Aprilis 15-é n első alkalommal ü lt ö ssze a telepü lé s
szociá lis-, é s egé szsé gü gyi
á gazatá nak, a helyi nyugdı́jas szervezetek, kö zö ssé gek ké pviselő it tö mö rı-́
tő Idő sü gyi Kerekasztal a Faluhá zban.
Részletek a 2. oldalon!
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Megkezdte munkáját a helyi Idősügyi Kerekasztal
Aprilis 15-é n első alkalommal ü lt ö ssze a telepü lé s szociá lis-, é s egé szsé gü gyi á gazatá nak, a helyi nyugdıj́as
szervezetek, kö zö ssé gek ké pviselő it tö mö rıt́ő Idő sü gyi Kerekasztal a Faluhá zban.
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata kiemelt feladatá nak tekinti a telepü lé sen é lő idő sek helyzeté t. A talá lkozó lé trehozá sá nak legfő bb cé lkitű zé se az volt, hogy a helyi sajá tossá gok igyelembevé telé vel olyan kö zö sen vé gzett munkafolyamat kezdő djö n el,
melynek eredmé nyeké ppen elé rhető vé
vá lhat a telepü lé sen é lő idő seink kö ré ben
az aktıv́ é s mé ltó idő skor megé lé se a mindennapokban.
Az aktıv́ idő sö dé s fogalmá t az ENSZ Egé szsé gü gyi Szervezete vezette be. A szervezet
irá nyelve szerint, az aktıv́ idő sö dé s egy
olyan idő skor megé lé sé rő l szó l, mely nem
csupá n izikai aktivitá st, a munkaerő piacon maradá st jelenti, hanem a tá rsadalmi,
kulturá lis, civil é letben való aktıv́ ré szvé telt is. Az aktıv́ idő sö dé s cé lja az egé szsé g
megtartá sa, a tá rsadalmi ré szvé tel é s biztonsá g nyú jtá sa, az idő sek ö ná lló sá gá nak
é s fü ggetlensé gé nek megtartá sa.
Ezen irá nyelv menté n a ré sztvevő k első lé pé ské nt ö tleteiket, tapasztalataikat, má s kö zö ssé gekben má r alkalmazott jó gyakorlatokat osztottak meg egymá ssal, majd feladatké nt hatá roztá k meg Bordá ny Idő sü gyi
Programja elké szıt́é sé nek szü ksé gessé gé t.
A koncepció elké szıt́é sé nek ré sze lesz a telepü lé sen é lő idő sek helyzeté nek elemzé se, a fejleszté si javaslatok
ö sszegyű jté se, cé lok meghatá rozá sa, illetve cselekvé si terv meghatá rozá sa.
Altalá nossá gban elmondható , hogy a straté gia elké szıt́é se é s kivitelezé se tö bblé pcső s folyamat. A straté giaalkotá s első lé pé sé ben a helyzetfeltá rá s é s a problé má k, fejlesztendő terü letek szá mbavé telé t kö vető en az
elé rendő cé lok kerü lnek megfogalmazá sra. Egyik legfontosabb feladat tehá t az eszmei-ideoló giai cé lok, azaz
a jö vő ké p, má s né ven misszió (kü ldeté s) felvá zolá sa. A jö vő ké p egyben meghatá rozza azt a mozgá steret is,
amelyet a kö vetkező lé pé sben a prioritá sok megfogalmazá sakor kell igyelembe venni. A megvaló sıt́á s é rdeké ben cselekvé si tervek kidolgozá sá ra kerü l sor. A cselekvé si tervek kidolgozá sá t kö vető en tö rté nik a cselekvé si tervekben megfogalmazott feladatok gyakorlati megvaló sıt́á sa.

