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A nyelvtanfolyamra azok
jelentkezhetnek, akik legfeljebb
középfokú végzettséggel
rendelkeznek és életkoruk 16-65 év
közé esik.

További részletek a 7. oldalon!
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Nagykö zsé gü nk Onkormá nyzatá nak
Ké pviselő -testü lete a 3A Takaré kszö vetkezettel folytatott tá rgyalá sokat
kö vető en ú gy dö ntö tt, hogy megvá sá rolja a pé nzinté zet bordá nyi é pü leté t. A beé rkezett ö tletek alapjá n dö ntenek majd arró l mi is legyen a sorsa.
Részletek a 2. oldalon!

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Harcban dől el ki lesz a legjobb
Hamarosan felmekegnek kecskék a Park téren
A Bordány Sportkör, illetve a Faluház és Könyvtár összekapcsolt, közös programjára
invitáljuk Önöket. A Kecskeversenyt hatodik alkalommal, a sütő-főző rendezvényt
pedig már hetedik alkalommal rendezik meg településünkön. Kecskefuttató verseny,
különféle játékok, vetélkedők, kézműves termékek vására és gasztronómiai finomságok várnak a kilátogatókra szeptember 14-én szombaton délelőtt.
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Jó zsef Attila-dıj́as ıŕó ,
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Digitális szakadék csökkentése képzések indulnak
ősszel Bordányban
A 65 év alattiaknak a
„Digitális Szakadék csökkentése”
program keretein belül
tanfolyamot hirdetünk
külsős képző cég
közreműködésével.

Bővebben a 6. oldalon!

Újabb egy kilométernyi útalapot készítettek el
A tervezett má sodik ü temnek megfelelő en hatá ridő ben vé gzett az ú talapok elké szıt́é sé vel a kivitelező , ıǵy
tö bbré tegű dará lt betont, kavics alapot é s zú zott aszfaltot kapott a Deá k té r, a Pető i Sá ndor utca vé ge, a Szé chenyi utca eddig burkolatlan szakasza, a Toldy utca é s az Epıt́ő utca vé ge, valamint a Juhá sz Gyula utca teljes
szakasza. Az utolsó , harmadik ü temben ké szü lhet el a Park té r é s az Alkotmá ny té r ké t fö ldes ú tja, tová bbá a legtö bb belterü leti ú t keresztező dé sé ben
azok a kanyarodó ıv́ek is megerő sıt́é st
kapnak, amelyek első sorban a teherautó é s traktor forgalom miatt ká tyú sodtak ki, sü llyedtek meg.
A jelenlegi fejleszté snek kö szö nhető en a belterü let teljes szakasza jó l já rható vá vá lt, a munká latok sorá n kitermelt fö ldet pedig a kü lterü leti utak ká tyú zá sá ra, javıt́á sá ra haszná ltá k fel.
Igy a fő bb kü lterü leti utakon is javulhatott a kö zlekedé s minő sé ge, bá r a
szá raz idő já rá s miatt a kö zel kilencven kilomé teres fö ldú t há ló zat karbantartá sa most is szinte lehetetlen vá llalkozá s. Amennyiben befejező dik
a fö ldutak pontos helyé nek kimé ré se, el kell gondolkodni azon, hogy a fő bb dű lő utak felő l haladva a kisebbek
felé itt is ú talapok ké szü ljenek, megakadá lyozva ıǵy az eró zió t, illetve az utak “elvá ndorlá sá t” is. Ehhez tá mogatá ské nt elő relá tható lag Magyar Falu program biztosıt́hat majd fedezetet.
A belterü leti ú talapok elké szıt́é sé t az ö nkormá nyzat sajá t forrá sbó l inanszıŕozta meg. Az ú talappal rendelkező belterü leti utak aszfaltozá sá hoz mindenké ppen pá lyá zati forrá sra van szü ksé g, jelenleg is zajlik a Magyar Falu program kereté ben benyú jtandó pá lyá zat elő ké szıt́é se. Ha az ö nkormá nyzat á ltal benyú jtott igé ny
megkapná a szü ksé ges tá mogatá st, a most elké szü lt utak kicsivel tö bb, mint fele a kö zeljö vő ben aszfaltburkolatot kaphatna.

