Fontos	Sándor	Emléknapon	áp-
rilis	13-án.	A	versenyen	népzenészeink	szóló	népi	ének	és	né-
pi	kamarában	indultak.	Népi	énekeseink:	Juhász	Anna	3.	osz-
tályos	tanuló	az	első	korcsoportban	első,	Sárközi	Szimonetta	
5.b.	osztályos	tanuló	a	második	korcsoportban	első,	valamint	
Tóth	Cintia	5.b.	osztályos	 tanuló	a	második	korcsoportban	
második	helyezést	értek	el.	Népi	kamara	kategóriában	a	Vad-
gesztenye	Citerazenekar	vett	részt,	tagjai:	Kiss	Vanessza,	Gá-
bor	Zalán	és	Deme	Mihály,	első	helyezéssel	tértek	haza.	A	két	
kategória	növendékeinek	felkészıt́ő	tanára	Kiss	Csillag	Anna	
tanárnő	volt.	Csendélet	festés	kategóriaban	első	helyezett	Frá-

nyó	Hajnalka	8.,	mıǵ	a	második	helyen	He-
intz	Petra	7.	osztályos	tanuló	végzett.	Mese-
illusztráció	 kategóriában	 Szabó	 E� dua	 2.	 a	
osztályos	diák	különdıj́ban	részesült.	Felké-
szıt́ette	őket	Sándor	Mónika	tanárnő.	Czom-
bos	Lara	altfurulya	szólóhangszer	kategóri-
ában,	második	korcsoportban	negyedik	he-
lyezést	ért	el.	Felkészıt́ő	tanára	Hampel	Zsu-
zsa,	mıǵ	zongorán	kıśérte	Bodoláné	Szabó	
Emıĺia.	
Parafrázis	országos	rajzverseny
Az	egri	Eszterházy	Károly	Egyetem	Parafrá-
zis	cıḿű	országos	rajzversenyének	döntő-
jébe	Béres	Regina	3.	osztályos	tanulónk	ke-
rült	be.	A	verseny	2018.	04.	13-14-én	Eger-
ben	került	megrendezésre.	Felkészıt́ő	taná-
ra	Sándor	Mónika	volt.
Kazinczy-verseny
A� prilis	11-én	rendezték	meg	Mórahalmon	a	
Szép	kiejtés	Kazinczy-verseny	megyei	for-
dulóját	 alsósok	 számára,	 ahol	 iskolánkat	
Juhász	Anna	(3.a)	képviselte.	Felkészıt́ő	ta-
nára	Sólyáné	Sárközi	A� gnes	volt.
Hívogató	szegedi	Egyetemi	Tavasz
A� prilis	11-én	Szegeden	a	Dugonics	téren	már	
várt	 az	 Arany-busz,	mely	 tavaly	 tavasszal	
indult	 el	 a	 Kárpát-medence	 városaiba,	 a	
költő	 születésének	200.	 évfordulója	alkal-
mából.
A	 Toldi-illusztrációkkal	 és	 idézetekkel	 dı-́
szıt́ett	jármű	a	Pető�i	Irodalmi	Múzeum	tár-
gyi	és	interaktıv́	kép-	és	hanganyagából,	va-
lamint	a	költő	verseiből,	s	az	őt	méltató	iro-
dalomtörténeti	idézetekből	álló	mozgókiál-
lıt́ását	hozta	el	az	alföldi	városba.	Láthattuk	
Arany	tanár	úr	kalapját	és	pipáját,	tányérját	
és	poharát,	valamint	a	ládáját	is,	melyben	a	
ruháit	tartotta.	A	gyerekek	megemelhették	
a	petrencés	rudat	is,	mellyel	ha	nem	is	Buda	
felé,	de	a	Kárász	utca	irányába	mutathatták	
az	utat.
Kollégáimmal,	Lippai	Judit	és	Hődör	Zoltán-
né	 tanárnőkkel	 nagyon	 örültünk,	 hogy	 a	
múzeum	 által	 felajánlott	 25-26	 fős	 ingye-
nes	keretlétszámot	pillanatok	alatt	sikerült	
feltöltenünk.	Az	 is	boldogsággal	 töltött	 el,	
hogy	tanıt́ványainkat	úgy	kellett	lecsalogat-
nunk	a	buszról,	mert	mély	érdeklődéssel	ját-
szották	az	interaktıv́	kvıźjátékot,	s	huncut	
mosollyal	 és	 kacajjal	 hallgatták	 az	 idegen	
anyanyelvűek	által	elszavalt	Aranyverseket.
Kellemes	 tavaszi	 időben	 és	 hangulatban,	
méltó	 módon	 tiszteleghettünk	 a	 magyar	
költészet	napján	a	poéta,	Arany	János	előtt.
	 	 							Hegedűsné	Gyuris	Katalin
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Apraja-falva	középső-	és	nagycsoportosai	ellátogattak

