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Megnyitja kapuit a karácsonyi vásár
Élje át Ön is ezt a varázslatos ünnepi hangulatot!
Immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre Bordányban az Adventi
Hétvégék és Karácsonyi Jótékonysági Vásár. Csodás fények, mennyei illatok,
csábító édes ízek, színes ünnepi forgatag lepi el ilyenkor a Szent István teret négy
adventi vasárnapon át . December 2-án 16 órától az első adventi gyertyát Tanács
Gábor polgármester és Dr. Juhász Anikó képviselő gyújtja meg. Ezen alkalommal a
Borostyán Dalkör mutatkozik be az adventi színpadon.
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Nyílt napokat rendeztek
az ISZEK-ben

December 17-18. 18 óra

A nyílt nap záró programjaként a HANIMEC
Egyesület szakemberei tájékoztatták a
résztvevőket a felelősségteljes otthoni kutyatartásról, a terápiás kutyák szerepéről a
fejlesztő tevékenységben, majd a kutyusok
játékos formában bemutatták tudásukat.
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Tudjon meg többet

Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

Részletek a 11. oldalon!

Ez történt az októberi képviselő-testületi ülésen
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak ké pviselő - testü lete októ ber huszonö tö diké n dé lutá n ö t ó rakor
tartotta soros nyıĺt testü leti ü lé sé t a Faluhá zban. A ké pviselő k hat napirendi pontot tá rgyaltak. Első ké nt telepü lé sü nk polgá rmestere tartotta meg beszá moló já t a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l. A ké pviselő k tá jé kozó dhattak a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l. A má sodik napirend Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat Helyi Esé lyegyenlő sé gi Programjá nak mó dosıt́á sá ró l szó lt. Az anyagró l bő vebb tá jé koztatá st Farkasné
Lippai Agota, a szociá lis kö zpont inté zmé nyvezető je tartott. A kö zel szá z oldalas esé lyegyenlő sé gi programban tö bbek kö zt a 2018-2023 kö zö tti
idő szak ö nkormá nyzati feladatait fogalmazzá k meg, kiemelve a há trá nyos-,
illetve halmozottan há trá nyos helyzetű ek, valamint a fogyaté kossá ggal é lő k
ö nkormá nyzati szolgá ltatá sokhoz való
hozzá fé ré sé nek lehető sé geit.
A harmadik napirendben a nagykö zsé gü nk ré szvé telé vel mű kö dő ö nkormá nyzati tá rsulá sok tevé kenysé gé rő l szó ló
beszá moló kat tá rgyalta, illetve fogadta
el a testü let.
A negyedik napirendi pontban ismé t a
polgá rmester szá molt be, ezú ttal a lakó hely kö rnyezeti á llapotá ró l valamint a
kö rnyezet vé delmé rő l. A polgá rmester
kü lö n kité rt a fő ú t melletti szabá lytalan
parkolá sok okozta ká rokra, a hulladé kszigetekre ö sszehordott vegyes hulladé k problé má já ra, de megemlı-́
tette a hulladé kudvar nyitvatartá si idejé nek problé má já t is, amelyre a jö vő é v tavaszá tó l ıǵé rt megoldá st.
Az ö tö dik napirendben a Bartó k Bé la utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi Já nos té r, Liszt Ferenc utca, valamint
a Mó ra utca fö ldutas szakaszá nak ú talappal való ellá tá sá ró l dö ntö ttek a ké pviselő k. Az alpolgá rmester ú r
á ltal jegyzett elő terjeszté s kapcsoló dik a lakossá ggal kö zö s belterü leti ú té pıt́é si programhoz, amelynek kereté ben minden belterü leti utca aszfaltozá sa megvaló sulhat az elkö vetkező é vekben. Bıźva abban, hogy a fejleszté shez majd a lakossá gi hozzá já rulá sok mellett tová bbi á llami tá mogatá s is é rkezik, az ö nkormá nyzat
má r az idé n megkezdi a jelzett szakaszokon a munká t.
Az utolsó , Egyebek napirendben telepü lé sü nk jegyző je tá jé koztatta a ké pviselő ket egy folyamatban lé vő , ö nkormá nyzatot é rintő peres eljá rá sró l.

El sem hinnénk, milyen apróságokon múlik egy
birtokháború kialakulása
Az ő szi betakarıt́á si munká latok, a té lre való felké szü lé s minden é vben magá val hozzá k a birtok vitá kat kü lterü leten é s belterü leten egyará nt. A jó szomszé di viszony megő rzé se é rdeké ben jó , ha oda igyelü nk né há ny
dologra.
Mıǵ kü lterü leten az ú telszá ntá sok, a mezsgyehatá ron való á tszá ntá s okozzá k a legtö bb problé má t, addig belterü leten a falevé l el nem gereblyé zé se, a szomszé d há za elő tti rendszeres parkolá s,
a szomszé d há za, vagy kö zvetlen a bejá ró ja melletti tű zifa vagy termé nytá rolá s okoz gondot. Kü lterü letrő l rendszeres é rkezik bejelenté s az ú trongá lá sokkal kapcsolatban is: a szá ntá s, tá rcsá zá s
alkalmá val rendszeresen az ú ton forognak meg a
traktorok. A trá gya hordá sa miatt teljesen já rhatatlanná vá lnak ú tszakaszok. Van aki rendszeresen á thajt a szomszé d fö ldjé n, mert arra kö zelebb.
Belterü leten pedig nagyon fontos, hogy ne pakol2 | Bordányi Napló

