Sztárvendégek:

Nyári
táborok

2019.07.06.

élő koncert

2019.
BORDÁNY

június-augusztus Információk a 15. oldalon!
XXIX. évfolyam 5. szám | 2019. május

Vol. III

Bővebben az 5. oldalon!

Bordány, Park tér 1.

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

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

Rád is vár a Pünkösd Feszt!
A legjobb hazai koncertek indítják a nyári szezont

Huszonhetedik alkalommal június 7-én kezdetét veszi településünk legnagyobb
rendezvénysorozata a négy napon át tartó Pünkösd Feszt. Az ünnepélyes megnyitó
keretén belül átadásra kerül az Apraja-falva Óvoda új épületszárnya. Lapunkban
megtalálhatja az esemény részletes programajánlóját és egy kis kedvcsinálót is.
Éljék át minél többen a bordányi életérzést!
Részletek a 2. és 16. oldalon!
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974-en szavaztak Bordányban – a Fidesz-KDNP
kapta a voksok 60,54%-át
Má jus utolsó hé tvé gé jé n euró pai parlamenti vá lasztá sokat
tartottak Magyarorszá gon, mely a negyedik ilyen jellegű
voksolá s az orszá g tö rté neté ben. A vá lasztá s egyforduló s,
listá s szavazá s volt. Az orszá g az Euró pai Parlament javaslata alapjá n a 2019-es vá lasztá sokat kö vető en is 21 ké pviselő t kü ldhet az Euró pai Parlamentbe.
A bordá nyi vá lasztó polgá rok ö sszesen kilenc lista kö zü l
vá laszthattak. A belfö ldi szavazó kö ri né vjegyzé kben szereplő bordá nyi vá lasztó polgá rok szá ma 2 635 fő volt, amelybő l 974-en (36,96%) é ltek szavazati jogukkal.
A jú nius 26-á n megtartott vá lasztá son a legtö bb szavazatot
a FIDESZ-KDNP listá ja kapta, 586-an (60,54%) tettek ikszet a pá rt neve mellé . A má sodik hely elé g szoros volt, csupá n egy szavazaton mú lott a sorrend. Az MSZP-PARBESZED
listá já ra 85-en (8,78%), mıǵ a Demokratikus Koalıćió listá já ra 84-en (8,68%) szavaztak. A MOMENTUM 82 szavazattal (8,47%) lett a negyedik, ami ugyancsak szoros eredmé nyt jelent, hiszen a pá rt listá ja csupá n 3 szavazattal maradt le a má sodik helyrő l. A MI HAZANK ö sszesen 59 bordá nyi voksot gyű jtö tt be (6,10%), a tö bbi induló pá rt pedig
mind-mind 5%-ná l kevesebb ará nyban szerzett szavazatot
nagykö zsé gü nkben, rá juk ö sszesen 72 szavazat é rkezett.

Erdekessé g mé g, hogy hat bordá nyi polgá r dobott be é rvé nytelen szavazó lapot az urná ba. Ok
vagy tö bb lista mellé tettek ikszet, vagy nem ikszeltek, talá n mert nem volt szá mukra tá mogatható pá rt az idei euró pai parlamenti ké pviselő vá lasztá son.
A Mó rahalmi já rá sban ö sszesen 10042 fő ment
el szavazni, a legtö bben Mó rahalmon (52%-os
ré szvé teli ará ny), a legkevesebben Asotthalmon (35,28%) já rultak az urná k elé . Bordá ny a
vá lasztá si aktivitá sban az utolsó elő tti helyet
szerezte meg (974 fő , 36,96%). A megyei á tlagtó l is elmaradtunk, Csongrá d megyé ben 43,9%
volt a szavazá son megjelent vá lasztó k ará nya.

Egészségtudatos programok Pünkösd hétfőjén
A hé tfő i Sportnapon az egé szsé g is kö zé ppontba kerü l, kö szö nhető en Dr Frá nyó
Ildikó é s Dr. Taká cs Ildikó há ziorvosoknak. 8 ó rá tó l a program teljes ideje alatt a
Zabosfa KerTESZ Kft. standjá ná l zö ldsé g-gyü mö lcs alapú smoothie italok
kó stolá sá ra lesz lehető sé ge a kilá togató knak. A dé lelő tt folyamá n 8-12 ó rá ig sor kerü l az InBody Testö sszeté tel mé ré sé re is. Az Inbody a jelenleg lé tező legprecıźebb bioimpedancia elvé n mű kö dő testö sszeté tel mé rő
ké szü lé k. A testö sszeté tel-mé ré ssel meghatá rozzuk, hogy a test há ny
szá zalé ka zsıŕ, valamint ebbő l mennyi talá lható a belső szerveken,
illetve há ny szá zalé kban alkotja izom a szervezetet. 8.40-tő l a Mezei
futó versenyre melegıt́hetü nk be Gut Gabival. Aki esetleg nem nevez
be a futá sra ne csü ggedjen, hiszen 9.15-9.45-ig é letmó d taná csadá son
vehet ré szt, melynek cım
́ e “Tippek, hogy jobban érezd
magad a bőrödben”, melyet szinté n a pö rgő s é s mindig é letvidá m motivá ció s tré ner tart majd. A futó versenyt kö vető en, 10 ó rá tó l egy ó rá s Gut Gabi Pü nkö sdi torná n vehetü nk ré szt haté kony gyakorlatokkal,
fergeteges hangulattal. Sokan má r ismerhetik, hiszen minden hé ten csü tö rtö kö n 17 ó rá tó l tart telthá zas ó rá kat a bordá nyi sportcsarnokban. Akik esetleg mé g nem vettek ré szt a torná kon, most kipró bá lhatjá k, akik pedig lelkes ré sztvevő i buzdıt́sanak mindenkit
arra, hogy bá tran pró bá lja ki ezt a fajta mozgá sformá t! Gyere Te is pró bá ld ki! A futó verseny utá n keré kpá r regisztrá ció ra, keré kpá r á llapotfelmé ré sre is lehető sé g
nyıĺik a Koﬀeinkeré kpá r - Bordá ny Bikes é s Tari Attila jó voltá bó l. Ezen kıv́ü l
gö rkoris bemutató , valamint gö rkorcsolya oktatá s is lesz Lavner Endré vel, a
Viking Korisuli oktató já val. Dr. Pő cze Tü nde rendő r ő rnagy tart rendő rsé gi
bemutató t a rendezvé nyen ré sztvevő knek. A programokon való ré szvé tel
ingyenes, mindenkit szeretettel vá rnak a szervező k!
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Önkormányzati elektronikus ügyintézés a helyi
vállalkozók részére A portá l segıt́sé gé vel a papıŕ alapú , szemé lyes megjelené st
Az online elé rhető Onkormá nyzati Hivatali
Portá l nemcsak magá nszemé lyeknek, hanem
a vá llalkozá soknak is megkö nnyıt́i a mindennapjait. Az e-ü gyinté zé si felü leten keresztü l
az orszá g bá rmelyik pontjá ró l, gyorsan é s ké -

nyelmesen inté zhető k az ö nkormá nyzati
ü gyek. Az elektronikus ü gyinté zé st vá lasztó k
ıǵy nemcsak a sorban á llá s miatti bosszankodá stó l kım
́ é lik meg magukat, hanem tá mogatjá k a papıŕmentes é s kö rnyezetkım
́ é lő ü gyinté zé st is. Egy ú j vá llalkozá s elindıt́á sa, vagy egy
meglé vő adminisztrá ció s feladatainak teljesıt́é se mellett nehé z a rohanó hé tkö znapok
sorá n mé g az ö nkormá nyzati hivatalt is ú tba
ejteni. Szerencsé re manapsá g erre má r nincs
felté tlenü l szü ksé g, hiszen van olyan digitá lis
té r, amelyre belé pve egyre tö bb helyi hivatali
ü gy elinté zhető . Az Onkormá nyzati Hivatali
Portá lon keresztü l lakossá gi, ipari, kereskedelmi, szociá lis ü gyek sora indıt́ható é s egyszerű en nyomon kö vethető .