E� lménydús	kiránduláson	vettünk	részt,	mely-
nek	 helyszı́ne	 Mórahalmon	 a	 Móradombi	
Sportcsarnok	volt.	Játékos	tanulás	a	szelektıv́	
hulladékgyűjtésről	volt	a	fő	témája	a	kiállıt́ ás-
nak,	a	játszóház	társas	feladatainak.	A	kaland	
már	a	busszal	való	utazással	kezdődött.	Kö-
zépsőseink	 közül	 volt	 olyan	 kispajtás,	 aki	
még	sohasem	utazott	autóbuszon.	Az	óvóné-
nik,	pajtások	buzdıt́ása,	jó	kedve	hamar	meg-
nyugtatta,	ıǵy	élvezte	az	utazást.	Környezeti	
nevelési	 élménypedagógiai	 célzata	 volt	 a	
programnak,	mely	során	játékos	és	szórakoz-
tató	formában	ismertette	és	hıv́ta	fel	a	�igyel-
met	a	környezetünk	tudatos	védelmére.	Ren-
geteg	 gyerek	 volt	 jelen	 a	 sportcsarnokban,	
sok	volt	az	iskolás	is.	O� vodásaink	az	első	megszeppenés	után	hamar	feloldódtak,	s	nagy	érdeklődéssel	�igyel-
ték,	majd	vettek	részt	a	feladatokkal	tűzdelt	játékokban.	Gondolkodást,	ügyességet	fejlesztő	témák	voltak,	
melyek	a	gyerekek	eddigi	tapasztalataira,	ismereteire	épültek,	ugyanakkor	játékos	formában	bővıt́ette,	tuda-
tosıt́otta	azokat.	Nagyon	élvezték	a	Hulladék	horgász,	Hulladék	labirintus	játékokat,	melyek	az	ügyességük-

re,	meg�igyelőképességükre	támaszkodott.	A	"tóból"	
a	különböző	hulladékokat	kellett	kihorgászni	a	halak	
védelmében.	Aktıv́,	lelkes	kis	horgászaink	nagy	buz-
galommal	"mentették"	a	halakat.	A	labirintus	játék-
ban	a	nagycsoportosok	voltak	az	 ügyesebbek,	de	a	
középsősök	is	mindent	megtettek	a	siker	érdekében.	
A	mozgásos	 ügyességi	 játékok,	 ugróiskola	 aratta	 a	
legnagyobb	sikert	óvodásainknál.	A	teljesség	igénye	
nélkül	emlıt́ettem	a	programból	a	játékokat,	hiszen	a	
délelőtt	 folyamán	 ennél	 jóval	 több	 játékos	 feladat-
megoldásban	vettek	részt	a	gyerekek.	Az	Iszkiri	gye-
rekzenekar	előadása	zárta	a	mozgalmas	programot.	

A	gyerekek	által	is	ismert	dalok	voltak	a	repertoárjukban.	Nem	maradt	el	a	gyerekek	közreműködtetése,	
megtáncoltatása.	Persze,	lelkesen	szerepelt	minden	kispajtás.	A	műsor	után	élményekkel	telve,	kibővült	is-
meretekkel,	kellemes	fáradtsággal	vettünk	búcsút	a	szervezőktől,	akik	mindvégig	kedvesen	kalauzoltak	ben-
nünket.	Bıźunk	benne,	hogy	a	jövőben	is	szerveznek	hasonló	programot,	mely	környezettudatos	nevelésün-
ket	segıt́i	a	maga	játékos	formájában,	 és	a	gyerekek	is	hasznos	tapasztalatokkal,	 élményekkel	gazdagod-
hatnak.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Macsek	Istvánné