Nagyközségünk köszöntötte legi jabb lakóit
Taná cs Gá bor polgá rmester kö szö ntö tte a tavaly szü letett babá kat é s szü leiket a Faluhá z nagytermé ben á prilis 10-é n. A csalá dokat szá mos ajá ndé kkal is vá rtá k az esemé ny szervező i: vá sá rlá si utalvá ny, babatabló , cukor- é s tartó sıt́ó szer mentes Legjava almalekvá r, a Cifra Szoba felajá nlá sá val textilbő l
ké szü lt elefá nt kerü lt a kö rnyezetbará t tá ská kba. A zá rtkö rű esemé ny utá n ingyenes
rendezvé nyre vá rta a bordá nyi Csalá d é s
KarrierPONT a helyi é s kö rnyező telepü lé sekrő l é rkező kisgyermekes csalá dokat.
Szabó -Petrik Andrea mozgá sfejlesztő gyó gypedagó gus, a Gubancoló szakembere volt az
esemé ny vendé ge. Mé rfö ldkö vek é s té vhitek:
„Semmi baj, anyuka! Majd kinö vi” cım
́ mel
tartott interaktıv́ elő adá st. Az elő adó rá vilá gıt́ott a mozgá sfejleszté s rö vid é s hosszú tá vú cé ljaira, fontossá gá ra é s lehető sé geire. A
program ideje alatt Tá ncolj Babá m! elnevezé sű tá ncos foglalkozá son vehettek ré szt a
gyermekek, ahol mozgá s, torna, tá nc é s sok neveté s vá rta ő ket, majd gyü mö lcs, frissen sü lt inom pé ksü temé ny
é s tea mellett kö tetlenü l beszé lgethettek a ré sztvevő k egymá ssal é s a meghıv́ott szakemberrel is.
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321 embert mozgatott meg az idei Tollasmaraton
Aprilis 6-á n rendezté k meg a 24 ó rá s VII. Tollasmaratont. Idé n a tö bbszö rö s diá kolimpiai bajnok Bakacsi Nikolett é s Vé r Zsó i duo ü tö geté sé vel vette kezdeté t a maratoni já té k. Ezt kö vető en az á ltalá nos iskolá sok foglalhattá k el a pá lyá t tanó rá ik keretein belü l. A dé lutá ni edzé st kö vető en szombat reggel 8 ó rá ig mindenki szabadon haszná lhatta a termet. A kö rnyé k
telepü lé seirő l is sokan é rkeztek, de azé rt a ré sztvevő k tö bbsé ge bordá nyi volt. Meg kell emlıt́eni,
hogy az esemé nyre Bé ké scsabá ró l is egyre tö bben
lá togatnak el. Idé n má r 13 fő vel ké pviseltetté k magukat. A maratonon ré szt vevő k szá ma az elmú lt
é vekben a kö vetkező ké ppen alakult: 2016-ban
269 fő , 2017-ben 352, 2018-ban 317 fő , mıǵ ebben
az é vben 321 ré sztvevő jelent meg a sportesemé nyen. Kö szö njü k szé pen mindenkinek, aki tá mogatá sá val hozzá já rult a tollascsapat anyagi há tteré nek biztosıt́á sá hoz.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Há zassá gkö té s, gyermekszü leté s, é pıt́kezé s, autó vá sá rlá s, vá llalkozá sindıt́á s, mind-mind fontos é s ö rö mteli,
ugyanakkor ké tsé gtelenü l hivatalos ü gyinté zé ssel is já ró esemé nyek. Januá rtó l má r minden magyarorszá gi
telepü lé sen, ıǵy ná lunk is elé rhető az Onkormá nyzati Hivatali Portá l szolgá ltatá s, amelyen keresztü l online,
aká r a sajá t nappalinkbó l is ké nyelmesen é s gyorsan inté zhető k az ö nkormá nyzati hivatali ü gyek a hé t minden napjá n. Igy é letü nk kisebb-nagyobb esemé nyei é s azok adminisztrá ció s feladatai is sokkal kö nnyebbé
vá lnak.
Evente szá mos hivatalos ü gyben keressü k fel a helyi ö nkormá nyzatot, a
hivatali lá togatá sok szá ma pedig tová bb nő é letü nk nagy pillanatainá l.
Anyakö nyvi kivonat kiá llıt́á sa, gé pjá rmű - é s é pıt́mé nyadó bejelenté s, szociá lis tá mogatá si ké relem benyú jtá sa,
szá llá shely nyilvá ntartá sba vé tel,
iparű zé si adó bevallá s é s mé g sorolhatná nk azon tevé kenysé geket, melyek á ltalá nosan a szemé lyes ü gyinté zé sek kö zé tartoznak é s automatikusan a hosszú sorban á llá s jut ró la eszü nkbe. Ez a ké p azonban 2019-tő l teljesen megvá ltozik, mert az Onkormá nyzati Hivatali Portá lon keresztü l má r egyre tö bb ü gyet elektronikusan is inté zhetü nk, amikor idő nk
engedi, aká r a vasá rnapi ebé d utá n is.
Az e-ü gyinté zé s orszá gosan egysé ges ü gymenetet biztosıt́ é s ahogy a szemé lyes ü gyfé lfogadá sná l megszokhattuk, ú gy a digitá lis té rben is vé gig vezet minket a jó l ismert folyamatokon. Első lé pé sben sajá t magunk
beazonosıt́á sa tö rté nik, majd a lakossá gi é s vá llalkozá si ü gyinté zé s kivá lasztá sa, ezt kö vető en pedig a szü ksé ges adatok megadá sa. Mindezt a legnagyobb biztonsá g mellett, gyorsabban, á tlá tható bban é s papıŕmentesen, vagyis kö rnyezetkım
́ é lő bb mó don tehetjü k, mint korá bban.
Az Onkormá nyzati Hivatali Portá lon keresztü l bejelentkezett felhaszná ló k szá mos helyi lakossá gi, ipari, kereskedelmi, szociá lis vagy adó ü gyet indıt́hatnak, az online ű rlappal nem rendelkező ü gyek eseté n pedig az ePapıŕ szolgá ltatá st lehet igé nybe venni.
Az e-ü gyinté zé st vá lasztó kat a belé pé st kö vető en azonosıt́ja a rendszer é s az ű rlapok á ltalá nos adatai automatikusan kitö lté sre kerü lnek, rö vidıt́ve ıǵy a rá fordıt́ott idő t. A felhaszná ló k bá rmikor nyomon kö vethetik
az á ltaluk elektronikusan indıt́ott helyi ö nkormá nyzati ü gyeket, ıǵy pá r kattintá s utá n megismerhetik a folyamatok aktuá lis á llapotá t é s megnyithatjá k a lementett ű rlapokat. A gyorsabb ü gyinté zé st tá mogatja, hogy
a lakossá g mellett a vá llalkozá sok is ké nyelmesen teljesıt́hetik adó bevallá ssal kapcsolatos ü gyeiket é s tá volró l is leké rhetik helyi adó egyenlegü ket é s aktuá lis folyamataik stá tuszá t. Az Onkormá nyzati Hivatali Portá l a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon é rhető el, melyet telepü lé sü nk weboldalá n is megtalá lnak.
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Felhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára
A Nemzeti Eszkö zkezelő 2019. má rcius 31-ig tá jé koztató levelet kü ldö tt bé rlő inek, amelyben felajá nlotta az
arra jogosultak szá má ra azt, hogy eddigi bé relt ingatlanukat kedvezmé nyesen visszavá sá roljá k. A megvá sá rlá sra a bé rlő knek egyö sszegben vagy ré szletekben van lehető sé gü k, de dö nthetnek ú gy is, hogy tová bbra is
bé rlő ké nt laknak az ingatlanban vá ltozatlan felté telek mellett.
Ké rjü k bé rlő inket, hogy a tá jé koztató levelü nket vegyé k á t é s olvassá k el igyelmesen. A levé l a dö nté si lehető sé gek szerint há romfé le nyilatkozatmintá t tartalmaz: nyilatkozat egyö sszegű kedvezmé nyes visszavá sá rlá sró l; nyilatkozat ré szlet izeté ssel tö rté nő
visszavá sá rlá sró l; nyilatkozat bé rleti szerző dé s vá ltozatlan felté telek melletti fenntartá sá ró l.
Ké rjü k, hogy dö nté se szerint mindenki vá lassza ki az egyik nyilatkozatot, é s kitö ltve kü ldje azt vissza a Nemzeti Eszkö zkezelő nek a
ké zhezvé teltő l szá mıt́ott 60 napon belü l. Ké rjü k bé rlő inket, hogy mindenké ppen vá lasszanak egyet a há rom
lehető sé g kö zü l é s nyilatkozatukat kü ldjé k vissza 60 napon belü l, mivel ennek elmulasztá sa eseté n a jogszabá lyok rendelkezé se szerint a bé rleti dıj́ 2019. jú lius 1-jé tő l a há romszorosá ra emelkedik.
Kü lö n felhıv́juk ü gyfeleink igyelmé t, hogy a ré szletvé telrő l szó ló nyilatkozaton ne felejtsé k el feltü ntetni az
á llampolgá rsá gukat é s a szemé lyi azonosıt́ó jukat (a lakcım
́ ká rtyá ja há toldalá n talá lható 11 tagbó l á lló szá msor) is.
A dö nté shez é s a nyilatkozat kitö lté sé hez segıt́sé get kaphatnak a 6722 Szeged, Rá kó czi té r 1. I. em. 112. irodá ban (telefonszá m: +36 30/165-4986). Felhıv́juk igyelmü ket, hogy itt csak a visszavá sá rlá ssal kapcsolatos
ü gyinté zé sre van lehető sé g!
Tová bbi informá ció ké rt hıv́ja a Nemzeti Eszkö zkezelő t a 06-1-795-5100-as telefonszá mon, vagy ıŕjon az info
@netzrt.hu e-mail cım
́ re, illetve a www.netzrt.hu. weboldalunkon.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Felhívás talajterhelési díj bevallására, meg izetésére
Felhıv́juk azon lakosok igyelmé t, akiket talajterhelé si dıj́ izeté si kö telezettsé g terhel, hogy a talajterhelé si
dıj́ bevallá si, valamint dıj́ izeté si kö telezettsé gü knek 2019. má rcius 31-ig kellett eleget tenni. Ké rjü k azon
adó zó kat, akik ennek nem tettek eleget, haladé ktalanul pó tolni szıv́eskedjenek!
A bevallá si kö telezettsé g teljesıt́é sé hez szü ksé ges nyomtatvá ny a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban (6795
Bordá ny, Benke Gedeon u. 44.) ké rhető , tová bbá a www.bordany.com honlapró l letö lthető . A bevallá s
elektronikus formá ban is benyú jtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon az ö nkormá nyzat
kivá lasztá sá t kö vető en az „ü gyindıt́á s” menü pontban.
A bevallá s benyú jtá sá nak elmulasztá sa termé szetes szemé lyek eseté ben 200.000 Ft-ig, nem termé szetes
szemé ly adó zó k eseté ben 500.000 Ft ö sszegig terjedő mulasztá si bıŕsá got vonhat maga utá n.
Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ULTRAHANG vizsgálattal a Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá latná l 2019. má jus 7-é n (kedd) é s 2019. má jus 21é n (kedd) 14 - 18 ó rá ig. A vizsgá latot Dr. Kajtá r
Istvá n vé gzi, melynek kö ltsé ge 4000 Ft.
Az ultrahangos vizsgá lat mellett cytoló giai kenet
é s hurok levé telt, felhelyezé st, gyó gyszerıŕatá st
is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati panasszal
lehet fordulni a szakemberhez. Ha mé g nem telt
le az egy é v az elő ző rá kszű ré stő l szá mıt́va é s panasza van, az sem akadá ly. Vá rjuk a helyi é s a
kö rnyező telepü lé sek lakó it is.
Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s a Vé dő nő i
Szolgá latná l szemé lyesen vagy telefonon a 62/
288-678 vagy Juditná l a 30/33-81-647-es vagy a
30/19-79-135 -ö s szá mokon.
A be izeté skor megcım
́ zett, felbé lyegzett borıt́é kot hozzanak magukkal, hogy az eredmé nyt postá zni tudjuk.
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„Állítsuk meg a bevándorlást”
aláírásgyűjtő standnál várjuk
Önöket 2019. április 28-án
(vasárnap) délelőtt 9-12 óráig a
Piac téren. Minden érdeklődőt
szeretettel hív a helyi FIDESZ

