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Megkezdte	munkáját	a	helyi	Idősügyi	Kerekasztal
A� prilis 15-én első alkalommal ült össze a település szociális-, és egészségügyi ágazatának, a helyi nyugdıj́as 
szervezetek, közösségek képviselőit tömörıt́ő Idősügyi Kerekasztal a Faluházban.
Bordány Nagyközség O� nkormányzata kiemelt feladatának tekinti a településen élő idősek helyzetét. A talál-
kozó létrehozásának legfőbb célkitűzése az volt, hogy a helyi sajátosságok �igyelembevételével olyan közö-

sen végzett munkafolyamat kezdődjön el, 
melynek eredményeképpen elérhetővé 
válhat a településen élő időseink körében 
az aktıv́ és méltó időskor megélése a min-
dennapokban. 
Az aktıv́ idősödés fogalmát az ENSZ Egész-
ségügyi Szervezete vezette be. A szervezet 
irányelve szerint, az aktıv́ idősödés egy 
olyan időskor megéléséről szól, mely nem 
csupán �izikai aktivitást, a munkaerőpia-
con maradást jelenti, hanem a társadalmi, 
kulturális, civil életben való aktıv́ részvé-
telt is. Az aktıv́ idősödés célja az egészség 
megtartása, a társadalmi részvétel és biz-
tonság nyújtása, az idősek önállóságának 
és függetlenségének megtartása.

Tanács Gábor polgármester köszöntötte a tavaly született babákat és szüleiket a Faluház nagytermében ápri-
lis 10-én. A családokat számos ajándékkal is várták az esemény szervezői: vásárlási utalvány, babatabló,  cu-
kor- és tartósıt́ószer mentes Legjava alma-
lekvár, a Cifra Szoba felajánlásával textilből 
készült elefánt került a környezetbarát tás-
kákba. A zártkörű esemény után ingyenes 
rendezvényre várta a bordányi Család és 
KarrierPONT a helyi és környező települé-
sekről érkező kisgyermekes családokat.
Szabó-Petrik Andrea mozgásfejlesztő gyógy-
pedagógus, a Gubancoló szakembere volt az 
esemény vendége. Mérföldkövek és tévhitek: 
„Semmi baj, anyuka! Majd kinövi” cıḿmel 
tartott interaktıv́ előadást.  Az előadó rávilá-
gıt́ott a mozgásfejlesztés rövid és hosszú tá-
vú céljaira, fontosságára és lehetőségeire.  A 
program ideje alatt Táncolj Babám! elneve-
zésű táncos foglalkozáson vehettek részt a 
gyermekek, ahol mozgás, torna, tánc és sok nevetés várta őket, majd gyümölcs, frissen sült �inom péksütemény 
és tea mellett kötetlenül beszélgethettek a résztvevők egymással és a meghıv́ott szakemberrel is. 

Nagyközségünk	köszöntötte	legi�jabb	lakóit

Ezen irányelv mentén a résztvevők első lépésként ötleteiket, tapasztalataikat, más közösségekben már al-
kalmazott jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, majd feladatként határozták meg Bordány Idősügyi 
Programja elkészıt́ésének szükségességét.  
A koncepció elkészıt́ésének része lesz a településen élő idősek helyzetének elemzése, a fejlesztési javaslatok 
összegyűjtése, célok meghatározása, illetve cselekvési terv meghatározása.
A� ltalánosságban elmondható, hogy a stratégia elkészıt́ése és kivitelezése többlépcsős folyamat. A stratégia-
alkotás első lépésében a helyzetfeltárás és a problémák, fejlesztendő területek számbavételét követően az 
elérendő célok kerülnek megfogalmazásra. Egyik legfontosabb feladat tehát az eszmei-ideológiai célok, azaz 
a jövőkép, más néven misszió (küldetés) felvázolása. A jövőkép egyben meghatározza azt a mozgásteret is, 
amelyet a következő lépésben a prioritások megfogalmazásakor kell �igyelembe venni. A megvalósıt́ás érde-
kében cselekvési tervek kidolgozására kerül sor. A cselekvési tervek kidolgozását követően történik a cselek-
vési tervekben megfogalmazott feladatok gyakorlati megvalósıt́ása.