junk a szomszé d há za elé vagy mellé mé g ideiglenesen se. Ne a szomszé d há zfalá nak tá mogassuk a szerszá mokat, az é ppen felszedett kerıt́é soszlopokat. Ne rakodjuk a szomszé d há za mellé a tű zifá t, a szalmá t, vagy a
kimaradt é pıt́é si anyagokat. Mé g a biciklinket sem illik má s há zfalá hoz tá masztani. A kertben ne a szomszé d
felő li oldalon tá roljuk a trá gyá t, ne az ő kerıt́é se mellé kö ssü k a kutyá t, ne oda telepıt́sü k a tyú kjainkat vagy a
nyulakat. A favá gá st sem a szomszé d nappalija mellett kellene megoldani. Ha ö ntö zü nk, ú gy á llıt́suk be a
szó ró t, hogy az ne locsolja a szomszé d há zfalá t, ne spricceljü nk á t a má sik kertjé be, é s ha lehet, ne is folyjon á t
a vıź, amikor megfeledkezü nk arré bb tenni a szó ró t. Rakjuk rendbe a kerıt́é sü nket, hogy azon há zi kedvencü nk ne tudjon á tmenni. Senkinek sem jó , ha a szomszé dos barom iudvarban é li ki vadá szö sztö neit, vagy
megré mıt́i a szomszé d gyerekeit. Mindig csak annyi há ziá llatot tartsunk, amennyit el is tudunk lá tni. Az
eteté s é s aljazá s alapszü ksé gletek.
Az egé sz falu terü leté n gondot okoz a szemé té geté s. Ne feledkezzü nk meg ró la, hogy a pernye é s a fü st nem á ll
meg a kerıt́é sü nkné l. Igazi bosszú sá g, ha nem lehet a szomszé dban ruhá kat teregetni, vagy szellő ztetni. Egyé bké nt a szemé t é geté se tilos is! Sokszor ilyen kis dolgokon mú lik, hogy bé ké sen é ljü nk egymá s mellett.
Legyü nk jó szomszé dok!

Nem is gondolná hogyan mérgeznek meg minket
Aki hulladé kot é get legtö bb esetben tudatlanul teszi. Ezé rt ké rü nk mindenkit, aki csak teheti ossza meg ezt a
cikket vagy hıv́ja fel a igyelmet miné l tö bb helyen az illegá lis hulladé ké geté s veszé lyeire. A mé rges gá zokat,
fü stö t legtö bbszö r a faluban terjengő bű z á rulja el. A hulladé kot elé getik a kertben, a katlanban, de sokan a
ká lyhá ban, vagy a vegyes tü zelé sű kazá nban is. Kü lö nbö ző vegyszeres, mosó szeres mű anyag lakonok, kü lö nfé le csomagoló anyagok, festett kartonok, magazinok kerü lnek a tű zre. Az é gé s sorá n mé rges gá zok szabadulnak fel, kijutva ıǵy a levegő be.
Kö zö s é rdekü nk a tiszta levegő ,
hiszen a hulladé ké geté s fü stje, pernyé je betegsé geket okoz! Nemcsak
a kö zvetlen belé legzett fü st a veszé lyes. A benne lé vő dioxinok, a furá n szá rmazé kok, valamint a fü stben jelenlé vő fé mek az é gé s sorá n
keletkező porral együ tt leü lepednek a talajra, a nö vé nyzetre, é s a
tá plá lé klá nc ré vé n is bejuthatnak
az emberi szervezetbe.
Né zzü k á t, mit is tehetü nk, ha a
szomszé d hulladé kot é get? Elő szö r is a legfontosabb, ne hagyjuk
magunkat belefá sulni a bü dö s é s
mé rgező fü stbe. Ne fé ljü nk a szomszé ddal való konfrontá ció tó l, hiszen az ő é rdeke is, hogy egé szsé gesen
é ljen. A jó szomszé di viszony megtartá sa é rdeké ben elő szö r bará ti jelleggel mondjuk el neki, hogy ezzel megmé rgezi a kö rnyé k levegő jé t, é s veszé lyezteti sajá t é s csalá dja – beleé rtve kis kedvence (pé ldá ul: kutya, macska) – egé szsé gé t is. Egé szsé ges zö ldsé gfé lé t se tudunk termeszteni, ha a kertü nk fö ldje mé rgező pernyé vel
van tele. Ha nem haszná l a jó szó , a bará ti igyelmezteté s, akkor kö zé rdekű panaszbejelenté s inté zmé nyé t kell
haszná lni, hogy megmentsü k a tiszta levegő nket. Forduljunk a megyei Kormá nyhivatal Kö rnyezetvé delmi é s
Termé szetvé delmi Osztá lyá hoz. A kö zé rdekű bejelenté s illeté kmentes é s ıŕá sban tö rté nik. Ide vonatkozó
jogszabá ly: 1995. é vi LIII. tö rvé ny 97. § (2) bekezdé se, é s a 306/2010. kormá nyrendelet. A ható sá gok munká já t nagyban segıt́i, ha ké pekkel vagy videofelvé telekkel dokumentá ljuk a kialakult helyzetet. Igy a bizonyı-́
tá s is pofonegyszerű vé vá lik. Ha a szomszé d é jjel é geti a hulladé kot, ké t szomszé d együ ttes bejelenté se is
elegendő bizonyıt́é k lehet.
Ha elviselhetetlen a helyzet, mindenké ppen é rtesıt́sü k a rendő rsé get vagy a tű zoltó sá got (A tű zoltó sá g (105)
vagy rendő rsé g (107) segıt́sé gé t ké rhetjü k.). A kié rkező szerveknek kö telező ıŕá sban rö gzıt́eni a bejelentő
á ltal tapasztalt problé má kat, amit az illeté kes já rá si hivatal felé kö telesek tová bbıt́ani. Minden esetben kivizsgá lá s tö rté nik, ıǵy aká r a hulladé kgazdá lkodá s rendjé nek megsé rté se miatt eljá rá s indulhat a hulladé ké gető ellen.
Ha é szreveszi, hogy valaki a kö rnyé ken hulladé kot é get, vá gja ki ezt a cikket, é s dobja be a postalá dá já ba,
hogy tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő mé rgez minket! (www.hulladekvadasz.hu)
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Háláját fejezte ki településünk a szépkorú tagjainak
2018. októ ber 25-é n kerü lt megrendezé sre az idő sek napja alkalmá bó l a bordá nyi szé pkorú ak kö szö nté se a
Faluhá zban. A rendezvé nyt hagyomá nyosan Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata é s a Szociá lis Kö zpont
szervezte meg. A polgá rmesteri kö szö ntő utá n mű sorral kedveskedtek a helyi Altalá nos Iskola tanuló i é s a
kö zé pső csoportos ó vodá sok. A dé lutá n vendé glá tá ssal zá rult. Az esemé nyen A repedt cseré pedé ny cım
́ ű tö rté net hangzott el:
„Kın
́ á ban egy vıźhordozó nak volt ké t nagy cseré pedé nye. Annak a botnak egy-egy vé gé n ló gtak, amit a nyaká ban hordott. Az egyik edé nyen volt egy repedé s, mıǵ a má sik tö ké letes volt é s mindig egy teljes adag vizet
szá llıt́ott. A pataktó l a há zig tartó hosszú sé ta
vé gé n a megrepedt edé ny má r csak fé lig volt
vıźzel. Ké t teljes é vig ez ıǵy ment, minden nap,
a vıźhordozó má r csak má sfé l edé ny vizet szá llıt́ott vissza a há zba. Termé szetesen a tö ké letes
edé ny bü szke volt a teljesıt́mé nyé re, hisz tö ké letesen csiná lta. De a szegé ny tö rö tt cseré p szé gyellte a tö ké letlensé gé t, é s nyomorultnak é rezte magá t, hogy csak feleannyit tudott teljesıt́eni. A ké t é v keserű sé g utá n, egyik nap megszó lı-́
totta a vıźhordozó t a patakná l. - Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A
vıźhordozó ıǵy vá laszolt a cseré pnek: - Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez
azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden
nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.
A tö rté net elolvasá sa utá n vessü nk csak egy pillantá st vissza é letü nk ő szé n, é s merjü nk rá csodá lkozni, hogy
a mi é letü nk nyomá n milyen sok virá g nyıĺt az ú t szé lé n! Legyü nk há lá sak azé rt a sok jó é rt, amit az é let ajá ndé kozott nekü nk! Ezekkel a gondolatokkal kö szö ntö m az ö nkormá nyzat é s a helyi inté zmé nyek nevé ben
bordá nyi idő seinket!”
Farkasné Lippai Ágota intézményvezető