Az önkormányzat megveszi a takarék épületét
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete a 3A Takaré kszö vetkezettel folytatott tá rgyalá sokat kö vető en ú gy dö ntö tt, hogy megvá sá rolja a pé nzinté zet bordá nyi é pü leté t. Az errő l szó ló hatá rozatot
legutó bbi ü lé sé n fogadta el a testü let. Az adá s-vé tel napokon belü l lezajlik majd.
A Benke Gedeon utcá ban talá lható 302 m² terü lettel nyilvá ntartott ingatlant kicsivel tö bb,
mint nyolcmillió forinté rt vá sá rolja meg a telepü lé s. Az ö sszkomfortos é pü let forgalmi é rté ké t
fü ggetlen ingatlanvagyon-é rté kelő , ingatlangazdá lkodá si szaké rtő hatá rozta meg, amelyet mindké t fé l elfogadott. A szolgá ltató
há z megnevezé sű é pü let hasznos alapterü lete 87 m².
Az é pü let hasznosıt́á sá ró l a ké pviselő -testü let ké ső bb dö nt.
Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta, hogy azt szeretné k, ha az é pü let a lakossá got szolgá lná . Első kö rben egy hasznosıt́á si pá lyá zatot ıŕnak ki, amelyre vá llalkozó k, civil szervezetek, kö zö ssé gek vagy aká r magá nszemé lyek is benyú jthatnak javaslatot. A beé rkezett ö tletek alapjá n dö ntenek majd arró l mi is legyen a sorsa a falu szá má ra fontos, azonban
banki funkció kat ellá tni má r nem tudó é pü letnek.
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Hét újabb pályázat benyújtásáról is döntöttek
képviselőink az augusztusi testületi ülésen
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete augusztus 15-é n, csü tö rtö kö n tartotta soron
kö vetkező ü lé sé t a Faluhá zban. A ké pviselő k ö sszesen hat napirendi pontot tá rgyaltak. Az első napirendi
pontban dö nté s szü letett pá lyá zatok benyú jtá sá ró l. Ké pviselő ink a Magyar Falu Program kereté ben ö sszesen hé t tá mogatá si igé ny benyú jtá sá ró l hatá roztak. A legfontosabb fejleszté si cé l a jelenleg ú talappal rendelkező belterü leti utak aszfaltozá sa, itt
harminc millió forintos tá mogatá s
megıt́é lé sé ben bıźik a testü let. Bekerü lt a pá lyá zatok kö zé a polgá rmesteri hivatal bő vıt́é se is. Mint ismeretes
a felú jıt́á st kö vető en kialakıt́ott akadá lymentesıt́ett szociá lis blokk miatt
nincs az é pü letnek tá rgyaló ja, illetve a
munkaszobá k szá ma is kevesebb lett.
Sikeres pá lyá zat eseté n az eredeti tervek szerint bő vü lhet az é pü let a Pető i
utca irá nyá ba.
Tervben van egy a kö zterü let karbantartá st segıt́ő já rmű beszerzé se, erre
maximum tizenö tmillió forintot lehetne kö lteni amennyiben tá mogatá st nyer az elké pzelé s. A tanyagondnoki szolgá lat munká já t segıt́heti egy kilenc szemé lyes kisbusz beszerzé se. A ké pviselő -testü let ú gy dö ntö tt,
hogy kihaszná lva a maximá lis tá mogatá si ö sszeget ugyancsak kö zel tizenö tmillió forinté rt vá sá rolna já rmű vet.
Kisebb ö sszegű , á ltalá ban ö t millió forintos pá lyá zati forrá s é rhető el tö bbek kö zö tt a temető karbantartá sá ra. Itt a cé l pé ldá ul ú j urnafal é pıt́é se, illetve a vizesblokk nyıĺá szá ró inak é s szerelvé nyeinek cseré je. Ugyancsak pá lyá zati forrá sbó l szeretné megvaló sıt́ani az ö nkormá nyzat az ó voda udvar locsoló rendszeré nek kialakıt́á sá t, udvari já té kok beszerzé sé t illetve nö vé nytelepıt́é seket is. Otmillió forintos tá mogatá ssal segıt́i a
Magyar Falu program a já rdaé pıt́é seket is. Hasonló an a Bordá nyban má r bevett gyakorlathoz, ebbő l a pé nzbő l só dert, cementet vá sá rolhatnak a nyertes telepü lé sek.
A má sodik napirendi pontban a Bordá ny, Benke Gedeon u. 27. sz. alatti ingatlan megvá sá rlá sá ra irá nyuló
adá své teli szerző dé s jó vá hagyá sá ró l dö ntö ttek. A ké pviselő -testü let kicsivel tö bb, mint nyolcmillió forinté rt
vá sá rolja meg a takaré kszö vetkezet é pü leté t.
A harmadik napirendben ké pviselő ink az orvosi ü gyeleti feladatok ellá tá sá nak inanszıŕozá sá ra kö tendő
megá llapodá s jó vá hagyá sá ró l tá rgyaltak, majd elfogadtá k a Szegedi Kisté rsé g Tá rsulá si Taná cs á ltal má r jó vá hagyott anyagot.
A negyedik napirendi pontban az ö nkormá nyzati vá lasztá sokhoz kapcsoló dó an dö ntö ttek a Helyi Vá lasztá si
Bizottsá g tagjainak é s pó ttagjainak megvá lasztá sá ró l. A jogszabá lyok szerint a helyi ö nkormá nyzati ké pviselő k é s polgá rmesterek á ltalá nos vá lasztá sá nak kitű zé sé t kö vető en, legké ső bb a szavazá s napja elő tti
negyvenkettedik napon kell megvá lasztani a bizottsá g
tagjait, szemé lyü kre a helyi vá lasztá si iroda vezető je
tesz indıt́vá nyt. dr. Fodor Akos jegyző Botka Istvá nt, Ková cs Jó zsefné t, Só lyá né Sá rkö zi Agnest, mıǵ pó ttagjainak Bá lint Lá szló né t é s Szalai Antalt javasolta, a testü let
egyhangú lag ő ket vá lasztotta meg.
Az ö tö dik napirendi pontban a Bordá nyi Ló bará tok
Kö re ké relmé t tá rgyaltá k. A ké relemnek helyt adva az
ö nkormá nyzat 75 ezer forinttal tá mogatja az idei lovasnapot.
A ké pviselő k az egyebek napirendi pontban dö ntö ttek a
já rdaé pıt́é si pá lyá zat beadá si hatá ridejé nek meghoszszabbıt́á sá ró l. A pá lyá zatokat szeptember 20-ig mé g be lehet adni.
A ké pviselő -testü let a tervek szerint legkö zelebb szeptember 26-á n ü lé sezik majd, ahol tö bbek kö zö tt a ciklusé rté kelé srő l is dö ntenek majd, hiszen az októ ber 13-ra kitű zö tt ö nkormá nyzati vá lasztá sok elő tt
vá rható an ez lesz az utolsó ü lé sü k.
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Ismét benyújtásra került az ősfalu pályázatunk
Korá bban beszá moltunk ró la, hogy a ké pviselő -testü let a magas kö zbeszerzé si ajá nlatok miatt visszaadta a Terü leti Operatıv́ Program kereté ben megnyert teljes pá lyá zati forrá st, é s a Dudá s utca vé gé re megá lmodott turisztikai beruhá zá s megvaló sulá sá t ú j sikeres pá lyá zathoz kö tö tte. A ké pviselő k nem vá llaltá k fel, hogy az eredetileg 100%os tá mogatá s mellé , a kö zel ö t é ves kö ltsé gveté sben tervezett pé nznek
má r szinte a duplá já t kellene ö nerő ké nt hozzá tenni az egyre nö vekvő
é pıt́é si kö ltsé gek, é s munkadıj́ak miatt.
Jó hıŕ, hogy a Terü leti Operatıv́ Program ezen fejezeté t idő kö zben ú jra
megnyitottá k, é s lehető sé g volt a pá lyá zat benyú jtá sá ra, amelyet a testü let dö nté sé nek megfelelő en, hatá ridő ben be is nyú jtott a polgá rmesteri hivatal. Amennyiben maradt mé g annyi tá mogatá si keret, illetve
nem sok pá lyá zat é rkezett be a forrá sok felhaszná lá sá ra, esé ly van arra, hogy a sok-sok é ves projekt meg tud való sulni az elkö vetkező idő szakban. Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta, hogy az elfogadott gazdasá gi program straté giai irá nyai kö zö tt is kiemelt helyen szerepel a
turizmusfejleszté s. Az “Erdekes telepü lé s – turizmusfejleszté s” cım
́ et
viselő
fejezetben
az
ú
gynevezett
ő
sfalut
a
szakemberek
a
telepü
lé s
Fotó: Maróti Dávid
szempontjá bó l straté giai jelentő sé gű , kulcsfontossá gú lagship beruhá zá ské nt emlıt́ik. Lé trehozá sá t kö vető en Bordá nynak erre é pıt́ve egy piacon jó l megkü lö nbö ztethető , sokoldalú turisztikai termé kcsomag á llhat rendelkezé sé re. Amennyiben a beruhá zá st sikerü l teljes egé szé ben
Euró pai Unió s forrá sbó l megvaló sıt́ani, az mindenké ppen egy sikertö rté nete lehet falunknak.

Újra ki van világítva a templomtorony

Mint arró l korá bban is beszá moltunk az ö nkormá nyzat jelentő s pé nzü gyi tá mogatá ssal já rult hozzá a templom toronysisakjá nak felú jıt́á sá hoz. A tá mogatá si dö nté ssel egyidő ben szü letett arró l is dö nté s, hogy kicseré lik a torony dıśzkivilá gıt́á sá t szolgá ló re lektorokat is, azonban erre nem kerü lt sor. Mint megtudtuk, a dıśzkivilá gıt́á s a kö zvilá gıt́á shoz kapcsolva mű kö dik, annak szerves ré sze, ezé rt mindenfé le mó dosıt́á s, ıǵy pé ldá ul a re lektorok cseré je is kü lö n tervezé st igé nyelne. A beé rkezett á rajá nlatok alapjá n is kö zel egymillió forintba kerü lt volna a há rom re lektor cseré je. Mivel a kö zvilá gıt́á s karbantartá sá ra é rvé nyes szerző dé s van az
NKM Energia Zrt.-vel, ıǵy annak kereté ben a jelenlegi re lektorok felú jıt́á sa, illetve az izzó k cseré je kü lö n kö ltsé g felszá mıt́á sa né lkü l megtö rté nhetett, az a dö nté s szü letett, hogy a korszerű sıt́é sre, a LED-es fé nyvető kre
való á tá llá sra majd egy kü lső tá mogatá s, pá lyá zati forrá s elnyeré se eseté n kerü l sor.
Az egyezteté seket kö vető en az NKM Energia Zrt. szakemberei pá r nap alatt elvé gezté k a szü ksé ges javıt́á sokat illetve izzó cseré t, ıǵy a templomtorony sö té tedé s utá n is ú jra ré gi fé nyé ben ragyog.

Sokan átvették már a rezsicsökkentési támogatást
Bordá nyban szinte befejező dö tt a té li rezsicsö kkenté sben korá bban nem ré szesü lt, a vezeté kes gá z- vagy
tá vfű té stő l elté rő fű tő anyagot haszná ló há ztartá sok egyszeri tá mogatá sá ra biztosıt́ott tű zifa, gá zpalack, szé n,
fabrikett vagy cseppfolyó s gá z az ö nkormá nyzat á ltal tö rté nő
á tadá sá nak lebonyolıt́á sa. Osszessé gé ben a 227 igé nybő l má r
csak tıźen vannak, akik nem vetté k mé g á t a termé szetben biztosıt́ott tá mogatá st, ennek á ltalá ban az é lethelyzetü kbő l adó dó
okai vannak, pé ldá ul tartó san tá vol vannak a lakó helyü ktő l. Telepü lé sü nkö n a legtö bben tű zifá t igé nyeltek, de sokan vá lasztottá k a gá zpalackot, vagy a szenet is. A kormá nyhatá rozat alapjá n a tá mogatá st legké ső bb az idei é v vé gé ig, konkré tan december 15-ig vehetik mé g á t mindazok, akik ezt eddig nem tetté k
Fotó: delmagyar.hu
meg, velü k folyamatosan egyeztet a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal ezzel megbıźott munkatá rsa. Mint ismeretes, Orbá n Viktor miniszterelnö k a 2018. á prilisi orszá ggyű lé si
vá lasztá sok elő tt bejelenté sekor csak az volt biztos, hogy minden csalá d 12 ezer forintot ıŕhat jó vá gá zszá mlá já bó l, a kö nnyıt́é st a tá vhő vel fű tő há ztartá sok is igé nybe vehetté k. Arró l pedig má r a vá lasztá sok utá n dö ntö tt a kormá ny, hogy a kié pıt́ett gá zhá ló zattal rendelkező telepü lé seken fá val é s szé nnel fű tő k is megkapjá k a
té li rezsicsö kkenté st. Ennek lebonyolıt́á sá t kaptá k meg ezt kö vető en az ö nkormá nyzatok.
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Takács Mihályné 90. születésnapi köszöntése
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata é s a telepü lé s minden lakó ja nevé ben Taná cs Gá bor polgá rmester ú r
é s dr. Fodor Akos jegyző ú r 2019. augusztus 26á n, kedden kora dé lutá n kö szö ntö tte a 90. szü leté snapjá t ü nneplő Taká cs Mihá lyné t. Polgá rmester ú r virá got é s kis ajá ndé kcsomagot, mıǵ
jegyző ú r Magyarorszá g Miniszterelnö ke á ltal
alá ıŕt emlé klapot nyú jtott á t az ü nnepeltnek.
Ró zsika né ni 1929. augusztus 25-é n szü letett
Bordá nyban. Gyermekkorá t a Seregé lyes dű lő ben tö ltö tte. Fiatal korá ban mező gazdasá gban
dolgozó szü leinek segıt́ett. Há zassá got 1950ben kö tö tt Taká cs Mihá llyal, akivel 25 é vet é lhettek együ tt fé rje halá lá ig. Ké t lá nyuk szü letett: Angé la é s Zsuzsanna. Hosszú ideig a
Szegedi Há zgyá rban dolgozott, majd innen
ment nyugdıj́ba. Ot unoka é s kilenc dé dunoka
boldog nagymamá ja. Az elmú lt né há ny é vben má r lá nyaival é l együ tt, akik gondoskodnak é s vigyá znak szeretett é desanyjukra.