Magyar Bajnokok lettek a Senior Mazsorettjeink
Az egé sz é ves kitartó munka Master kategó riá ban
mentorok, asszisztensek, edző k, versenyző k é s
szü lő k kö zö s munká ja hatá ron belü l cé lt é rt!
2019. á prilis 6-á n kerü lt megrendezé sre a Magyar Majorette Szervezetek Szö vetsé ge é s a Virtus Majorette SE szervezé sé ben a 2019.é vi Orszá gos Majorette Bajnoksá g Tatabá nyá n.
A nagyszabá sú ,rangos versenyen 16 egyesü let
tö bb mint 300 versenyző je 174 versenyszá mban
versenyzett az orszá gos bajnoki cım
́ é rt a zá grá bi
Euró pa-Bajnoksá gra való kvali iká ció é rt. A Classicon KTSE 20 mazsorettel 19 versenyszá mban
ké pviseltette magá t a bajnoksá gon. A bordá nyi lá nyok Tó th Alexandra é s Valká r Anna is kvali iká ltá k magukat tö bb versenyszá mban. Eredmé nyeik: Master Senior Bot Trió kategó ria (Taná cs Rebeka - Tó th Alexandra - Valká r Anna) 1. hely. Master Senior Bot Mini kategó ria (Taná cs Rebeka - Bodó Regina - Farkas Csilla - Pecze
Lara - Tó th Alexandra - Valká r Anna) 1. hely. Master Senior Bot Csoport Kategó ria 15 fő vel 4. hely. Master
Senior Pom Szó ló Kategó riá ban Tó th Alexandra 7. hely. Master Senior Pom Csoport 15 fő vel 1. hely. Valká r
Anna elő szö r mentorá lt 2 junior pom szó listá t. Tanıt́vá nyai 1. é s 2. helyen vé geztek. Gratulá lunk mindenkinek a szé p eredmé nyekhez é s kö szö njü k a felké szıt́é st Horvá th Pé ter, Szö gi Barbara (edző k) Makula Kata,
Farkas Csilla, Dudá s Barbara (mentorok).
Szögi Barbara ,Valkárné Lukács Andrea

„A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
Bordá ny az idei é vben is csatlakozott „A TeSzedd! –
Onké ntesen a tiszta Magyarorszá gé rt” elnevezé sű
akció hoz, ennek kereté ben má rcius 22-23-á n Bordá nyban ö sszesen 97 zsá knyi szemé t gyű lt ö ssze. Kö szö njü k minden ré sztvevő nek az aktıv́ kö zremű kö dé st: a fö ldtulajdonosi kö zö s ké pviselő nek Joó Ká lmá nné Valinak, a Kistemplom-Tanya Vadá sztá rsasá g
tagjainak, Pinté r Zoltá nné nak, Ková csné Szekeres
Zsuzsanná nak, Ková cs Katá nak, Ková cs Kristó fnak,

Turoczki Zitá nak, Bö rcsö k Rolandnak, Juhá sz Lá szló nak, Volford Zsoltnak, Valká rné Luká cs Andreá nak,
Ká lmá nné Kasza Beá tá nak, Dobó Istvá nné Mariká nak, Zá dori Lajosnak, Zá dori Lajosné Mariká nak.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má jus 14.; má jus 28.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
má jus 7.; má jus 21.