igé nylő ü gyinté zé s helyett az orszá g bá rmely pontjá ró l, bá rmikor, ké nyelmesen, online is inté zhető k aká r a magá n é s
vá llalkozó i helyi adó ü gyek is. Adó igazolá s ké rhető , tú l izeté s eseté n á tvezeté s é s visszaté rıt́é s kezdemé nyezhető , gé pjá rmű -, illetve termő fö ld adó jelenthető be, valamint helyi/
ö nkormá nyzati adó - é s é rté kbizonyıt́vá ny igé nylé sre is van
mó d. A helyi iparű zé si adó bevallá sa a portá l segıt́sé gé vel
szinté n kö nnyű szerrel megoldható , fü ggetlenü l attó l, hogy
á ltalá nos vagy ideiglenes tevé kenysé grő l van szó .
Az elektronikus ü gyinté zé snek kö szö nhető en jelentő sen
megrö vidü l a helyi adó bevallá sra fordıt́ott idő . A lakossá g
mellett a gazdá lkodó szervezetek is ké nyelmesen teljesıt́hetik helyi adó bevallá ssal kapcsolatos kö telezettsé gü ket, é s
leké rhetik helyi adó egyenlegü ket. Az online rendszerbe való
belé pé st é s szemé lyes azonosıt́á st kö vető en ismé t idő t takarıt́ meg a rendszer a felhaszná ló nak, ugyanis kö zhiteles
nyilvá ntartá sokban meglé vő szemé lyes adatok má r automatikusan kitö ltve jelennek meg az ű rlapokon.
Az online ü gyinté zé si felü leten kö zel fé lszá z kü lö nfé le ü gy
indıt́ható , tö bbek kö zö tt ipari é s kereskedelmi, hagyaté ki,
birtokvé delmi, valamint szociá lis, ső t az Onkormá nyzati Hivatali Portá lró l is kö zvetlen linken elé rhető , az ú gynevezett
e-Papıŕ szolgá ltatá s (epapir.gov.hu) segıt́sé gé vel szinte bá rmilyen egyé b ü gy is benyú jtható elektronikus ú ton. A bejelentkezett felhaszná ló k bá rmikor nyomon kö vethetik az á ltaluk indıt́ott helyi ö nkormá nyzati ü gyeket, ıǵy pá r kattintá s
utá n megtekinthetik, hol tart az adott ü gy, illetve az elő zetesen má r kitö ltö tt ű rlapjaikat is kö nnyedé n elé rhetik, mint
az Onkormá nyzati Hivatali Portá l az https://e-onkormany
zat.gov.hu weboldalon, ú gy telepü lé sü nk hivatalos honlapjá n a wwww.bordany.com-on is. Tartson lé pé st é s haszná lja
ö n is az online elé rhető Onkormá nyzati Hivatali Portá ljá t!

„Együtt menjünk, énekeljünk!" - dalkör a feszten
A Bordá nyi Borostyá n Dalkö r mű kö dé sé nek 17. é vé ben 2019. jú nius 8-á n Pü nkö sd szombatjá n tartja a 16.
né pzenei talá lkozó já t a Faluhá z szabadté ren felá llıt́ott sá trá ban. A meghıv́ott vendé gek szinté n né pdalkö rké nt mű kö dő együ ttesek, akikkel é vek ó ta kapcsolatban á llunk, igyelemmel kisé rjü k egymá s munká já t é s
é vrő l é vre bemutatjuk az ú jonnan tanult dalcsokrokat. A kö rnyező telepü lé sek né pdalkö rei mellett ú j csoportok
is meghıv́á st kaptak, mint pl. Szeged Alsó vá rosi Asszonyok együ ttese, é s a Hó dmező vá sá rhelyi Olvasó kö r elnevezé sű
né pdalkö r. Testvé rtelepü lé sü nk Detta
Galaj dalos csoportja - alig ké t é ve alakultak - má rciusban, a Bordá nyi Kultú ra
napi rendezvé nyen voltak vendé geink
é s szerepeltek a Mű vé szeti Iskola diá kjai é s a Borostyá n Dalkö r mellett.
A 16. Né pzenei Talá lkozó ra, amely Pü nkö sd szombatjá nak dé lutá njá n 15 ó rakor kezdő dik, 10 csoport kapott meghıv́á st, ıǵy biztosan tudom, hogy
né pzené tő l hangos, tartalmas, szé p dé lutá nnak né zü nk elé be. A né pzené t szerető knek a igyelmé t felhıv́om
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arra, hogy Pü nkö sdvasá rnap dé lutá n ismé t hallhatnak, lá thatnak bennü nket a Faluhá z szabadté ri szın
́ padá n. Vá ltozatos mű sort tervezü nk, a né pdalcsokrok mellett lesz vers, nó ta é s egyé b ismert dalok.
A talá lkozó k lé trejö tté t segıt́i Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, a Faluhá z, a Vadgesztenye Etterem, a
Pé ksé g vezető i, dolgozó i, az anyagi tá mogatá st nyú jtó k: Zá dori Imre, Gyuris Tibor, Dobó Istvá nné , Dudá s Lajos, Masıŕ Já nos, Galzó Já nosné , dalkö r tagjai, akik az ú j dalok tanulá sá val, oda igyelé ssel, lelkesedé ssel, szorgalmas ké szü lő dé ssel já rulnak hozzá a talá lkozó sikeré hez. Kö szö net mindenkinek!! Remé lem szé p napoknak né zü nk elé be a Pü nkö sdi rendezvé nyeken, aká r esik, aká r fú j!
Illés Mária
„Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános,
sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.” - Kodá ly Zoltá n