Mórahalomra

Friss	híreink	az	általános	iskola	mindennapjaiból	
Nyelvész	verseny
Március	23-án	az	Arany	János	A� ltalános	Iskolában	került	megrendezésre	a	Nyelvész-verseny	második	fordu-
lója.	A	megyei	döntőn	iskolánk	hat	tanulója	vehetett	részt:	Palotás	László	2.	a.	(felkészıt́ő	tanára	Sólyáné	Sár-
közi	A� gnes),	Hődör	Zoltán	7.o.,	Heintz	Petra	7.o.	(felkészıt́ő	tanáruk	Lippai	Judit),	Lippai	Fanni	8.o.,	Lajkó	Bi-
anka	8.o.,	Tóth	Luca	8.o.,	Szilágyi	Róbert	Richárd	6.b.	(felkészıt́ő	tanáruk	Hegedűsné	Gyuris	Katalin).	A	meg-
mérettetésen	a	következő	eredmények	születtek:	Lajkó	Bianka	3.,	mıǵ	Lippai	Fanni	5.	helyezést	ért	el.	
Felsős	szavalóverseny
A	felsős	szavalóversenyt	március	26-án	rendezték	meg.	A	zsűri	elnöke	Lénárd	Judit	volt,	aki	a	Ságvári	Endre	
Gyakorló	Gimnázium	magyartanára	volt.	Az	első	helyezettek	továbbjutottak	az	üllési	Fontos	Sándor	emlék-
versenyre.	A	helyi	szavalóversenyen	az	alábbi	eredmények	születtek.	Az	5.	osztályosok	közül	első	Szabó	
Noémi	(5.b.),	második	Rácz	Kitti	Katalin	(5.a.),	mıǵ	harmadik	helyen	holtversenyben	Juhász	Andrea	(5.b)	és	
Frank	Dóra	(5.b)	végeztek.	Felkészıt́ő	tanáruk	Hődör	Zoltánné	volt.	A	hatodikosok	közül	első	Csillag	Eszter 
(6.b),	második	Karóczkai	Dorka	Alexandra	(6.b),	mıǵ	a	harmadik	Márki	Kristóf	(6.b)	lett.	Felkészıt́ő	tanáruk	
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Bérmálás	és	elsőáldozás
A	bérmálás	szentségének	kiszolgáltatására	május	6-
án,	a	9:30-kor	kezdődő	ünnepi	szentmisén	kerül	sor.	
Az	elsőáldozás	május	20-án,	Pünkösdvasárnap	lesz	
a		9:30	–	kor	kezdődő	ünnepi	szentmisén.

A	Húsvét	utáni	időszak
egyházi	ünnepei

Urunk	mennybemenetelének	 ünnepe	 –	 május	 13.	
9:30	–	 	A	Húsvét	utáni	hetedik	vasárnapon	ünnepel-
jük,	hogy	kereszthalála	és	feltámadása	után	negyven	
nappal	mennybe	ment	Krisztus	Urunk.

„Ki	az,	aki	fölmegy?	Ugyanaz,	aki	leszállt.
Azért	szálltál	le,	Uram,	hogy	meggyógyíts,

azért	szálltál	fel,	hogy	fölemelj.
Ha	magamtól	emelkedem	fel,	elesem,
de	ha	te	emelsz	fel,	sértetlen	maradok...
Neked,	aki	feltámadsz,	ezt	mondom:

Uram,	te	vagy	a	reménységem;
neked,	aki	a	mennybe	szállsz:
te	vagy	az	én	menedékem.”