Tudatos egészséges életmódra szoktatás az oviban
Má sodik alkalommal rendeztü nk egé szsé gnapot ó vodá nkban á prilis 3-á n. Az egé szsé ges é letmó d nagy igyelmet kap az inté zmé nyben, fontos feladatnak tartjuk, hogy má r egé szen ó vodá skorban kialakuljon a gyerekekben az egé szsé gtudatossá g é s ennek fontossá ga. A napot kö zö s torná val indıt́ottuk, majd mindenki
egy-egy á llomá st lá togatott meg. A gyerekek Mozgá s-kotta gyakorlatokat pró bá ltak ki, ü gyeskedtek az ovifoci pá lya akadá lyain é s ö sszemé rté k erejü ket kö té lhú zá sban, elmé jü ket kirakó val torná ztattá k meg. A Tü csö k csoportban Csatló sné Masıŕ Andrea fogorvos vá rta az ovisokat. Andrea bemutatta a helyes fogmosá s
techniká já t, a fogakra egé szsé ges é s ká ros é telekrő l é s italokró l beszé lgettek. Tıźó raira a dajka né nik tá lcá kra
ké szıt́etté k a zö ldsé geket, gyü mö lcsö ket, amit kö zö sen fogyasztottak el a csoportok. Kö szö njü k Csatló sné
Masıŕ Andreá nak a ré szvé telt é s a Szü lő knek a sok zö ldsé get é s gyü mö lcsö t.
Mészárosné Gyuris Zsuzsanna óvodapedagógus
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Hóvirág tavaszköszöntése a Katica csoport szemével
Katica csoportos ó vodá saink meghıv́á st kaptak á prilis 11-é re a Hó virá g
Idő sek Klubjá nak tavaszvá ró ü nnepsé gé re. A gyerekek lelkesen ké szü ltek
tavaszi versekkel é s dalokkal. A mű sorban helyet kaptak a hú své ti né pszoká sokat felelevenıt́ő kö rjá té kok, csú folok é s a locsolkodó vers is. A jelenlé vő k kö zö s é neklé ssel zá rtá k az elő adá st. A szervező k kalá ccsal é s teá val kedveskedtek a vendé geknek é s ajá ndé kkal lepté k meg az ovisokat.
Nagyon jó volt lá tni, ahogy a kü lö nbö ző korosztá lyok beszé lgettek, é nekeltek é s eltö ltö ttek együ tt egy kellemes dé lelő ttö t.

Színes programok várták a nyílt napokra érkezőket
A hú své ti ü nnepekre ké szü lő dve, nyıĺt nap kereté ben meghıv́tuk a gyermekek szü leit, hogy kö zö s ké szü lő dé ssel tegyü k szın
́ esebbé a hé tkö znapokat. Minden csoportunk elő ké szü lt a programra, ahol az é rdeklő dő
szü lő k kü lö nfé le techniká kkal tojá sokat festhettek é s má s ü nnepi alkotá s elké szıt́é sé re is lehető sé gü k nyıĺt,
az ó vó né nik irá nyıt́á sá val é s a nevelő munká t segıt́ő k kö zremű kö dé sé vel. A tavaszi szü net elő tti napon egy
mesejá té kkal kedveskedtü nk gyermekeinknek é s a vendé geinknek, melyet az anyanyelvi munkacsoportunk
adott elő . A Tojá sfesté s nyuszié kná l cım
́ ű mesé vel má r sikerü lt rá hangoló dnunk a kö zelgő ü nnepre. Ez ú ton
is kıv́á nunk kellemes hú své ti ü nnepeket minden kedves bordá nyinak az inté zmé ny dolgozó i nevé ben!

Kitűnő sporteredményeket értek el iskolánk tanulói
A 2019. má rcius 29-31-ig Országos Diákolimpia Tollasversenyen vettek ré szt iskolá nk jelenlegi é s volt diá kjai. Az alá bbi szé p eredmé nyek szü lettek: “B” kategó riá ban: 2. korcsoportban Frank Hanna 21., Sá ndor Anna
5.; 3. korcsoportban Ková cs Bernadett 13., Ká dá r-Né met Milá n 19., Má rk
William Mitchell 6.; 4. korcsoportban Nagy Beá ta 26., Ková cs Pé ter 7.,
Preda Adá m 9.; 5. korcsoportban Vé r Zsó i 7., Bakacsi Nikolett 1.
“A” kategó riá ban III. korcsoportban Nó grá di Gergő 3 mé rkő zé sbő l 1 nyertes é s 2 vesztes meccsel zá rt.
2018/19-es tané v Diákolimpia 2. korcsoport labdarúgás körzeti döntő ezüst érmes csapattagok: Rutai
Teo il, Tari Andrá s, Halá szi Dá vid, Gá bor Zsombor, Sá ndor Anna, Zá dori Alvin, Makra Attila, Lá zá r Levente.
A 3. korcsoport labdarúgás körzeti bajnok csapattagok: Rabi Bá lint, Arva Bence, Csuka Marcell, Lé vai
Bence, Sá ndor Má rton, Nó grá di Gergő , Turcsik Bá lint, Bó ta Emil Benjá min, Fodor Akos, Balogh Má rk, Csorba
Szebasztiá n Noel, Makra Attila, Rá cz Milá n, Berná th Erik, Halá szi Adá m. Sé rü lé s illetve betegsé g miatt hiá nyzott Makra Zoltá n é s Gyuris Má rk. Kü lö n megemlıt́ené m, hogy há zi dö ntő t já tszottunk, hiszen kettő csapattal
indultunk ebben a korcsoportban, ahol 10 iskola csapata mé rte ö ssze tudá sá t. A 4. korcsoport körzeti döntő bronz érmes csapattagok: Rabi Bá lint, Vas Sá ndor Nimró d, Rutai Zoltá n, Czé kus Pé ter, Deme Mihá ly, Sá ndor Balá zs, Csorba Bendegú z, Fodor Kristó f, Ková cs Pé ter, Martonosi Kristó f.
A Diákolimpia országos mezei futóversenyen 35 csapatbó l az elő kelő 12. helyezé st sikerü lt elé rni a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola csapatá nak Gö dö llő n. Csapattagok: Martonosi Kristó f, Rutai Zoltá n, Czé kus Pé ter, Lippai Gergely, Illé s Má rk. Egyé niben 216 induló bó l Martonosi Kristó f 40., Rutai Zoltá n 71., Czé kus Pé ter 80. helyezé st é rt el.
Retek Flórián és Kiss Csaba