Szeptember 20-ig még lehet pályázni járdaépítésre
A Ké pviselő -testü let augusztus 15-i ü lé sé n dö ntö tt a já rdaé pıt́é si pá lyá zat beadá si hatá ridejé nek meghoszszabbıt́á sá ró l. A dö nté s é rtelmé ben a pá lyá zatokat szeptember 20-ig mé g be lehet adni a polgá rmesteri hivatalhoz. Mint arró l a mú lt havi szá munkban ré szletesen beszá moltunk, az ö nkormá nyzat a belterü leti ingatlanok elő tti já rdaé pıt́é seket szeretné ö sztö nö zni oly mó don, hogy a kivitelezé shez szü ksé ges só dert é s cementet biztosıt́ja, az ott lakó knak pedig munká já val kell hozzá já rulni a fejleszté shez. Az ö nkormá nyzat az eddigi
gyakorlatnak megfelelő en idé n is egymillió forintot biztosıt́ott a programra, amelyet most sikeres pá lyá zat
eseté n mé g kiegé szıt́het a Magyar Falu program is.

Tanulástechnikai tábort szervezett a CSAKPONT

Augusztus má sodik heté ben rendhagyó , de nagyon fontos té má val vá rta a tá borozó diá kokat a bordá nyi Csalá d é s KarrierPONT. Tanulni tanultak az á ltalá nos iskola felső s, illetve kö zé piskolá s ré sztvevő k. A tanulá s é letü nk egyik legfontosabb tevé kenysé ge, „é lethosszig” tanulunk. Fontos, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkbó l, hiszen mindenki jó valamiben! Nagyon kü lö nbö ző ek vagyunk, emiatt a tudá shoz vezető ú tjaink sem
egyformá k. Van, akinek egy jó vá zlat segıt́,
van, akinek egy ritmus vagy egy é rzé s csempé szi emlé kezeté be a tanulni való t. A legfontosabb, hogy mindenki megtalá lja a sajá t
ú tjá t, hogy rá jö jjö n, szá má ra mié rt fontos a
tanulá s, milyen praktiká kat é s mó dszereket
haszná ljon, amelyek szá má ra leghaté konyabbak, hogyan kezelje az esetlegesen jelentkező stresszt.
Az első hangzá sra igen nehé z té má t ö nismereti feladatok é s tesztek mellett rengeteg já té kkal, é lmé nydú s igyelem- é s memó riafejlesztő feladatokkal dolgoztá k fel a tá borozó k. A csapatjá té kok, logikai feladatok mellett lu it is hajtogattak a gyerekek, é s a falmá szá st is kipró bá lhattá k a vá llalkozó kedvű ek. A tá bor vé gé n a tá bort vezető pszicholó gus é s gyó gytorná sz szakemberek a ré sztvevő gyermekek szü leit is talá lkozó ra hıv́tá k, hogy egyé nre szabott taná csaikkal, tapasztalataikkal segıt́sé k a csalá dokat.
A Csalá d é s KarrierPONT szeretné jö vő re is megszervezni a tanulá stechnika tá bort, hogy miné l tö bben elsajá tıt́hassá k az eredmé nyes tanulá s techniká it é s megtapasztalhassá k a mó dszerek haszná latá bó l fakadó sikereket.
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Napközi Erzsébet Tábor a Faluházban
A Faluhá z é s Kö nyvtá r immá ron 4. alkalommal nyú jtott be Napkö zi Erzsé bet Tá bor megrendezé sé re
pá lyá zatot a Ká rpá t-medencei Gyermekeké rt Alapıt́vá nyhoz, amelyet sikeresen el is nyert, ıǵy 2019. augusztus 12-16. kö zö tt kerü lt megrendezé sre a program. A tá bor 5 napja alatt sok-sok é rdekes, izgalmas kalandban vehetett ré szt té rıt́é smentesen 20 bordá nyi gyermek, ső t napi né gyszeri é tkezé st is biztosıt́ott szá mukra
a pá lyá zat.
A hé tfő dé lelő tt az ismerkedé s jegyé ben telt, melyet egy izgalmakkal teli Honfoglaló csata zá rt. Az
ebé d utá ni mesené zé st kö vető en
Ballá né Adorjá n Judit é s Zeitlerné
Rá kó czi Bernadett vé dő nő k Activity-já té k kereté ben beszé ltek a tisztá lkodá s fontossá gá ró l a gyerekekkel, ezú ton is kö szö njü k kö zremű kö dé sü ket. Kedden a sporté volt a
fő szerep, a csoport az ü llé si tó hoz
biciklizett, ahol fociztak, labdá ztak,
já tszottak majd a nagy melegre való tekintettel az ebé det má r a Vadgesztenye é tteremben fogyasztottá k el. Dé lutá n mindenki ré szt vett a szá mhá ború ban. A kezdeti vonakodá s
ellené re minden gyerkő cnek ez lett a kedvenc tá bori já té ka. Szerdá n dé lelő tt a rossz idő miatt elmaradt a traktoros kirá ndulá s a Hermina tanyá ra, helyette a Faluhá zban tartottá k meg a sorversenyt, melyben é rdekes feladatokkal mé rettetté k meg magukat a csapatok. Volt labdaadogatá s, rá kjá rá s, hullahopp adogatá s, ugrá ló kö telezé s is. A versenyben mindenki szé pen teljesıt́ett. A nyertes csapat nyeremé nye volt, hogy kivá laszthattá k, hogy milyen mesé t né zzenek ebé d utá n. A dé li pihené s utá n a gyerekek Kiss Já nos szobrá sz taná r segıt́sé gé vel papıŕvirá gokat ké szıt́ettek ú jrahasznosıt́ott anyagokbó l a kö rnyezettudatossá g jegyé ben. A csü tö rtö ki lovas napot Tö rö k Tilda taná rnő forrá skú ti tanyá já n rendezté k meg, ahová lovaskocsival mentek ki. Mikö zben a tá borozó k lovagoltak, a bográ csban inom papriká s krumpli ké szü lt ebé dre. Ebé d utá n fonalgra iká val kü lö nbö ző lovas ké peket ké szıt́ettek maguknak az ü gyes kezű gyerekek, emellett szá mhá ború zhattak,
labdá zhattak is. Pé nteken buszra szá llt a csapat, Budapestre utaztak. Dé lelő tt a Fő vá rosi Nagycirkusz Repü lő cirkusz cım
́ ű elő adá sá t né zté k meg, mindenkinek nagyon tetszett az elő adá s. Dé lutá n a Budai Vá rnegyedben tettek egy nagy sé tá t. A fá radt csapat este 7 ó ra utá n é rkezett meg a Faluhá zhoz. Ezú ton is kö szö njü k Tö rö k Tildá nak é s csalá djá nak a vendé glá tá st, Kiss Já nos taná r ú rnak a ké zmű ves foglalkozá st, valamint Kiss Gá bornak a biciklitú rá n nyú jtott segıt́sé gé t.