Házasságkötés, gyermekszületés, épıt́kezés, autóvásárlás, vállalkozásindıt́ás, mind-mind fontos és örömteli, 
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi 
településen, ıǵy nálunk is elérhető az O� nkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, 
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét min-
den napján. I�gy életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé 

válnak. 
E� vente számos hivatalos ügyben ke-
ressük fel a helyi önkormányzatot, a 
hivatali látogatások száma pedig to-
vább nő életünk nagy pillanatainál.
Anyakönyvi kivonat kiállıt́ ása, gépjár-
mű- és épıt́ményadó bejelentés, szo-
ciális támogatási kérelem benyújtása, 
szálláshely nyilvántartásba vétel, 
iparűzési adó bevallás és még sorol-
hatnánk azon tevékenységeket, me-
lyek általánosan a személyes ügyinté-
zések közé tartoznak és automatiku-

san a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az O� n-
kormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosıt́ és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszok-
hattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk 
beazonosıt́ása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szük-
séges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papıŕmente-
sen, vagyis környezetkıḿélőbb módon tehetjük, mint korábban. 
Az O� nkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, ke-
reskedelmi, szociális vagy adóügyet indıt́hatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-
Papıŕ szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosıt́ja a rendszer és az űrlapok általános adatai auto-
matikusan kitöltésre kerülnek, rövidıt́ve ıǵy a ráfordıt́ott időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik 
az általuk elektronikusan indıt́ott helyi önkormányzati ügyeket, ıǵy pár kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy 
a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesıt́ hetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távol-
ról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. Az O� nkormányzati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Intézze	önkormányzati	ügyeit	elektronikusan!

A� prilis 6-án rendezték meg a 24 órás VII. Tollasmaratont. Idén a többszörös diákolimpiai bajnok Bakacsi Ni-
kolett és Vér Zsó�i duo ütögetésével vette kezdetét a maratoni játék. Ezt követően az általános iskolások fog-
lalhatták el a pályát tanóráik keretein belül. A délu-
táni edzést követően szombat reggel 8 óráig min-
denki szabadon használhatta a termet. A környék 
településeiről is sokan érkeztek, de azért a részt-
vevők többsége bordányi volt. Meg kell emlıt́eni, 
hogy az eseményre Békéscsabáról is egyre többen 
látogatnak el. Idén már 13 fővel képviseltették ma-
gukat. A maratonon részt vevők száma az elmúlt 
években a következőképpen alakult: 2016-ban 
269 fő, 2017-ben 352, 2018-ban 317 fő, mıǵ ebben 
az évben 321 résztvevő jelent meg a sportesemé-
nyen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki támo-
gatásával hozzájárult a tollascsapat anyagi hátte-
rének biztosıt́ásához.

321	embert	mozgatott	meg	az	idei	Tollasmaraton
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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 

Nőgyógyászati	 vizsgálat,	 rákszűrés	 ULTRA-
HANG	vizsgálattal a Bordányi Védőnői Szolgálat-
nál 2019. május 7-én (kedd) és 2019. május 21-
én (kedd) 14 - 18 óráig. A vizsgálatot Dr. Kajtár 
István végzi, melynek költsége 4000 Ft.
Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet 
és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerıŕ atást 
is végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal 
lehet fordulni a szakemberhez. Ha még nem telt 
le az egy év az előző rákszűréstől számıt́va és pa-
nasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a 
környező települések lakóit is. 
Időpont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői 
Szolgálatnál személyesen vagy telefonon a 62/ 
288-678 vagy Juditnál a 30/33-81-647-es vagy a 
30/19-79-135 -ös számokon.
A be�izetéskor megcıḿzett, felbélyegzett borıt́é-
kot hozzanak magukkal, hogy az eredményt pos-
tázni tudjuk.

Felhıv́juk azon lakosok �igyelmét, akiket talajterhelési dıj́�izetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési 
dıj́ bevallási, valamint dıj́�izetési kötelezettségüknek 2019. március 31-ig kellett eleget tenni. Kérjük azon 
adózókat, akik ennek nem tettek eleget, haladéktalanul pótolni szıv́eskedjenek! 
A bevallási kötelezettség teljesıt́ éséhez szükséges nyomtatvány a Bordányi Polgármesteri Hivatalban (6795 
Bordány, Benke Gedeon u. 44.) kérhető, továbbá a www.bordany.com honlapról letölthető. A bevallás 
elektronikus formában is benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon az önkormányzat 
kiválasztását követően az „ügyindıt́ás” menüpontban. 
A bevallás benyújtásának elmulasztása természetes személyek esetében 200.000 Ft-ig, nem természetes 
személy adózók esetében 500.000 Ft összegig terjedő mulasztási bıŕságot vonhat maga után.

Felhívás	talajterhelési	díj	bevallására,	meg�izetésére	

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az 
arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásár-
lásra a bérlőknek egyösszegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is 

bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett.  
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és ol-
vassák el �igyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint három-
féle nyilatkozatmintát tartalmaz: nyilatkozat egyösszegű kedvez-
ményes visszavásárlásról; nyilatkozat részlet�izetéssel történő 
visszavásárlásról; nyilatkozat bérleti szerződés változatlan felté-
telek melletti fenntartásáról.
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilat-
kozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a 

kézhezvételtől számıt́ott 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három 
lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogsza-
bályok rendelkezése szerint a bérleti dıj́ 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.
Külön felhıv́juk ügyfeleink �igyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az 
állampolgárságukat és a személyi azonosıt́ójukat (a lakcıḿkártyája hátoldalán található 11 tagból álló szám-
sor) is.
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segıt́séget kaphatnak a 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112.  iro-
dában (telefonszám: +36 30/165-4986). Felhıv́juk �igyelmüket, hogy itt csak a visszavásárlással kapcsolatos 
ügyintézésre van lehetőség!
További információkért hıv́ja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy ıŕjon az info 
@netzrt.hu e-mail cıḿre, illetve a www.netzrt.hu. weboldalunkon.        Nemzeti	Eszközkezelő	Zrt.