Diákjaink remek tanulmányi versenyeredményei
Má rcius 22-é n rendezte meg a Bendegú z Akadé mia a NyelvESZ verseny megyei dö ntő jé t. E rangos é s nehé z
megmé retteté sre minden é vfolyambó l 30-30 diá kot hıv́tak be. A Csongrá d megyei forduló ban a kö vetkező
eredmé nyek szü lettek: 4. hely: Tari Lenke 5. o., 10. hely: Czombos Lara 5. o., 11. hely: Bá lint Ká lmá n Istvá n 5.
o. Szé pen szerepelt mé g Gé mes Bence 7. b osztá lyos tanuló nk is. Felké szıt́ő taná ruk: Hegedű sné Gyuris Katalin. A 8. osztá lyosokná l: 10. helyen Hő dö r Zoltá n vé gzett, s szorgalmasan kü zdö tt Heintz Petra is. Felké szıt́ő
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pedagó gusuk: Lippai Judit. A 4. a osztá lybó l Aknai Dá vid versenyzett, akit Só lyá né Sá rkö zi Agnes ké szıt́ett fel.
Hegedűsné Gyuris Katalin
2019. á prilis 10-é n rendezté k meg a Tudásbajnokság
Országos Tanulmányi Verseny Csongrád megyei
döntőjét Makó n, melyen 26 tanuló ké pviselte a bordá nyi iskolá t. A megmé retteté sen má sodiktó l nyolcadik é vfolyamig a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, matematika é s termé szetismeret té makö ré ben bizonyıt́hattá k tudá sukat a diá kok. A legtö bben egy tantá rgybó l indultak, de voltak né há nyan, akik ké t tantá rgybó l is ö szszemé rté k tudá sukat a velü k egykorú akkal. A versenyfeladatokat nem azonnal javıt́já k a szervező k, ezé rt né há ny hé tig mé g vá rnunk kell az eredmé nyekre.
Hődör Zoltánné
Aprilis 5–7. kö zö tt immá r huszadik, jubileumi alkalommal rendezté k meg Kisú jszá llá son a Duná tó l keletre fekvő megyé k á ltalá nos iskolá s korú tanuló inak „Szép magyar beszéd” versenyé t, amelyen
idé n 60 fő 7. é s 8. osztá lyos vett ré szt. A dö ntő ké t forduló ja mellett
é rdekes é s é lvezetes kulturá lis é s szabadidő s program vá rta a vendé geket. A rangos megmé retteté sen iskolá nkat 8. osztá lyos tanuló nk:
Gá bor Zalá n ké pviselte. Felké szıt́ő taná ra: Lippai Judit. A Kazinczydıj́ alapıt́vá ny Pé chy Blanka emlé ké re Kurató riuma Gá bor Zalá n Sá ndor tanuló t a Szé p magyar beszé d verseny Tiszá ntú li forduló já n
nyú jtott kivá ló teljesıt́mé nyé ért a Kazinczy-jelvé ny bronz fokozatá ban ré szesıt́ette.
Má rcius 19-é n népdaléneklési versenyt rendeztü nk az iskolá ban. Sok kis alsó s diá k mé rettette meg magá t,
emellett ké t felső s diá k kü lö n ö rö mö t szerzett é nekeikkel. A mű sort iskolá nk né pi é nekes tanszakjainak diá kjai zá rtá k. A zsű ri tagjai Bodolá né Szabó Emıĺia, Bá n Krisztina, valamint Kiss Csillag Anna, aki a verseny
szervező je é s elnö ke is volt egyben. Alsó s eredmé nyek: I. helyezé st é rtek el: Sá rkö zi Adá m 1.o, Taká cs Má rk
1.o., Lippai Csenge 2.o, Dá niel Gergő 3.o., Fá biá n Hanna 3.o., Botos Bence 4.a.; II. helyezé st é rtek el: Szilá gyi
Viktó ria 1.o., Verok Hanga 3.o., Mé szá ros Vivien 4.a., Verok Daisy 5.o.; III. helyezé st é rt el: Berná th Martin 3.o.,
Juhá sz Anna 4.a., Sá rkö zi Szimonetta é s Tó th Cintia 6.b. osztá lyos tanuló k arany minő sıt́é st kaptak. Az okleveleket é s elismeré seket Ocskó Zoltá n igazgató ú r adta á t. Kö szö njü k a dalos diá koknak a felké szü lé st, a kollé gá knak, szü lő knek a felké szıt́é st!
Kiss Csillag Anna népzene tanár
Az ü llé si Fontos Sándor versenyen csendé letfesté s kategó riá ban Heintz Petra 8. osztá lyos tanuló 1. helyezé st, Kiss Angelika 7. b osztá lyos tanuló pedig 2. helyezé st é rtek el. Felké szıt́ő taná ruk: Sá ndor Mó nika.
Né pzené szeink is ré szt vettek a má r hagyomá nyossá vá lt Zenei- Né pzenei versenyen, Ullé sen, á prilis 12-é n,
pé nteken. Ké t kategó riá ban há rom korcsoportban indultunk. A forrá skú ti Cinke Citerazenekarhoz csatlakozott a bordá nyi Alapfokú Mű vé szeti Iskolá ban tanuló szentesi tanıt́vá nyunk, Kiss Vanessza, akik né pi kamarazene kategó riá ban má sodik helyet é rtek el. Valamint né pi é nek kategó riá ban 1.korcsoportban Juhá sz Anna első helyezé st, 2.korcsoportban Sá rkö zi Szimonetta é s Tó th Cintia má sodik helyezé st é rtek el. Felké szıt́ő
taná ruk: Kiss Csillag Anna.

Má jus 1. szerda - A munka ü nnepe – ismé t nem jö vü nk iskolá ba.
Az iskolai munká bó l mé g 6 hé t van há tra, amely lehető sé g a hiá nypó tlá sra. Ké rjü k, segıt́sé k gyermekü ket, hogy a kikapcsoló dá s, pihené s mellett a szü netet hasznosan tö lthesse. Illetve ké rjü k tá mogassa adó ja 1%-á val iskolá nk alapıt́vá nyá t: Bordány
I júságáért Alapítvány Adószáma: 18461637-1-06
Ocskó Zoltán intézményvezető

Balogh Ferenc Képviselő fogadóórája
Balogh Ferenc ö nkormá nyzati ké pviselő
á prilis 30-á n, kedden 17:00 é s 18:00 kö zö tt tartja soron kö vetkező ké pviselő i fogadó ó rá já t a Faluhá zban.
Minden é rdeklő dő t szeretettel vá r!
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A Húsvét utáni időszak egyházi ünnepei, eseményei
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.