Digitális szakadék csökkentése képzések indulnak
ősszel Bordányban

A Faluhá z é s Kö nyvtá r tö bb digitá lis eszkö zhaszná latot fejlesztő tanfolyam megvaló sıt́á sá t tervezi 2019-ben is.
A 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se” program keretein belü l tablet tanfolyamot hirdetü nk kü lső s ké pző
cé g kö zremű kö dé sé vel. A normá l tanfolyamok ké t hé tig, azaz
2*5 napig, a gyorsıt́ott, hé tvé gi tanfolyamok ké t egymá st kö vető hé tvé gé n 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65
é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak kö zé piskolá val, felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s
forrá sbó l nem vesznek ré szt informatikai ké pzé sben. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az okoseszkö z (tablet) haszná latá t, a ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt kapnak, illetve a ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel sajá t
haszná latra megkapjá k. A kö vetkező ké pzé s 2*3 napos hé tvé gi tanfolyam lesz, amely 2019. októ ber 18-20-ig,
valamint 25-27-ig kerü l megtartá sra.
Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt ké rjü k keresse bizalommal Szé p Viktó ria GINOP 6.1.2 mentort szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es szá mon.
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Digitális Médiaműveltség Szülőknek program
A Faluhá z é s Kö nyvtá r a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Ponttal karö ltve a „Digitá lis Mé diamű veltsé g Szü lő knek” program kereté ben elő adá st hirdetett 2019. augusztus 9-é n, pé nteken 15:00 é s 16:30 kö zö tt a Faluhá z
fö ldszinti rendezvé nytermé be. A programmal pá rhuzamosan a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban Lu i
pé ntek cı́mmel gyerekfoglalkoztató t
tartottak az i jú sá gi kö zö ssé gi té r nyá ri diá kmunká sai, ıǵy a gyermekü kkel
é rkező szü lő k is jó helyen tudhattá k
csemeté iket, amıǵ ő k az elő adá son vettek ré szt.
Első ké nt Bö rcsö k Roland DJP mentor,
a program elő adó ja kö szö ntö tte a megjelenteket, majd né há ny mondatban
bemutatta a Digitá lis Jó lé t Programot
é s a Digitá lis Jó lé t Program Há ló zatot.
Megismertette a jelenlé vő kkel, hogy
Bordá nyban ké t Digitá lis Jó lé t Program
Pont van, az egyik a Faluhá z é s Kö nyvtá r, a má sik a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont, de bemutatta a pontoFotó: Lehel Máté
kon dolgozó DJP munkatá rsakat is,
illetve beszá molt a Digitá lis Jó lé t Program Pontok fejleszté se cım
́ ű pá lyá zatró l.
Ezt kö vető en bemutatá sra kerü lt a Digitá lis Mé diamű veltsé g Szü lő knek Program, annak mind a 11 té makö re,
melybő l 6 té má t é rintettek ré szben vagy egé szben a má sfé l ó rá s elő adá s sorá n. A program té má i kö zö tt kiemelt helyet kapott az of line szü lő , online gyerek – avagy a digitá lis generá ció s szakadé k(ok) ké rdé se, de szó
volt a digitá lis identitá sok, digitá lis testké p té má já ró l, a mé diahaszná lati szoká sokró l, a magá nszfé ra é s a
nyilvá nossá g kapcsolatá ró l, a magá né let vé delmé rő l, az online adatvé delemrő l, valamint az informá ció hitelessé ge é s megbıźható sá ga, illetve az á lhıŕek té makö ré rő l.
A programon 12 szü lő , nagyszü lő é s a té ma irá nt é rdeklő dő szemé ly vett ré szt, akik nagy lelkesedé ssel hallgattá k vé gig az egyes té má k bemutató it, de aktıv́an ré szt is vettek a programban, ké rdeztek, bekapcsoló dtak
a gyakorlatokba, de sajá t é lmé nyeiket, tapasztalataikat is szıv́esen megosztottá k a jelenlé vő kkel. A program
kö zben, illetve vé gé n kis vendé glá tá ssal (só s é s é des pé ksü temé ny, ü dıt́ő , á svá nyvıź) kedveskedtek a megjelenteknek. Az elő adá son ré sztvevő k visszajelzé se pozitıv́ volt, ső t jelezté k szá ndé kukat, hogy a ké ső bbiekben is szıv́esen ré szt vesznek a té má hoz kapcsoló dó elő adá sokon.

Zá dori-Molná r Agoston
Ingyenes angol és német nyelvi Szent
halmok közt…
Szent
halmok
kö zt ballagok,
képzések helyben
fé nyben fá radt angyalok
Ingyenes angol é s né met
nyelvi ké pzé seket indıt́ a
Hó dmező vá sá rhelyi Szakké pzé si Centrum a Laksmi
2002 Kft. nyelviskolá val
együ ttmű kö dve a GINOP6.1.3 projekt kereté ben
Bordá nyban. A 120 ó rá s
ingyenes nyelvtanfolyamra azok jelentkezhetnek angol é s né met
nyelvbő l, akik legfeljebb kö zé pfokú vé gzettsé ggel rendelkeznek é s
é letkoruk 16-65 é v kö zé esik. Jelentkezni szemé lyesen a Faluhá zban vagy telefonon a 62/588-516-os telefonszá mon lehet. A tanfolyamok helyszın
́ é re nem kell utazni, azok elegendő szá mú jelentkező eseté n helyben, a tervek szerint a Faluhá zban lesznek lebonyolıt́va. A kurzust tá jé koztató é s szintfelmé ré s elő zi meg. Ré szletes
informá ció k a www.bordany.com oldalon elhelyezett tá jé koztató ban olvasható k.