Felhívás	a	Nemzeti	Eszközkezelő	bérlői	számára
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Magyar	Bajnokok	lettek	a	Senior	Mazsorettjeink
Az egész éves kitartó munka Master kategóriában 
mentorok, asszisztensek, edzők, versenyzők és 
szülők közös munkája határon belül célt ért!
2019. április 6-án került megrendezésre a Ma-
gyar Majorette Szervezetek Szövetsége és a Vir-
tus Majorette SE szervezésében a 2019.évi Orszá-
gos Majorette Bajnokság Tatabányán.
A nagyszabású,rangos versenyen 16 egyesület 
több mint 300 versenyzője 174 versenyszámban 
versenyzett az országos bajnoki cıḿért a zágrábi 
Európa-Bajnokságra való kvali�ikációért. A Class-
icon KTSE 20 mazsorettel 19 versenyszámban 

képviseltette magát a bajnokságon. A bordányi lányok Tóth Alexandra és Valkár Anna is kvali�ikálták ma-
gukat több versenyszámban. Eredményeik: Master Senior Bot Trió kategória (Tanács Rebeka - Tóth Alexand-
ra - Valkár Anna) 1. hely. Master Senior Bot Mini kategória (Tanács Rebeka - Bodó Regina - Farkas Csilla - Pecze 
Lara - Tóth Alexandra - Valkár Anna) 1. hely. Master Senior Bot Csoport Kategória 15 fővel 4. hely. Master 
Senior Pom Szóló Kategóriában Tóth Alexandra 7. hely. Master Senior Pom Csoport 15 fővel 1. hely. Valkár 
Anna először mentorált 2 junior pom szólistát. Tanıt́ványai 1. és 2. helyen végeztek. Gratulálunk mindenki-
nek a szép eredményekhez és köszönjük a felkészıt́ést Horváth Péter, Szögi Barbara (edzők) Makula Kata, 
Farkas Csilla, Dudás Barbara (mentorok).   	 								Szögi	Barbara	,Valkárné	Lukács	Andrea

Bordány az idei évben is csatlakozott „A TeSzedd! – 
O� nkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű 
akcióhoz, ennek keretében március 22-23-án Bor-
dányban összesen 97 zsáknyi szemét gyűlt össze. Kö-
szönjük minden résztvevőnek az aktıv́ közreműkö-
dést: a földtulajdonosi közös képviselőnek Joó Kál-
mánné Valinak, a Kistemplom-Tanya Vadásztársaság 
tagjainak, Pintér Zoltánnénak, Kovácsné Szekeres 
Zsuzsannának, Kovács Katának, Kovács Kristófnak, 

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
május 14.; május 28.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
május 7.; május 21.

Turoczki Zitának, Börcsök Rolandnak, Juhász Lász-
lónak, Volford Zsoltnak, Valkárné Lukács Andreának, 
Kálmánné Kasza Beátának, Dobó Istvánné Mariká-
nak, Zádori Lajosnak, Zádori Lajosné Marikának.

„A	TeSzedd!	–	Önkéntesen	a	tiszta	Magyarországért”	

Második alkalommal rendeztünk egészségnapot óvodánkban április 3-án. Az egészséges életmód nagy �i-
gyelmet kap az intézményben, fontos feladatnak tartjuk, hogy már egészen óvodáskorban kialakuljon a gye-
rekekben az egészségtudatosság és ennek fontossága. A napot közös tornával indıt́ottuk, majd mindenki 
egy-egy állomást látogatott meg. A gyerekek Mozgás-kotta gyakorlatokat próbáltak ki, ügyeskedtek az ovi-
foci pálya akadályain és összemérték erejüket kötélhúzásban, elméjüket kirakóval tornáztatták meg. A Tü-
csök csoportban Csatlósné Masıŕ Andrea fogorvos várta az ovisokat. Andrea bemutatta a helyes fogmosás 
technikáját, a fogakra egészséges és káros ételekről és italokról beszélgettek. Tıźóraira a dajka nénik tálcákra 
készıt́ették a zöldségeket, gyümölcsöket, amit közösen fogyasztottak el a csoportok. Köszönjük Csatlósné 
Masıŕ Andreának a részvételt és a Szülőknek a sok zöldséget és gyümölcsöt.

