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Megkezdődött	településünk	báli	szezonja												
Bordányban a Bor-bált követően az Alapítványi Iskolabállal folytatódik a szezon 
november 9-én este 6 órától. A település legnépszerűbb báljára a BSK Sportbálra 
november 30-án várják a szórakozni vágyókat, s nemcsak a sportolókat. Januárban rendezik 
meg a Jótékonysági Katolikus Bált, majd februárban az Óvodabált. A kikapcsolódás és 
szórakozás mellett jelenlétével támogathatja településünk intézményeit, szervezeteit.

Örömteli	mulatozás	időszaka							

CSAKPont-
Bővülő szolgáltatások  a

Ingyenes Jogi valamint Munkaügyi és HR 
tanácsadás szerdánként 15.00-17.00 óráig, 
Pszichológiai tanácsadás csütörtökönként 10.00-
12.00 óráig vehető igénybe. Bejelentkezés 
szükséges! Részletek a Faluházban és a (+36 62) 
588-516-os telefonszámon!

Alapítványi iskolabál
2019.11.09. 18:00
Zene: Új Fiúk Együttes

Helyszín:	Bordányi	Sportcsarnok
Belépõjegy: 4.000 Ft   Gyerekjegy: 2.000 Ft,

Támogatójegy : 1.000Ft

Fotó: Gyuris Sándor
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TANULÁSTECHNIKA CSOPORT

A foglalkozások szombatonként 
zajlanak 9.00-12.30 óráig. 

Időpontok: 2019. november 9., 16., 
23., 30. Bővebb információ és 

jelentkezés: Faluház - Bordány, 
telefon: +36 30/907-3654

BORDÁNYBAN
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a BSK Sprtobálon!

November 30.
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Lezajlott	a	ciklus	utolsó	képviselő-testületi	ülése
Október 3-án tartotta a 2014-ben megválasztott bordányi képviselő-testület utolsó ülését ebben a választási 
ciklusban. A Faluház dıśztermében megtartott ülésen kilenc napirendi pontot tárgyaltak. 
Elsőként a polgármester számolt be a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármes-
teri döntésekről. Tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az önkormány-
zat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban az O� nkormányzat költségvetésének módosıt́ ásáról döntöttek. A módosıt́ ásra a 
normatıv́a változások és a korábbi testületi döntések átvezetése miatt volt szükség, de beépıt́ésre kerültek az 

időközben megnyert pályázatok is.
Ezt követően a szociális alapellátások helyi sza-
bályozásáról szóló rendelet módosıt́ ására került 
sor. A rendeletben többek között szabályozták a 
helyi tüzelő támogatás folyósıt́ásának feltételeit. 
A polgármester szociális célú tűzifa- vagy szén 
támogatást állapıt́hat meg annak a rászoruló ké-
relmezőnek, akinek az egy főre számıt́ott havi jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi nyugdıj́ 
mindenkori legkisebb összegének kettőszáz szá-
zalékát, egyedül élő esetén pedig a kettőszázöt-
ven százalékát. 
A negyedik és ötödik napirendi pontokban az 

önkormányzat közreműködésével működő társulások tevékenységéről, valamint a településen közszolgál-
tatást nyújtó egyes szolgáltatók tevékenységéről szóló beszámolókat vitatták meg, illetve fogadták el.
A hatodik napirendi pontban a Nemzeti Földügyi Központtal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról dön-
töttek. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan több földterületet bérel az államtól, ebben a megálla-
podásban a 0106/55 helyrajzi számú, rét művelési ágú és a 0144/19. helyrajzi számú szőlő művelési ágú föld-
részletek tekintetében állapodtak meg.
Amıǵ a hetedik napirendi pontban a képviselő-testület bizottságainak a 2014-2019 év közötti tevékenységé-
ről szóló beszámolóit fogadták el, addig a nyolcadik napirendi pontban az önkormányzat 2014 év illetve 2019 
év közötti időszakának, ciklusának értékelését tárgyalták, illetve fogadták el. Az egyéb napirendi pontban 
döntés született többek között a beérkezett járdaépıt́ési pályázatok támogatásáról, a kerékpárút Bordány-
U� llés közötti szakaszának felújıt́ásáról, az Alkotmány tér és a Park tér földes útjainak útalappal való ellátásá-
ról, és két LEADER pályázat benyújtásáról is.
Tanács Gábor a testületi ülésen megköszönte minden képviselőnek, bizottsági tagoknak, és a jegyzőkönyv-
vezetőknek is az ötéves munkáját, majd a testületi ülést és a 2014-2019-es önkormányzati ciklust is bezárta.
Az új képviselő-testület majd a választásokat követő 15 napon belül alakul meg, ezt követően fogadja el mun-
karendjét is. Erről természetesen mi is tájékoztatjuk majd olvasóinkat!
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Megújulhatnak	az	óvoda	és	bölcsőde	régi	öltözői	is
O� römmel számolhatunk be arról, hogy községünk kö-
zel 20 millió forint támogatást nyert a Belügyminiszté-
rium az O� nkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatásra kiıŕt pályázatán. A május végén be-
nyújtott pályázaton vissza nem térıt́endő költségvetési 
támogatást lehetett igényelni, amelyhez kicsivel több, 
mint egymillió forint önerőt vállalt az önkormányzat.
A projekt keretében az óvoda régi négy öltözőjét és a 
hozzá kapcsolódó vizesblokkokat újıt́ják fel teljesen. 
Kicserélésre kerül az aljzat, a fűtéskorszerűsıt́ést köve-
tően ez a terület is rákapcsolódik majd az épület padló-
fűtésére. A várhatóan a nyári szünet alatt zajló felújıt́ás 
során új burkolatok, nyıĺászárók és szerelvények kerül-

nek majd beépıt́ésre az új óvoda legrégebbi épületszárnyában. Ezzel a fejlesztéssel már teljesen megújul a 
bordányi óvoda belseje, és minden bizonnyal a térség legszebb óvodája lesz.



Már	az	összes	önkormányzati	intézményre	napelem
került,	felkészülnek	a	bérlakások
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a település ökológiai lábnyomának csökkentését, ezen belül az 
energiatakarékosságra, az önkormányzati intézmények szigetelésére, illetve napelemekkel való ellátására 
helyezték a hangsúlyt. Büszkén mondhatjuk el, hogy az idén 
már minden intézményünk tetejére napelemek kerültek, és a 
legrégebbi épületek homlokzati hőszigetelése is befejeződött. 
Az iskolában és a polgármesteri hivatalban a fűtéskorszerű-
sıt́és is lezajlott, nyıĺászáró cserékre, illetve új energiatakaré-
kos kazánok beszerelésére került sor. Ugyancsak kazáncsere 
történt a Széchenyi utcai bérlakásokban is, korábban pedig a 
nyıĺászárók cseréje valósult meg ugyanitt. 
A következő ciklus feladata mind a nyugdıj́as-, mind az i�júsá-
gi bérlakások napelemmel való felszerelése. Mıǵ a Park téri la-
kásokban ez önerőből valósul meg, addig a többi lakás eseté-
ben pályázati forrás segı́tségével szeretnék elvégezni a 
fejlesztést. A Magyar Kormány a következő Európai Uniós fej-
lesztési ciklusban kiemelten szeretné támogatni a lakóházak napelemes fejlesztését, természetesen a lehe-
tőségekhez mérten ezt is szeretné majd támogatni az önkormányzat.