Sportlövészeink csoportos első helyezést értek el
Októ ber 27-é n ismé t megtelt a bordá nyi lő té r, hiszen megrendezé sre kerü lt a Bordá ny kupa né vre keresztelt
lö vé szklubok versenye, amely egyú ttal a nemré giben felú jıt́ott tető á tadá sa is volt. A versenyre meghıv́á st kapott a rö szkei é s ruzsai lö vé szklub, a bordá nyi é s
zsombó i vadá sztá rsasá g, amelyet mindenki ö rö mmel el is fogadott. Szerencsé re ıǵy októ ber vé gé n
az idő já rá s is nekü nk kedvezett. Reggel fé l 9 kor
kezdtek gyü lekezni a versenyző k. Kö rü lbelü l 60 fő
é rkezett a helyszın
́ re, hogy ré szt vegyen ezen a
versenyen. A reggeli elfogyasztá sa utá n “ami termé szetesen a kihagyhatatlan zsıŕos kenyé r volt”,
egy rö vid ismertető t kaptunk, ahol elhangzott a
verseny menete. Ezek utá n az első sorozat ré sztvevő i el is foglaltá k a lő á llá sokat, é s ezzel elkezdő dö tt a megmé retteté s. Egy versenyző nek 5 pró ba
é s 2*10 é rté kelt lö vé st kellett teljesıt́eni kispuská val 50 mé ter tá volsá gra. A tö bbiek, mıǵ vá rakoztak a lő té r elő tt felá llıt́ott asztalokná l tudtak beszé lgetni a ré gen lá tott ismerő sö kkel, versenytá rsakkal. Ez
idő alatt pedig ké szü lt az ebé d, amit az eredmé nyhirdeté s utá n fogyasztottak el. Nagykö zsé gü nk, mint egyé niben, ú gy csapatban is szé p eredmé nyeket é rt el. Nő i egyé niben Szunyogné dr Zá dori Zsuzsanna első , Fohsz
Andrea harmadik é s Simonné Szabó Ildikó a negyedik helyet Hé
é rtfőte el. Tová bbá ugyancsak telepü lé sü nket
ké pviselve fé r i egyé niben Simon Mihá ly má sodik lett. Csapatversenyben az M.T.T.Sz Bordá ny I.-es csapata az
első , az M.T.T.Sz Bordá ny II.-es csapata pedig a harmadik helyen vé gzett. Ezú ton is gratulá lunk mindenkinek
é s kö szö njü k a ré szvé telt. A tová bbiakban is sok szeretettel vá runk minden é rdeklő dő t. Simonné Szabó Ildikó
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34. alkalommal rendezték meg a Baráti találkozót
Októ ber az idő sek hó napja. Az idei kellemes ő szi idő já rá sban há rom rendezvé nyre is sor kerü lt nagykö zsé gü nkben, amely a szé pkorú akhoz kapcsoló dott. Az elő ző szá mban má r ré szletes beszá moló t olvashattak az
Eletet az Eveknek Megyei Nyugdıj́as Egyesü lete á ltal
szervezett idő sek napjá ró l, amelyre októ ber 13-á n kerü lt sor. A Bordá nyi Napló ezen kiadá sá nak egy má sik
cikké ben bő vebben olvashatnak az októ ber 25-é n megtartott esemé nyrő l, melyen a telepü lé s vezető sé ge é s iatalok apraja-nagyja fejezte ki há lá já t, tiszteleté t a Bordá nyban szé p kort megé rt tagjai szá má ra. A harmadik esemé ny pedig a má r 34. alkalommal megrendezé sre kerü lt Bará ti talá lkozó , amelyen tö bbek kö zö tt má r 17 é ve
vesznek ré szt az orgová nyi nyugdıj́asok is. Mint az ö vé k,
ú gy a bordá nyi csoport é leté ben is rengeteg vá ltozá s
tö rté nt ez idő alatt, mé gis minden alkalommal kitű nő en
é rzik magukat egymá s tá rsasá gá ban. Az esemé ny kö szö ntő soraiban az is elhangzott, hogy há lá sak elő djeiknek, hogy ezt a szoros kapcsolatot kialakıt́ottá k, é s
most egymá snak is e kapcsolat á polá sá é rt. A talá lkozó n má s klubok
is ké pviseltetté k magukat, ıǵy a forrá skú ti, rö szkei é s kiskundorozsmai nyugdıj́asokat is vendé gü l lá thattuk. Kö zel 120 fő kapcsoló dhatott ki ezen a szé p napon. Jó volt lá tni, amikor Zá dori Imre bá csi é s
Subicz Jó zsef, az egyesü let tá mogató ja jó hangulatú beszé lgeté st folytattak. A programok kö zö tt az Orgová nyi nyugdıj́asok tá ncosainak
tapsolhattak a ré sztvevő k, majd a rö szkei szomszé dasszonyok napi
é leté rő l hallhatunk tö rté neteket, amely minden ré sztvevő t kacajra
derıt́ett. A inom é telrő l a Vadgesztenye Etterem, mıǵ a kitű nő zené rő l Ková cs Gá bor gondoskodott. Sok tombolatá rgy is kisorsolá sra
kerü lt, amely kö zü l talá n a legnagyobb sikert a Lajkó
Sá ndorné á ltal megtermelt sü tnivaló "tö k" hozott.
Kö szö njü k szé pen a rendezvé nyben való segıt́sé get a
Faluhá z vezető jé nek, Bö rcsö k Rolandnak é s munkaVerssorok kö zö tt libegnek a percek,
tá rsainak, valamint Gyuris Já nosnak a fotó zá sé rt,
hideg papıŕon betű k lelke serceg,
amelynek segıt́sé gé vel ké ső bb is visszaemlé kezhetü nk
koromfekete rú t gondolat-á rnyak
a legszebb pillanatokra. A bordá nyi programokat kö a szıv́emre é gett szavakkal hıv́ná nak.
vető en Kiskundorozsmá n, Mó rahalmon, Ullé sen talá lkozhattak a kö zö ssé gek tagjai Erzsé bet- é s KataKé ső a bá nat, má r minden hiá ba
lin-napi “bá lakon”. Kö szö njü k az eddigi programomondatok fú lnak elkopott imá ba,
kon való ré szvé telt, é s sok szeretettel vá runk minden
boldogsá gom soha meg nem talá lom
nyugdıj́ast foglalkozá sainkra, programjainkra.
szememre vakult a dé moni á lom:
Szalai Antal klubvezető
Felperzselt fö ldö n lá ngvirá gok é gnek,
puszta ö lé n halomba hal az é let,
a vilá gtalan csillag mind ú tra kel
2018. októ ber 20-á n az MTTSZ Bordá nyi Lö vé szklubaz é j hű vö s keblé n halkan hullnak el.
tó l meghıv́á st kaptak a 7.a é s 7.b, valamint a 8.osztá ly
tanuló i. Ezen a szombat dé Ketté hasadt a mú lt, az idő eltö rt,
lelő
ttö n a gyerekeknek lemagá val vitt minden emberi gyö nyö rt
hető sé gü k volt lé gpuská kicsorbult ó rá k sü ppedő nyomá n
val
lő lapra lő ni. A iatalok
nesztelen lé pked a holnaputá n.
egy kellemes dé lelő ttö t
Csendes kis szobá mba egy angyal szá llt
tö lthettek el együ tt a lö bú s felhő k kö zü l, szunnyadó é jszaká n,
vé szklub tagjaival. A proggyengé den á tkarolt, é s fenn az é gen
ram vé gé n az okleveleket a klub elnö ke, Fá biá n Lajos
felragyogott a mennyorszá gi é den.
adta á t a gyerekeknek, é s lehető sé g volt lovaskocsiká
zá sra is Masıŕ Já nos kö zremű kö dé sé vel. A progra2018 szeptember 16.
mon ré sztvevő diá kok nagyon kö szö nik ezt a napot!