Tudatos	egészséges	életmódra	szoktatás	az	oviban

Mészárosné	Gyuris	Zsuzsanna	óvodapedagógus
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Katica csoportos óvodásaink meghıv́ást kaptak április 11-ére a Hóvirág 
Idősek Klubjának tavaszváró ünnepségére. A gyerekek lelkesen készültek 
tavaszi versekkel és dalokkal. A műsorban helyet kaptak a húsvéti nép-
szokásokat felelevenıt́ő körjátékok, csúfolok és a locsolkodó vers is. A je-
lenlévők közös énekléssel zárták az előadást. A szervezők kaláccsal és teá-
val kedveskedtek a vendégeknek és ajándékkal lepték meg az ovisokat. 
Nagyon jó volt látni, ahogy a különböző korosztályok beszélgettek, énekel-
tek és eltöltöttek együtt egy kellemes délelőttöt.

Hóvirág	tavaszköszöntése	a	Katica	csoport	szemével

A húsvéti ünnepekre készülődve, nyıĺt nap keretében meghıv́tuk a gyermekek szüleit, hogy közös készülő-
déssel tegyük szıńesebbé a hétköznapokat. Minden csoportunk előkészült a programra, ahol az érdeklődő 
szülők különféle technikákkal tojásokat festhettek és más ünnepi alkotás elkészıt́ésére is lehetőségük nyıĺt, 
az óvónénik irányıt́ásával és a nevelőmunkát segıt́ők közreműködésével. A tavaszi szünet előtti napon egy 
mesejátékkal kedveskedtünk gyermekeinknek és a vendégeinknek, melyet az anyanyelvi munkacsoportunk 
adott elő. A Tojásfestés nyusziéknál cıḿű mesével már sikerült ráhangolódnunk a közelgő ünnepre. Ez úton 
is kıv́ánunk kellemes húsvéti ünnepeket minden kedves bordányinak az intézmény dolgozói nevében!

Színes	programok	várták	a	nyílt	napokra	érkezőket

Kitűnő	sporteredményeket	értek	el	iskolánk	tanulói
A 2019. március 29-31-ig Országos	Diákolimpia	Tollasversenyen vet-
tek részt iskolánk jelenlegi és volt diákjai. Az alábbi szép eredmények szü-
lettek: “B” kategóriában: 2. korcsoportban Frank Hanna  21., Sándor Anna 
5.; 3. korcsoportban Kovács Bernadett 13., Kádár-Német Milán 19., Márk 
William Mitchell 6.; 4. korcsoportban Nagy Beáta 26., Kovács Péter 7., 
Preda A� dám 9.; 5. korcsoportban Vér Zsó�i 7., Bakacsi Nikolett 1.
“A” kategóriában III. korcsoportban Nógrádi Gergő 3 mérkőzésből 1 nyer-
tes és 2 vesztes meccsel zárt.

2018/19-es tanév Diákolimpia	2.	korcsoport	labdarúgás	körzeti	döntő	ezüst	érmes csapattagok: Rutai 
Teo�il, Tari András, Halászi Dávid, Gábor Zsombor, Sándor Anna, Zádori Alvin, Makra Attila, Lázár Levente.
A 3.	korcsoport	labdarúgás	körzeti	bajnok	csapattagok: Rabi Bálint, A� rva Bence, Csuka Marcell, Lévai 
Bence, Sándor Márton, Nógrádi Gergő, Turcsik Bálint, Bóta Emil Benjámin, Fodor A� kos, Balogh Márk, Csorba 
Szebasztián Noel, Makra Attila, Rácz Milán, Bernáth Erik, Halászi A� dám. Sérülés illetve betegség miatt hiány-
zott Makra Zoltán és Gyuris Márk. Külön megemlıt́eném, hogy házi döntőt játszottunk, hiszen kettő csapattal 
indultunk ebben a korcsoportban, ahol 10 iskola csapata mérte össze tudását. A 4.	korcsoport	körzeti	dön-
tő	bronz	érmes csapattagok: Rabi Bálint, Vas Sándor Nimród, Rutai Zoltán, Czékus Péter, Deme Mihály, Sán-
dor Balázs, Csorba Bendegúz, Fodor Kristóf, Kovács Péter, Martonosi Kristóf.
A Diákolimpia	országos	mezei	futóversenyen 35 csapatból az előkelő 12. helyezést sikerült elérni a bor-
dányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapatának Gödöllőn. Csapattagok: Marto-
nosi Kristóf, Rutai Zoltán, Czékus Péter, Lippai Gergely, Illés Márk. Egyéniben 216 indulóból Martonosi Kris-
tóf 40., Rutai Zoltán 71., Czékus Péter 80. helyezést ért el.  	 	 					Retek	Flórián	és	Kiss	Csaba