s virá gok a csontok felett.
Szıv́emre vak csend tapad,
s csak sá padt á rnya marad
s a hideg fé ny fö ldre esett.
Remé nyt az é j falja fel,
s csillagokkal ú tra kel.
Az é n idő m má r lejá rt...
Fojtó fekete á lom
tü zé ben folyton á zom,
fö lé nyes kacajjal lerá nt.
Majdan sıŕom horpaszá n
a bú s dallam tovaszá ll,
egy fá zó s ő szi alkonyon...
Bordá ny, 2019. jú nius 13.
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Választási tájékoztató
Magyarorszá g kö ztá rsasá gi elnö ke 2019. októ ber 13. napjá ra tű zte ki a helyi ö nkormá nyzati ké pviselő k é s
polgá rmesterek 2019. é vi vá lasztá sá t. Ezzel kapcsolatban né há ny tudnivaló ra hıv́ná m fel a Vá lasztó polgá rok
igyelmé t.
Választási bizottságok
A szavazatszá mlá ló bizottsá gok (szszb) tagjai mé g az orszá ggyű lé si ké pviselő -vá lasztá sok elő tt megvá lasztá sra kerü ltek. A helyi vá lasztá si bizottsá g (hvb) há rom tagjá t é s legalá bb ké t pó ttagot a ké pviselő -testü let
legké ső bb 2019. szeptember 1-é n 16.00 ó rá ig vá lasztja meg.
A vá lasztá si bizottsá g (hvb é s szszb) megbıźott tagjá t legké ső bb 2019. októ ber 4-é n 16.00 ó rá ig lehet bejelenteni a helyi vá lasztá si irodá ná l.
Névjegyzék
Azt a vá lasztó polgá rt, aki legké ső bb 2019. augusztus 7-é n a szavazó kö ri né vjegyzé kben szerepel, a Nemzeti
Vá lasztá si Iroda é rtesıt́ő megkü ldé sé vel tá jé koztatja a szavazó kö ri né vjegyzé kbe vé telé rő l. Az é rtesıt́ő t a vá lasztó polgá r é rtesıt́é si cım
́ é re, ennek hiá nyá ban lakcım
́ é re 2019. augusztus 23-ig kell megkü ldeni. A helyi
vá lasztá si iroda é rtesıt́ő á tadá sá val vagy megkü ldé sé vel tá jé koztatja a szavazó kö ri né vjegyzé kbe tö rté nt felvé telé rő l azt a vá lasztó polgá rt, aki 2019. augusztus 7-é t kö vető en kerü l a telepü lé s szavazó kö ri né vjegyzé ké be.
Átjelentkezés
Az á tjelentkezé sre irá nyuló ké relmet az a vá lasztó polgá r nyú jthatja be, aki 2019. jú nius 26-á n é s az á tjelentkezé sre irá nyuló ké relme elbıŕá lá sakor ugyanazon tartó zkodá si hellyel rendelkezett é s tartó zkodá si helyé nek é rvé nyessé ge legalá bb 2019. októ ber 13-ig tart.
Az á tjelentkezé sre irá nyuló ké relemnek legké ső bb 2019. októ ber 9-é n 16.00 ó rá ig kell megé rkeznie a helyi
vá lasztá si irodá hoz.
Az á tjelentkező á llampolgá r levé lben tö rté nő vagy elektronikus azonosıt́á s né lkü li elektronikus benyú jtá s
eseté n legké ső bb 2019. októ ber 9-é n 16 ó rá ig, mıǵ a szemé lyes vagy elektronikus azonosıt́á st kö vető elektronikus benyú jtá s eseté n legké ső bb 2019. októ ber 11-é n 16 ó rá ig visszavonhatja á tjelentkezé si ké relmé t.
A fentiek é rtelmé ben tehá t csak az jelentkezhet á t a vá lasztá s napjá ra, aki tartó zkodá si helyet lé tesıt́ett a fenti idő beli korlá tok igyelembevé telé vel. Szavazni csak a tartó zkodá si helye szerinti ké pviselő - é s polgá rmesterjelö ltekre lehet, tehá t nem é rvé nyesü l az orszá ggyű lé si vá lasztá sokon alkalmazott szabá ly, miszerint az
á tjelentkező polgá r a bejelentett (hé tkö znapi é rtelemben: á llandó ) lakó helye szerinti vá lasztó kerü leti ké pviselő jelö ltre szavaz.
Mozgóurna
Nincs vá ltozá s a mozgó urna igé nylé sé ben. Csak az a vá lasztó polgá r ké rhet mozgó urná t, aki azé rt nem tud elmenni a szavazó helyisé gbe, mert egé szsé gi á llapota vagy fogyaté kossá ga, illetve fogva tartá sa miatt gá tolt a
mozgá sá ban. Egyé b indokok (pl.: munkavé gzé si kö telezettsé g teljesıt́é se) alapjá n nincs lehető sé g mozgó urna igé nylé sé re. A vá lasztó polgá r mozgó urna irá nti ké relmet a helyi vá lasztá si irodá hoz levé lben vagy elektronikus azonosıt́á s né lkü l elektronikus ú ton legké ső bb 2019. októ ber 9-é n 16 ó rá ig, mıǵ szemé lyesen vagy
elektronikus azonosıt́á ssal elektronikus ú ton 2019. októ ber 11-é n 16 ó rá ig, vagy 2019. októ ber 11-é n 16
ó rá t kö vető en elektronikus azonosıt́á ssal elektronikus ú ton 2019. októ ber 13-á n 12 ó rá ig; az illeté kes szavazatszá mlá ló bizottsá ghoz meghatalmazott ú tjá n vagy meghatalmazá ssal nem rendelkező szemé ly á ltali
ké zbesıt́é sé vel 2019. októ ber 13-á n legké ső bb 12 ó rá ig nyú jthat be.
Jelölt- és listaállítás
A vá lasztá si iroda az igé nylé sé t kö vető en haladé ktalanul, de legkorá bban 2019. augusztus 24-é n adja á t az
igé nylő vagy jelö ltké nt indulni szá ndé kozó vá lasztó polgá r ré szé re az á ltala igé nyelt mennyisé gű ajá nló ıv́et.
Az egyé ni listá s é s a polgá rmesterjelö lt á llıt́á sá hoz szü ksé ges ajá nlá sok szá má t a helyi vá lasztá si iroda vezető je a kö zponti né vjegyzé k 2019. augusztus 7-i adatai alapjá n á llapıt́ja meg 2019. augusztus 8-á n. A szü ksé ges ajá nlá sok szá má nak megá llapıt́á sakor a vá lasztó polgá rok szá má t kell igyelembe venni. Bordá ny Nagykö zsé gben az egyé ni listá s (ké pviselő ) jelö lt á llıt́á shoz szü ksé ges ajá nlá sok szá ma: 27, a polgá rmesterjelö lt
á llıt́á shoz szü ksé ges ajá nlá sok szá ma: 81.
Az egyé ni listá s é s az egyé ni vá lasztó kerü leti jelö ltet, a polgá rmesterjelö ltet legké ső bb 2019. szeptember 9é n 16.00 ó rá ig kell bejelenteni.
A jelö lő szervezet a listá t, illetve a listá n szereplő jelö lt jelö lé sé t legké ső bb 2019. szeptember 10-é n 16.00
ó rá ig vonhatja vissza.
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A jelö ltnek a 2019. októ ber 12-é n 16.00 ó rá t megelő ző lemondá sa alkalmas joghatá s kivá ltá sá ra.
A fü ggetlen jelö ltké nt indulni szá ndé kozó vá lasztó polgá r, illetve a jelö ltet á llıt́ani szá ndé kozó jelö lő szervezet a rendelkezé sé re bocsá tott ö sszes ajá nló ıv́et kö teles á tadni a vá lasztá si irodá nak a jelö lt bejelenté sé re
rendelkezé sre á lló hatá ridő ben. E kö telezettsé g elmulasztá sa eseté n a jelö lt nyilvá ntartá sba vé telé re illeté kes vá lasztá si bizottsá g hivatalbó l eljá rva bıŕsá got szab ki. A bıŕsá g ö sszege minden be nem nyú jtott ajá nló ıv́
utá n ezer forint.
Nem szabható ki bıŕsá g az egyé ni listá s, egyé ni vá lasztó kerü leti jelö lti, polgá rmesterjelö lti, fő polgá rmesterjelö lti, legké ső bb 2019. szeptember 10-é n 16.00 ó rá ig benyú jtott, ajá nlá st nem tartalmazó ajá nló ıv́ utá n.
A vá lasztá si bizottsá g a bıŕsá g kiszabá sá ró l legké ső bb 2019. szeptember 17-é n dö nt.
Az ajánlás
Az a vá lasztó polgá r ajá nlhat jelö ltet, aki a vá lasztá son a vá lasztó kerü letben vá lasztó joggal rendelkezik.
Az ajá nló ıv́re rá kell vezetni az ajá nlá st adó vá lasztó polgá r nevé t, szemé lyi azonosıt́ó já t, magyarorszá gi lakcım
́ é t, valamint az anyja nevé t. Az ajá nló ıv́et az ajá nló vá lasztó polgá r sajá t kezű leg alá ıŕja.
Egy vá lasztó polgá r tö bb jelö ltet is ajá nlhat!
Egy vá lasztó polgá r egy jelö ltet csak egy ajá nlá ssal tá mogathat, a tová bbi ajá nlá sai é rvé nytelenek.
Az ajá nlá s nem vonható vissza.
Az ajá nló ıv́en az ajá nlá st gyű jtő szemé ly feltü nteti nevé t é s alá ıŕá sá t.
Ajá nlá st a polgá rok zaklatá sa né lkü l a jelö lő szervezet ké pviselő je vagy a jelö ltké nt indulni szá ndé kozó
vá lasztó polgá r, illetve annak ké pviselő je bá rhol gyű jthet.
Nem gyű jthető ajá nlá s:
· az ajá nlá st gyű jtő é s az ajá nló munkahelyé n munkaidejé ben vagy munkaviszonybó l, illetve munkavé gzé sre
irá nyuló má s jogviszonybó l fakadó munkavé gzé si kö telezettsé ge teljesıt́é se kö zben,
· a Magyar Honvé dsé gné l é s a kö zponti á llamigazgatá si szervekné l szolgá lati viszonyban lé vő szemé lytő l a
szolgá lati helyé n vagy szolgá lati feladatá nak teljesıt́é se kö zben,
· tö megkö zlekedé si eszkö zö n,
· á llami, helyi é s nemzetisé gi ö nkormá nyzati szervek hivatali helyisé gé ben,
· felső oktatá si é s kö znevelé si inté zmé nyben,
· egé szsé gü gyi szolgá ltató helyisé gé ben.
Az ajá nlá sé rt az ajá nlá st adó vá lasztó polgá r ré szé re elő nyt adni vagy ıǵé rni tilos. Az ajá nlá st adó vá lasztó polgá r az ajá nlá sé rt nem ké rhet elő nyt, illetve nem fogadhat el elő nyt vagy annak ıǵé reté t.
Ervé nytelen az az ajá nlá s, amelyet az ajá nlá si szabá lyok megsé rté sé vel gyű jtö ttek.
Egyé ni listá s, illetve egyé ni vá lasztó kerü leti ké pviselő jelö lt az, akit az adott vá lasztó kerü let vá lasztó polgá rainak legalá bb 1 %-a jelö ltnek á llıt́ott. Polgá rmesterjelö lt az, akit a telepü lé s vá lasztó polgá rainak legalá bb 3%a jelö ltnek á llıt́ott.
A választási kampány
A kampá nyidő szak 2019. augusztus 24-tő l 2019. októ ber 13-á n 19.00 ó rá ig tart. A szavazó helyisé gben, a
szavazó helyisé get magá ban foglaló é pü letben, a szavazó helyisé get magá ban foglaló é pü letnek a szavazó helyisé g megkö zelıt́é sé t szolgá ló bejá ratá tó l szá mıt́ott 150 mé teres tá volsá gon belü l - kö zterü leten - vá lasztá si
kampá nytevé kenysé g 2019. októ ber 13-á n nem folytatható . Ezen a terü leten kıv́ü l az e terü leten belü l tartó zkodó vá lasztó polgá r vá lasztó i akaratá nak befolyá solá sá ra alkalmas mó don sem folytatható kampá nytevé kenysé g. 2019. októ ber 13-á n vá lasztá si gyű lé s nem tartható . 2019. októ ber 13-á n politikai reklá mot nem lehet kö zzé tenni. A kö zvé lemé ny-kutatá st vé gző szemé ly abba az é pü letbe, amelyben a szavazó helyisé g van,
2019. októ ber 13-á n nem lé phet be. Az é pü letbő l kilé pő k megké rdezé sé vel ké szıt́ett kö zvé lemé ny-kutatá s
eredmé nyé t (exit poll) csak 2019. októ ber 13-á n 19.00 ó ra utá n szabad nyilvá nossá gra hozni. A plaká tot az,
aki elhelyezte vagy akinek é rdeké ben elhelyezté k, 2019. november 12-é n 16.00 ó rá ig kö teles eltá volıt́ani.
Szavazás
A szavazá s 6.00 ó rá tó l 19.00 ó rá ig tart. Valamennyi szavazó kö r a Faluhá z (Park té r 1.) é pü leté ben kapott helyet, mindhá rom szavazó kö r akadá lymentesıt́ett.
Ré szletes tá jé koztatá sé rt forduljon a polgá rmesteri hivatalban mű kö dő helyi vá lasztá si irodá hoz, vagy lá togassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Dr. Fodor Ákos
Helyi Választási Iroda vezetője
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Szűz Máriára két jeles ünneppel emlékezünk meg
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária mennybevételére emlékezünk, és
közeleg szeptember 8., Kisboldogasszony napja.
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
A jeruzsá lemi hagyomá ny a Betheszda-fü rdő mellett tisztelte Má ria
szü leté sé nek helyé t. Az 5. szá zad elejé n Szent Anna tiszteleté re templomot é pıt́ettek itt, melynek felszentelé si é vforduló já n, szeptember 8á n emlé keztek meg Má ria szü leté sé rő l. A nyugati egyhá zba való szın
́ ű leg I. Sergius pá pa vezette be az ü nnepet a 7. szá zad vé gé n.
Az ü nnep magyar elnevezé se a 15. szá zadig vezethető vissza. Kisboldogasszony ü nnepe orszá gszerte kedvelt bú csú já ró nap. A Stella puerpera Solis (’hajnali szé p csillag’) tiszteleté re szoká s volt szeptember 8.
hajnalá n a napfelkelté t a szabadban vá rni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Má ria szü leté sé n ö rvendeznek a mennyben. Azt
tartottá k, hogy akinek „é rdeme van rá ”, meglá tja a kelő napban Szű z
Má riá t. A né pi meg igyelé sek szerint a fecské k Kisasszonykor indulGiotto: A Szűz születése (1305 körül) nak ú tnak. Má ria Isten á ldott fö ldje, amelybő l ü dvö ssé gü nk virá ga é s
gyü mö lcse sarjadt. Ebbő l a szimboliká bó l nő tt az a 19–20. szá zad forduló já n mé g é lő Balaton-vidé ki é s gö cseji szoká s, hogy a vető magot az ü nnepre virradó é jszaka, illetve kora hajnalban kitetté k a harmatra, hogy
ne ü szkö sö djé k meg. /Magyar Kurıŕ/
A tanévnyitó ünnepi szentmise (Veni Sancte) és táskaszentelés szeptember 15-én a vasárnap reggeli
szentmise keretében lesz.