„Mihálﬀy Lajos emléknap” - a helyi labdarúgás napja
Az elmú lt é v októ ber első szombatjá n ö sszejö ttek a bordá nyi foci egykori ké pviselő i egy bará ti mú ltidé zé sre.
Legnagyobb sikerké nt azt lehet elkö nyvelni, hogy olyanok is megjelentek a hatható s szervezé s (Godó Lajos,
Rá cz Zoltá n) jó voltá bó l, akik hosszú é vek ó ta mé g csak a faluban sem já rtak. Ez adta az ö tletet, hogy hagyomá nyt kellene teremteni, lehető sé get adni azoknak, akik 1960, a Bordá nyi Sportkö r megalakulá sa ó ta bá rmilyen mó don (vezető , já té kos, szurkoló ,
szponzor) ré szt vettek a csapat kialakıt́á sá ban, fenntartá sá ban. Ebben az emberö ltő nyi idő ben nagyon sokan, sokat tettek
ezé rt, felsorolni is nehé z lenne, nem kisebbıt́ve a ké ső bbi elnö kö k, vezető sé gi tagok
é rdemeit, első rő l illő megemlé kezni az utó kornak is! Kiss-Patik Pé ter jelenlegi SK elnö k tá mogatá sá val minden é v októ ber első szombatjá t a bordá nyi labdarú gá s napjá nak nyilvá nıt́juk, id. Mihá lﬀy Lajos emlé knapké nt. Tisztelegve az egé sz falu „Lajos bá csi tanıt́ó ja”, valamint
a Mihá lﬀy csalá d valamennyi tagjá nak á ldozatos munká ja, sportszeretete elő tt. Nincs jö vő a mú lt ismerete,
tisztelete né lkü l! E kettő t ö sszekapcsolandó , ezen a napon dıj́azá sra kerü l az elő ző bajnoki é vad korcsoportonké nti legjobb já té kosa, valamint a legidő sebb, é lő egykori focista. Terveink szerint, az idő já rá s fü ggvé nyé ben, a dé lelő tt a focipá lyá n telve el, aká r ö ssze is á llhatnak vá llalkozó kedvű ek egy kis focira, lá bteniszre,
loorballra. A dé lutá n egy inom ebé ddel kezdő dik a Faluhá zban, kö zben é s utá na a nosztalgiá zá sok. Fontos
lenne, hogy a ré sztvevő k hozzanak magukkal ré gi fé nyké peket, ezeket diavetıt́ő n tudná nk megné zni, de videó felvé telt is be tudná nk mutatni, ha valaki elő re jelzi. Folyamatosan vá rjuk a jelentkezé seket, remé lhető leg miné l nagyobb szá mban. Szervező k: Godó Lajos 30/358-6729, Kirá ly Antal 30/674-7651, Rá cz Zoltá n
20/925-3738, Ká lmá n Gá bor 30/323-3215, Farkas Lá szló 70/326-7269.

Újabb mazsorett sikerek, győzelmek és különdíjak
2019. á prilis 27-é n Sió fokon kerü lt megrendezé sre a 15. Sió foki Vá ndorkupa Nemzetkö zi Majorette verseny, ami jubileumi é s egyben zá ró rendezvé ny is volt. A versenyen 30 telepü lé s 700 mazsorettje 345 kategó riá ban mé rettette meg magá t. Bordá nybó l ö t lá nyká nk ké pviseltette magá t. Mini korcsoport Nagycsapat formá ció ban Fodor Nó ra, Lajkó Sá ra é s hé t csapattá rsa 1. hely. Mini korcsoport Pom Szó ló
Fodor Nó ra 1. hely. Mini korcsoport Pom Trió kategó ria Fodor Nó ra, Lajkó Sá ra, Turu Zsó i 3. hely. Mini korcsoport Pom Kisformá ció Avramucz Kincső , Hemm Kamilla, Má té Alıź, Meleg Detti, Szö gi Anikó 2. hely. Junior korcsoport Nagyformá ció Bot
kategó ria 1. hely. Junior korcsoport Nagyformá ció Pom kategó ria 1. hely. Junior
korcsoport Kisformá ció Bot kategó ria Valká r Anna, Taná cs Rebeka, Pecze Lara, Tö rö k Petra, Bodó Regina 1. hely. Junior korcsoport Bot duó kategó ria Valká r Anna é s
Taná cs Rebeka 1. hely. Tö bb kü lö ndıj́ban ré szesü lt az egyesü let: a csapat a szervezetek ö sszesıt́ett pontszá mai alapjá n 2. hely, Balaton kupa kü lö ndıj́a, Vá ndorkupa kü lö ndıj́a,
Legjobb Duó Junior korcsoport Valká r Anna é s Taná cs Rebeka. Orö m volt lá tni é s hallgatni a szé p eredmé nyeket.
Kö szö njü k a felké szıt́é st az edző knek Szö gi Barbará nak,
Horvá th Pé ternek é s a mentoroknak Makula Katá nak é s
Farkas Csillá nak.
Valkárné Lukács Andrea
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Egymást követték a bordányi lövész klub programjai
Má jus 11-é n a bordá nyi á ltalá nos iskola 7. é s 8. osztá lyos tanuló i lá togattá k meg a bordá nyi lő teret. A diá kok
taná raik kıśé reté ben é rkeztek meg, ahol elő szö r a lő té r elnö ke kö szö ntö tte ő ket. Minden tanuló kipró bá lhatta a lé gpuska haszná latá t, mindenkinek kü lö n segıt́ettek a haszná latban, majd egy kisebb verseny kereté ben
kipró bá lhattá k szerzett tudá sukat, amit
oklevelekkel dıj́aztunk.
A lő té rre lá togattak mé g a dorozsmai
ıj́á szok is, akik bemutattá k az ıj́á szatot, majd ki is pró bá lhattá k a tanuló k.
A gyerekek ekö zben egy kis tıźó raira is
vendé gek voltak. Mindenki ú j é lmé nyekkel gazdagodott, é s remé ljü k kedvet
kaptak e sportá ghoz is.
Iskolai szemmel: „Május 11-én, szombaton az iskolától elbicikliztünk a bordányi lőtérre, ahol a lövész klub tagjai
nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Különös meglepetéssel készültek számunkra. Nem csupán a megszokott
lőgyakorlatban és az azt követő lövészversenyben volt részünk, hanem új fegyverrel, az íjjal is megismerkedhettünk, a Dorozsmai Íjászok Baráti körének köszönhetően. Mindkét fegyver használatát igazi pro ik tanították,
majd két helyszínen két fegyvernemben folyt a küzdelem a dobogós helyezésekért. Az eredményhirdetést követően a fáradt és éhes versenyzőinket meleg étellel várták. Köszönjük a lövész klub minden tagjának a vendéglátást és a színes programokat. (Sándor Mónika)”
Má jus 18-á n megrendezé sre kerü lt a vadá sztá rsasá gok kö zö tt a vadá szkupa verseny, melyet idé n a bordá nyi
vadá sztá rsasá g szervezett a bordá nyi lö vé szklub tagjai segıt́sé gé vel, a bordá nyi lő té ren. A versenyre meghı-́
vá st kapott a rö szkei, a zsombó i é s a szatymazi vadá sztá rsasá g. A reggeli ó rá kban kezdő dö tt a gyü lekező , a jó
idő nek kö szö nhető en sokan ö sszegyű ltek, voltak akik csalá djuk tá rsasá gá ban é rkeztek. A ré sztvevő k a szoká sos zsıŕos kenyé rrel kezdhetté k a reggelt. Rö vid ismertető utá n el is kezdő dö tt a verseny.
Egyszerre 8 lő á llá sba fekü dhettek be, 5 pró ba é s 10 é rté kelt lö vé st kellet teljesıt́eni. A verseny leforgá sa utá n
a bordá nyi vadá sztá rsasá g tagjai egy inom ő zpö rkö ltre hıv́tá k meg a ré sztvevő ket. Az ebé d utá n sort
kerıt́ettü nk a vá rva vá rt eredmé nyhirdeté sre. Fé r i egyé ni: 1. Horvá th Akos; 2. Katona Lá szló ; 3. Fü le Csaba;
4. Lová sz Zoltá n. Nő i egyé ni: 1. Zá dori Lajosné ; 2. Kasperné Babarczi Magdolna; 3. Friedrich Iré n; 4. Pipicz
Evelin. Csapat: 1. Rö szke FT.VT I.; 2. MTTSZ Bordá ny I.; 3. Kistemplom tanya I; 4. Rö szke FT.VT II. Ezú ton is
gratulá lunk a nyerteseknek, a tová bbiakban is sok szerencsé t kıv́á nunk mindenkinek. Simonné Szabó Ildikó