Diákjaink	remek	tanulmányi	versenyeredményei
Március 22-én rendezte meg a Bendegúz Akadémia a NyelvE� SZ verseny megyei döntőjét. E rangos és nehéz 
megmérettetésre minden évfolyamból 30-30 diákot hıv́tak be. A Csongrád megyei fordulóban a következő 
eredmények születtek: 4. hely: Tari Lenke 5. o., 10. hely: Czombos Lara 5. o., 11. hely: Bálint Kálmán István 5. 
o. Szépen szerepelt még Gémes Bence 7. b osztályos tanulónk is. Felkészıt́ő tanáruk: Hegedűsné Gyuris Kata-
lin. A 8. osztályosoknál: 10. helyen Hődör Zoltán végzett, s szorgalmasan küzdött Heintz Petra is. Felkészıt́ő 
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pedagógusuk: Lippai Judit. A 4. a osztályból Aknai Dávid versenyzett, akit Sólyáné Sárközi A� gnes készıt́ett fel.					
	 	 	 																			Hegedűsné	Gyuris	Katalin

2019. április 10-én rendezték meg a Tudásbajnokság	
Országos	 Tanulmányi	 Verseny	 Csongrád	 megyei	
döntőjét Makón, melyen 26 tanuló képviselte a bordá-
nyi iskolát. A megmérettetésen másodiktól nyolcadik év-
folyamig a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, mate-
matika és természetismeret témakörében bizonyıt́hat-
ták tudásukat a diákok. A legtöbben egy tantárgyból in-
dultak, de voltak néhányan, akik két tantárgyból is ösz-
szemérték tudásukat a velük egykorúakkal. A verseny-

feladatokat nem azonnal javıt́ják a szervezők, ezért néhány hétig még várnunk kell az eredményekre.   
	 	 	 	 	 	 	 			Hődör	Zoltánné

A� prilis 5–7. között immár huszadik, jubileumi alkalommal rendez-
ték meg Kisújszálláson a Dunától keletre fekvő megyék általános is-
kolás korú tanulóinak „Szép	magyar	beszéd”	versenyét, amelyen 
idén 60 fő 7. és 8. osztályos vett részt. A döntő két fordulója mellett 
érdekes és élvezetes kulturális és szabadidős program várta a ven-
dégeket. A rangos megmérettetésen iskolánkat 8. osztályos tanulónk: 
Gábor Zalán képviselte. Felkészıt́ő tanára: Lippai Judit. A Kazinczy-
dıj́ alapıt́vány Péchy Blanka emlékére Kuratóriuma Gábor Zalán Sán-
dor tanulót a Szép magyar beszéd verseny Tiszántúli fordulóján 
nyújtott kiváló teljesıt́ ményéért a Kazinczy-jelvény bronz fokozatá-
ban részesıt́ ette. 

Március 19-én népdaléneklési	versenyt rendeztünk az iskolában. Sok kis alsós diák mérettette meg magát, 
emellett két felsős diák külön örömöt szerzett énekeikkel. A műsort iskolánk népi énekes tanszakjainak di-
ákjai zárták. A zsűri tagjai Bodoláné Szabó Emıĺia, Bán Krisztina, valamint Kiss Csillag Anna, aki a verseny 
szervezője és elnöke is volt egyben. Alsós eredmények: I. helyezést értek el: Sárközi A� dám 1.o, Takács Márk 
1.o., Lippai Csenge 2.o, Dániel Gergő 3.o., Fábián Hanna 3.o., Botos Bence 4.a.; II. helyezést értek el: Szilágyi 
Viktória 1.o., Verok Hanga 3.o., Mészáros Vivien 4.a., Verok Daisy 5.o.; III. helyezést ért el: Bernáth Martin 3.o., 
Juhász Anna 4.a., Sárközi Szimonetta és Tóth Cintia 6.b. osztályos tanulók arany minősıt́ést kaptak. Az okleve-
leket és elismeréseket Ocskó Zoltán igazgató úr adta át. Köszönjük a dalos diákoknak a felkészülést, a kollé-
gáknak, szülőknek a felkészıt́ést!	 	 	 	 	 	 									Kiss	Csillag	Anna	népzene	tanár

Az üllési Fontos	Sándor	versenyen csendéletfestés kategóriában Heintz Petra 8. osztályos tanuló 1. he-
lyezést, Kiss Angelika 7. b osztályos tanuló pedig 2. helyezést értek el. Felkészıt́ő tanáruk: Sándor Mónika. 
Népzenészeink is részt vettek a már hagyományossá vált Zenei- Népzenei versenyen, U� llésen, április 12-én, 
pénteken. Két kategóriában három korcsoportban indultunk. A forráskúti Cinke Citerazenekarhoz csatlako-
zott a bordányi Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló szentesi tanıt́ványunk, Kiss Vanessza, akik népi kama-
razene kategóriában második helyet értek el. Valamint népi ének kategóriában 1.korcsoportban Juhász An-
na első helyezést, 2.korcsoportban Sárközi Szimonetta és Tóth Cintia második helyezést értek el. Felkészıt́ő 
tanáruk: Kiss Csillag Anna.