Ünnepi hangverseny és az új kenyér megszentelése
Augusztus 20-á n, kö zsé gü nk vé dő szentjé nek, Szent Istvá n kirá lynak napjá n Dr. Pá pai Lajos nyugalmazott
győ ri megyé s pü spö k celebrá lt szentmisé t templomunkban, majd megá ldotta az ú j kenyeret. Az ü nnepi szentmisé t kö vető en a zene nyelvé n folytattuk az ü nneplé st a
110 é ve felé pü lt templomunkban. Mindebben segıt́sé gü nkre volt a L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia ké t brá csá sa: Bá lint Ilona é s lá nya, Marta Mastrullo. Bá r Ró má ban é lnek, de nem feledkeznek meg csalá di
gyö kereikrő l, mellyel Bordá nyhoz kö tő dnek. Amikor hazajö nnek, a szentmisé k alkalmá val mindig megö rvendeztetik a hıv́eket szé p hegedű - illetve brá csajá té kukkal.
Az orgonakıśé reteket é s az orgonamű veket Gá bor Tamá s
é s Gá bor-Kneip Rita ká ntorhá zaspá r já tszotta, akik a bordá nyi, a zsombó i é s a
szatymazi egyhá zkö zsé gekben vé gzik
Fotó: Pino Mastrullo
egyhá zzenei szolgá latukat. Egyhá zkö zsé gü nk cé lul tű zte ki, hogy a Győ rbő l ajá ndé kba kapott kö zel 1200 sıp
́ ot felhaszná lja orgoná nk bő vıt́é sé hez. Unnepi hangversenyü nkö n a tö bb mint 100 fő s hallgató sá g 109.230 Ft-tal já rult hozzá e cé l megvaló sulá sá hoz. Ezú ton szeretné nk megkö szö nni a tá mogatá st, s ké rjü k a kedves olvasó t is, hogy adomá nyá val segıt́se, a mé g hiá nyzó 8,5 millió Ft ö sszegyű jté sé t, hogy templomunkhoz illő , megbıźható an mű kö dő nemes hangú hangszerrel gazdagodhasson kö zö ssé gü nk. A be izeté seket a szentmisé k elő tt vagy utá n a sekrestyé ben vagy
pedig az 56900037-11081124 szá mlaszá mon tehetik meg.
Remé ljü k, hogy kivá ló akusztiká jú templomunk egyre tö bbszö r adhat
majd teret a mostanihoz hasonló zenei rendezvé nyeknek, s egyszer
majd az orgonaszentelő koncertnek is.
Gábor Tamás kántor, hittanár
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Fotó: Pino Mastrullo

Felhívás parlagfű mentesítésre
Ké rem a Tisztelt Lakossá got, inté zmé nyek vezető it, hogy a tulajdonukban, haszná latukban lé vő ingatlanokon a parlagfű irtá sá t folyamatosan vé gezzé k el. Az é lelmiszerlá ncró l é s ható sá gi felü gyeleté rő l szó ló 2008.
é vi XLVI. tö rvé ny 17. § (4) bekezdé se
é rtelmé ben a fö ldhaszná ló kö teles az
ingatlanon a parlagfű virá gbimbó já nak kialakulá sá t megakadá lyozni, é s
ezt kö vető en ezt az á llapotot a vegetá ció s idő szak vé gé ig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni vé dekezé s betartá sá t bejelenté s alapjá n vagy sajá t kezdemé nyezé sre helyszın
́ i ellenő rzé s kereté ben belterü leten a jegyző , kü lterü leten a Já rá si Fö ldhivatal vé gez. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni vé dekezé si kö telezettsé gé nek belterü leten a jegyző , kü lterü leten a Já rá si Hivatal kö zé rdekű vé dekezé st rendel el, amelynek kö ltsé geit
a fö ldhaszná ló , illetve a termelő kö teles megté rıt́eni. Ezzel egyidejű leg a Já rá si Hivatal Nö vé ny-é s Talajvé delmi Osztá lya nö vé nyvé delmi bıŕsá got szab ki. A nö vé nyvé delmi bıŕsá g mé rté ke a terü let nagysá gá tó l fü ggő en: 15 ezer Ft-tó l 5 millió Ft-ig terjedhet. Ké rem az é rintetteket, hogy a parlagfű irtá sá val tegyenek meg
mindent egé szsé ges kö rnyezetü nké rt!
Dr. Fodor Ákos jegyző

Író-olvasó találkozó
Grecsó Krisztiánnal
2019. szeptember 5-é n, csü tö rtö kö n 17 ó rá tó l a bordá nyi Faluhá z
vendé ge lesz Grecsó Krisztiá n Jó zsef Attila-dıj́as ıŕó , ú jsá gıŕó é s kö ltő . Szegvá ron szü letett, a vidé ki é let mindennapjai, szoká sai regé nyeinek egyik fő elemei. A Nő k lapja cım
́ ű hetilapban is publiká lt.
Regé nyeit telepü lé sü nk lakó i is szıv́esen olvassá k. Az est folyamá n
az ıŕó legú jabb kö nyvé t, a Verá t mutatja be a bordá nyi kö zö nsé gnek.
A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t
tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes, szeretettel vá runk minden kedves é rdeklő dő t.

A MID TRAVEL szegedi utazási iroda őszi ajánlata
Kirándulás időpontja

Kirándulás főbb megállói

Szeptember 28.