(Szent	Ágoston)

Pünkösdvasárnap	–	május	20.	9:30	–	ünnepi	szent-
mise.	Pünkösd	ünnepén	három	fontos	eseményre	em-
lékezünk:	ekkor	jött	el	a	Szentlélek	mint	Krisztus	meg-
váltó	tettének	gyümölcse	és	beteljesıt́ ője;	ekkor	„jött	
világra”	az	Egyház,	valamint	az	egész	világra	kiterje-
dő	missziós	munka	is	ekkor	vette	kezdetét.	A	Szentlé-
lek	kiáradásának	történetét	az	Apostolok	cselekede-
tei	rögzıt́i.	A	leıŕás	szerint	miután	a	Szentlélek	eltöl-
tötte	őket,	az	apostolok	mindenkinek	a	saját	nyelvén	
hirdették	az	evangéliumot.	Isten	a	nyelvek	csodájával	
mutatja	meg	azt	az	egységet,	amely	a	közös	hit	meg-
vallásával	 kapcsolja	 össze	 a	 különböző	 nyelven	be-
szélő	 embereket.	 Ezáltal	 született	 meg	 az	 első	
pünkösdkor	az	Egyház,	amely	egy,	szent,	katolikus	és	
apostoli.	Az	egyház	megszületésére	 és	a	Krisztustól	
kapott	missziós	küldetésre	emlékezve	a	püspökök	–	
szerte	a	világon	–	kiszolgáltatják	a	bérmálás	szentsé-
gét,	amely	által	a	Szentlélek	ma	is	eltölti	a	hıv́őket.

Pünkösdhétfő	–	május	21.					9:30	–	ünnepi	szentmise
Szentháromság	vasárnapja	–	május	27.	-	8:00	–	ün-
nepi	szentmise.	A	Pünkösd	utáni	első	évközi	vasárnap	
a	Szentháromság	vasárnapja.	Az	üdvösség	történeté-
nek	eseményei	után	–	mintegy	összefoglalóul	–	hitünk	
legszentebb	misztériumát,	a	Szentháromságot	ünne-
peljük.

Zarándoklat	indul	Medjugorjébe.	Időpont:	július	9-
13.	További	információ	Jenei	Győrgynétől,	a	+3630	
/621-6371-es	telefonszámon	kérhető.	A	tavaszi	egy-
házközségi	zarándoklat	helye	és	időpontja:	Mária-
gyűd,	május	12.	Az	őszi	egyházközségi	zarándoklat	
helye	és	időpontja:	Melk	–	Mariazell,	2018.	október	
5-7.	További	részletek,	információk	a	templomi	hir-
detőtáblán	olvashatóak.	A	jelentkezéseket	szeretet-
tel	várja	dr.	Janes	Zoltán	plébános.

Szervezett	zarándokutak

A	hitoktatásról	-	A	lélek	
iskolája
Az	általános	iskolai	oktatás	a	gyermekeket	számos	
ismerettel,	 tudással	 gazdagıt́ja,	 képességeit,	 kom-
petenciáit	fejleszti,	hogy	sok-sok	év	tanulás	során	
megtalálják	helyüket	a	világban,	s	választott	szakte-
rületükön	maradandót	alkothassanak.	A	tudás	gya-
rapıt́ása,	a	logikus	gondolkodás	fejlesztése,	a	külön-
féle	készségek	elsajátıt́ása	mellett	nem	feledkezhe-
tünk	meg	lelkünk	ápolásáról,	lelki	egészségünkről,	
lelki	fejlődésünkről	sem.	Miként	a	mindennapi	test-
neveléssel	testünk	egészségét	szolgáljuk,	ugyanúgy	
szüksége	van	a	lelkünknek	is	a	rendszeres	,,karban-
tartásra'',	 edzésre.	 Az	 osztályonként	 hetente	 két-
szer	45	perces	hittanos	foglalkozások	keretében	va-
lamint	az	egyházközségünk	különféle	programjain	
és	közösségein	keresztül	szeretnénk	segıt́séget	nyúj-
tani	a	gyermekek	vallásos	nevelésében.	Hisszük,	hogy	
a	hitismeretek	rendszerezett	 és	 élményszerű	 áta-
dása,	a	bibliai	történetekkel,	Jézus	életével	és	az	Egy-
ház	működésével	 való	megismerkedéssel,	 az	 éle-
tünk	eseményeire	és	érzéseinkre	történő	re�lektá-
lással,	valamint	a	Teremtő	Istennel	való	élő	kapcso-
lat	megteremtésével	 és	 életben	tartásával	megad-
hatjuk	a	lelkünknek	mindazt,	amire	szüksége	van.	S	
mindebben	segıt́ségére	lehet	a	gyermekeknek	a	kor-
társközösség	is.	A	keresztény	szülőknek	lelkiisme-
retbeli	 kötelessége	 gyermekeik	 vallásos	nevelése,	
hiszen	a	szentségi	házasságkötéskor	valamint	a	gyer-
mek	keresztelése	alkalmával	erre	ıǵéretet	tettek.
Ezért	bátorıt́juk	azokat	a	szülőket,	akiknek	megke-
resztelt	gyermekeik	az	elmúlt	tanévben	nem	része-
sültek	hitoktatásban,	 a	 következő	 tanévtől	 kérjék	
számukra	a	hit-	és	erkölcstan	órát.	Szándékukat	má-
jus	18-ig	jelezhetik	az	iskola	irodájában.	A	hitokta-
tás	keretében	támogatjuk	 és	segıt́jük	a	szentségek	
felvételére	történő	felkészülést	(keresztség,	szent-
áldozás,	bérmálás,	bűnbocsánat	szentsége),