Balogh	Ferenc	Képviselő	fogadóórája
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő 
április 30-án, kedden 17:00 és 18:00 kö-
zött tartja soron következő képviselői fo-
gadóóráját a Faluházban.
Minden érdeklődőt szeretettel vár!

Május 1. szerda - A munka ünnepe – ismét nem jövünk iskolába. 
Az iskolai munkából még 6 hét van hátra, amely lehetőség a hi-
ánypótlásra. Kérjük, segıt́sék gyermeküket, hogy a kikapcsoló-
dás, pihenés mellett a szünetet hasznosan tölthesse. Illetve kér-
jük támogassa adója 1%-ával iskolánk alapıt́ványát: Bordány	
I�júságáért	Alapítvány	Adószáma:	18461637-1-06

Ocskó	Zoltán	intézményvezető



Idén április 2-án a ruzsai plébánia és a Csongrád megyei község vezetése Szent Fausztina nővér ereklyéjét ve-
hette át Lengyelországban egy zarándoklat keretében.

Negyela Zoltán plébániai kormányzó szentmise keretében vette át Szent 
Fausztina nővér csontereklyéjét M. Damaris Wójcicka ZMBM-től, az Isteni Ir-
galmasság Anyja Nővérek Kongregációja generális nővérétől. A szentmise 
keretében a generális anya felhıv́ta a �igyelmet, hogy „az Isteni Irgalmasság 
ájtatossága nagyon fontos dolog, mely az emberek és az egész világ sorsát 
meghatározza, ezért mindig éltesse az egyházmegye lelkiségét és életét. Azt 
kıv́ánjuk, hogy vezesse O� nöket mélyebb kapcsolatra az U� r Jézussal, és nyissa 
meg az O� nök szıv́ét az O�  irgalmas szeretetére. Szent Fausztina nővér jelen-
léte az ereklyében pedig legyen az O� nök számára öröm és kegyelem forrása. 
Súgja meg e bizalommal teli szavakat: »Ne félj, bıźz Jézusban, legyél minden-
ki számára az O�  irgalmas szeretetének, szépségének és gazdagságának tanú-
ja a mai világban ima, szó és cselekedet által.«” Damaris Wójcicka a jelenle-
vőket és az otthonmaradtakat is biztosıt́otta, hogy a nővérek mindennap 
imájukba foglalják őket az irgalmasság órájában a kegyes és Irgalmas Jézus 
képe előtt és szent Fausztina nővér ereklyéje mellett az Isteni Irgalmasság 
krakkói szentélyében.
(Magyar Kurıŕ)
A bordányi hıv́eknek abban az élményben, megtiszteltetésben, kegyelem-

ben volt részük április 12-én, pénteken a lelkigyakorlatos liturgia és szentségimádás során, hogy Negyela 
atya elhozta templomunkba az ereklyét, melynek jelenléte az oltáron segıt́ett még mélyebben megélni Hús-
vét titkát és azt, amit Szent Fausztina nővér közvetıt́ett számunkra: 
Leányom,	hirdesd	az	egész	világnak	felfoghatatlan	irgalmamat!	Kívánom,	hogy	az	Irgalmasság	ünnepe	mene-
dék	és	menekvés	legyen	minden	lélek,	főleg	a	szegény	bűnösök	részére.	(Naplórészlet)

Bérmálás – május 26. – 9.30 – ünnepi szentmise.
Elsőáldozás – június 9. – Pünkösdvasárnap – 9.30 
– ünnepi szentmise.
Az	Isteni	Irgalmasság	vasárnapja: április 28.: Az 
ünnepi szentmise keretében lesz a búzaszentelés 
(8 órakor gyülekező a templomnál, 8.15-kor indu-
lás a Hermina-tanyára, ott 9 órakor szentmise és 
búzaszentelés). Szent II. János Pál pápa az Isteni Ir-
galmasság vasárnapjának nyilvánıt́otta ezt a vasár-
napot Szent Fausztina nővér magánkinyilatkozta-
tása alapján.
Urunk	mennybemenetelének	ünnepe – június 
2. 9.30: A Húsvét utáni hetedik vasárnapon ünne-
peljük, hogy kereszthalála és feltámadása után 
negyven nappal mennybe ment Krisztus Urunk.