Szeptember végén iskolánk 6., 7., és 8. osztályos diákjai 
prevenciós programon vehettek részt. A Túlparton Ala-
pıt́vány munkatársai a diákokkal eltöltött időben feltér-
képezték azt, hogy milyen drogok használata jellemző 
manapság - az egészen hétköznapi káros szenvedélyek-
től kezdve, mint a dohányzás és alkoholfogyasztás. Fon-
tos témája volt még a programnak a korosztályt jelentő-
sen érintő túlzott koffein bevitel, amely energiaitalok for-
májában történik. Szó esett még arról is, hogy a fenti sze-
rektől hogyan és miért lehetnek az emberek függők, il-
letve, hogy mik azok a további viselkedéses függőségek, 
amelyek gondot okozhatnak az ember életében. Ilyenek az okoskészülékek túlzott használata, a közösségi ol-
dalak vagy az online- és videójátékok. Tavasszal folytatódik a program, melynek megvalósulását az O� nkor-
mányzat pályázati forrása teszi lehetővé.

Energiaitalok,	okostelefonok	-	mindennapi	függőségek
nyomában	a	gyerekekkel

Október 16-án a bordányi Faluház és Könyvtár vendége volt 
Schäffer Erzsébet Pulitzer-dıj́ as újságıŕónő, ıŕónő. Ezt a fan-
tasztikus, szıv́et gyönyörködtető előadást nemrégiben elhunyt 
kollégájának, Vekerdy Tamás pszichológusnak ajánlotta. Az 
est során az ıŕónő szebbnél szebb történeteket mesélt a csa-
ládjáról, gyermekkoráról, Temesvárról. Kiemelte, hogy milyen 
fontos visszaemlékezni a régi időkre, ismerni a családi 
hagyományokat, szokásokat. Figyelni kell és meghallgatni az 
idősebbek mesélésére, emlékezésére. Az előadás után lehe-
tőség volt könyvvásárlásra és dedikálásra is. Köszönjük ezt a 
gyönyörű előadást Schäffer Erzsébetnek. A rendezvény az 
EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú, U� j tanulási tar-
talmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó 
tanulás jegyében pályázat keretében valósult meg.

Pulitzer-díjas	Schäffer	Erzsébet	a	könyvtárban
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Ünnepséggel	köszöntötte	településünk	a	szépkorúakat
2019. október 8-án került megrendezésre az Idősek Világnapja alkalmából a bordányi szépkorúak köszön-
tése a Faluházban. A rendezvényt hagyományosan Bordány Nagyközség O� nkormányzata szervezte meg.
A polgármesteri köszöntő után a középső csoportos óvodások és az általános iskola tanulói szıv́et melengető 
műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. A délután baráti beszélgetéssel egybekötött vendéglátással zárult.
Az eseményen az alábbi történet hangzott el: „Egyszer	egy	ember	álmodott,	hogy	a	homokban	jár,	Isten	mel-
lett.	Előre	lépve	azt	látta,	hogy	háta	mögött	dupla	nyomokat	hagy.	Az	egyik	az	Istené	volt,	a	másik	pedig	a	saját-

ja.	Az	ember	megértette,	hogy	minden	lábnyom	
egy	napot	jelent	az	életében.	Akkor	megállt,	és	
visszanézett	a	 lábnyomokra.	Azt	vette	észre,	
hogy	voltak	egyes	szakaszok,	ahol	csak	egy	láb-
nyomot	 látott	 kettő	 helyett.	 Visszatekintett	
egész	életére.	Felfedezte,	hogy	életének	abban	
a	szakaszaiban,	ahol	csak	egy	lábnyomot	látott,	
a	legnehezebb	és	legszomorúbb	napjai	voltak.	
Ez	nem	hagyta	nyugodni	a	fér�it,	és	megkérdez-
te	felőle	az	Urat:	Te	azt	ígérted,	hogy	minden-
nap	velem	maradsz!	De	most,	ahogy	visszate-
kintek	életemre,	a	legnehezebb	időszakokban	
csak	egy	pár	lábnyomot	látok.	Miért	nem	tar-
tottad	meg	ígéretedet?	Nem	tudom	megérte-
ni,	miért	van	az,	hogy	amikor	a	 legnagyobb	
szükségem	lett	volna	Rád,	éppen	akkor	hagy-

tál	magamra!	Isten	mosolyogva	ezt	mondta:	Kedves	Fiam,	szeretném,	ha	tudnád,	hogy	szeretlek	téged,	és	sosem	
hagynálak	el.	Nézd	csak	meg	még	egyszer	azokat	a	lábnyomokat:	A	nehézségeid	és	szenvedéseid	idején	enyémek	
voltak	azok	a	lábnyomok.	Én	hordoztalak	téged.”	Ugye ismerősek ezek a nehéz kérdések: Miért a sok nehézség 
életünkben? Időnként miért nehéz az idős korban meglátni az örömet és a szépet? E� s a történetben benne 
van az egyszerű válasz: Igaz, hogy nehéz, de az úton nem járnak egyedül. Mert van Valaki, aki velünk együtt 
jár életünk útjain. Mindig. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm az önkormányzat és a helyi intézmények ne-
vében bordányi időseinket.        			Farkasné	Lippai	Ágota	/	intézményvezető

Sérült	gyerekeket	szállítanának	az	új	kisbusszal
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkáját segıt́hetné egy kilenc személyes kisbusz beszer-
zése. Régóta gondot jelent ugyanis a központ munkatársainak, hogy naponta szállıt́ anak sérült gyerekeket a 
különböző vizsgálatokra, fejlesztésekre  illetve a különböző ellátó intézményekbe, azonban ezt a feladatot 
már több éve az intézmény Peugeotjával oldják meg, amely a magas gyermeklétszám miatt már nem kivite-
lezhető. Az öreg gépkocsival naponta többet is kell fordulni, és bizonyos esetekben a mozgásában korlátozott 
gyermek az autóba való beültetése is gondot jelent.