Miserend	megváltozása
A� prilis	14-től	a	pénteki	 és	szombati	szentmisék	a	
nyári	időszámıt́ás	miatt	18:00	órakor	kezdődnek.
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Újabb	50	fa	életét	mentették	meg	a	papírgyűjtéssel	

A� prilis	14-én	a	Gyermek-	és	I�júsági	O� nkormányzat	sokadik	alkalom-
mal	rendezte	meg	a	papıŕ-	és	fémhulladékgyűjtő	akcióját!	Rengeteg	
vas	és	papıŕ	felajánlás	érkezett	hozzám	azóta,	hogy	meghirdettük	a	
helyi	médiában	az	eseményt,	sőt	még	volt	aki	aznap	reggel	jelezte,	
hogy	ő	is	hozzá	tud	járulni	kisebb-nagyobb	mennyiséggel	a	�iatalok	
munkájához.	Mint	minden	évben,	már	elmaradhatatlan	része	akci-
ónknak,	hogy	illetéktelen	személyek	is	gyűjtik	a	házak	elé	kihelyezett	
holmikat.	Idén	sem	volt	ez	másképp,	még	az	első	
traktor	sem	indult	el	a	hulladékot	gyűjteni,	de	már	
hárman	jelezték,	hogy	két	idegen	autó	járja	az	ut-
cákat	és	gyűjtik	a	vasat.	Azonnal	értesıt́ettük	a	Pol-
gárőrséget	 és	a	Rendőrséget,	akik	 intézkedtek	az	
ügyben.
Sajnos	nem	tudtunk	minden	helyszıńre	elmenni	a	
hulladékért,	ugyanis	jóval	több	felajánlás	érkezett	
és	sokan	helyezték	ki	a	házuk	elé	a	fém	vagy	papıŕ-
hulladékot,	ıǵy	a	két	konténer	amit	a	gyűjtésre	ho-
zattunk	kevésnek	bizonyult.	Az	önkormányzat	egyik	
pótkocsiját	is	púposra	pakoltuk,	valamint	a	papıŕt	a	
gyűjtőponton	már	a	földre	halmoztuk,	hogy	minél	
többet	össze	tudjunk	gyűjteni.	Hétfőn	szállıt́ otta	el	
a	hulladékkezelő	társaság	az	összegyűjtött	mennyi-
séget	és	már	rendelkezésre	áll	a	mérés	eredménye.	A	
bordányiak	összefogásával	4180	kg	papıŕhulladék	
és	4520	kg	fémhulladék	gyűlt	össze.	Az	i�júsági	ön-
kormányzat	a	bevételt	a	legutóbbi	ülésükön	meg-
határozott	célokra	használja	fel.	 	Egy	rész	a	Moraj-
lás	fesztivál	programjainak	megvalósıt́ására,	helyi	
tehetségek	elismerésére	egy	új	dıj́	alapıt́ására	vala-
mint	új	PS3	játékok	vásárlására	fordıt́ja	majd.	Ez	a	
papı́rmennyiség	 újabb	 50	 termetes	 fát	 mentett	
meg	a	kivágástól,	 ıǵy	Bordány	ismét	hozzájárult	-
még	ha	egy	kicsit	is	-	a	környezetvédelemhez.	A	Gyifö	
a	rendezvény	megszervezése	óta	137,82	tonna	pa-