Zádori-Molnár Ágoston

Alom

Lőgyakorlat az iskolásoknak
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„Szakmáink világa” – Játékos vetélkedő Szegeden
2018. november 9-é n „Szakmá ink vilá ga” cım
́ mel a Szegedi SZC
Krú dy Gyula Kereskedelmi, Vendé glá tó ipari é s Turisztikai
Szakgimná ziuma é s Szakkö zé piskolá ja szakmá inak bemutatkozá sa cé ljá bó l já té kos versenyt hirdetett az á ltalá nos iskolá k
felső s diá kjai szá má ra. Iskolá nkat tıź tanuló ké pviselte ezen a
versenyen a 6.a, 6.b, 7.a é s 7.b osztá lyokbó l. Magunkra ö ltö ttü k
fehé r pó ló inkat, melyeken telepü lé sü nk neve egysé gesen jelezte ö sszetartozá sunkat, majd 5-5 fő s csapatokká szervező dtü nk,
s ezutá n ké t kü lö nbö ző helyszın
́ en folytattuk a megmé retteté st.
Az egyik teremben kvıźjá té kra kerü lt sor, ahol a má r jó l ismert
Activity já té khoz hasonló an kellett a turisztika é s a vendé glá tá s
té makö ré bő l fogalmakat kitalá lniuk a gyerekeknek. A má sik
csoportban Diá kjainknak a „Krumplistarhonya, ahogy ti

ké szıt́itek” cım
́ ű versenyfeladatban kellett
megmutatniuk a gyerekeknek mennyire
ü gyesen talá ljá k fel magukat a konyhá ban,
mennyire ı́zletesen tudjá k elké szı́teni.
Nagy meglepeté sü nkre é s mé g nagyobb
ö rö mü nkre iskolá nk csapata é rte el az első helyezé st. Az oklevé l é s a dıj́ mellé ö tezer forintos pizza vá sá rlá si utalvá nyt kaptunk. Itt szeretné m tová bbá megkö szö nni
a ré sztvevő gyerekek munká já t, ü gyessé gé t is. (A rendezvé nyrő l ré szletesebb leı-́
rá s az iskola honlapjá n talá lható .)
Kissné Tóth Andrea