The Biebers a Morajlás Fesztivál sztárfellépője
A Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let 2019. jú lius 6-á n rendezi meg a Morajlá s I jú sá gi Fesztivá l Vol. 3-at! A
fellé pő k listá ja má r kö zel teljes é s elő re elmondhatjuk, hogy megé ri kilá togatni nyá r elejé n a Faluhá z parkjá ba. A helyi- é s kisté rsé gi tehetsé gek mellett feltö rekvő é s hıŕes együ ttesek is szın
́ padra á llnak. A dé lutá nt
é nekes é s tá ncos produkció k nyitjá k meg,
majd kora este Luká cs Gergely slam-poetry elő adá sá t hallhatjuk. Oket kö veti a szın
́ padon a kö rnyé ken má r jó l ismert ü llé si
Ré zhú ros Banda é s a Fonó Né ptá ncegyü ttes. Termé szetesen nem maradunk koncert né lkü l sem, hiszen este 8 ó rá tó l Puská s Peti é s együ ttese, a The Biebers é lő koncertjé re bulizhatnak a kilá togató k. A szın
́ padi mű sor ezzel nem é r vé get, a nagykoncert utá n a Kjartan and the Hé t Hat Club
koncertje alapozza meg a hangulatot az este há tralevő ré szé hez. Az együ ttes a legkü lö nfé lé bb né pi zené k pö rgő s, bulizó s á tiratá t já tssza. A Klub helyi gyö kerekkel is rendelkezik ugyanis amellett, hogy amerikai, francia tagokbó l á ll mé g bordá nyi tagja is van. A tová bbi ré szleteké rt é rdemes igyelni az
i jú sá gi ö nkormá nyzat é s a Kusza kö zö ssé gi oldalait, ugyanis folyamatosan derü lnek ki az ú jabb informá ció k
a Fesztivá lró l, de az má r biztos, hogy é rdemes lesz kiné zni jú lius 6-á n a Faluhá z parkjá ba!
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A Nefelejcs 45. születésnapja és regionális fesztiválja
A naptá rban 1974. februá r 13-á t ıŕtak, amikor Bordá ny kö zsé gben -asszonyok- beszé lgeté sei é s javaslatai
alapjá n alakıt́ottak egy Nyugdıj́as kö zö ssé get. Azzal a cé llal, hogy legyen sajá t kö zö ssé gi helyü k, ahol beszé lgeté seken kıv́ü l lehessen má s hasznos dolgot is csiná lni: verset mondani, irodalomró l beszé lgetni. Igen, ez
45 é vvel ezelő tt tö rté nt. Kö szö nhetjü k a
megalakulá st a falu beszé des, jó kedvű aszszonyainak, akik Buzá si Emi né ni -magyar
taná r- kö ré csoportosultak é s lelkesedé sü ket olyan jó l osztottá k el, hogy mé g ma is
mű kö dik a Nefelejcs klub é s remé lhető leg
mű kö dni is fog. Aprilisban klubfoglalkozá s
kereté ben emlé keztü nk a kezdetekre é s a
tö rté ntekre. Szerencsé nk volt abban, hogy
Fő di Lá szló né Eviké t, a nyugdıj́as kö nyvtá rosunkat meggyő ztü k, kapcsoló djon ebbe
a beszé lgeté sbe. Orö mmel jö tt é s hozott
kö nyveket, ké peket é s má s Napló ré szletek
is szó ba kerü ltek. Jó hangulatú beszé lgeté s
volt, ıǵy mé g ebben az é vben szeretné nk
visszaté rni erre az alkalomra. 2019. má jus
4-é n a Faluhá zban ismé t nagyszabá sú é s nagy lé tszá mú rendezvé ny volt, melyet a nyugdıj́as klubunk é s a
megyei nyugdıj́as Szö vetsé g rendezett, immá ron a XXI. DKMT regioná lis fesztivá lt. Nagyszerű volt a mű sor,
18 fellé pő vel é s mintegy 223 fő vel megrendezve. A mű sor Fesztivá l jellegé nek kö szö nhető en a versek, dalok,
mondó ká k é s jelenetek egymá st vá ltottá k. A fesztivá l legszebb ajá ndé ká t a bordá nyi Apraja-falva Ovoda é s
Bö lcső de Tü csö k csoportja adta a jelenlé vő knek é s a szervező knek is. Anyá k napi kö szö ntő mű soruk nagyon
jó l sikerü lt, szé p é s lá tvá nyos volt, kö szö njü k szé pen! A mű sor folyamá n az Anyá k napi kö szö nté sek nem vé letlenü l kerü ltek elő , hiszen az egyik legszebb csalá di, kö zö ssé gi ü nnep. A mű sor zá rá saké nt egy kö zö s ebé d
hangulatá val kö szö ntü nk el egymá stó l. Kö szö njü k a tá mogató inknak: Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak, a Vadgesztenye Etteremnek, a Faluhá z vezető jé nek é s dolgozó inak segıt́sé gé t, illetve Szeged Megyei
Jogú Vá ros tá mogatá sá t is. Jö vő re ugyanitt, ú jra talá lkozunk. Kö szö njü k minden fellé pő nek a szın
́ es mű sort.
Szalai Antal klubvezető, a megyei Egyesület elnöke

XXI. DKMT fesztivál Tücsök szemmel

Nagy ö rö mmel kaptuk a felké ré st a 2019. má jus 4-é n megrendezett XXI. Duna-Kö rö s-Maros-Tisza Regioná lis Amatő r Fesztivá lra. A gyerekek izgatottak voltak, hiszen ez volt az első fellé pé sü k nagykö zö nsé g elő tt.
A mű sort tavaszi dalokbó l, dalos já té kokbó l é s versekbő l á llıt́ottuk ö ssze. Aprilis elejé n elkezdtü k a pró bá kat
az ó vodá ban, majd lehető sé get kaptunk a Faluhá z vezető jé tő l Bö rcsö k Rolandtó l, hogy a helyszın
́ en is tudjunk pró bá lni. A gyerekek ö rö mmel vettek ré szt a pró bá kon, é s vá rtá k má r nagyon, hogy eljö jjö n a nagy nap.
Mindenki bá tran kiá llt a szın
́ padra, ü gyesen é s hangosan mondtá k a verseket, é nekelté k a dalokat. Nagyon
bü szké k vagyunk rá juk. Ezú ton is szeretné nk megkö szö nni a segıt́sé get a szü lő knek, akik kö zremű kö dtek
abban, hogy a gyerekeket elhoztá k. Kö szö njü k a lehető sé get Szalai Anti bá csinak is, hogy gondolt a legkisebbekre is.
Tücsök csoport