Bérmálás – má jus 26. – 9.30 – ü nnepi szentmise.
Elsőáldozás – jú nius 9. – Pü nkö sdvasá rnap – 9.30
– ü nnepi szentmise.
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja: á prilis 28.: Az
ü nnepi szentmise kereté ben lesz a bú zaszentelé s
(8 ó rakor gyü lekező a templomná l, 8.15-kor indulá s a Hermina-tanyá ra, ott 9 ó rakor szentmise é s
bú zaszentelé s). Szent II. Já nos Pá l pá pa az Isteni Irgalmassá g vasá rnapjá nak nyilvá nıt́otta ezt a vasá rnapot Szent Fausztina nő vé r magá nkinyilatkoztatá sa alapjá n.
Urunk mennybemenetelének ünnepe – jú nius
2. 9.30: A Hú své t utá ni hetedik vasá rnapon ü nnepeljü k, hogy kereszthalá la é s feltá madá sa utá n
negyven nappal mennybe ment Krisztus Urunk.

(Szent Ágoston)

Pünkösdvasárnap – jú nius 9. 9.30 – ü nnepi szentmise.
Pü nkö sd ü nnepé n há rom fontos esemé nyre emlé kezü nk: ekkor jö tt el a Szentlé lek mint Krisztus megvá ltó
tetté nek gyü mö lcse é s beteljesıt́ő je; ekkor „jö tt vilá gra”
az Egyhá z, valamint az egé sz vilá gra kiterjedő misszió s
munka is ekkor vette kezdeté t. A Szentlé lek kiá radá sá nak tö rté neté t az Apostolok cselekedetei rö gzıt́i. A leı-́
rá s szerint miutá n a Szentlé lek eltö ltö tte ő ket, az apostolok mindenkinek a sajá t nyelvé n hirdetté k az evangé liumot. Isten a nyelvek csodá já val mutatja meg azt az
egysé get, amely a kö zö s hit megvallá sá val kapcsolja
ö ssze a kü lö nbö ző nyelven beszé lő embereket. Ezá ltal
szü letett meg az első pü nkö sdkor az Egyhá z, amely egy,
szent, katolikus é s apostoli. Az egyhá z megszü leté sé re
é s a Krisztustó l kapott misszió s kü ldeté sre emlé kezve
a pü spö kö k – szerte a vilá gon – kiszolgá ltatjá k a bé rmá lá s szentsé gé t, amely á ltal a Szentlé lek ma is eltö lti a
hıv́ő ket.
Pünkösdhétfő – jú nius 10. 9.30 – ü nnepi szentmise

Szent Fausztina nővér ereklyéje került megyénkbe
Idé n á prilis 2-á n a ruzsai plé bá nia é s a Csongrá d megyei kö zsé g vezeté se Szent Fausztina nő vé r ereklyé jé t vehette á t Lengyelorszá gban egy zará ndoklat kereté ben.
Negyela Zoltá n plé bá niai kormá nyzó szentmise kereté ben vette á t Szent
Fausztina nő vé r csontereklyé jé t M. Damaris Wó jcicka ZMBM-tő l, az Isteni Irgalmassá g Anyja Nő vé rek Kongregá ció ja generá lis nő vé ré tő l. A szentmise
kereté ben a generá lis anya felhıv́ta a igyelmet, hogy „az Isteni Irgalmassá g
á jtatossá ga nagyon fontos dolog, mely az emberek é s az egé sz vilá g sorsá t
meghatá rozza, ezé rt mindig é ltesse az egyhá zmegye lelkisé gé t é s é leté t. Azt
kıv́á njuk, hogy vezesse Onö ket mé lyebb kapcsolatra az Ur Jé zussal, é s nyissa
meg az Onö k szıv́é t az O irgalmas szereteté re. Szent Fausztina nő vé r jelenlé te az ereklyé ben pedig legyen az Onö k szá má ra ö rö m é s kegyelem forrá sa.
Sú gja meg e bizalommal teli szavakat: »Ne fé lj, bıźz Jé zusban, legyé l mindenki szá má ra az O irgalmas szereteté nek, szé psé gé nek é s gazdagsá gá nak tanú ja a mai vilá gban ima, szó é s cselekedet á ltal.«” Damaris Wó jcicka a jelenlevő ket é s az otthonmaradtakat is biztosıt́otta, hogy a nő vé rek mindennap
imá jukba foglaljá k ő ket az irgalmassá g ó rá já ban a kegyes é s Irgalmas Jé zus
ké pe elő tt é s szent Fausztina nő vé r ereklyé je mellett az Isteni Irgalmassá g
krakkó i szenté lyé ben.
(Magyar Kurıŕ)
A bordá nyi hıv́eknek abban az é lmé nyben, megtisztelteté sben, kegyelemben volt ré szü k á prilis 12-é n, pé nteken a lelkigyakorlatos liturgia é s szentsé gimá dá s sorá n, hogy Negyela
atya elhozta templomunkba az ereklyé t, melynek jelenlé te az oltá ron segıt́ett mé g mé lyebben megé lni Hú své t titká t é s azt, amit Szent Fausztina nő vé r kö zvetıt́ett szá munkra:
Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. (Naplórészlet)
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A HITOKTATÁSRÓL - A lélek iskolája
Az á ltalá nos iskolai oktatá s a gyermekeket szá mos ismerettel, tudá ssal gazdagıt́ja, ké pessé geit, kompetenciá it fejleszti, hogy sok-sok é v tanulá s sorá n megtalá ljá k helyü ket a vilá gban, s vá lasztott szakterü letü kö n maradandó t alkothassanak. A tudá s gyarapıt́á sa, a logikus gondolkodá s fejleszté se, a kü lö nfé le ké szsé gek elsajá tıt́á sa mellett nem feledkezhetü nk meg lelkü nk á polá sá ró l, lelki
egé szsé gü nkrő l, lelki fejlő dé sü nkrő l sem. Miké nt a mindennapi testnevelé ssel testü nk
egé szsé gé t szolgá ljuk, ugyanú gy szü ksé ge
van a lelkü nknek is a rendszeres ,,karbantartá sra”, edzé sre.
Az osztá lyonké nt hetente ké tszer 45 perces
hittanos foglalkozá sok kereté ben valamint
az egyhá zkö zsé gü nk kü lö nfé le programjain
é s kö zö ssé gein keresztü l szeretné nk segıt́sé get nyú jtani a gyermekek vallá sos nevelé sé ben. Hisszü k, hogy a hitismeretek rendszerezett é s é lmé nyszerű á tadá sa, a bibliai
tö rté netekkel, Jé zus é leté vel é s az Egyhá z mű kö dé sé vel való megismerkedé ssel, az é letü nk esemé nyeire é s
é rzé seinkre tö rté nő re lektá lá ssal, valamint a Teremtő Istennel való é lő kapcsolat megteremté sé vel é s é letben tartá sá val megadhatjuk a lelkü nknek mindazt, amire szü ksé ge van. S mindebben segıt́sé gé re
lehet a gyermekeknek a kortá rskö zö ssé g is.
A kereszté ny szü lő knek lelkiismeretbeli kö telessé ge gyermekeik vallá sos nevelé se, hiszen a szentsé gi há zassá gkö té skor valamint a gyermek keresztelé se alkalmá val erre ıǵé retet tettek. Ezé rt bá torıt́juk azokat a szü lő ket, akiknek megkeresztelt
gyermekeik az elmú lt tané vben nem ré szesü ltek
hitoktatá sban, a kö vetkező tané vtő l ké rjé k szá mukra a hit- é s erkö lcstan ó rá t. Szá ndé kukat má jus 20-ig jelezhetik az iskola irodá já ban.
A hitoktatá s kereté ben tá mogatjuk é s segıt́jü k a
szentsé gek felvé telé re tö rté nő felké szü lé st (keresztsé g, szentá ldozá s, bé rmá lá s, bű nbocsá nat szentsé ge), ıǵy bá tran jelentkezhetnek a mé g meg nem keresztelt vagy má s felekezethez tartozó gyermekek is, amennyiben é rdeklő dnek a bibliai tö rté netek, a hittanos té má k irá nt.
A hittanó rá k nem tudnak hitet adni, hiszen az
Isten ajá ndé ka, de a kereszté ny hit ismereteinek á tadá sa mellett segıt́ik a gyermekeket, hogy
a hit csıŕá ja, melyet a keresztelé ssel kaptunk
meg, kibontakozzon, s egy olyan erő forrá st adjon, mely egé sz é leté ben elkıśé ri, s megerő sıt́i
abban, hogy mindannyian Isten remekmű vei,
az ő gyermekei vagyunk. Az a tudat, hogy lé tezik Valaki, aki bennü nket vé gtelenü l szeret, s a
legfő bb cé lja a mi boldogsá gunk, erő t é s segıt́sé get ad ahhoz, hogy ké pessé geinket kibontakoztatva boldog é s é rté kes é letet é ljü nk.
Kıv́á nom, hogy Isten á ldá sa kıśé rje mindannyiunk szü lő i hivatá sá t. Valamint há lá s szıv́vel mondok kö szö netet azé rt, hogy ilyen sok gyermek
vallá sos nevelé sé nek lehettem illetve lehetek
ré szese.
Gábor Tamás - hittanár
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Zádori-Molnár Ágoston Március és április