pıŕt	gyűjtött	össze,	ezzel	már	1654	
termetes	fa	életét	mentette	meg!
A	Gyermek-	és	I�júsági	O� nkormány-
zat	nevében	köszönöm	a	falubeliek	
felajánlásait,	a	Kulturális	és	Szabad-
idős	Egyesület	 tagjainak	 és	 önkén-
teseinkenk,	és	Bordány	Nagyközség	
O� nkormányzata	 munkatársainak,	
hogy	 traktorral	 és	 utánfutókkal	
segıt́ették	munkánkat!		
Idén	 összel	 újra	 gyűjtésbe	 fogunk,	
hogy	még	több	hulladéktól	szabadıt́-
suk	meg	 településünket	 és	minnél	
több	fát	menthessünk	meg	a	kivágás-
tól!		 	 									Lajkó	Bálint
																												i�júsági	polgármester

ıǵy	bátran	jelentkezhetnek	a	még	meg	nem	keresztelt	vagy	más	felekezethez	tartozó	gyermekek	is,	ameny-
nyiben	érdeklődnek	a	bibliai	történetek,	a	hittanos	témák	iránt.	A	hittanórák	nem	tudnak	hitet	adni,	hiszen	az	
Isten	ajándéka,	de	a	keresztény	hit	ismereteinek	átadása	mellett	segıt́ik	a	gyermekeket,	hogy	a	hit	csıŕája,	
melyet	a	kereszteléssel	kaptunk	meg,	kibontakozzon,	s	egy	olyan	erőforrást	adjon,	mely	egész	életében	elkı-́
séri,	s	megerősıt́i	abban,	hogy	mindannyian	Isten	remekművei,	az	ő	gyermekei	vagyunk.	Az	a	tudat,	hogy	lé-
tezik	Valaki,	aki	bennünket	végtelenül	szeret,	s	a	legfőbb	célja	a	mi	boldogságunk,	erőt	és	segıt́séget	ad	ahhoz,	
hogy	képességeinket	kibontakoztatva	boldog	és	értékes	életet	éljünk.	Kıv́ánom,	hogy	Isten	áldása	kıśérje	
mindannyiunk	szülői	hivatását.	Valamint	hálás	szıv́vel	mondok	köszönetet	azért,	hogy	ilyen	sok	gyermek	
vallásos	nevelésének	lehettem	illetve	lehetek	részese.	 	 	 	 										Gábor	Tamás	-	hittanár																	
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A	Bordányi	Gyermek–	és	I�júsági	O� nkormányzat	március	27-én,	
kedden	tartotta	soron	következő	ülését	a	Bordányi	I�júsági	In-
formációs	Pontban.	A	délután	hat	órától	kezdődő	ülést	Lajkó	Bá-
lint	i�júsági	polgármester	nyitotta	meg,	aki	elsőként	az	eltelt	idő-
szak	eseményeit	foglalta	össze.	O� römmel	nyugtázta,	hogy	szá-
mos	sikeres	programon	van	túl	az	i�júsági	önkormányzat,	és	ta-
valy	novemberben	beszerzésre	került	a	kanapé	is,	amelyről	ko-
rábban	 döntés	 született.	 Második	 napirendi	 pontban	 a	 Bor-
dányi	I�júsági	Információs	Pont	ügyeit	tekintették	 át.	A	Gyifö-
nek	a	közösségi	tér	működésével	kapcsolatosan	beleszólása	van	
többek	között	a	nyitvatartásba	is.	Figyelembe	véve,	hogy	a	mű-
ködtetést	időszakosan	önkéntesekkel	tudják	megoldani,	ennek	
eredményeként	a	biip	április	1-től	a	következő	napokon	tart	nyit-
va:	csütörtökön	15-19	óráig,	pénteken	13-20	óráig,	szombaton	
is	15-19	óráig.	A	harmadik	napirendi	pontban	a	tavaszi	papıŕ-	és	
fémhulladék	 gyűjtés	megszervezéséről	 döntöttek.	Az	 időpont	
nem	változott,	a	 tavaly	elfogadott	programterv	szerint	 április	
14-én	reggel	8-tól	tartották	meg.	Számos	feladat	mellett	dön-
töttek	arról	is,	hogy	az	i�júsági	képviselő-testület	a	tavaszi	papıŕ-	
és	 fémhulladék	gyűjtésből	 befolyt	 forrást	 a	Morajlás	 fesztivál	
programjainak	megvalósıt́ására,	helyi	tehetségek	elismerésére	
kiıŕt	 pályázat	 dıj́azására,	 valamint	 új	 PS3	 játékok	 vásárlására	
fordıt́ja	majd.	A	következő	napirend	a	Morajlás	programokról	
szólt.	Az	i�júsági	képviselők	részt	vettek	az	 április	végén	Bor-
dányban	megrendezésre	kerülő	i�júsági	vezetők	képzésén.	Meg-
kezdődött	a	morajlás	kisfesztivál	szervezése	is,	a	következő	ülé-
sen	már	az	előadókról,	programokról	döntenek	majd	a	képvise-
lők.	Nagy	várakozás	övezte	az	ötödik	napirendi	pontot,	amely	a	
konditerem	 működtetéséről,	 felújı́tásáról	 szólt.	 Az	 i�júsági	