6| Bordányi Napló

Süni csoport és a Hagyományőrző kiállítás csodái
Nemré giben Gyurisné Inci né ni szemé lyes meghıv́á sá nak
tettü nk eleget. A ré gi "ONO" é pü leté be lá togattunk el, ahol
Hagyomá nyő rző kiá llıt́á st tekintettü nk meg. Kü lö nfé le dı-́
szıt́ő , festé si techniká kkal ké szü lt textileket, selyemkendő ket, blú zokat, terıt́ő ket lá ttunk. A gyerekek é rdeklő dé sé t
kü lö nö sen a hú své ti dıśztá rgyak, tojá sok, amelyek kü lö nleges szalaghım
́ zé ses techniká val ké szü ltek, valamint a
csodá latos, szın
́ pompá s virá gok, amikrő l alig akartá k elhinni, hogy harisnyá bó l ké szıt́etté k. Inci né ni ré szletesen
elmagyará zta, termé szetesen ú gy, hogy a gyerekek miné l
kö nnyebben megé rtsé k a techniká k lé nyegé t. Ovatosan
meg is tapinthattá k a kiá llıt́ott tá rgyakat, ıǵy kö zvetlen
megtapasztalhattá k az anyagok puhasá gá t, selymessé gé t.
Persze, felvetetté k a gyerekek, hogy csiná lhatná nk ilyeneket az oviban. Elmagyará ztuk, hogy nekü nk nincsenek ilyen
kü lö nleges eszkö zeink, amelyekkel ezek a gyö nyö rű sé gek
ké szü ltek. Megegyeztü nk abban, hogy fehé r textilre ecsettel fogunk festeni, amibő l ıǵy gyö nyö rű terıt́ő t fogunk
vará zsolni. Hasznos volt a kiá llıt́á son tett lá togatá sunk, hiszen ismereteik bő vü ltek a kü lö nleges ké zmű ves techni-

ká k bemutatá sá val. Inci né ni informá lt bennü nket a tová bbi kiá llıt́á sok idő pontjairó l. Igy ki tud-

juk vá lasztani a gyerekek é rdeklő dé si kö ré nek
megfelelő , ismeret bő vıt́ő programot. Kü lö nleges é lmé nyekkel telve kö szö ntü k meg Inci né ninek a tá rlatvezeté st.
Macsekné Mesi, Marótiné Erika óvónénik és
Apraja-falva Süni csoportos pajtásai

Megrendezésre került a Családi nap Apraja-falván
Má jus 17-é n dé lutá n, mint minden é vben, ismé t Csalá di napra vá rtuk a gyermekeket é s szü leiket az AprajaFalva Ovodá ba é s Bö lcső dé be. Sok szın
́ es programon vehettek ré szt
az é rdeklő dő k. A lovaskocsiká zá s, a ké zmű ves programok é s a mozgá sos já té kok mellett csillá mtetová lá snak is ö rü lhettek a gyermekek. Dé lutá n 5 ó rá tó l a Moccantó gyermekzenekar lé pett fel, melyet
nagy é rdeklő dé ssel vá rtak az ide lá togató k. A koncert sorá n a zene
é lvezete mellett a gyermekeknek lehető sé gü k volt tá ncolni, interaktıv́ mó don ré szt venni az esemé nyekben. A inom é telek é s italok
sem maradhattak el, zsıŕos kenyé r partyval, tú ró rudival, gyü mö lcsö s joghurttal é s szö rppel kın
́ á ltuk vendé geinket. Az idő já rá s kedvezett a kü lté ri programoknak, ıǵy mindenki felhő tlenü l jó l é rezhette magá t. Kö szö njü k a szü lő knek é s a gyermekeknek a ré szvé telt, a segıt́ő inknek a munká jukat. Kü lö n kö szö net Tari Attilá nak é s csapatá nak a lovaskocsiká zá sé rt, valamint Szabó né Gyuris Bernadettnek é s a SOLEMIZO Zrt.-nek a inomsá goké rt.
A bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde dolgozói

„Varázsecset” csendéletfestő verseny - öten jutottak
iskolánkból a megyei döntőbe
Immá r harmadik é vben neveztü nk a Gedó i Altalá nos Iskola á ltal kiıŕt csendé letfestő versenyre, amelyre má r a tavasz bekö szö nté vel ké szü ltek a szebbné l
szebb alkotá sok. Itthon ké szıt́ett pá lyamunká val lehetett nevezni, amelyet szaké rtő zsű ri bıŕá lt el. Tö bb mint 300 alkotá s é rkezett a pá lyá zatra, amelybő l 75
bizonyult arra é rdemesnek, hogy ké szıt́ő jé t meghıv́já k a megyei dö ntő be. A
dö ntő má jus 2-á n kerü lt megrendezé sre, ahol a gyerekek 5 tanteremben 9
beá llıt́á s kö zü l vá lasztva festhetté k meg alkotá saikat. Iskolá nkbó l Fodor Nó ra
2. osztá lyos, Bé res Regina 4.b osztá lyos, Czombos Lara 5. osztá lyos, Kiss Angelika 7.b osztá lyos é s Heintz Petra 8. osztá lyos tanuló k kaptak meghıv́á st a dö ntő be. Szé p festmé nyek szü lettek, amelyeket Popovics Lő rinc szobrá szmű vé sz,
Pataki Ferenc festő mű vé sz é s Horvá th Andrá s ké pző mű vé sz fog zsű rizni az elkö vetkező napokban, ıǵy az eredmé nyekrő l csak a ké ső bbiekben fogunk é rtesü lni. Azonban az eredmé nyektő l fü ggetlenü l jó l é reztü k magunkat. A "Vará zsecset" csendé letfestő verseny megyei dö ntő jé nek dıj́azott alkotá sai má jus 28-á tó l lesznek lá tható ak a
szegedi Arká d bevá sá rló kö zpontban, ahol Heintz Petra 8. osztá lyos tanuló nk festmé nye is kiá llıt́á sra kerü l.
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Megyei bajnok a focicsapat Forráskút Kupa
A 2018/19-es tané v 3. korcsoportos labdarú gá s Diá kolimpia
megyei bajnok csapata é s ezzel Orszá gos dö ntő ré sztvevő az
Adá m Jenő Altalá nos Iskola
é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola Bordá nybó l.
Csapattagok: Rabi Bá lint,
Arva Bence, Csuka Marcell,
Bó ta Emil Benjá min, Sá ndor Má rton, Turcsik Bá lint,
Nó grá di Gergő , Fodor Akos,
Rá cz Milá n, Lé vai Bence.
Gartulá lunk a csapat tagjainak a kivá ló teljesıt́mé nyü ké rt é s kitartá suké rt!
Eredmé nyek: Bordá ny-Mó rahalom 6:0, Bordá ny-Dó zsa
Gyö rgy Szeged 4:1, Bordá ny-Hó dmező vá sá rhely 13:2
Retek Flórián és Kiss Csaba