A legismertebb retro zenék szóltak az iskolabálon
2018.11.10-é n immá r harmadik alkalommal kerü lt megrendezé sre a megú jult sportcsarnokban az Alapıt́vá nyi Iskolabá l. A Nevelő testü let é s a Szü lő i Munkakö zö ssé g idé n a retro stıĺus jegyé ben szervezett fergeteges mulatsá got. A szervezé st Dudá s Dá nielné fogta ö ssze, a dekorá ció Sá ndor Mó nika é s segıt́ő i ré vé n való sult meg. A vacsorá t megelő ző mű sorban a taná ri é nekkar é s a mű vé szeti iskola taná rainak: Hampel Zsuzsanna, Sö vé ny Olivé r é s diá kjainak zené s produkció i alapoztá k meg a hangulatot. A tá nchoz a 4.b
tá nckoreográ iá ja hozta meg a kedvet, felké szıt́ő jü k Dudá s Dá nielné volt. A bá l fé nypontjá t a 8.
osztá lyosok csodá latos nyitó tá nca adta, akik
felké szıt́é sé t Bé ké si Annamá riá nak kö szö nhetjü k.
Az ıźletes vacsorá t a Vadgesztenye Etterem biztosıt́otta a vendé gek szá má ra. A talpalá való t a tö rö kbecsei Uj Fiú k Együ ttes hú zta hajnalig a tá ncoslá bú ak legnagyobb ö rö mé re. A tá ncot csak rö vid idő re szakıt́otta fé lbe a tombolahú zá s, melynek fő dıj́á t, egy keszthelyi hosszú hé tvé gé t, a tantestü let
ajá nlotta fel.
A rendezvé ny bevé telé t a tavalyi bá l bevé telé vel egyetemben az iskolaudvar rendezé sé re kıv́á nja fordıt́ani az
iskola vezető sé ge. A szervező k ez ú ton szeretné k megkö szö nni a Szü lő i Munkakö zö ssé g é s a szü lő k aktıv́
kö zremű kö dé sé t, a teremrendezé sben é s szá llıt́á sban rengeteg
segıt́sé get nyú jtó ö nkormá nyzati dolgozó k munká já t, kü lö n kö szö net Lovai Mihá lynak, valamint Bö rcsö k Rolandnak, aki a hangosıt́á sban nyú jtott segıt́sé get. Kö szö njü k az ö nkormá nyzatnak
a helyszın
́ biztosıt́á sá t, valamint a tantestü let munká já t é s termé szetesen mindazoké t, akik jelenlé tü kkel emelté k az est fé nyé t. Remé nyeink szerint jö vő re ismé t sikerü l egy kicsit otthonosabb hellyé tenni az iskolá t!
Kü lö n kö szö net illeti a tombolafelajá nlá st tevő ket: Avramucz
Maró ti Katinka, Balogh Ferenc, Bodó Gergely, Bö rcsö k Roland,
Czé kus Zoltá n, Czombos Krisztina, Dudá s Dá nielné , Dudá s Lajos
Szent Istvá n Gyó gyszertá r, Fodor Akos, Foliaplast Kft., Fü lö pTaná cs Fanni, Fü lö p-Taná cs Zoé , Godó Tım
́ ea, Hegyes Ká rolyné , Illé s Jó zsef, Ká lmá n Kamilla - Cifra szoba,
Ká lmá nné Kasza Beá ta, Kelet Aruhá z, Kiss Csaba é s csalá dja, Kiss Lá szló é s csalá dja, Ková cs Imré né , Ková cs
Jó zsefné , Lá zá rné Borbola Má rta, Má rta Gá bor, Má rta Rená ta, Ması́r Já nos, Nagyapá ti Ká rolyné Vadgesztenye Etterem, Ocskó Pé ter, Ocskó Zoltá n, Papp Imre Gá bor, Pinté r Tibor – JUPI, Rá cz Gyula, Rá cz
Istvá n, Rá czné Taná cs Aranka, Sá ndor Teré zia - Top-Rongyos Haszná ltruha ü zlet, Simon Imre, Szabó Csaba,
Szá ntó Bernadett, Taná cs Gá bor, Tö rö k Tilda, Veres Gá borné - Goods Market, Margaré ta Virá gü zlet.
Tová bbi tá mogató k: Bá lint Lá szló né , Bá lintné Gyuris Agnes, Farkasné Szö gi Mó nika, Hegedű sné Gyuris
Katalin, Juhá sz Gabriella, Kissné Tó th Andrea, Kő vá ri Anikó , Lajkó né Forrai Szilvia, Papló gó Diá na, Petá kné
Tó th Sá ra, Sö vé ny Olivé r.
A tantestü let é s iskolavezeté s nevé ben: Szilágyi Gergely
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Helyi szakmákkal ismerkedhettek meg a iatalok
2018. november 13-á n az iskolá sok szakmá kkal, foglalkozá sokkal ismerkedtek meg. Az alsó s osztá lyoknak
Palotá s Lá szló kö rzeti megbıźott tartott é rdekes elő adá st. A felső sö k ellá togattak a Homokhá tsá g Szıv́e Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Szociá lis Szö vetkezet Legjava
ü zemé be, az i jú sá gi szá llá shelyre, Rá cz Gyula pé ksé gé be, a
Faluhá zba é s az ISZEK-be. Szakemberek segı́tettek az
ö nismeret fejleszté sé ben, a tová bbtanulá si irá ny kivá lasztá sá ban.
Ezú ton is kö szö netü nket fejezzü k ki: Taná cs Gá bor polgá rmester, Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető , Lá szló Gergely,
Gyuris Já nos, Vida Patrıćia, Farkasné Lippai Agota inté zmé nyvezető , Papló gó Já nos, Farkasné Pinté r Má rta, Rá cz
Gyula, Kozma Zoltá n, Frankné Varga Katalin, Petá k Mó nika,
Csá szá r Ró bert ö nzetlen segıt́sé gé ért.
Dé lutá n 14 kö zé piskola ké pviselő je tartott ismertető t a Faluhá zban iskolá jukró l a bordá nyi é s a kö rnyező telepü lé sekrő l é rkező é rdeklő dő szü lő knek é s hetedik, valamint nyolcadik osztá lyos tanuló knak. A rendezvé nyen
ö sszesen 15 kö zé piskola ké pviseltette magá t. Nagyon szé pen kö szö njü k a Faluhá znak, hogy helyszın
́ t biztosıt́ott a rendezvé nyü nknek!
Fodorné Kálmán Szilvia és Kissné Tóth Andrea