Az intézmény többször nyújtott be pályázatot, azonban 
ezek a kérelmek nem kaptak kellő támogatást. Mint arról 
korábban már beszámoltunk, a képviselő-testület legutób-
bi ülésén döntött arról, hogy a Magyar Falu program kere-
tében pályázik egy kisbusz beszerzésére, azonban időköz-
ben kiderült, hogy nyertes pályázat esetén a tanyagondno-
ki szolgálatnak vásárolt busszal nem tudnak majd a támo-
gató szolgálat által ellátott gyerekeket szállıt́ ani, mert an-
nak nem lesz biztosıt́va a működéshez és fenntartáshoz 
szükséges normatıv́a.
A Támogató szolgálat a fogyatékkal élő személyeknek sze-

mélyi segıt́és nyújtására jött létre bordányi központtal. A szakmai feladatot több településsel összefogva vég-
zi a bordányi szociális központ: sokszor U� llésről, Forráskútról és Zsombóról is szállıt́ anak sérült gyereket a 
lakáson kıv́üli közszolgáltatások elérése érdekében.
Mivel a pályázatot nem érdemes ıǵy benyújtani az önkormányzat más együttműködési lehetőséget keres an-
nak érdekében, hogy a vállalt feladatot a továbbiakban is biztonságosan, gazdaságosan tudja ellátni. U� gy tud-
juk, hogy már megvan a megoldás, azonban csak a szerződések aláıŕása után kapunk bővebb tájékoztatást.
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Remek	hangulatban	telt	a	báli	szezont	nyitó	Borbál
A Bordányért Baráti Kör szervezésében immáron hatodik alkalommal került megrendezésre 2019. október 
12-én a Bordányról és a borról elnevezett jótékonysági fesztivál, amelynek helyszıńe ismét a település Sport-
csarnoka volt. Ezzel a rendezvénnyel vette kezdetét az idei báli szezon.
Az eseményre a korábbi évekhez hasonlóan népes számban érkeztek a környező településekről is. A fesz-
tivál jótékonysági céllal szerveződött, a helyi közösségeket, civil szervezeteket és intézményeket támogatja. 
A jó hangulatról a Bordányba szinte már hazalátogató békéscsabai Mediterrán zenekar és a meglepetés 
sztárfellépő gondoskodott. A vendéglátást: a remek halászlevet a svédasztalt és Bali23 étterem biztosıt́otta. 
A helyi általános iskola 5. b. osztályos tanulói a fekete-fehér fantázianevű bécsi keringőt adták elő. A produk-
ció nagy sikert aratott. A gyerekek jutalmul pizzával és osztálypénzzel gazdagodtak. A tombola fődıj́a felaján-
lásból egy elektromos roller volt.             folytatás	6.	oldalon

Focitalálkozón	nosztalgiáztak	nyugalmazott	labdarúgóink	
Október 5-én, szombaton rendeztük meg másodszor a Nosztalgia Focitalálkozót. Délelőtt a focipályán talál-
koztunk, ahol az általunk szponzorált U-14-es csapat tartott bemutatómérkőzést. Utána a Faluházban folyta-
tódott a program, ahol Király Antal és Vass Tibor szakácsaink nagyon �inom pörköltjét volt alkalmunk elfo-
gyasztani. Ebéd után előjöttek a régi sztorik és fel-
hangzottak a bordányi futballista nóták is. Köszö-
netet mondunk mindenkinek, aki felajánlásával, 
szponzorálásával vagy részvételével hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez. Jövőre Veletek ugyanekkor, 
ugyanitt! A szponzorok névsora: Gyuris Ernő, Rácz 
György, Dudás Lajos, Vadgesztenye E� tterem, Szűcs 
Zsuzsa – Kántor Balázs: Romantika Vendégház, 
Oszi Tápbolt, Fodor János, Italdiszkont, Dr. Frányó 
Ildikó, Botka István, Rácz Pékség, CBA – Tanács 
Aranka, Polyák Gábor. Külön köszönet a Baráti Kör (Masıŕ János, Lajkó Antal, Lippai Géza, Lajkó László) 
kiemelt támogatásáért, valamint köszönjük a Faluháznak a helyszıń biztosıt́ását.             Godó	Lajos	(szervező)

Sok	őszi	programban	vett	részt	a	nyugdíjas	klub
A nyári szünet után nagy lendülettel indult a nyugdıj́as klubban is az élet, hiszen a szeptember is sok prog-
ramot hozott és az október is mozgalmasra sikeredett. Részt vettünk a főző-fesztiválon, sokan ott voltunk a 
soproni fesztiválon, illetve más klubok rendezvényein. Közösen ünnepeltük az Idősek Napját, több közösség-
ben is. Köszönet a szervezőknek, hogy ezek a találkozások nem egy napról szólnak és már nagyobb közössé-
gek is jelen vannak. Az őszi eseményeink legfontosabb hagyományos rendezvénye, a "Barátság - napja", me-
lyet 2019. október 23-án rendeztünk meg a Falu-
házban. Ez a találkozó 2002. június 8-a óta műkö-
dik, évente két alkalommal. Nyár elején, amikor 
nagyon meleg van Orgoványban és október 23-án 
pedig Bordányban. Sokáig ez a két klub látogatta 
meg egymást és tartottak nagyon kellemes össze-
jövetelt, nótával, tánccal és egy kis vendéglátással 
együtt. Mostanra mindkét helyszıńen már bővült 
a jelenlévők köre, de ez még kedvesebbé és szıńe-
sebbé tette a kapcsolatunkat. Mostani vendégeink 
voltak az orgoványiak, a röszkeiek, a dorozsmai-
ak és még néhány más számunkra kedves sze-
mély. A nap folyamán egy kis műsor köszöntötte a 
résztvevőket, majd a közös napi programot a beszélgetés, a viccelődés, a közös ebéd elfogyasztása és az azt 
követő tánccal tettük még élvezetesebbé. Nem maradhatott el a tombola sem, ahol sok meglepetés ajándék 
került kiosztásra. A zenét  Kovács Gábor prezentálta.
Köszönjük a támogatóinknak és segıt́őinknek a rendezvényeink sikerességét. Nagyon hálásak vagyunk a 
Faluház vezetőjének Börcsök Rolandnak és dolgozóinak a közvetlen munkájukért, a Vadgesztenye E� tterem-
nek és Nagyapátiné Kárikának a �inom ebédért és Gyuris Tibor magánvállalkozónak éppúgy mint a klub tag-
jainak Börcsök Antal Zoltánnénak, Börcsök Istvánnak, Nógrádi Mihálynénak, Soós Dezsőnének és a többiek-
nek. Mégegyszer nagyon szépen köszönöm!      											Szalai	Antal	klubvezető