Idé n is meghıv́á st kaptunk a forrá skú ti felső s kisté rsé gi matematikaversenyre, melyet
a kö rnyező telepü lé sek iskolá i szá má ra rendeztek meg. Aprilis 16-á n dé lutá n 11 iskolá bó l 75 tanuló vett ré szt az esemé nyen, ahol
é vfolyamonké nt az első há rom helyezettet
dıj́aztá k. A bordá nyi diá kok nem á llhattak
fel a dobogó ra, mé gis sikeresen szerepeltek
a versenyen, kö zü lü k a legjobb eredmé ny:
Tari Lenke (5. osztá ly) 4. helyezett; Fü lö pTaná cs Fanni (5. osztá ly) 7. helyezett ; Gyuris Má rk Zsolt (7. osztá ly) 6. helyezett; Hő dö r Zoltá n (8. osztá ly) 5. helyezett. Az iskolá k kö zö tti csapatversenyben Bordá ny a 4.
helyen vé gzett. Gratulá lunk a versenyző knek!
Török Tilda

Kimagasló sikerek a Bendegúz megyei fordulóján
A Bendegú z Tudá sbajnoksá g megyei forduló já n
iskolá nk alá bbi tanuló i első helyezé st é rtek el,
ezzel tová bbjutottak az orszá gos forduló ba: Heintz Petra 8. osztá ly anyanyelv 1. hely (orszá gos
dö ntő ), akit Lippai Judit taná rnő ké szıt́ett fel.
Bá lint Ká lmá n termé szetismeret 1. helyezé s (orszá gos dö ntő ). Felké szıt́ő taná ra Fodorné Ká lmá n Szilvia volt. Frank Dó ra 6. b osztá ly irodalom 1. hely (orszá gos dö ntő ). Felké szıt́ette Hő dö r
Zoltá nné taná rnő . Gratulá lunk a kimagasló an
szé p erdemé nyeké rt!
A tudá sbajnoksá g tová bbi helyezettjei: Verok Hanga Bernadett 3.a osztá ly angol kezdő 8. helyezé s (felké szıt́ő
taná r: Kissné Mé szá ros Sarolta); Aknai Dá vid 4.a osztá ly kö rnyezetismeret 10. helyezé s (felké szıt́ő taná r:
Só lyá né Sá rkö zi Agnes); Bá lint Ká lmá n 5. osztá ly matematika 6. helyezé s (felké szıt́ő taná r: Petá kné Tó th
Sá ra); Czombos Lara 5. osztá ly anyanyelv 4. helyezé s (felké szıt́ő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin); Farkas
Roland 5. osztá ly anyanyelv 10. helyezé s (felké szıt́ő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin); Komjá ti Tamara
Melissza 5. osztá ly termé szetismeret 9. hely (felké szıt́ő taná r: Fodorné Ká lmá n Szilvia) Tari Lenke 5. osztá ly
anyanyelv 2. hely (felké szıt́ő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin); Tari Lenke matematika 4. hely (felké szıt́ő
taná r: Petá kné Tó th Sá ra); Tompa Emıĺia Lara 5. osztá ly termé szetismeret 7. hely (felké szıt́ő taná r: Fodorné
Ká lmá n Szilvia); Verok Daisy Nikolett 5. osztá ly angol haladó 8. hely (felké szıt́ő taná r: Czé kus Edina); Bé res
Dorina 6. a osztá ly anyanyelv 9. hely (felké szıt́ő taná r: Hő dö r Zoltá nné ); Bé res Dorina irodalom 2. hely
(felké szıt́ő taná r: Hő dö r Zoltá nné ); Sá ndor Má rton 6. a anyanyelv 8. hely (felké szıt́ő taná r: Hő dö r Zoltá nné );
Simon Elizabet 6.b irodalom 4. hely (felké szıt́ő taná r: Hő dö r Zoltá nné ); Fodor Akos 7.b irodalom 6. hely
(felké szıt́ő taná r: Hegedű sné Gyuris Katalin); Hő dö r Zoltá n 8. osztá ly bioló gia 6. hely (felké szıt́ő taná r:
Fodorné Ká lmá n Szilvia); Sá ndor Balá zs 8. osztá ly anyanyelv 3. hely (felké szıt́ő taná r: Lippai Judit).
2019. 06. 07. Tanıt́á si né lkü li munkanap – Ev vé gi osztá lyozó é rtekezlet miatt nincs iskola
2019. 06. 09-10. Falunapok, melyen fellé pnek iskolá nk tanuló i, hé tfő n futó verseny
2019. 06. 11. Athelyezett munkaszü neti nap – nem jö vü nk iskolá ba
2019. 06. 12. DOK nap – bazá r, sport é s szabadidő s foglalkozá sokat tartunk
2019. 06. 15. 9:00 Ballagá s
2019. 06. 19. Tané vzá ró ü nnepsé g – 16:00 Mű vé szeti tané vzá ró , 17:00 Altalá nos iskolai tané vzá ró
Ké rjü k, akik eddig ezt nem tetté k meg, mielő bb rendezzé k mű vé szeti iskolai tandıj́ illetve té rıt́é si dıj́
há tralé kukat, kü lö nben nem á ll mó dunkban bizonyıt́vá nyt kiá llıt́ani.
Ocskó Zoltán intézményvezető
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Úrnapja – június 23. – ünnepi szentmise és körmenet
Ez a szentmise egyben a tané vzá ró szentmise is, a Te Deum, amely 9 ó rakor kezdő dik.
Urnapja Krisztus szent Testé nek é s Vé ré nek
ü nnepe. Szenthá romsá g ü nnepe utá ni csü tö rtö kö n, Magyarorszá gon a kö vetkező vasá rnapon tartott fő ü nnep. A nagycsü tö rtö ki
ü nneplé s a nagyhé t hangulata miatt nem
tudja az ö rö m hangulatá t kellő ké ppen kifejezni. Ennek az Oltá riszentsé gben kö ztü nk
lé vő megtestesü lt Krisztusnak a lelkes ü nneplé sé t szolgá lja az Urnapja.
„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." Erre vita
támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus ezt mondta rá: "Bizony,
bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Ember ia testét és nem isszátok a vérét, nem
lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet,
és issza az én véremet, annak örök élete van,
s feltámasztom az utolsó napon. A testem
ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos
ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is
Babits Mihály: Eucharistia
ré szlet
Az Ur nem ment el, itt maradt.
Obelő le tá plá lkozunk.
Oh kü lö nö s, szent, nagy titok!
Az Istent esszü k, mint az ő s
tö rzsek borzongó lagzikon
etté k-ittá k kirá lyaik
husá t-vé ré t, hogy ó riá s
halott kirá lyok ereje
szá llna mellü kbe - de a mi
kirá lyunk, Krisztus, nem halott!
A mi kirá lyunk eleven!
A gyenge bá rá ny nem totem.