Verses mesemondó versenyt rendeztek az alsósoknak
2018. november 19-re iskolá nkban verses mesemondó versenyt hirdettü nk meg az alsó tagozatos tanuló k
szá má ra. Nagy ö rö mü nkre szolgá lt, hogy tizenkilenc kisdiá k fogadta el a meghıv́á st é s tanult meg kıv́ü lrő l
verses mesé t. A dé lutá n folyamá n tö bb kedves, humoros é s tanulsá gos mesé t hallhattunk meg az iskola kö nyvtá rá ban. Jó volt lá tni bá tor kiá llá sukat é s elmerü lni a klasszikus é s ú jabb mesé k vilá gá ban. Kö szö net é rte nekik é s felké szıt́ő iknek! Evfolyamonké nt hirdettü nk eredmé nyt.
1. osztá lyban : I. Ková cs Zalá n; II. Hegedü s-Bite Noé mi; III. Tó th Levente. Felké szıt́ő tanıt́ó ik Juhá sz Gabriella
é s Skulté ti Andrea. 2. osztá lyban: I. Fodor Nó ra; II. Lippai Csenge; III. Makra Menyhé rt. Felké szıt́ő tanıt́ó juk
Lajkó né Forrai Szilvia. 3. osztá lyban: I. Hő dö r Dá vid Zalá n (3.a); I. Gá spá r Emma Noé mi (3.a); II. Fü lö p-Taná cs
Zoé (3.a); II. Stadler Hanga Eszter (3.b); II. Verok Hanga Bernadett (3. a); II. Makra Boldizsá r (3.a); III. Gyuris
Dorina (3.a); III. Karó czkai Hanna (3.b); III. Petá k Hanna (3.b). Felké szıt́ő tanıt́ó ik Kissné Mé szá ros Sarolta é s
Kucsera Szuzanna. 4. osztá lyban: I. Czé kus Zoé (4.a); II. Szabó Eszter (4.a); II. Sá ndor Anna (4.b); III. Botos
Bence (4.a). Felké szıt́ő tanıt́ó ik: Dudá s Dá nielné é s Só lyá né Sá rkö zi Agnes.
A terü leti verses mesemondó verseny Domaszé ken lesz december elejé n. Iskolá nkat Ková cs Zalá n, Fodor
Nó ra, Hő dö r Dá vid Zalá n é s Gá spá r Emma Noé mi ké pviselik majd. Gratulá lunk a gyerekeknek!
Sólyáné Sárközi Ágnes

December 1-je á thelyezett munkanap a hé tfő i tanıt́á si rend szerint. A dé lutá ni foglalkozá sok elmaradnak, a
gyerekek ebé d utá n mennek haza, napkö zi nem lesz.
December 6-á n a Mikulá s ellá togat minden osztá lyba. December 7-é n pé nteken Mikulá s buli lesz az iskolá ban dé lutá n 16.00-19.00-ig.
December 11-é n Kazinczy-verseny lesz a felső tagozatosok szá má ra.
December 14-é n, pé nteken 14.30-tó l taná r-diá k ké zilabda é s futball mé rkő zé s lesz a tornacsarnokban.
December 15. pihenő nap, tanıt́á s nem lesz.
December 16-á n az Adventi kará csonyi vá sá ron fellé pnek a 4.a osztá lyos tanuló k
December 20-á n 17.00-tó l a mű vé szeti iskola tanıt́vá nyai adnak Kará csonyi koncertet a templomban.
December 21-é n 10.30-kor iskolai kará csonyi mű sor lesz a Faluhá zban a 4.b osztá lyos tanuló k szereplé sé vel.
Mindké t programra szeretettel vá rjuk a szü lő ket, kedves é rdeklő dő ket.
December 21-é n, pé nteken az alsó sok szá má ra felü gyeletet biztosıt́unk 16.00-ig.
Té li szü net elő tti utolsó tanıt́á si nap: december 21. A szü net utá n elő szö r januá r 3-á n, csü tö rtö kö n kell
iskolá ba jö nni.
Aki mé g nem rendezte a mű vé szeti iskola té rıt́é si dıj́á t, legyen szıv́es izesse be az iskola titká rsá gá n.
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December: a népi elnevezés szerint Karácsony hava
Az é v há tralé vő hó napja: Advent, a kereszté nysé g szá má ra a vá rakozá s, a ké szü lő dé s ideje. Ké szü lő dü nk kü lső sé gekben: takarıt́unk, dıśzıt́ü nk, ajá ndé kokat vá sá rolunk, sü tü nk, fő zü nk. Az igazi ké szü lő dé s azonban a
szıv́ü nkben-lelkü nkben zajlik, amikor nem csak a kö rnyezetü nket ö ltö ztetjü k ü nneplő be, hanem a lelkü nket
is. A Kará csonyt megelő ző hetekben szeretné nk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda igyelni a lelkü nkre, s a
Jó isten szavá ra. Igy ké szü lü nk az egyik legszebb ü nnepü nkre, Urunk szü leté sé re, Kará csonyra.

Egyházközségünk programjai Advent idején
Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel segı-́
teni szeretné nk, hogy való ban felké szü ljü nk Jé zus megtestesü lé sé nek ü nnepé re.
Szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit!
Advent I., II., III. és IV. vasárnapja – december 2; 9; 16; 23. – 9:30
A szentmisé ken a liturgikus szın
́ a viola: az ö sszeszedettsé g, szent fegyelem é s a
bű nbá nat szın
́ e. A harmadik vasá rnap kivé telé vel az oltá rt nem dıśzıt́i virá g, az
orgona is visszafogottabban szó l. A szentmise elejé n ü nnepé lyes keretek kö zt
gyú jtjuk meg az adventi koszorú gyertyá it, mikö zben felhangzik Egyhá zunk ő si
é neke: Rorate caeli de super… Harmatozzatok magassá gos egek, s a felhő k hozzá k az Igazat.
Adventi koszorúk megszentelése
Vá rakozá sunkat segıt́i elmé lyü lni az adventi koszorú , mely, mint egy é lő naptá r,
mutatja a csalá dnak s a templomi kö zö ssé gnek a Kará csony kö zeledé sé t. 3 lila é s
egy ró zsaszın
́ gyertya jelzi a vasá rnapok mú lá sá t. December 2-á n, Advent első
vasá rnapjá n a 9:30 ó rakor kezdő dő szentmisé n adventi koszorú ink megszentelé sé re nyıĺik lehető sé g.
Szent Miklós ünnepe
Advent II. vasá rnapjá n, december 9-é n, a 9:30 ó rakor kezdő dő szentmise kereté ben emlé kezü nk meg ajá ndé kozó szentü nkrő l, Mikló s pü spö krő l is.
Rorate szentmisék - december 6; 13; 20. csütörtök, 6:30
Ré gi szé p adventi szoká s a hajnali mise, mely mé g sö té tben kezdő dik, de mire vé get é r, a nap is felkel. Kifejezi virrasztó vá rakozá sunkat Krisztus eljö vetelé re. E
szentmisé re hozhatunk gyertyá kat, a szentmise első kö nyö rgé sé ig ezekkel vilá gıt́unk. A szentmisé t kö vető en szeretettel hıv́unk mindenkit kö zö s reggelire a hittanterembe.