Szent	Fausztina	nővér	ereklyéje	került	megyénkbe

Pünkösdvasárnap – június 9. 9.30 – ünnepi szentmise. 
Pünkösd ünnepén három fontos eseményre emléke-
zünk: ekkor jött el a Szentlélek mint Krisztus megváltó 
tettének gyümölcse és beteljesıt́ ője; ekkor „jött világra” 
az Egyház, valamint az egész világra kiterjedő missziós 
munka is ekkor vette kezdetét. A Szentlélek kiáradásá-
nak történetét az Apostolok cselekedetei rögzıt́i. A leı-́
rás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apos-
tolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangé-
liumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az 
egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja 
össze a különböző nyelven beszélő 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 bérmá-
lás szentségét, amely által a Szentlélek ma is eltölti a 
hıv́őket.
Pünkösdhétfő – június 10. 9.30 – ünnepi szentmise 

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.	 	 									(Szent	Ágoston)
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Az általános iskolai oktatás a gyermekeket számos ismerettel, tudással gazdagıt́ja, képességeit, kompetenci-
áit fejleszti, hogy sok-sok év tanulás során megtalálják helyüket a világban, s választott szakterületükön ma-

radandót alkothassanak. A tudás gyarapıt́á-
sa, a logikus gondolkodás fejlesztése, a külön-
féle készségek elsajátıt́ása mellett nem feled-
kezhetünk meg lelkünk ápolásáról, lelki 
egészségünkről, lelki fejlődésünkről sem. Mi-
ként a mindennapi testneveléssel testünk 
egészségét szolgáljuk, ugyanúgy szüksége 
van a lelkünknek is a rendszeres ,,karban-
tartásra”, edzésre. 
Az osztályonként hetente kétszer 45 perces 
hittanos foglalkozások keretében valamint 
az egyházközségünk különféle programjain 
és közösségein keresztül szeretnénk segıt́-
séget nyújtani a gyermekek vallásos nevelé-
sében. Hisszük, hogy a hitismeretek rend-
szerezett és élményszerű átadása, a bibliai 

történetekkel, Jézus életével és az Egyház működésével való megismerkedéssel, az életünk eseményeire és 
érzéseinkre történő re�lektálással, valamint a Teremtő Istennel való élő kapcsolat megteremtésével és élet-
ben tartásával megadhatjuk a lelkünknek mind-
azt, amire szüksége van. S mindebben segıt́ségére 
lehet a gyermekeknek a kortársközösség is. 
A keresztény szülőknek lelkiismeretbeli köteles-
sége gyermekeik vallásos nevelése, hiszen a szent-
ségi házasságkötéskor valamint a gyermek keresz-
telése alkalmával erre ıǵéretet tettek. Ezért báto-
rıt́juk azokat a szülőket, akiknek megkeresztelt 
gyermekeik az elmúlt tanévben nem részesültek 
hitoktatásban, a következő tanévtől kérjék szá-
mukra a hit- és erkölcstan órát. Szándékukat má-
jus 20-ig jelezhetik az iskola irodájában.
A hitoktatás keretében támogatjuk és segıt́jük a 
szentségek felvételére történő felkészülést (ke-
resztség, szentáldozás, bérmálás, bűnbocsánat szentsége), ıǵy bátran jelentkezhetnek a még meg nem ke-
resztelt vagy más felekezethez tartozó gyermekek is, amennyiben érdeklődnek a bibliai történetek, a hitta-

nos témák iránt. 
A hittanórák nem tudnak hitet adni, hiszen az 
Isten ajándéka, de a keresztény hit ismeretei-
nek átadása mellett segıt́ik a gyermekeket, hogy 
a hit csıŕája, melyet a kereszteléssel kaptunk 
meg, kibontakozzon, s egy olyan erőforrást ad-
jon, mely egész életében elkıśéri, s megerősıt́i 
abban, hogy mindannyian Isten remekművei, 
az ő gyermekei vagyunk. Az a tudat, hogy léte-
zik Valaki, aki bennünket végtelenül szeret, s a 
legfőbb célja a mi boldogságunk, erőt és segıt́sé-
get ad ahhoz, hogy képességeinket kibontakoz-
tatva boldog és értékes életet éljünk.
Kıv́ánom, hogy Isten áldása kıśérje mindannyi-
unk szülői hivatását. Valamint hálás szıv́vel mon-
dok köszönetet azért, hogy ilyen sok gyermek 
vallásos nevelésének lehettem illetve lehetek

A	HITOKTATÁSRÓL	-	A	lélek	iskolája

részese.           										Gábor	Tamás	-	hittanár
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Rideg házfalakon motoz a Hold,
az ablakokon jégvirág,
nyugtalan órák percfényű lángjait
szórja kedves-melegen a mécsvilág.

A megvakult  álom halkan tipeg,
fagyos ajkán ima forog,
a hatodik nap hidege hasogat,
vén kozmosz öblébe hullnak szép korok.

Körbefon a  szelıd́  remény,
tavasz éled édes csókja nyomán,
Isten elé csordul felolvadt lelkem
ráncol a bocsánat öreg homlokán.

Lelket adott, hatalmat, értelmet
s �iúhalált a vétkekért,
porhüvelyem néha-néha felriad,
ha mérhetetlen türelme véget ért...

...Sivár szıv́vel tiporja istenét
s lélektelenül az ember,
csillaghabjait egyre simogatja
felette az ébenfekete tenger.

	 	 					Bordány,	2019.	január	21.