havi demográfia

Korké p
Rideg há zfalakon motoz a Hold,
az ablakokon jé gvirá g,
nyugtalan ó rá k percfé nyű lá ngjait
szó rja kedves-melegen a mé csvilá g.
A megvakult á lom halkan tipeg,
fagyos ajká n ima forog,
a hatodik nap hidege hasogat,
vé n kozmosz ö blé be hullnak szé p korok.
Kö rbefon a szelıd
́ remé ny,
tavasz é led é des csó kja nyomá n,
Isten elé csordul felolvadt lelkem
rá ncol a bocsá nat ö reg homloká n.
Lelket adott, hatalmat, é rtelmet
s iú halá lt a vé tkeké rt,
porhü velyem né ha-né ha felriad,
ha mé rhetetlen tü relme vé get é rt...
...Sivá r szıv́vel tiporja istené t
s lé lektelenü l az ember,
csillaghabjait egyre simogatja
felette az é benfekete tenger.
Bordány, 2019. január 21.
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Születés
„Mikor megszületik egy várva-várt gyermek,
Az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
Új fénnyel ragyognak a világba hárman.”
Adél Margit (Kisapáti Balázs és Illés Vera); Luca (Hornyák
Csaba és Vadász Alexandra)

Házasságkötés
„Amikor megszólal az orgona zenéje
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze
Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.”
Kovács Attila és Csongrádi Erzsébet; Szarka Richárd
László és Mityók Mónika

Halálozás

„Sebünk be nem gyógyul
Könnyünk el nem apad
Zokogunk fájdalmunk
Nehéz súlya alatt”
Nagy Lajos Antalné (1933.); Rácz Antal (1959.); Rácz Imre
József (1959.); Fülöp Csaba (1969.);Veres János (1959.);
Zámbó István (1935. Vass Istvánné (1945.); Rácz Géza
Mátyásné (1941.); Szenteczki Pálné (1934.); Schuszter
Aladár (1941.)
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Tavaszköszöntő délelőtt a Hóvirág Idősek Klubjában
Aprilis 11-é n tartotta tavaszkö szö ntő dé lelő ttjé t az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont Hó virá g Idő sek Klubja. E napon szé p lé tszá mmal jelentek meg a telepü lé sü nkö n é lő idő seink é s iataljaink. Az ü nnep vidá m hangulatban telt, melyet a meghıv́ott vendé gek mű soraikkal szın
́ esıt́etté k. Az esemé ny meghıv́ott vendé gei kö zü l elő szö r az Adá m Jenő
Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola nö vendé kei Kiss
Csillag Anna vezeté sé vel há rom
tavaszi é nekkel kö szö ntö tté k a
jelenlé vő ket. Ezt kö vető en az
Apraja - Falva Ovoda é s Bö lcső dé bő l a Katica Csoport tavaszvá ró mű sorá t lá thattuk, mely mosolyt csalt mindenki arcá ra. A vidá m mű sor utá n Fő di Lá szló né
kö nyvtá ros felolvasá sá n keresztü l a Hú své ti ü nnepkö rhö z tartozó hagyomá nyokat, szoká sokat
ismerhettü k meg. Kö szö njü k Evinek, hogy ezen a napon a Kö lté szet napjá ró l is megemlé kezhettü nk Jó zsef Attila ké t versé nek
meghallgatá sá val. Mű sorprogramunk zá rá saké nt, a Borostyá n Né pdalkö rt hallhattuk, akik egy kö zö s é neklé sre is invitá ltá k az ö sszegyű lteket. A mű sort kö vető en egy kis kalá ccsal é s frissıt́ő vel kedveskedtü nk vendé geinknek, majd ké zmű ves foglalkozá ssal folytató dott programunk. Jenei Gyö rgyné Zsuzsa né ni vezeté sé vel
szebbné l szebb szın
́ es hú své ti tojá sok ké szü ltek, valamint nyuszis é s kiscsibé s kö nyvjelző k a gyermekek szá má ra. Mindenkinek kö szö njü k, hogy egy kis vidá msá got hoztak inté zmé nyü nk mindennapjaiba.