képviselő-testület	úgy	döntött,	hogy	a	kon-
diterem	használatát	továbbra	is	ingyene-
sen	biztosıt́ja	a	bordányiak	számára.	A	Fa-
luház	 pultján	 kihelyezett	 gyűjtőurnába	
azonban	fogadnak	felajánlásokat,	amely-
ből	a	folyamatos	felújıt́ás	biztosıt́ottá	vál-
hat.	A	 �iatalok	 által	 leglátogatottabb	kö-
zösségi	térbe	a	döntés	értelmében	egy	új	
futópad	megvásárlását	is	támogatták.

A	biip	húsvétváró	programja
Március	29-én	a	Bordányi	I�júsági	Információs	Pontban	
a	Gyermek	és	I�júsági	O� nkormányzat	tagjai	és	a	portugál	
önkéntesek	húsvéti	programokkal	várták	a	gyerekeket.	
A	Faluház	emeletén	lehetőség	nyıĺt	húsvéti	kosárka	ké-
szıt́ésére	és	tojás	dekorálására	is.	A	legjobban	várt	prog-
ramrész	idén	is	a	csokitojás	keresés	volt,	ahol	a	kis	ke-
zeknek	nagy	segıt́sége	volt	az	előzetesen	elkészıt́ett	ko-
sárka.	Akadtak	olyanok	is,	akik	a	Twisterbe	bonyolódtak	
bele.	Az	eseményre	sok	�iatal	érkezett	és	kitűnő	hangu-
latban	töltötték	a	napjukat	a	közösségi	térben.	A	délután	
mozizással	zárult.
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Rengeteg	kimaradt	helyzet
Vereség	a	rangadón	Ásotthalom	ellen,	
szombaton	már	a	Szőreg	következik