Zádori-Molnár	Ágoston
Korkép

Születés

Adél Margit (Kisapáti Balázs és Illés Vera); Luca (Hornyák 
Csaba és Vadász Alexandra) 

Március	és	április
havi	demográfia

Házasságkötés

Kovács Attila és Csongrádi Erzsébet; Szarka Richárd 
László és Mityók Mónika

„Amikor	megszólal	az	orgona	zenéje
Elhangzik	mindkettőnk	ajkán	az	igen
Sorsunk	ekkor	eggyé	forr	majd	össze
Szeretni	akarlak,	megtartani	mindörökre.”

„Mikor	megszületik	egy	várva-várt	gyermek,
Az	élet	dolgai	új	értelmet	nyernek.
Apaszív,	anyaszív	dobban	meg	egy	párban,
Új	fénnyel	ragyognak	a	világba	hárman.”

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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IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős

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).
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Elvétve	felhős Felhős

22°C
9°C

Elvétve	felhős

Elvétve	zápor

2019. április 10. napján került bemutatásra Bürgés Katalin 
szalaghıḿzései, Gyurisné U� jvári Kati harisnyatechnikái és So-
mogyi Andrea selyemfestő munkái. A kiállıt́ ás megnyitását kö-
vetően az érdeklődők megismerkedhettek a selyemfestés tör-
ténetével, a festési technikákkal, valamint kipróbálhatták saját 
ügyességüket az előre kontúrozott képeslapok kifestésével. 
Nagyon nagy örömöt jelentett Andrea szakmai tudásának meg-
hallgatása, majd kipróbálni a selyemből készült anyagon való 
munkát. A soron következő  kiállıt́ ás témája a gobelinek és 
keresztszemes hıḿzések lesznek. 
A kiállıt́ ás megnyitója 2019. május 15-én délelőtt 10 órakor 

A� prilis 11-én tartotta tavaszköszöntő délelőttjét az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Hóvirág Idő-
sek Klubja. E napon szép létszámmal jelentek meg a településünkön élő időseink és �iataljaink. Az ünnep vi-
dám hangulatban telt, melyet a meghıv́ott vendégek műsoraikkal szıńesıt́ették. Az esemény meghıv́ott ven-

dégei közül először az A� dám Jenő 
A� ltalános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei Kiss 
Csillag Anna vezetésével három 
tavaszi énekkel köszöntötték a 
jelenlévőket. Ezt követően az 
Apraja - Falva O� voda és Bölcső-
déből a Katica Csoport tavaszvá-
ró műsorát láthattuk, mely mo-
solyt csalt mindenki arcára. A vi-
dám műsor után Fődi Lászlóné 
könyvtáros felolvasásán keresz-
tül a Húsvéti ünnepkörhöz tarto-
zó hagyományokat, szokásokat 
ismerhettük meg. Köszönjük E� vi-
nek, hogy ezen a napon a Költé-
szet napjáról is megemlékezhet-
tünk József Attila két versének 

Tavaszköszöntő	délelőtt	a	Hóvirág	Idősek	Klubjában

Gobelinek	és	keresztszemes	hímzések	a	soron	

FOGLALJON	IDŐPONTOT	ÉS	INTÉZZE	ÜGYEIT	KÉNYELMESEN	BORDÁNYBAN	A	K&H	BANKNÁL!
Még foglalhat időpontot 2019. április 30-ra (kedd) az 588-510-es telefonszámon, hogy kényelmesen, sor-
ban állás nélkül Bordányban intézhesse banki ügyeit. Jelezze mihamarabb igényét ezzel kapcsolatosan, 
hogy a pénzintézet az igényeihez leginkább megfelelő munkatársat tudjon biztosıt́ani erre a napra.

meghallgatásával. Műsorprogramunk zárásaként, a Borostyán Népdalkört hallhattuk, akik egy közös ének-
lésre is invitálták az összegyűlteket. A műsort követően egy kis kaláccsal és frissıt́ ővel kedveskedtünk vendé-
geinknek, majd kézműves foglalkozással folytatódott programunk. Jenei Györgyné Zsuzsa néni vezetésével 
szebbnél szebb szıńes húsvéti tojások készültek, valamint nyuszis és kiscsibés könyvjelzők a gyermekek szá-
mára. Mindenkinek köszönjük, hogy egy kis vidámságot hoztak intézményünk mindennapjaiba.

kezdődik, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.     				Gyurisné	Papp	Irén		(Telefonszám:	06-30/625	5548)

Elvétve	felhős
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Vasárnap	szomszédvárak	csatája
Április	28-án	17	órától	Bordány-Zsombó	derbi	

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.

Meccsnaptár	
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
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

	

KUPON
VÁGD KI ÉS 
HOZD MAGADDAL!

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

Adószám: 19079646-1-06

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

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 
helyszínen is lesz lehetőség nevezni mindkét távra. 
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