Két	héten	át	tartott	az	Országos	Könyvtári	Napok
2019. szeptember 30. és október 14. között zajlottak az Országos Könyvtári Napok programjai Bordányban. 
Idén a programsorozat témája a környezetvédelem volt. Szeptember 30-án és október 1-jén Bálintné Gyuris 
A� gnes tartott egy interaktıv́ bemutatót az ökológiai lábnyomról az általános iskola 8. osztályos diákjainak. A 

foglalkozás elején a diákok megtekintettek egy 
videót a témával kapcsolatban, majd közösen meg-
vitatták a látottakat, elmondták elképzeléseiket. Ok-
tóber 2-án, szerdán az iskola 4. osztályosai vettek 
részt egy környezetvédelemmel kapcsolatos könyv-
tári foglalkozáson, ahol plakátot készıt́ettek, puzzle-
t raktak ki és csapatonként tartottak egy előadást a 
környezetvédelemről. Csütörtökön a baba-mama 
klubban Zsemberyné Mucs Katalin hordozási tanács-
adó tartott bemutatót a mosható pelenkákról a kör-
nyezettudatos gyermeknevelés jegyében. Péntek 
délelőtt Apraja-falvára látogatott Mazsola és Tádé, a 
két terápiás kutya Erdélyi Noémi vezetésével. A gye-
rekek nagy örömmel és szeretettel fogadták a ku-

tyusokat és kapcsolódtak bele a bemutatóba. Péntek délután a rajzpályázat eredményhirdetése zajlott. Az al-
sósok közül 1. helyezést ért el Fábián Hanna (4.a) és Hódi Nóra (4.a) rajza, 2. lett Bóta Máté (4.b) és Gyémánt 
Gergő (4.b), a 3. helyezett pedig Peták Hanna (4.b) és Szabó Iza (4.b) lett. A felsősök csoportjában mıǵ az első 
Komjáti Tamara Melissza (6.), addig a második Tompa Emıĺia (6.) lett. Gratulálunk minden résztvevőnek.
Szombat délután Könyves Szombatot rendeztünk a Könyvtárban. Az érdeklődők Kiss János tanár úrral papıŕ-
virágokat készıt́hettek, a rendezvény ideje alatt a leselejtezett könyvekből lehetett vásárolni. Településünk is 
csatlakozott az „U� ltess fát, olvass alatta könyvet” országos programhoz, ıǵy október 8-án, a felolvasóest kere-
tében a Faluház parkjában elültettünk egy csörgőfát. A Könyvtári Napok zárásaként október 14-én, hétfőn az 
általános iskola 1. és 2. osztályos diákjai vettek részt a Lóca együttes zenés környezetvédelmi előadásán, ahol 
megismerkedtek Dió-manóval. Köszönjük a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Nemzeti Kulturális 
Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatását!

„Mazsola	és	Tádé	látogatása…
Az	Országos	Könyvtári	Napok	keretében	október	4-én	(pénteken)	Intézményünkbe	látogatott	Mazsola	és	Tádé	
gazdájukkal,	Erdélyi	Noémivel.	A	terápiás	kutyusokat	minden	kisgyermek	nagy	lelkesedéssel	fogadta.	A	foglal-
kozásokon	volt	lehetőségünk	bepillantani	milyen	nagy	szeretettel,	elfogadással,	türelemmel,	segítőkészséggel	
rendelkeznek	ezek	az	intelligens	„állatok”.	A	feladatok	
közül	csak	röviden	egy	példa:	egy	kis�iú	vagy	kislány	
(csoportonként	más	és	más)	jutalomfalatot	rejt	el	egy	
kék	színű	bója	alá,	miközben	egy	golden	retriever	tü-
relmesen	kivár	a	gyermekek	és	gazdájuk	lábai	mellett,	
hogy	a	kis�iú	vagy	kislány	végezzen	a	feladattal.	A	te-
rapeuta	gondosan	eltakarja	a	kutyus	szemét,	és	játé-
kosan	meg	is	kéri:	Mazsi,	ne	less!	Az	óvodás	lelkesen	
megismétli	a	kérést,	majd	maga	is	kiadja	a	parancsot:	
Keresd	Mazsi!	És	a	kutyus	már	rohan	is	boldogan,	hogy	
kiszaglássza	a	megfelelő	bóját	és	feldöntve	megegye	a	
jutalomfalatot.	Nagy	öröm	volt	számunkra,	hogy	lehe-
tőséget	kaptunk	 ilyen	szuper	 foglalkozásba	való	be-
kapcsolódáshoz.	Köszönjük	szépen	a	Faluház	dolgozóinak,	hogy	lehetővé	tették	Nekünk	ezt	a	programot	és	meg-
ismerhettünk	két	kedves	és	jószándékú	kutyát.”		 	 	 	 	 						Vass	Karolina	óvodatitkár
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Köszönjük a rendezvény támogatóinak, hogy lehetővé tették az esemény megvalósulását! Elsősorban Bor-
dány Nagyközség O� nkormányzatának, hogy a helyszıńt biztosıt́ották, és a Faluháznak, hogy a kölcsönkért 
eszközöket rendelkezésünkre bocsájtották. Köszönjük Lovai Mihály és a felkészıt́ő pedagógusok: Dudásné 
Sós Ildikó és Balogh Ferencné munkáját. A Baráti Kör névében köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével meg-
tisztelte a rendezvényt! O� römünkre szolgál, hogy ezzel az eseménnyel gazdagıt́hatjuk településünk életét, és 
hogy ily módon járulhatunk hozzá településünk fejlődéséhez. Találkozzunk jövőre is!   Bordányért	Baráti	Kör



Az ősz nagyon sok programot hozott az óvodásaink életébe. A szeptembert a szüreti mulatsággal kezdtük meg, 
ahol a gyerekek szorgosan szüretelték a szőlőt, felnőttek segıt́ségével ledarálták majd préselték, végül a 
munkájuk gyümölcsét, a �inom mustot ihatták pogácsával kıśérve, amit szintén a gyerekek szaggattak a szü-
reti mulatság előtti napon. A mulatságot a Léghajó társulat előadása zárta, ahol A három kıv́ánság cıḿű mesét 
láthatták a kicsik. A gyermekeknek tetszett, nagyokat kacagtak az előadáson. A dióverést el kellett halasz-
tanunk egy pár héttel későbbre, mert a dió még éret-
len volt. Egy napsütötte délelőttön tartottuk meg, 
ahol a diófát körbeállva minden csoport apraja – nagy-
ja elszavalta verseit, elénekelte dalait. Végül sor ke-
rült a diók leverésére botokkal, seprűkkel. A gyere-
kek kis kosarakba szedték össze a földre lepotyogott 
diókat, amiből később �inom diós sütiket készıt́ettek 
a csoportok. A gyümölcsök hetén ellátogattunk Jenei 
Györgyné Zsuzsa nénihez, a Karitász csoport vezető-
jéhez, ahol a gyerekekkel betekintést kaphattunk a 
lekvárfőzés rejtelmeibe. A bátrabbak felnőtt segıt́sé-
gével keverhették a lekvárt is a nagy keverőkkel. Zsu-
zsa nénitől kóstolót is kaptunk a �inom lekvárból fa-
latnyi kenyerekre kenve. Minden gyereknek nagyon 
ıźlett ez a �inomság. Itt még nem állunk meg a programbeszámolóval, hiszen a Család és KarrierPont szervezé-
sében minket is meghıv́tak a nagycsoportosokkal az Anyatej Világnapja keretein belül a Faluházba, ahol a Moc-
cantó gyerekműsora várt minket. Együtt énekeltünk, táncoltunk régi és új dalokra. A gyerekek nagy örömére 
volt már szerencsénk velük találkozni az óvodában megszervezett családi napon. Akkor is megmozgattak vi-
dám dalaikkal minden kicsit és nagyot. Végül, de nem utolsó sorban az októbert a Szépkorúak köszöntésével 
kezdtük meg. Egy énekekből – versekből álló csokrot állıt́ottunk össze, melynek elején a kislányok kékfestős 
szoknyában, a kis�iúk szép fehér ingben táncoltak. Az óvodai élet izgalmasan kezdődött számunkra. Következő 
programunk, amire minden családot szeretettel várunk, az a Tökfesztivál, ami október 25-én kerül megrende-
zésre az óvodában.  	 	 	 	 	 	 	 	 																			Tücsök	csoport