Ökotúra a Tisza -tavon, Horthy emlékek 7.500, -/fő , tartalmazza az
Kenderesen (Tisza -tavi Ökocentrum, Horthy - útiköltséget az idegen -

(szombat)

kastély, Horthy kripta és múzeum)

Október 10 -12.

Szaploncai vidám temető, vonatozás a
Máramarosi havasokban
(Szatmárnémeti,

(csütörtöktől
szombatig)

Barcánfalva, Szaplonca, Máramarosi havasok)

Október 23 -26.

Őszi Őrség Orchidea farmmal és
Csáktornyával (Grábóc, Dombóvár, Göcsej,

(szerdától szombatig)

Csáktornya, Dobronak, Alsólendva, Őriszentpéter)

Dél-Erdély legszebb tájain
November 8 -10.
(péntektől vasárnapig)

(Vajdahunyad,
Máriar adna, Gyulafehérvár, Déva, Marosillye,
Temesvár, Arad)

Kirándulás részvételi díja

vezető díjával.
36.500, -/fő , tartalmazza
az úti költséget, a 2 éjszakai
szállás díját félpanzióval, az
idegenvezető díj át.
45.500, -/fő , tartalmazza a
3 éjszakai szállás díját
félpanzióval, útiköltség et,
idegenvezető díj át.
26.900, -/fő , tartalmazza a
2 éjszakai szállás díját
félpanzióval, útiköltség et,
idegenvezető díj át.

További információ és jelentkezés:

Mihály Illés 06 30/371 9335, Mihály Péter 06 20 43 12 094 6727
Szeged Délceg utca 11. info@midtravel.hu www.midtravel.hu

KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

Könyvtári felolvasó
2019. szeptember 11-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk. Ké rjü k, hozza magá val kedvenc
versé t, mű vé t vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat,
vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat
kedvelő kedves bordá nyit,
aká r felolvasó ké nt, aká r hallgató ké nt.
Sárgazsák elszállításának
időpontjai:
szeptember 3.; szeptember 17.
Zöldhulladék elszállításának
időpontjai:
szeptember 10.; szeptember 24.
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KÉREM SEGÍTSENEK!

ELTŰNT CICA

Augusztus havi demográfia
Születés
„Szeretettel köszöntelek
te édes kicsi csöppség,
életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény,
életük aranya; mosolyod legyen napjaik csillaga!”
Dominik Balázs (Ilia Róbert és Bóbis Kata Gabriella)
Máté (Vikartovszky László Krisztián és Peták
Mónika)

Házasságkötés
Május elején elvesze a cicánk az Építő
utcából. Nőstény cica, fehér, félhosszú szőrű,
fekete pö yökkel.
Minden lehetséges helyen kerestük,
kiplakátoltuk a faluban, eredménytelenül.
Valami megijeszthe e… messzebb szaladt el…
ismeretlen helyre... vemhesen és így nem
tudo hazajönni.
Eltelt 3 hónap, aki befogadta ma már örömét
leli a kölykeiben. Az anya cicát pedig mi várjuk
haza oda, ahol az igazi o hona van.
Aki befogadta vagy lá a vagy bármilyen
információt tud a hollétéről, kérem értesítsen.

Tel.: 06-20/330-4114

„Igérd meg azt, hogy kezed akkor
Kezemből vissza nem veszed
S szeretni fogsz majd akkor is még,
Mikor már én is vén leszek. ”
Lippai Péter és Dunai Edit
Bogyó Péter és Varga Fruzsina Krisztina
Kása Szabolcs Imre és Kassai Szabina

Halálozás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Tóth István János (1950.); Pataki Ferenc (1955.)

Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok,
borjúindító és borjúnevelő tápok,
tejpótló borjútápszerek,
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok,
premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
problémamegoldó készítmények,
valamint BÁBOLNA termékek
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130
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Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
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Megújult a Biip, szeptembertől rendes nyitva
tartással várja a iatalokat
A Biip sajnos munkaerő hiá ny miatt ré gó ta zá rva tartott, csak egy-egy rendezvé nyre, neves alkalomra nyitotta meg kapuit a helyi iatalok elő tt. Termé szetesen ezen szerettü nk volna vá ltoztatni é s ú jra megtö lteni a
biip-et gyerekekkel é s programokkal.
Tavaly ő sszel a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat testü lete kidolgozta a folyamatot, amellyel ú jra megnyithatjuk a kö zö ssé gi teret é s elkezdő dö tt a munka. Ennek
né há ny mozzanatá t má r lá thattá tok Instagram é s Facebook-oldalunkon. December vé gé n felfestettü nk egy tá blá t a biip egyik falá ra, melyre a gyerekek kré tá val rajzolhatnak. A munka nagy ré sze azonban ezekben a hetekben zajlik. A biip egyik fele á trendezé sre kerü l, elő tte
azonban laminá lt padló t fektettü nk le a kopott, 15 é ves
sző nyeg helyé re, illetve falfesté sre is sor kerü lt. Ezek
mellett ú j eszkö zö ket é s já té kokat is fogunk vá sá rolni,
valamint a meglé vő ket javıt́juk.
A laminá lt padló egy ré szé t Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá tó l kaptuk, ıǵy szerencsé re nem kellett sokat vá sá rolnunk. Az alapanyagok szá llıt́á sá ban Lovai Misi bá csi á llt rendelkezé sü nkre, a padló leraká sá ban
Mé szá ros Norbert, Kusza tag segıt́ett aki szabadidejé ben burkolta le a biip-et. A falak festé sé t az i jú sá gi ö nkormá nyzat ké pviselő i vé gezté k. Kö szö njü k a segıt́sé get!
Erdemes lesz kö vetni minket a kö zö ssé gi oldalakon, ugyanis sok ré szletet tudhattok meg a biip á talakulá sá ró l é s a pontos nyitá s dá tumá t is ott fogjá tok megtudni.

Népfőiskolai Vándorakadémia Bordányban
A Nemzeti Mű velő dé si Inté zet é s a Mó rahalmi Kapocs Né pfő iskola á ltal szervezett, augusztus 12-15. kö zö tt
lezajlott Né pfő iskolai Vá ndorakadé miá nak Mó rahalom adott otthont. A né gynapos rendezvé ny kereté ben
tö bb, pé ldaé rté kű kezdemé nyezé ssel is megismerkedhettek az orszá g minden tá já ró l, valamint Erdé lybő l, a
Partiumbó l, Vajdasá gbó l, Ká rpá taljá ró l é rkezett szakemberek. A dé lelő tti, szakmai elő adá sokat kö vető en
augusztus 13-á n, kedden dé lutá n Bordá nyba lá togattak a ré sztvevő k, ahol a helyi kulturá lis é s i jú sá gi é lettel ismerkedhettek meg a program ré sztvevő i.
A vendé geket első ké nt Taná cs Gá bor Bordá ny Nagykö zsé g Polgá rmestere fogadta a Faluhá z elő tt. Polgá rmester ú r rö viden bemutatta telepü lé sü nk jellegzetessé geit, beszé lt a helyi inté zmé nyekrő l. Bö rcsö k Roland
inté zmé nyvezető bemutatta a Faluhá z é s Kö nyvtá r tevé kenysé gé t, a Bordá nyban mű kö dő civil szervezeteket é s kö zö ssé geket, de a lá togató k vé gigjá rhattá k az inté zmé ny fontosabb kö zö ssé gi tereit is. Kü lö n ké ré s
volt a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont bemutatá sa is, amelyet iatalok á ltal lé trehozott é s mű kö dtetett civil szervezetek ü zemeltetnek. Valká r Anna i jú sá gi ké pviselő bemutatta az i jú sá gi ö nkormá nyzatot, annak
szerepé t pé ldá ul a iatalok a telepü lé sen tartá sá ban. A polgá rmester beszé lt mé g a szociá lis szö vetkezet lé trehozá sá ró l, jelenlegi helyzeté rő l, é s a termé kekrő l. A vendé gek megkó stolhattá k a Legjava 100%-os almalevet is.