Szikrázó	napsütés	és	közel	harminc	fok	fogadta	a	csapatokat	és	a	kilá-
togató	 szurkolókat	 a	 Bordányi	 Focipályán,	 ahol	 csapatunk	 ellenfele	
ezúttal	a	szintén	dobogóra	pályázó	Ásotthalom	együttese	volt.	Nagyon	
jól	indult	a	mérkőzés,	hiszen	a	bordányi	focisták	sorra	alakították	ki	a	
helyzeteket,	legalább	három	száz	százalékos	ziccert	azonban	kihagy-
tunk	az	első	húsz	percben.	A	lendület	azonban	ekkor	sem	tört	meg,	ráa-
dásul	az	első	fél	óra	végén	tizenegyeshez	 jutott	csapatunk,	azonban	
ezen	a	napon	hadilábon	álltunk	a	góllövéssel,	így	ez	a	lehetőség	is	kima-
radt.	Talán	ez	a	pillanat	volt	a	meccs	fordulópontja,	hiszen	ezt	követően	
még	a	félidő	vége	előtt	első	nagyobb	lehetőségéből	a	vendégek	megsze-
rezték	a	vezetést	és	így	vezetéssel	vonulhattak	szünetre	az	Ásotthal-
miak.	A	szünet	után	egy-két	helyzettől	eltekintve	szinte	egykapuztak	
Fodorék,	ám	az	utolsó	passzokba,	vagy	a	lövésekbe	mindig	hiba	csú-
szott.	És	ahogy	az	ilyenkor	lenni	szokott,	ismét	érvényesület	a	futball	
örök	törvénye.	Az	egyenlítés	érdekében	kicsit	kinyíltunk,	így	egy	ellen-
támadásból	a	második	találatot	is	megszerezték	Kószó	László	tanítvá-
nyai.	Az	utolsó	tíz	percben	már	nem	volt	benne	a	levegőben	az	egyen-
lítés,	így	0-2-es	verséggel	zártuk	a	homokháti	derbit.	A	Foliaplast-Bor-
dány	SK	annak	ellenére,	hogy	most	nem	szerzett	pontot,	 csak	négy	
pont	a	lemaradása	a	harmadik	helytől,	így	ha	a	hátralévő	meccsek	nagy	
részét	sikerül	hozni,	akkor	ismét	szépen	zárhatják	a	szezont	Sólyáék.	
Április	28-án,	szombaton	17	órától	már	következik	is	az	újabb	erőpróba,	
az	ellenfél	ezúttal	a	középmezőnyben	található	Szőregi	Rákóczi	SE	lesz.	
A	találkozóra	ismét	sok	szeretettel	várják	a	szurkolókat!	
U14-es	focistáink	már	pénteken	14	órától	megkezdik	a	meccsek	sorát,	a	
Földeák	 előkészítőseit	 fogadják	 a	 Bordányi	 Focipályán.	 A	 Bordány	 II	
ezen	a	hétvégén	is	szabadnapos	lesz,	míg	U19-es	gárdánk	április	29-én,	
vasárnap	15	órától	szintén	hazai	pályán	a	Móravárosi	Kinizsi	ifistáit	fo-
gadják.Női	együttesünk	számára	véget	ért	a	bajnokság,	hetedik	helyen	
zártunk.	Az	elmúlt	hét	eredményei:	Foliaplast-Bordány	SK	-	Ásotthalmi	TE	0-2	
(0-1),	MUFC-Kiszombor	U19	-	Foliaplast-Bordány	SK	U19	5-3	(3-2),	MUFC-Makó	
U14	-	Foliaplast-Bordány	SK	U14	1-1	(1-1).

Meccsnaptár	
2018.	május

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2018.	május	5.	(szombat),	17.00
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma
2018.	május	12.	(szombat),	17.00
Foliaplast-Bordány	SK	-	UTC
2018.	május	20.	(vasárnap),	17.00
Foliaplast-Bordány	-	SZVSE
2018.	május	27.	(vasárnap),	17.00
Foliaplast-Bordány	-	Csongrád

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2018.	május	6.	(vasárnap),	17.00
Pusztamérges	-	Fp.-Bordány	II
2018.	május	13.	(vasárnap),	17.00
Csongrád	II	-	Foliapl.-Bordány	II
2018.	május	19.	(szombat),	17.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Dóc	KE
2018.	május	26.	(szombat),	17.00
Zákányszék	-	Foliap.-Bordány	II

Megye	II.	osztály	-	U19
2018.	május	 5.	 (szombat),	 15.00	
Balástya	KSE	-	Foliapl.-Bordány	
2018.	május	12.	(szombat),	11.00
Foliaplast-Bordány	-	Röszke	SK
2018.	május	19.	(szombat),	11.00
Foliapl.-Bordány	-	Székkutas	TC
2018.	május	31.	(csütörtök),	11.00
Tömörkény	-	Foliapl.-Bordány

Megyei	U14	-	C	csoport
2018.		május	4.	(péntek),	17.00
Foliapl.-Bordány	-	Üllés	ISE
2018.	május	9.	(szerda),	17.00
DAFC	II	-	Foliaplast-Bordány	SK
2018.	május	11.	(péntek),	17.00
Foliaplast-Bordány	-	SZEOL	SC
2018.	május	20.	(vasárnap),	10.00
Rendőr	TE	-	Foliaplast-Bordány
2018.	május	25.	(péntek),	17.00
Foliaplast-Bordány	-	Zsombó
	

Támogasd	adód	1%-val	
a	Bordány	Sportkört!	Köszönjük!

Adószám:	19079646-1-06