Vidám,	mulatságokkal	teli	őszi	programok

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is immáron 4. alka-
lommal megrendezzük iskolabálunkat, melyre sok szeretettel meg-
hıv́juk a kedves szülőket, érdeklődőket! E� telről a Vadgesztenye E� t-
terem, mıǵ a talpalávalóról a törökbecsei U� j Fiúk gondoskodnak.
Nyolcadikosaink nyitótánccal készülnek, melyet Pálinkó Lujza és 
férje Lengyel Zoltán tanıt́ be. Meglepetés műsorral lép fel a 4.a osz-
tály és a tanári kar is. Kérjük, támogassák iskolánkat megjelenésük-
kel, munkájukkal, tombola felajánlások gyűjtésével! A tombola fő- 
dıj́a egy Wellness hétvége (3 nap 2 éjszaka Zalakaroson), melyet az 
iskola dolgozói ajánlottak fel.
A rendezvény bevételét az előző bálakon gyűjtött összeggel együtt 
az iskolaudvar fejlesztésére fordıt́juk, amelyet a Bordány I�júságá-
ért Alapıt́vánnyal és Bordány Nagyközség O� nkormányzatával ösz-
szefogásban közösen valósıt́unk meg, ahogyan azt a Délmagyaror-
szágban is olvashatták az érdeklődők.
Legyen a vendégünk, találkozzunk november 9-én!     	Ocskó	Zoltán

A	bálból	befolyt	összeget	az	udvar	felújítására	fordítják

Idősnapi	köszöntés	Szabó	Noémi	7.b-s	tanuló	szemével
Minden év október elején megemlékezünk a körülöttünk élő idős emberekről.  Ig� y tettük ezt idén is. Az idősek nap-
ján óvodások és iskolások adták elő műsoraikat a Faluházban. Az ovisok kezdtek egy nagyon aranyos szıńdarab-
bal, majd a nagyobbak irodalmi alkotásokkal és zenével, dallal köszöntötték a jelenlévőket. A népi énekek, zongo-
ra – és furulyadarabok mellett versek, prózai alkotások tették meghatóvá az összeállıt́ást. Az idősek örömtől csil-
logó szemmel hallgatták a szıńes produkciókat. Nagyon jó érzés volt mosolyt csalni az arcokra. A műsor végén 
mindenkit megvendégeltek teával és pogácsával. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a szép rendezvényen!     
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Pályaorientációs	szakemberek	jönnek	a	Faluházba
„Ha	olyan	foglalkozást	választasz,	amit	szeretsz,	akkor	egy	napot	sem	kell	dolgoznod.”	-	Konfuciusz

Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és AMI november 12-én Pályaori-
entációs Napot szervez. Délelőtt a diákok több bordányi munka-
helyet látogatnak meg. Célirányzott foglalkozásokon vesznek 
részt pályaorientációs szakemberek segıt́ségével. A nap folya-
mán vendégeink lesznek a helyi védőnők, egy méhész és a Safer 
internet képviselője is. Délután 17 órától számos Csongrád me-
gyei középiskola bemutatkozására kerül sor a Faluházban, aho-
vá szeretettel várjuk az érdeklődő felsős gyerekeket és szülei-
ket!     										Fodorné	Kálmán	Szilvia

Az	őszi	szünet	2019.	október	28-tól	november	1-ig	tart.	Első	tanítási	nap:	november	4.

Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körül-
ményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támo-

gatására.
Pályázati támogatás nyújtható azoknak a kö-
zépfokú tanulmányokat nappali tagozaton 
folytató diákoknak, akik nehéz anyagi körül-
mények között élnek és (vagy) a támogatá-
sért pályázó családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
dıj́ mindenkori legkisebb összegének 200 %-
át (57.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetében a 250 %-át (71.250 Ft-ot).
Előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két 
félévben a tanulmányi eredménye elérte, 
vagy meghaladja a 3,5 átlagot. A pályázatá-
ban kérjük megindokolni a támogatás szük-
ségességét és a felhasználás célját. A pályá-

zati lap letölthető a bordany.com honlapról. A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolalátogatási igazolás; 
jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdıj́, segély, 2018. évi adóbevallás); tanulmányi eredményről 
szóló igazolás.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 20. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́-
vány Kuratóriuma cıḿére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borıt́ékban kell benyújtani. A borıt́ékon 
kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”

Már	benyújtható	a	„Pályázat	tanulói	támogatásra	2019.”

Pszichiátriai	szereket	szed	viselkedési	problémákra?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési ren-
dellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse az A� llampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapıt́ványt. Az alapıt́ványtól ingyenes tá-
jékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cıḿ: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: +36 1/342-6355, +36 
70/330-5384 E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.embe 
rijogok.hu. Bátran keresse fel akkor is őket, ha O� n vagy sze-
rette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során. Ne 
hagyja annyiban! Közösen tegyenek valamit, hogy mások-
kal ugyanez már ne történhessen meg! Ne feledjék minden 
információt bizalmasan kezelnek!

Sérelmek	a	pszichiátrián?
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Mindenszentek	ünnepe	és	Halottak	napja
November 1-én, pénteken Mindenszentek ünnepén 14 órakor lesz a temetőlátogatás és a hagyományok szerint a 
sıŕszentelés. Aki hozzátartozójának sıŕját szeretné megszenteltetni, kérjük, jelezze a sekrestyében. 16 órakor 
kezdődik a szentmise a templomban, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent István téren a II. világháborúban 
elesett bordányi áldozatok emlékére állıt́ott emlékműnél.
November 2-án, szombaton Halottak napja. 17 órakor lesz szentmise az összes elhunytért.

Tíz	éves	a	bordányi	Karitász	Csoport
November 23-án, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor Szent Erzsébet ünnepéhez 
kapcsolódva az Erzsébet-kenyerek megáldására. A  szentmisén imádkozunk a Karitász csoport tagjaiért, az 
általuk segıt́ettekért, valamint azok családtagjaiért, és mindenkiért, aki a karitászt, vagyis a szeretetből faka-
dó cselekedet kötelességének érzi. A szentmisén hálát adunk a Karitász Csoport 10 éves fennállásáért, vala-
mint betekintést nyerhetünk az alakulása óta végzett tevékenységébe.