Gobelinek és keresztszemes hímzések a soron
2019. á prilis 10. napjá n kerü lt bemutatá sra Bü rgé s Katalin
szalaghım
́ zé sei, Gyurisné Ujvá ri Kati harisnyatechniká i é s Somogyi Andrea selyemfestő munká i. A kiá llıt́á s megnyitá sá t kö vető en az é rdeklő dő k megismerkedhettek a selyemfesté s tö rté neté vel, a festé si techniká kkal, valamint kipró bá lhattá k sajá t
ü gyessé gü ket az elő re kontú rozott ké peslapok kifesté sé vel.
Nagyon nagy ö rö mö t jelentett Andrea szakmai tudá sá nak meghallgatá sa, majd kipró bá lni a selyembő l ké szü lt anyagon való
munká t. A soron kö vetkező kiá llıt́á s té má ja a gobelinek é s
keresztszemes hım
́ zé sek lesznek.
A kiá llıt́á s megnyitó ja 2019. má jus 15-é n dé lelő tt 10 ó rakor
kezdő dik, melyre szeretettel vá rjuk az é rdeklő dő ket.
Gyurisné Papp Irén (Telefonszám: 06-30/625 5548)

FOGLALJON IDŐPONTOT ÉS INTÉZZE ÜGYEIT KÉNYELMESEN BORDÁNYBAN A K&H BANKNÁL!
Mé g foglalhat idő pontot 2019. á prilis 30-ra (kedd) az 588-510-es telefonszá mon, hogy ké nyelmesen, sorban á llá s né lkü l Bordá nyban inté zhesse banki ü gyeit. Jelezze mihamarabb igé nyé t ezzel kapcsolatosan,
hogy a pé nzinté zet az igé nyeihez leginká bb megfelelő munkatá rsat tudjon biztosıt́ani erre a napra.
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: 2019. május 21. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. május 31. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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23°C
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Felhős
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Vasárnap szomszédvárak csatája Meccsnaptár
Április 28-án 17 órától Bordány-Zsombó derbi

2019. május
Megyei I. osztály - felnőtt
2019. május 4. (szombat), 17.00
Székkutas - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 12. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány SK - Makói FC II
2019. május 18. (szombat), 17.00
Dorozsma - Foliaplast-Bordány SK

Megye III. osztály - felnőtt
Csapatunk május hónapban várhatóan
az 5-8. helyért történő rájátszásban
szerepel, ennek sorsolását lapzártánk
után készítik el.

Megyei U19 - A csoport

Kis Leventéékre újabb nehéz meccs vár, ezúttal a Zsombó elleni találkozó következik

Sajnos nagyszombaton kevés volt a mezőnyben mutatott jó játék,
vereséget szenvedett megye I-es csapatunk Röszkén. Szomorkodásra
nincs idő, hiszen vasárnap újabb bajnoki pontokért lehet küzdeni,
ezúttal hazai pályán, a szomszédvár Zsombót fogadják Kozma Zoltánék.
Az aktuális ellenfél küzdeni tudásával már több az élmezőnyben
található csapat dolgát megtréfálta, így Dr. Tóth János együttesének
végig koncentráltan kell futballoznia ahhoz, hogy sikerrel zárja a
hétvégét. Április 28-án, vasárnap 17.00 órától tehát Bordány-Zsombó
derbi a Bordányi Focipályán! Sok szeretettel várnak minden szurkolót
a mérkőzésre! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!
A hétvége további programja a következőképpen alakul. Pénteken 16
órától U14-es együttesünk idegenben a SZEOL SC ellen lép pályára.
Szombaton három bajnoki találkozó és egy Bozsik program vár
csapatainkra. Időrendben az U11, U13-as korosztály Dorozsmán
szerepel 9 órától Bozsik Programon, 10 órától női U18-as gárdánk a
Csengelét fogadja, 13 órától Bordány-Csanytelek U17-es bajnokit
rendeznek, míg délután 17 órától a Bordány II Ruzsán zárja az
alapszakaszt. Vasárnap a fent említett megye I-es találkozó mellett két
mérkőzést is rendeznek az Arany János utcai létesítményben. 10 órától
női felnőtt együttesünk a St. Mihály FC ellen meccsel, 15 órától pedig
U19-es bajnokin szintén Bordány-Zsombó derbire kerül sor.
Az elmúlt hét eredményei: Röszke SK- Foliaplast-Bordány SK 2-0 (1-0),
Foliaplast-Bordány SK II - Csongrád TSE II 3-0 (játék nélkül). Női felnőtt meccsen:
Hódmezővásárhelyi FC - Foliaplast-Bordány SK 1-6 (1-5). Az U19-es, U17-es és a
női U18-es együttesünk szabadnapos volt a hétvégén, míg az U14-esek
mérkőzését az ellenfél kérésének megfelelően április 30-án, 16 órától pótolják,
akkor rendezik a Bordány-DAFC meccset.

2019. május 5. (vasárnap), 15.00
Mindszent - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 11. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány SK - Kisteleki TE
2019. május 18. (szombat), 15.00
Dorozsma - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 26. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány SK - L-IT SZEAC

Megyei U17 - B csoport
2019. május 4. (szombat), 10.00
Deszk SC - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 12. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány SK - Zsombó SE

Megyei U14 - I. osztály
2019. május 10. (péntek), 15.00
MUFC - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 17. (péntek), 17.00
Foliaplast-Bordány SK - L-IT SZEAC

Megyei Női felnőtt
2019. május 12. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány - KSE Balástya
2019. május 19. (vasárnap), 14.30
Szegedi VSE - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 26. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Csanytelek SC

Megyei Női U18
2019. május 5. (vasárnap), 11.30
MUFC - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 11. (szombat), 10.00
HFC - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 18. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - Nagymágocs SE
2019. május 25. (szombat), 10.00
Szentesi Kinizsi -Foliaplast-Bordány

Szombaton VI. Homokhát Félmaraton
99-en már biztos nekivágnak a 10,5 és 21 km-es távnak
Hatodik alkalommal rendezi meg a Bordány Sportkör a Homokhát
Félmaraton futóversenyt. A megszokottak szerint reggel 10 órakor
rajtoló versenyen 10,5 km-es és 21 km-es távon mérik össze
gyorsaságukat a futók. Az április 17-ig tartó előnevezési szakaszban
már
közel
százan regisztráltak, de a verseny napján 8.30-tól 9.30-ig a
VÁGD
KI ÉS
helyszínen
is lesz lehetőség nevezni mindkét távra.
HOZD MAGADDAL!

KUPON
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Támogasd adód 1%-val
a Bordány Sportkört! Köszönjük!
Adószám: 19079646-1-06