Szállást keres a Szent Család ima kilenced
Az idei Adventben is elindul plé bá niá nkon ez a né pi á jtatossá g, a kará csonyi ü nnep elő tt kilenc napon á t ismé tlő dő szá llá skeresé s. A szá llá st kereső Szent Csalá d
tiszteleté re 9 csalá d ö sszeá ll, hogy december 14-tő l 22-ig naponta felvá ltva a
Szent Csalá dnak (Má riá t, Jó zsefet é s Jé zust á brá zoló ké pnek, kis szobornak) szá llá st adjanak. Krisztusra vá rakozá sunkat, elcsö ndesedé sü nket, kö zö ssé gbe tartozá sunk é rzé sé t segıt́i, ha idő t szakıt́unk erre a kü lö nö s együ tt imá dkozá sra, együ tt
elmé lkedé sre. "Mai rohanó , kará csonyi bevá sá rlá stó l zajos adventü nkben a rorá té kon kıv́ü l ez is egy lehető sé g arra, hogy ne csak izikailag, hanem lelkileg is ké szü ljü nk a Kará csonyra. A Szent Csalá d-ké p szimbó luma á ltal helyet adhatunk
Jé zusnak szıv́ü nkben, a má sik csalá dra szá nt idő nk pedig a legszebb ajá ndé k az
Urnak." December 14-é n, pé nteken 16 ó rakor a templomban kö zö s imá dkozá ssal kezdő dik, majd december 22-é n 16 ó rakor szinté n templomi kö zö s imá val zá rul a kilenced. Vá rjuk mindazok jelentkezé sé t, akik a Szent Csalá d ké pé t fogadná k, é s azoké t is, akik szıv́esen ré szesei lenné nek a kilenced imá dkozá sá nak. Szeretettel buzdıt́unk mindenkit, kapcsoló djunk be miné l tö bben ebbe a hitü nket
erő sıt́ő , lelkü nket melengető á hıt́atba! (A sekrestyé ben lehet jelentkezni.)

Weöres Sándor:

Betlehem
O fé nyessé ges
ó bé kessé ges
ó dicső sé ges
Kará csony!
Szé nakazlak mellett,
lá m, angyal kö zelget.
Az é gbő l indulva
ü zeneté t hozza:
Ma szü letett gyermek,
a vilá g ismer meg!
O fé nyessé ges
ó bé kessé ges
ó dicső sé ges
Kará csony!
Pá sztorok hirdessé k,
minden szıv́nek tessé k:
O az istá lló ban
fekszik a já szolban,
fekhelye gyalult fa,
pelenká ja szalma.
O fé nyessé ges
ó bé kessé ges
ó dicső sé ges
Kará csony!
Jó zsef é s Má ria
ajká n zeng á ria,
ö kö rke, szamá rka
ké tfelő l csodá lja:
Vilá g é kessé ge,
kezdete é s vé ge!
O fé nyessé ges
ó bé kessé ges
ó dicső sé ges
Kará csony!

A karácsonyi szertartások a korábbi évekhez hasonlóan a megszokott időpontokban lesznek.
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Könyvtári felolvasóest
2018. december 12-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk. Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves
bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy
csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
december 11.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
december 18.

PIETAS
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
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Nyílt napot szerveztek a helyi Szociális Központban
November 14-é n é s 15-é n ismé t megnyitotta kapuit a Szociá lis Kö zpontunk az é rdeklő dő k elő tt. A rendezvé ny programjain é rdeklő dé si kö rtő l fü ggő en szé p szá mmal vettek ré szt gyerekek, felnő ttek é s idő sek is. A
nyıĺt nap cé lja az volt, hogy bemutassuk az inté zmé nyben folyó szociá lis munká t. A rendezvé ny a megnyitá st kö vető en dietetikus elő adá sá val kezdő dö tt. A program ré szeké nt tá plá ló é s egé szsé ges idé nyjellegű zö ldsé gekbő l, gyü mö lcsö kbő l kré mek é s turmixok kö zö s elké szıt́é sé re is sor kerü lt. A inomsá gok mellett a bordá nyi szociá lis szö vetkezet á ltal ké szıt́ett gyü mö lcslevet is megkó stolhattá k a vendé gek.
Dé lelő tt klubfoglalkozá sokkal folytató dott a nap, mely kereté ben a
kö rnyezettudatossá g té makö ré ben
ismeretterjesztő elő adá son vettek
ré szt idő seink. A foglalkozá sok hozzá já rultak az inté zmé nyen belü li é s
otthoni ú jrahasznosı́tá si mó dszerek elsajá tı́tá sá hoz é s az é letü nkre gyakorolt pozitıv́ hatá sok megismeré sé hez. A ré sztvevő k lelkesedé ssel fogadtá k a kö rnyezettudatos ö tleteket, melyek a mindennapokban
is jó l alkalmazható k mindenki szá má ra. Az elő adá s té má já hoz kapcsoló dó an ú jrahasznosıt́ott papıŕbó l ké zmű ves dıśzek ké szü ltek a gondozó k kö zremű kö dé sé vel, majd kvıźfeladatokkal é s kö zö ssé gformá ló já té kokkal zá rtuk a napot. A
má sodik nap egé szsé gü gyi szű rő programmal kezdő dö tt, melynek a vé dő nő i szolgá lat
adott helyet. Sokan keresté k fel a vé dő nő ket,
akik az á ltalá nos vizsgá latok mellett taná csadá st is nyú jtottak. A program folytatá saké nt a fogyaté kkal é lő k é s megvá ltozott munkaké pessé gű szemé lyeket é rintő té makö r
kapcsá n bemutatá sra kerü lt a tá mogató szolgá latunk feladatellá tá sa, majd sorstá rssegı-́
tő elő adá sá ban informá ció t é s tá jé koztatá st
kaptunk az igé nyelhető pé nzbeli é s termé szetbeni tá mogatá sokró l. Az elő adá st kö vető en lehető sé g volt egyé ni konzultá ció igé nybevé telé re is. A nyıĺt nap zá ró programjaké nt a HANIMEC Egyesü let szakemberei
tá jé koztattá k a ré sztvevő ket a felelő ssé gteljes otthoni kutyatartá sró l, a terá piá s kutyá k szerepé rő l a fejlesztő
tevé kenysé gben, majd a kutyusok já té kos formá ban bemutattá k tudá sukat. Ez a program nagy sikerrel zá rta
rendezvé nyü nket. Ezú ton szeretné k kö szö netet mondani mindazoknak a szervezeteknek é s segıt́ő knek, akik
tá mogattá k rendezvé nyü nk megvaló sıt́á sá t.
Farkasné Lippai Ágota intézményvezető
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Átadták az Év sportolója díjakat Dobogón telelünk
Utánpótlás és felnőtt sportolók kaptak elismerést