Az elkö vetkező idő szak egyhá zi ü nnepei:
Urunk mennybemenetelé nek ü nnepe – 2019. jú nius 2. 9.30
Pü nkö sd – Első á ldozá s: 2019. jú nius 9. 9.30
Szenthá romsá g vasá rnapja – 2019. jú nius 16. 8.00
élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak.
Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Biblia – Jn 6,51–58 – Úrnapja
Szent István Társulati Biblia
Az ü nnepi szentmise utá n kö rmenettel folytató dik a liturgia,
amelyen kö rü lhordozzá k az oltá riszentsé get. A kö rmenet ú tvonala menté n né gy oltá rt á llıt́anak fel az ott tartandó rö vid
szertartá s (evangé lium-é neklé s é s á ldá s) cé ljá ra. …Az oltá rok
fö lé lombsá trat emelnek, a fö ldre, a tovahaladó oltá riszentsé g
elé ró zsaszirmot szó rnak. A virá gsző nyeg (má sutt szé na- é s
illatos fü vek terıt́ik be a kö rmenet ú tvonalá t) é s a dıśzıt́é sre
szolgá ló zö ldá gak vará zserejű szentelmé nyeknek szá mıt́ottak; hasonló hatá st tulajdonıt́ottak nekik, mint má s ü nnepek
„megszentelő dö tt” nö vé nyeinek (fő leg betegsé g é s villá mcsapá s ellen). Az oltá riszentsé get a talpas szentsé gtartó ban, má s
né ven ú rmutató ban (latin: monstrantia) hordozzá k kö rü l, s
abban teszik ki ü nnepé lyes szentsé gimá dá sra is. Ez a vallá sgyakorlat is a XIII. szá zadban keletkezett. Az ú rmutató ké szı-́
té sé t az ú rnapi kö rmenet é s a szentsé gimá dá s tette szü ksé gessé .
Jankovics Marcell

Te Deum – Tanévzáró szentmise
A Te Deum az Egyhá z legré gibb, egyben legszebb magasztaló há laadó
é neke. A IV. szá zadban keletkezett, ső t egyes ré szei, elemei mé g korá bbra, a vé rtanú k korá ba vezethető k vissza. A szö veg a zsoltá rok kö lté szeté hez hasonló an magasrendű , emelkedett pró za, rım
́ é s szabá lyos ritmus
né lkü l, mé gis szá rnyaló , ü nnepé lyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia
é s a liturgia tö bbi szö vegei is.
A Te Deumot ő seink gyakrabban é nekelté k, mint manapsá g szoká sos.
Ezzel is arra nevelté k magukat, hogy a liturgia szellemé ben Isten imá dá sá t tartsá k a legszebb, az emberhez legmé ltó bb foglalatossá gnak, abba
egé sz ö ná tadá ssal bekapcsoló djanak. Mi is é nekeljü k miné l gyakrabban: misé k vé gé n a nagy ü nnepeken (pl. Hú své t, Szenthá romsá g, Krisztus Kirá ly, má s fő ü nnepek…), á jtatossá gokon, vallá sos ö sszejö vetelek,
lelkigyakorlatok alkalmá val.

Iskolatáskacsere-akciót szervez a Karitász csoport
A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n ismé telten iskolatá skacsere-akció t szervez. Szeretné nk lehető sé get biztosıt́ani arra, hogy a haszná lt, de mé g jó á llapotú iskolatá ská k gazdá t cseré lhessenek. Az akció kereté ben a
csoport ö nké ntesei a megjelö lt idő pontokban vá rjá k a feleslegessé vá lt
haszná lt, de mé g jó á llapotú , tiszta iskolatá ská kat, majd vá rjá k azokat is,
akik szeretné k lecseré lni ré gi iskolatá ská jukat. A tá ská k leadá sá nak
nem felté tele má sik tá ska elvitele, illetve az á tvé telnek sem felté tele cseretá ska leadá sa. A tá ská kat augusztus 5-é n (hé tfő n) é s 9-á n (pé nteken)
9-tő l 16 ó rá ig fogadjuk. Helyszın
́ e a Plé bá niá nk hittanterma (Bordá ny,
Kossuth u. 59.). Ké rjü k, hogy kezdemé nyezé sü nket tá mogassá k, ıǵy
eredmé nyes lesz.
A Karitász csoport tagjai
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Idősen is iatalosan - tapasztalatcsere az ISZEK-ben

Má jus 15-é n az ISZEK-ben bemutató foglalkozá st tartott a bordá nyi Senior csoport. Szegedrő l, Erdé lybő l é s a
Vajdasá gbó l é rkeztek hozzá nk vendé gek tapasztalatcseré re. A kö zel ké tó rá s foglalkozá s kereté ben tartott já té kos feladatokban, fejtö rő kben, tá ncokban vendé geink is ré szt vettek. Nagyon oldott é s vidá m hangulatban
tö ltö ttü k el az idő t. A vé gé n gratulá ltak csoportunk sikeres
munká já hoz, a ré sztvevő k aktivitá sá hoz. A bordá nyi senior csoport 2018. februá r 16-á n alakult 14 fő vel. Cé lja, hogy idő sen is
megő rizzü k szellemi é s testi frissessé gü nket. Mottó ja: „idősként
életvidáman, egészségesen, aktívan”. A csoport tagjai eddig 25
alkalommal talá lkoztak. A foglalkozá sok az idő skori mozgá sra,
tornagyakorlatokra, tá ncra, zené re, memó riafejleszté sre, emlé kezetjavıt́á sra, valamint kö zö ssé gi é letre motivá lnak. Kezdetben Jeneiné Zsuzsá val tartottuk a foglalkozá sokat. Tavaly ő szszel csatlakozott hozzá nk Szegedrő l Szé l Anikó senior tá ncoktató is. O vá llalta, hogy a mozgá sos feladatokat, tá ncokat vezeti.
Az ö sszejö veteleket tavasszal é s ő sszel tartjuk, heti rendszeressé ggel. A csoport á tlagos lé tszá ma 10-15 fő . A
foglalkozá sok á ltalá ban 110-120percesek. Minden alkalommal egy vá lasztott té ma kö ré talá ljuk ki a feladatokat é s az elcsendesedé s té má já t is. A já té kos feladvá nyok megmozgatjá k a jobb é s bal agyfé lteké t, segıt́ik a
rö vid é s hosszú tá vú memó riá t, a koncentrá ció t. Ezen kıv́ü l a kreativitá s, ké zü gyessé g é s igyelem fejleszté sé re ké szıt́ettü nk papıŕbó l virá got, angyalká t, fenyő fá t, stb. Minden alkalommal ü lő - é s kö rtá ncokkal is segıt́jü k
a test é s a szellem karbantartá sá t. Oszre ú jra vá rjuk a senior csoport ré sztvevő it!
Jeneiné Zsuzsa és Kispéterné Eta senior csoportvezetők
Apróhirdetés: 2,6 ha szá ntó Bordá nytó l 2 km-re
Ullé s felé , fő ú ttó l 500 mé terre, kö nnyen megkö zelıt́hető helyen eladó . Erdeklő dni Vidé ki Csabá ná l
a +36 30/9-255-203-as telefonszá mon lehet!
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú nius 11.; jú nius 25.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú nius 4.; jú nius 18.

Az Integrá lt Nappali Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont a Kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992.
é vi XXXIII. tö rvé ny 20/A. § alapjá n pá lyá zatot hirdet gondozó munkakö r betö lté sé re. A jogviszony
hatá rozott idejű , helyettesıt́é s cé ljá bó l 2021. augusztus 28-ig tartó kö zalkalmazotti jogviszony. A
foglalkoztatá s teljes munkaidő s, heti 40 ó rá s. A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje 2019. jú nius 11.,
elbıŕá lá sá nak hatá rideje 2019. jú nius 12.