Jubiláló	házasok	ünnepi	szentmiséje
November 24-én, a 9:30-kor kezdődő hálaadó szentmisére hıv́juk és várjuk a há-
zasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokat és családtagjaikat is, akik 5, 
10, .., 40, 45, 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget. A hálaadás, köszönet 
Isten felé, hogy együtt megérhették ezt a napot, mely megpecsételi a hosszú 
évek hűségét, szeretetét és kitartását. Azok a házaspárok, akik nem a bordányi 
templomban kötöttek házasságot, és szeretnének névre szóló meghıv́ást kapni, 
kérjük jelezzék a sekrestyében. 

Téli	miserend
Október 1-től a téli 
miserend szerint a 

péntek és szombat esti 
szentmisék 17.00 

órakor kezdődnek. A 
vasárnap reggeli 

szentmisék kezdete 
továbbra is 9.30.
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A Faluház és Könyvtár több digitális eszközhasználatot fejlesztő tanfolyam megvalósıt́ását tervezi 2019-ben is.
A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” program keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk 

Digitális	szakadék	csökkentése	képzések	indulnak

A bordányi Karitász Csoport tagjai szeptember 11-én szilvalekvárt főztek. Tapasztalatcsere és kapcsolatte-
remtés céljából meghıv́ták az üllési karitászcsoport tagjait is. Reggel nyolc órakor jó hangulatban kezdődött a 
munka. A szilvaválogatás, mosás, magozás és főzés munkafolyamataiban segıt́ettek a helybéli ügyeskezű 
háziasszonyok is. A szorgos munka eredményeként 120kg szilvából négy üstben este fél hétre elkészült a jó-
ıźű hozzáadott cukor nélküli lekvár. 
Előző évben a Csoport a megnövekedett lekvár irán-
ti igényt nem tudta kiszolgálni, ezért úgy döntöt-
tek, hogy szeptember 25-én ismételten lekvárt főz-
nek, ezúttal 100kg szilvából. Ismételten többen se-
gıt́ettek az előkészıt́ésben, még Szegedről is jöttek 
ismerkedni a szilvalekvárfőzés rejtelmeivel.
Ezen a napon is érkeztek vendégek. Az óvodások 
két csoportja volt kıv́áncsi, hogyan lesz a szilvából 
kenyérre kenhető �inomság. Igazán szıv́melengető 
volt a generációk találkozása. A gyerekek sorban 
álltak, hogy a nagy főzőkanalakat kipróbálhassák 
a nénik felügyeletével. Búcsúzásként kölcsönösen 
megajándékozták egymást. A csoport tagjai lekváros ki�livel kıńálták meg a gyerekeket, ők pedig virággal és 
énekkel köszönték meg a lehetőséget.
Ez a két alkalom igazi összefogás eredménye, sokan hozzájárultak ahhoz, hogy közel 450 üveg lekvár elké-
szüljön. Köszönet Ráczné Szűcs Zsuzsannának és párjának, Kántor Balázsnak, Juhász Lászónak és családjá-
nak (Domaszék), Juhász Péternek és családjának, Joó Kálmánnak és családjának, valamint Lajkó Andrásnak 
és családjának, akik felajánlották a szilvát. Köszönet Ráczné Tanács Arankának és Veres Gáborné Margit-
kának is, akik üvegtetővel segıt́ettek. Sokan befőttesüveget ajánlottak fel. Köszönet az üllési Karitász Csoport 
tagjainak és a helyi háziasszonyoknak, akik önzetlen munkájukkal támogatták a csoportot célja elérésében. 
A kifőzött lekvár adománygyűjtés céljából készült, az adományokat élelmiszercsomag, tüzelő vásárlás, beis-
kolázási támogatás és egyéb támogatásra használja fel a csoport.	 	 						A	bordányi	Karitász	Csoport	tagjai

Elkészült	a	Karitász	jótékonysági	szilvalekvárja



Megválasztott	képviselők: Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi, Dr. Juhász Anikó, Kálmán Lénárd, 
Frankné Varga Katalin, Fodor Csaba.
A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatokat összesıt́ ő szavazóköri jegyzőkönyvek a Területi Választási 
Iroda részére átadásra kerültek, a szavazás eredményét a Területi Választási Bizottság állapıt́ja meg.
                      	Dr.	Fodor	Ákos	/	jegyző

10| Bordányi Napló           

külsős képző cég közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hétvégi tan-
folyamok két egymást követő hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 év közötti személyek 
vehetnek részt, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézmény-
nyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy időben 
hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. A 
résztvevők elsajátıt́hatják az okoseszköz (tablet) használatát, a képzés el-
végzéséről tanúsıt́ványt kapnak, illetve a képzés során használt tabletet a 
tanfolyam végeztével saját használatra megkapják. A következő képzés 
2*3 napos hétvégi tanfolyam lesz, amely 2019. november 15-17-ig, vala-
mint 22-24-ig kerül megtartásra. Amennyiben érdeklődik a képzések iránt 
kérjük keresse bizalommal Farkas-Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort személyesen a Faluház információs pult-
jánál vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es számon.

A	2019.	évi	önkormányzati	választás	eredményei
A Bordányi Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoz-
tatom a település lakosságát, hogy az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános vá-
lasztása 2019. október 13. napján eredményesen lezaj-
lott. A Helyi Választási Bizottság a szavazatok összesıt́ é-
sét követően a szavazás napján megállapıt́otta, és kihir-
dette a választás eredményét.
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A szegedi  utazási iroda őszi és adventi ajánlataMID TRAVEL

Jelentkezés és további információ:  Mihály Péter    +36 20/431 2094 
 Szeged Délceg utca 11.   info@midtravel.hu    www.midtravel.hu 

MID TRAVEL : KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

November	1-től	

november	30-ig	lesz	

lehetőség	az	
MKR	elektronikus	

kérelembenyújtó	

felületén	a	2019.	évi	

kárenyhítő	juttatás	

igénylésére,	amelynek	

benyújtásában	a	

falugazdász	segítséget	

nyújt	az	ügyfelek	részére.
Bővebb	információ	a
www.bordany.com-on
és	a	falugazdásznál
nyitvatartási	időben.

2019. november 11-én Bordányba látogat Varró Dániel József Attila-
dıj́as költő, aki a kicsiknek és a felnőtteknek is tart előadást. 14 órá-
tól az A� dám Jenő A� ltalános Iskola 1. és 2. osztályos tanulóinak tart 
egy rendhagyó irodalomórát, majd 16:30-tól egy ıŕó-olvasó talál-
kozó lesz a Faluház Rendezvénytermében. Mindenkit szeretettel 
várunk! A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú, 
U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész éle-
ten át tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósul meg. A ren-
dezvényen való részvétel ingyenes!