November 24-én, szombaton rendezték meg hatodik alkalommal a
BSK Sportbálat a tornateremben. A helyi sportolók évzáró rendezvényére az idei évben is sokan voltak kíváncsiak, a bál résztvevői amellett, hogy egy kellemes és jó hangulatú estét tudtak eltölteni, jelenlétükkel fontos közösségi célokat is támogattak. A program bevételéből
az elmúlt évekhez hasonlóan az egyesület működése és az utánpótlás
sportolók támogatása mellett, egy az Arany János utcai sportpályán
kialakítandó játszótér megvalósításához is hozzájárulhattak. A Hestia
Tűztánc csapat produkciójával vette kezdetét az est, ezt követően KissPatik Péter sportkör elnök köszöntötte a résztvevőket. Hagyomány,
hogy minden évben a legjobb utánpótlás és felnőtt sportolókat is díjazzák, így volt ez most is. A legjobb női utánpótlás sportoló elismerést
ezúttal Kálmán Anita vehette át, míg a legjobb férfi utánpótlás játékosnak 2018-ban Szabó Dávidot választották. A felnőtt női sportolóknál
Rabi Enikő, míg a férfiaknál Fodor Balázs teljesítményét díjazták a
szakemberek, illetve a sportkör elnökségi tagjai. Az est zenekara a Gera
Fivérek volt, míg a bál vendéglátásáról, a finom ételekről és a hűsítő
italokról ezúttal is a Vadgesztenye Étterem gondoskodott. Szintén az
étterem támogatásának is köszönhetően ebben az esztendőben is
sztárvendéget láthattunk vendégül Bordányban, az Irigy Hónaljmirigy
csapata közel egy órás fellépését többször is hatalmas taps fogadta. A
bál résztvevőinek jóvoltából szép összegű támogatás is összegyűlt
összesen 605.800 forint értékben, így már 2019. tavaszán elkészülhet
a település legújabb kis játszópontja a Bordányi Focipályán, amely
ezáltal a környék egyik legcsaládbarátabb létesítménye lesz.
A BSK Sportbál 2018 sikeréhez a következők járultak hozzá
tombolafelajánlásukkal, melyet ezúton is nagyon köszönünk: Szabó Lajos,
Árva Sándor és családja, Tari Nándor, Kovácsné Szekeres Zsuzsanna, Nógrádi
János, Szilágyiné Tari Gyöngyi, Zádori Tibor, Privát ABC, Mészárosné Gyuris
Ibolya, Veres Gáborné, Sádt Tamás és családja, Szabóné Gyuris Bernadett, Dr.
Juhász Anikó, Szalai Antal, Pintér Katalin, Tanács Gábor, Kiss Csaba és családja,
Sándor Tibor és családja, Kiss-Patik Péter és családja, Vadgesztenye Étterem.

Összegzés az őszi szezonról

Még néhány mérkőzést rendeznek ezen a hétvégén a megyei focibajnokságokban, azonban döntő többségében már véget értek
az őszi küzdelmek a bordányi labdarúgók számára. Immáron öszszesen tizenegy csapattal, és közel
százhatvan igazolt sportolóval
rendelkezik a Bordány Sportkör.
Az U7, U9-es gyerkőcök Kis Levente, míg az U11-es és U13-as
fiúk Retek Flórián edző vezetésével a Bozsik program küzdelmeiben vesznek részt. U14-es gárdánk már a megyei bajnokságban
szerepel, Retek Flórián tanítványai jelenleg a negyedik helyen
állnak, csupán három pontra lemaradva az első helytől. Frissen
alakult U17-es csapatunk száz
százalékos teljesítménnyel vezeti
a bajnokságot, Puskás Róbert fiai
eddig nem találtak legyőzőre. A
megye élvonalába visszakerülő
U19-es gárdánk is szépen szerepel, Puskás István edző vezérletével az előkelő ötödik helyen zárták az első etapot. Megye III-as
felnőtt focistáink egyre jobb formába lendülnek, Rácz Zoltán legénysége jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el. Megyei I. osztályban szereplő gárdánk a rossz bajnoki rajtot követően már biztos
dobogósként zárja az őszt, Dr.
Tóth János edző csapata még meg
is erősítheti pozícióját a táblázaton, hiszen szombaton még elmaradt mérkőzésen Tiszaszigeten
lépnek pályára Sólya Gáborék.
Női vonalon is nagyon szép eredményekről tudunk beszámolni,
hiszen Puskás István U18-as
együttese első helyről várhatja a
tavaszt, de a felnőttek is ott vannak az élboly mögött, Rácz Tamás
lányai jelenleg a hetedikek, kettő
pontra lemaradva a dobogó harmadik fokáról.

Folytatás tavaszszal

hajrá BSK!!!
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