Munkaadóknak, munkavállalóknak segít a Paktum
A paktum projekt cé lja a há trá nyos helyzetű á llá skereső szemé lyek munká ba á llá sá nak tá mogatá sa. Az együ ttmű kö dé s szolgá ltatá sai má r 2017. jú niusa ó ta elé rhető ek a Mó rahalmi já rá s, a Kisteleki já rá s, valamint a Szegedi já rá s 5 telepü lé sé n, melynek eredmé nyeké nt 282 fő bevoná sa való sult meg. A projekt kereté ben mind a
munká ltató k, mind a munkavá llaló k ré szesü lhetnek tá mogatá sban az alá bbiak szerint:
Munkáltatók részére foglalkoztatá st segıt́ő tá mogatá sokat nyú jtunk (bé rkö ltsé g tá mogatá s, foglalkoztatá s
bő vıt́é sé t szolgá ló tá mogatá s, munkatapasztalat-szerzé st elő segıt́ő bé rkö ltsé g-tá mogatá s, mobilitá s tá mogatá s).
A munkavállalók elhelyezkedé st segıt́ő tá mogatá sokat vehetnek igé nybe (a munká ba já rá shoz, munkatapasztalat-szerzé shez kapcsoló dó utazá s tá mogatá sa, mobilitá s tá mogatá sa). A legfeljebb 6 hó napra kapható , a mindenkori minimá lbé rnek megfelelő ö sszegű tá mogatá s az ö nfoglalkoztató vá vá lá s elő segıt́é sé t cé lozza.
Az elő ző ek mellett ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások is igé nybe vehető ek, melyet a projekt kereté ben mentorunk, Oltá nyi Edit Gré ta (telefon: 0670/374-7222, cım
́ : 6782 Mó rahalom, Jó zsef Attila u. 6.)
nyú jt minden é rdeklő dő szá má ra. A mentor folyamatos tá mogatá st nyú jt a munkavá llaló knak annak é rdeké ben, hogy az á llá skereső szemé ly igé nyeinek é s kompetenciá inak megfelelő szolgá ltatá sban ré szesü ljö n. A
mentorá lá si folyamat eredmé nyeké nt fő cé l miné l tö bb á llá skereső szemé ly munká ba á llá sá nak, illetve az elhelyezkedett ü gyfelek munkahely-megtartá sá nak elő segıt́é se. Elő zetes idő pont egyezteté sé rt keresse fel
mentorunkat elé rhető sé gei valamelyiké n.
A tá mogatá sok igé nybevé telé vel, illetve a szolgá ltatá sokkal kapcsolatban tová bbi informá ció é rhető el a
Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal já rá si kirendeltsé gei foglalkoztatá si osztá lyain, illetve a Paktumirodá n
(telefon: 06-30/5610039, cım
́ : 6782 Mó rahalom, Istvá n kirá ly ú t 8.). E-mail: paktumiroda@morahalom.hu.
Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda. A projektrő l bő vebb informá ció t a http://www.morahalom.hu
/foglalkoztatasi_paktum oldalon olvashatnak. A projekt a Szé chenyi 2020 program kereté ben való sul meg.
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Az energiaitalok fogyasztásának legfőbb veszélyei
Bá r energiaitalnak nevezik ő ket, való já ban nem adnak energiá t olyan é rtelemben, mint pé ldá ul a szé nhidrá tok. Az energiaitalok é lé nkıt́ő szert, koﬀeint tartalmaznak. Egy-egy energiaitalban kb. ö t-tıźszer annyi koﬀein
van, mint a hagyomá nyosan pö rkö lt ká vé ban. Egy doboz elfogyasztá sa tehá t annyit jelent, mintha 5-10 csé sze ká vé t inná nk meg. Rá adá sul az energiaitalokban talá lható koﬀein nem termé szetes, mint a ká vé ban, hanem Kın
́ á ban, gyó gyszergyá rakban fehé r por formá já ban gyá rtjá k.
A koﬀein egy drog. Az energiaitallal hirtelen nagy mennyisé gben juttatjuk a szervezetbe, ahol erő s izgató szerké nt hat. Es ahogy a szervezet hozzá szokik, egyre tö bb kell belő le, hogy elé rjü k a kıv́á nt é lé nkıt́ő hatá st. A
tú l sok koﬀein okozhat á lmatlansá got, nyugtalansá got, szorongá st, gyomorproblé má kat é s izomrá ngá sokat.
Megemeli a vé rnyomá st é s a pulzusszá mot, szıv́dobogá sé rzé st, szıv́ritmuszavart is elő idé zhet. Akinek veleszü letett szıv́rendellenessé ge van, anná l egyetlen doboznyi energiaital is vé gzetes ritmuszavart okozhat. Ha
má r kialakult a fü ggő sé g é s elvonjuk a koﬀeint, megvoná si tü netek jelentkeznek. Ilyen tü netek a fejfá já s, a fá radtsá g, az idegessé g, a depresszió s hangulat é s a koncentrá lá si nehé zsé gek.
A koﬀein mellett az energiaitalokban rengeteg cukor van, né há nyukban aká r 10 teá skaná lnyi is. A folyé kony
cukor a szilá rdná l sokkal ká rosabb, mert gyorsabban felszıv́ó dik. Elhıźá shoz, fogszuvasodá shoz, a cukorbetegsé g kocká zatá nak nö vekedé sé hez vezet. Ezen felü l a cukor ö nmagá ban is ké pes fü ggő sé get okozni. Ha cukormentes energiaitalt vá lasztunk, akkor sem já runk jobban, mert ezek mestersé ges é desıt́ő t tartalmaznak,
ami szinté n egé szsé gtelen. az energiaitalok kü lö nbö ző savakat is tartalmaznak, melyek felborıt́já k a test savlú g egyensú lyá t, ká rosıt́já k a fogakat, veszé lyeztetik a gyomrot, gyomorfeké lyt, csontritkulá st okozhatnak.
Oriá si a veszé lye, ha az energiaitalt alkohollal együ tt fogyasztjuk, hiszen mindkettő vıźhajtó hatá sú , ezé rt ilyenkor az alkohol mé rgező hatá sa is sokkal erő teljesebben jelentkezik, ami aká r halá los kimenetelű is lehet. Veszé lyes sportolá s elő tt vagy kö zben inni, hiszen a testmozgá s is folyadé kveszté ssel já r, ugyanıǵy napozá skor
is kerü lendő , mert a nap is szá rıt́, ıǵy a hatá sok együ ttvé ve rö vid idő alatt eszmé letveszté st okozhatnak.
Az energiaitalok fogyasztá sa nem vá ltja ki az alvá st, mindö ssze pá r ó ra plusz energiá t ad, á m ezt kö vető en
mé g intenzıv́ebb kimerü ltsé g jelentkezik. A koncentrá ció fokozá sa é rdeké ben helyesebb, ha eleget alszunk,
vá ltozatosan é tkezü nk, napkö zben pedig a jó minő sé gű tea já rulhat hozzá az agy frissessé gé hez.
A hozzá szoká s elkerü lé se vagy a kialakult fü ggő sé g kezelé se é rdeké ben szakemberek vá rjá k hıv́á sá t, akik fogadó ó rá t is tartanak Bordá ny telepü lé sen elő re megbeszé lt idő pontban.
Elé rhető sé gek: alacsonykuszob.orsolya@hoszkp.hu,
idő pont egyezteté s cé ljá bó l a 06 (20) 269 3864 normá l dıj́as szá m hıv́ható .

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
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. június 18. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. június 28. (péntek).
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Kis Leventéékre újabb nehéz meccs vár, ezúttal a Zsombó elleni találkozó következik
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