Író-olvasó	találkozó	Varró	Dániellel

Nőgyógyászati	vizsgálat,	rákszűrés	ULTRAHANG
vizsgálattal
A Bordányi Védőnői Szolgálat és Dr. Kajtár István 2019. november 
14-én (csütörtök) és 2019. november 26-án (kedd) 14-18 óra kö-
zött 4000 Ft ellenében nőgyógyászati vizsgálatot és rákszűrést (ult-
rahang vizsgálattal) tart. 
Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és hurok levételt, 
felhelyezést, gyógyszerıŕ atást is végez és bármilyen nőgyógyászati 
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha még nem telt le az egy 
év az előző rákszűréstől számıt́va és panasza van, az sem akadály. 
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyez-
tetés és bejelentkezés a Védőnői Szolgálatnál személyesen vagy telefonon a +36 62/288-678, Juditnál a +36 
30/3381-647-es vagy E� vinél a +36 30/1979-135 -ös számokon. A be�izetéskor megcıḿzett, felbélyegzett bo-
rıt́ékot hozzanak magukkal, hogy az eredményt postázni tudjuk. 

Szemétszállítási
ügyfélszolgálat
E� rtesıt́jük a tisztelt lakosságot, hogy tár-
saságunk a havonta egyszer tartandó 
ügyfélszolgálatot 2019. október 31. nap 
helyett 2019. november 7-én csütörtö-
kön tudja biztosıt́ani az O� nök számára.
																									FBH-NP	NONPROFIT	KFT.

Az afrikai sertéspestis járványhelyzet változása miatt, október 16-án a Csongrád Megyei NE� BIH arról tájé-
koztatta a megyei szerveket, hogy az Agrárminisztérium határozata alapján, magas kockázatú terület lett 
Csongrád megye északi része: Csongrád közigazgatási területe (Bokros), Szentes közigazgatási területe 
(Belső-Ecser, Kajánújfalu, Magyartés), Eperjes, Nagytőke. Mıǵ közepes kockázatú területű lett Csongrád me-
gye fenti északi részén kıv́ül az egész megye területe, természetesen beleértve Vásárhely és vonzáskörzetét. 
A laikusok számára érdemes megjegyezni, hogy semmilyen kockázatot nem jelent az ember egészségére. 
Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy maga a vıŕus rendkıv́ül ellenálló, és az ember a helyváltoztatásá-
val, utazásával terjesztheti tovább. Bővebben a www.bordany.com-on.

A	Sertéspestis	felütötte	fejét	Csongrád	megyében



Mindenszentekre
krizantémrendelést felveszek.
Érdeklődni: Csonka Józsefné

6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

Belém	nyilall	ezer	fájdalom
Óh,	teremtő	Isten!
Tört	örömeim	hullnak	eléd:
minden	fájó	kincsem.

Ha	ellobban	szemem	világa:
én	könnyemben	látlak,
fáradt	aggyal	gondolataim
csak	Tehozzád	szállnak.

Karok	nélkül	is	megölellek,
süketen	is	hallak;
száj	nélkül	imádva	imádlak:
soha	el	nem	hagylak.

Lelkem		lelkedbe	olvad,	s	
véred
véremben	kavarog;
ereimben	a	piros	remény
ver:	élni	akarok.

Álomban	élni	úgy	elégni
száz	évesen	csendben...
Elmúlásom	vagy	üdvösségem:
virraszt	szent	kezedben.

Tarts	meg	Uram	ős-
tisztaságban
ezer	tüzes	fénnyel,
s	ha	gyilkos	lázban	elporladok
ragadj	meg,	s	vigyél	el.

Bordány,	2019.	július	24.

Zádori A� goston
Fohász

AKCIÓ
Nyugdíjmegtakarítási számla 20% 

adójóváírással a GENERALI 
BIZTOSÍTÓnál!

***

Teljeskörű pénzügyi tanácsadás és 
biztosítások kötése, ügyintézése.
- Megtakarítási számla nyitása

- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások 
kiadása stb.

- Hitelek, Személyi kölcsön, számlanyitás 
stb.

***

Ne feledje!! 2020.01.01. évfordulós 
szerződések felmondási határideje 2019.11.01.

Ingyenes árajánlatért hívjon bizalommal!

***

Várom szeretettel minden meglévő és 
leendő ügyfeleimet!

G
E
N
E
R
A
L
I

B
I
Z 
T
O
S
Í
T
Ó

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
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" Akit   párodul   melléd  rendelt  az  ég,

Becsüld  meg, szorítsd  meg  kezét,

És  ha  minden  álmod  valósággá  válik,

Akkor  se  feledd  el,  Légy  hű  mindhalálig" 

Szeretettel köszöntik Madách Imre 

idézetével Tóth Mihályt és feleségét 

Tóth Mihálynét, leánykori nevén 

Lázár Matildot fiai, menyei, unokái 50. 

házassági éfordulójuk alkalmából! 

Nagyon jó egészséget és további 

szép, boldog éveket kívánunk nektek!

Szeptember	és	október	havi
demográfia

Születés

Nimród (Kovács Dávid és Tari Barbara); Nimród 
(Dvorácskó Szabolcs és Lajkó Dézi Bianka); Natasa 
(Kása Szabolcs és Kassai Szabina); Lora (Bogyó Péter 
és Varga Fruzsina Krisztina)

Házasságkötés

Péter Richárd és Husi Eszter; Tóth Attila és Szécsi 
Gabriella Ibolya; Csiszár Gergő és Gonda Adrienn; 
Kovács Róbert és Belecz Angéla Rózsa; Makra Gábor és 
Bilinecz Anita Piroska; Illés Gábor és Palacskó Julianna; 
Szalai Péter és Molnár Beáta; Kadvány Szabolcs és 
Juhász Judit; Szebellédi Imre és Molnár Adrienn

„Öregedjünk	meg	együtt,
A	sors	bármit	is	rendel.
Így	állunk	elébe	mi,	Ketten,
egy	szerelemmel.”

„Hosszú	csőrű	gólyamadár
cipelt	egy	kis	csomagot.
A	mai	napon	megérkezett,
s	Téged	nekünk	itt	hagyott.”

Halálozás
„Ne	emlékezz	rám	búsan	rokon,	barát,
add	meg	a	könnyet,	de	élj	és	szeress	tovább.”

Tari Mihályné (1919.)