Az Összefogás Bordányért képviselők fogadóórája
Az Osszefogá s Bordá nyé rt ké pviselő i Fodor Csaba, Dr. Juhá sz Anikó , Ká lmá n Lé ná rd, Kiss-Patik Pé ter, Szilá gyiné Tari Gyö ngyi é s Taná cs Gá bor szeptember 4-é n, szerdá n 17-19 ó ra kö zö tt a Faluhá zban tartanak fogadó ó rá t, ahol vá rjá k az Onö k vé lemé nyé t, ö tleteit. A ké pviselő k beszá molnak az elmú lt ö t é v sikereirő l, ö rö mmel osztjá k meg Onö kkel az elkö vetkező idő szak terveit, elké pzelé seit is. Eszrevé teleiket, javaslataikat termé szetesen interneten is elkü ldhetik ü zenetben a ké pviselő k facebook kö zö ssé gi oldalá ra vagy e-mail cım
́ é re, ezen keresztü l is szıv́esen vá laszolnak a feltett ké rdé sekre.
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Moldáv delegáció látogatta meg településünket
Jú lius legutolsó napjá n amerikai együ ttmű kö dé s é s szakmai program kereté ben lá togatott Bordá nyba egy
né gyfő s moldá v delegá ció , amelynek tagjai vidé kfejleszté ssel foglalkozó szakemberek voltak. A szakmai tanulmá nyú t cé lja, hogy a kö zö ssé gi gazdasá gfejleszté srő l tanuljanak, helyi jó gyakorlatokat lá ssanak Magyarorszá gon.
A delegá ció t Bá lint Erzsé bet, a Perrysburg-i Great Lakes Consortium igazgató ja vezette. Bordá nyt ké pviseleve Taná cs Gá bor polgá rmester é s Bá lint Hanga Rea i jú sá gi ké pviselő fogadtá k a vendé geket a Faluhá z é pü leté ben.
Szeged é s az Egyesü lt Allamok Ohio
á llamá ban talá lható Toledo tö bb é vtizede testvé rvá rosok. Toledo hasonló an Szegedhez megyeszé khely.
A jó kapcsolatoknak kö szö nhető en
Lucas megye é s Csongrá d megye is
testvé rmegyé k lettek, ami sokfé le
együ ttmű kö dé sre ad lehető sé get a
megyé k é s telepü lé seik kö zö tt is.
A kö zö ssé gi gazdasá gfejleszté ssel
foglalkozó moldá v szakembereket
nagyon é rdekelte a Homokhá tsá g
Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet, é s a szö vetkezet mö gö tt meghú zó dó gazdasá gfejleszté si elké pzelé sek.
Mivel azzal a cé llal ajá nlottá k nekik
Bordá nyt, hogy itt a turizmusró l, a
vá llalkozá sfejleszté srő l é s a iatalok
bevoná sá ró l tanulhatnak, kü lö n é rdekessé g volt szá mukra a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont, a Hermina tanya é s a Bordá ny Hostel is, amelyet iatalok á ltal lé trehozott é s mű kö dtetett civil szervezetek ü zemeltetnek. Bá lint Hanga Rea kü lö n bemutatta az i jú sá gi ö nkormá nyzatot, annak szerepé t pé ldá ul a iatalok telepü lé sen tartá sá ban. A iatalok elvá ndorlá sa nem csak ná lunk de Moldá viá ban is ó riá si problé ma a telepü lé seken. A polgá rmester első sorban
a szociá lis szö vetkezet lé trehozá sá ró l, jelenlegi helyzeté rő l, é s a termé kekrő l beszé lt, bemutatta a telepü lé s
gazdasá gi programjá val ö sszhangban lé vő fejleszté si elké pzelé seket is, majd ezt kö vető en megtekintetté k a
falu kö zö ssé gi szá llá shelyé t é s a Hermina tanyá t is.
Taná cs Gá bor polgá rmester bizakodó . Vé lemé nye szerint az együ ttmű kö dé s minden bizonnyal folytató dik
majd mind a moldá v, mind az amerikai szá lon. A vendé gek nagyon jó l é rezté k itt magukat, é s má r az elutazá s
elő tt a folytatá sró l, a szakmai együ ttmű kö dé sek lehető sé geirő l egyeztettek.

Mini faluvédő tábor
2019. augusztus 21-23. kö zö tt egy mini faluvé dő tá borra kerü lt sor a Faluhá zban. Hat
gyermek vett ré szt mó ká s feladatokon é s egy
kicsit belekó stolhattak a kö rnyezettudatossá g forté lyaiba is. Első nap kartonpapıŕbó l elké szıt́ettek egy ö ko-vá ros makettet ú jrahasznosıt́ható anyagokbó l ezzel is igyelve a kö r-

nyezetre. Má sodik nap miutá n megreggeliztek egy gyors torná ra kimentek a gyerekek a szabadba, ahol ü gyessé gi feladatokat kellett teljesıt́eniü k. A inom ebé d utá n a kajakó ma enyhıt́é se ké ppen szabadon vá lasztott mesé t né ztek minden nap.
Szá mos já té k kö zü l az utolsó napon a kö nyvtá rat felfedezve keresztrejtvé nyeket oldottak meg é s dé lutá n a jó idő nek kö szö nhető en szabadté ri tá rsasra é s vıźibomba csatá ra volt lehető sé gü k a Faluhá z parkjá ba, ahol senki nem ú szta meg szá razon.

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. szeptember 17. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. szeptember 27. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
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Győzelem a címvédő Algyő ellen!
Megyei I-es csapatunk hétvégén Zsombón szerepel

Meccsnaptár
2019. szeptember
Megyei I. osztály - felnőtt
2019. szept. 8. (vasárnap), 16.30
Foliaplast-Bordány - Makó
2019. szept. 14. (szombat), 16.30
Székkutas - Foliaplast-Bordány
2019. szept. 22. (vasárnap), 16.00
Foliaplast-Bordány - HFC
2019. szept. 28. (szombat), 16.00
Röszke - Foliaplast-Bordány

Megye III. osztály - felnőtt

Remek játékkal verte Dr. Tóth János együttese az Algyőt, szombaton Zsombón lesz szomszédvári rangadó

Az elmúlt hétvégén a címvédő Algyőt fogadta a Foliaplast-Bordány SK
Megyei I. osztályú együttese. Fodor Balázsékra nem várt könnyű feladat, hiszen az idei évben is a dobogó legmagasabb fokát megcélzó vendégek is győzelemre készültek. Csapatunk a meccs elejétől motiváltan
és magabiztosan játszva végül öt góllal győzött a bajnok ellen. A győzelemnek örülni kell, de a siker természetesen akkor ér majd igazán valamit, ha szombaton 17 órakor idegenben Zsombón is sikerül majd begyűjteni a három pontot. Hajrá srácok!!!

Szép nyári sikerek a Balatonról
Ismét Zánkán táborozhattak utánpótlás focistáink
Augusztus elején, immáron négy utánpótlás korosztály táborozott a
Balaton partján, ahol a BSK együttesei részt vettek a XIX. Zánka Kupán
is. Két tornagyőzelmet értek el ifjú focistáink, a fiúknál 2006-os korosztályunk, míg a lányoknál U19-es együttesünk végzett veretlenül az élen.
2007-es, valamint 2010-11-es korosztály is szépen szerepelt, több kemény és szoros mérkőzést is tudott játszani. Remekül szolgálta a program a gárdák felkészülését, gratulálunk minden résztvevőnek, felkészítő edzőnek az elért eredményhez. Hajrá Bordány!!!

2019. szept. 1. (vasárnap), 17.00
Foliapl.-Bordány II - Dóc KE
2019. szept. 8. (vasárnap), 14.30
Szentes II - Foliaplast-Bordány II
2019. szept. 15. (vasárnap), 16.30
Foliap.-Bordány II - Nagymágocs
2019. szept. 21. (szombat), 16.00
Újszentiván - Foliap.-Bordány II
2019. szept. 29. (vasárnap), 16.00
Foliap.-Bordány II - Csanádpalota

Megyei U19 - A csoport
2019. szept 7. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány - FK Szeged
2019. szept 11. (szerda), 17.00
Foliaplast-Bordány - Tiszasziget
2019. szept. 14. (szombat), 16.30
Foliaplast-Bordány- UTC
2019. szept. 21. (szombat), 13.00
Csongrád - Foliaplast-Bordány
2019. szept. 28. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány- Dorozsma

Megyei U17 - A csoport
2019. szept. 8. (vasárnap), 10.00
Dorozsma - Foliaplast-Bordány
2019. szept 15. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány - FK Szeged
2019. szept. 21. (szombat), 10.00
SZEAC - Foliaplast-Bordány
2019. szept. 29. (vasárnap), 10.00
Balástya - Foliaplast-Bordány

Megyei U14 - I. osztály
2019. szept. 20. (péntek), 16.00
Foliaplast-Bordány - MUFC „A”
2019. szept. 27. (péntek), 16.00
SZEOL SC - Foliaplast-Bordány

Megyei női - felnőtt
2019. szept. 8. (vasárnap), 10.00
Foliapl.-Bordány - St. Mihály FC
2019. szept. 15. (vasárnap), 10.00
Balástya - Foliaplast-Bordány
2019. szept. 21. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - Üllés
2019. szept. 28. (szombat), 13.00
Csanytelek - Foliaplast-Bordány

Megyei női - U19
2019. szept. 7. (szombat), 10.00
HFC - Foliaplast-Bordány
2019. szept. 15. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Dorozsma
2019. szept. 21. (szombat), 10.00
Nagymágocs - Foliaplast-Bordány
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