2019. november 13-án, szerdán 16 órai kezdettel a Falu-
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy próza-
részletét. Várunk szeretettel minden kedves bordá-
nyit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze 
tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Könyvtári	felolvasóest

Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
november	12.;	november	26.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
november	5.;	november	19.
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

13°C
3°C

15°C
4°C

13°C
0°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

15°C
4°C

20°C
6°C

14°C
4°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

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. november 19. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. november 29. (péntek).  
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Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

17°C
5°C

Elvétve	felhős

Elvétve	felhősElvétve	zápor

Újabb	eszközökkel	bővült	a	biip	repertoárja
Az elmúlt egy-másfél évben folyamatosan számoltunk be arról, hogy a Bordányi I�júsági Információs Pontba 
új eszközöket szerez be a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat, illetve a Kulturális és Szabadidős Egyesület. 
Először egy UHD tv-vel kezdtünk, ezt követte a papıŕ- és fémhulladék gyűjtő akció bevételéből vásárolt kana-
pé, majd hangprojektor. Idén januárban nagyszabású 
átalakulásról és átrendezésről számolhattunk be; a 
régi, kopott szőnyeget leburkoltuk laminált padlóval, 
illetve egy tisztasági festésre is sor került.
Múlthéten a Kusza egy határon átnyúló projektjének 
köszönhetően nyolc új laptop és egy multifunkciós 
nyomtató került beszerzésre. Aki már tizenévvel ezelőtt 
is járt a biip-be vagy még régebben a Teleházba, az 
emlékezhet rá, hogy irodai szolgáltatásokat is nyúj-
tott a közösségi tér. Akinek szüksége volt rá, nyomtat-
hatott, szkennelhetett vagy fénymásolhatott, illetve a 
számıt́ógépeket munkára is használhatta. Most erre 
újra lesz lehetőség, ugyanis a Konica Minolta nyomta-
tó, amit beszereztünk alkalmas nagymennyiségű- és A3 méretű nyomtatásra is. A szolgáltatások elérhetősé-
géről a helyi- és közösségi médiában fogunk beszámolni.
Szintén nagy öröm, hogy nyáron újranyithatott a biip a lakosság felé. A KuszaFlotta tagjai érzékelhették ezt 
leginkább, mert a telefonszámlákat újra van lehetőség be�izetni a biip nyitvatartási idejében készpénzben és 
bankkártyával egyaránt.
E� rdemes �igyelni a �iatalok közösségi oldalait a Facebook-on és Instagramon is, mert azonnal felkerülnek az 
újdonságok és hıŕek a helyi i�júsági életről!

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős
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November	30-án	újra	BSK	Sportbál
Már	megvásárolhatóak	a	jegyek	a	Faluházban	és	az	Étteremben	

A Bordány Sportkör tagjai, tá-
mogatói és szurkolói az elmúlt 
évekhez hasonlóan ismét 
sportbálon vehetnek részt. 
November	 30-án	 (szomba-
ton)	 a	 Sportcsarnokban 
megrendezendő eseményre 
várnak minden családot, ba-
ráti társaságot, akik szeretné-
nek egy bőséges, finom vacso-
rát elfogyasztani, táncolná-

nak, buliznának egyet, vagy akár csak egy jót beszélgetnének ismerő-
seikkel. A	kedvezményes	felnőtt	belépőjegy	ára	november	18-ig	
4.900	Ft, amely tartalmazza a welcome	drink-et, a korlátlan	svédasz-
talos	 vacsorát (sertés	 raguleves	 gazdagon,	 mini	 töltött	 káposzta,	
csirkemell	 orly	 bundában,	 sajttal	 töltött	 borda	 rántva,	 nagyi	 borda	
baconba	göngyölve,	sült	csülök	almás	párolt	káposztával,	rántott	gomba,	
rántott	 sajt,	 burgonyapüré,	 rizi-bizi,	 párolt	 zöldségek,	 tartármártás,	
majonézes	kukoricasaláta,	káposztasaláta), a süteményt és a frissítő 
gyümölcsök árát is. 10	 év	 alatti	 gyerekek	 részére	 a	 belépő	 díja	
szintén	november	18-ig	2.900	Ft, támogatójegy 1000 Ft-os áron lesz 
vásárolható. November 19. és 25. között is lesz még lehetőség jegyvá-
sárlásra, ám ebben az időszakban már a felnőtt belépőjegy 6.500 Ft-ba, 
míg a tíz év alatti gyermekjegy 4.000 Ft-ba fog kerülni, így érdemes lesz 
időben beszerezni a tiketteket. A sportbál bevételét az elmúlt évekhez 
hasonlóan a bordányi utánpótlás sportolók támogatására és az egye-
sület működésére fordítják a szervezők. A	 zenekar ismét a Gera	
Fivérek együttes lesz, de természetesen számos meglepetéssel is 
készülnek még a szervezők, így DJ	Larsen is készül egy diszkós blokkal 
éjfél után. Az idei évben sem maradhatunk sztárvendég nélkül, hiszen a 
sokak által kedvelt, a számtalan népszerű slágert is készítő KIS	GRÓFO 
is fellép az est folyamán, aki több, mint fél órás produkcióval készül 
erre az alkalomra! A bál vendéglátásáról ezúttal is a bordányi Vadgesz-
tenye Étterem gondoskodik majd. Jegyek már vásárolhatóak az Étte-
remben és a Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával, 
barátaival!

Meccsnaptár	
2019.	november

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2019. november 2. (szombat), 13.30
Szegedi	VSE	-	Foliaplast-Bordány	SK
2019. november 10. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma	ESK
2019. november 17. (vasárnap), 13.00

Foliaplast-Bordány	-	HFC

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2019. november 3. (vasárnap), 13.30
Szeged	Pázsit	-	Foliaplast-Bordány	II

2019. november 9. (szombat), 13.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Ruzsa	KSE

2019.  november 17. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Kiszombor

Megyei	U19	-	A	csoport
2019. november 2. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	DAFC	Szeged
2019. november 9. (szombat), 13.30
FK	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

2019. november 16. (szombat), 13.00
UTC	-	Foliaplast-Bordány

2019. november 23. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	Csongrád

Megyei		U17	-	A	csoport
2019. november 3. (vasárnap), 14.00
Foliaplast-Bordány	-	Csongrád	TSE

Megyei		U14	-	I.	osztály
2019.  november 1. (péntek), 13.30
DAFC	Szeged	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	U19
2019.  november 2. (szombat), 10.00
Mocorgó	UFC	-	Foliaplast-Bordány

2019.  november 10. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Szilády	RFC

2019.  november 16. (szombat), 10.00
Békéscsaba	-	Foliaplast-Bordány

	

Mazeti	kapuskesztyűben	hálóőreink
Új,	kapusfelszereléseket	adó	támogatóval	bővültünk			

Szerencsére minden hónapban 
egy-egy pozitív hírről tudunk 
beszámolni a Bordányi Napló 
olvasóinak, ez alól az október 
vége sem kivétel. Új, a kapusfel-
szerelésekkel foglalkozó Mazeti 
adja ezentúl egyesületünknek 
ezeket a sportfelszereléseket!
Első lépésben már el is készül-
tek a névre szóló és az egyesület 

logóját is tartalmazó kesztyűk, így már hálóőreink is egyedi felsze-
relésben védhetnek. Köszönjük!!! 	#hajrábordány	#egycsapatvagyunk
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