TANULÁSTECHNIKA CSOPORT
BORDÁNYBAN

középiskolások részére
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

Bővülő szolgáltatások a

CSAKPont-

b
a
n

Ingyenes Jogi valamint Munkaügyi és HR
tanácsadás szerdánként 15.00-17.00 óráig,
Pszichológiai tanácsadás csütörtökönként 10.0012.00 óráig vehető igénybe. Bejelentkezés
szükséges! Részletek a Faluházban és a (+36 62)
588-516-os telefonszámon!

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

XXIX. évfolyam 10. szám | 2019. október

Bordányi Napló

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

Fotó: Gyuris Sándor

Örömteli mulatozás időszaka

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.
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Lezajlott a ciklus utolsó képviselő-testületi ülése
Októ ber 3-á n tartotta a 2014-ben megvá lasztott bordá nyi ké pviselő -testü let utolsó ü lé sé t ebben a vá lasztá si
ciklusban. A Faluhá z dıśztermé ben megtartott ü lé sen kilenc napirendi pontot tá rgyaltak.
Első ké nt a polgá rmester szá molt be a ké t ké pviselő -testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l. Tá jé koztatá st adott a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, valamint az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l.
A má sodik napirendi pontban az Onkormá nyzat kö ltsé gveté sé nek mó dosıt́á sá ró l dö ntö ttek. A mó dosıt́á sra a
normatıv́a vá ltozá sok é s a korá bbi testü leti dö nté sek á tvezeté se miatt volt szü ksé g, de beé pıt́é sre kerü ltek az
idő kö zben megnyert pá lyá zatok is.
Ezt kö vető en a szociá lis alapellá tá sok helyi szabá lyozá sá ró l szó ló rendelet mó dosıt́á sá ra kerü lt
sor. A rendeletben tö bbek kö zö tt szabá lyoztá k a
helyi tü zelő tá mogatá s folyó sıt́á sá nak felté teleit.
A polgá rmester szociá lis cé lú tű zifa- vagy szé n
tá mogatá st á llapıt́hat meg annak a rá szoruló ké relmező nek, akinek az egy fő re szá mıt́ott havi jö vedelme nem haladja meg az ö regsé gi nyugdıj́
mindenkori legkisebb ö sszegé nek kettő szá z szá zalé ká t, egyedü l é lő eseté n pedig a kettő szá zö tven szá zalé ká t.
A negyedik é s ö tö dik napirendi pontokban az
ö nkormá nyzat kö zremű kö dé sé vel mű kö dő tá rsulá sok tevé kenysé gé rő l, valamint a telepü lé sen kö zszolgá ltatá st nyú jtó egyes szolgá ltató k tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló kat vitattá k meg, illetve fogadtá k el.
A hatodik napirendi pontban a Nemzeti Fö ldü gyi Kö zponttal megkö tendő megá llapodá s jó vá hagyá sá ró l dö ntö ttek. Az ö nkormá nyzat a korá bbi é vekhez hasonló an tö bb fö ldterü letet bé rel az á llamtó l, ebben a megá llapodá sban a 0106/55 helyrajzi szá mú , ré t mű velé si á gú é s a 0144/19. helyrajzi szá mú sző lő mű velé si á gú fö ldré szletek tekinteté ben á llapodtak meg.
Amıǵ a hetedik napirendi pontban a ké pviselő -testü let bizottsá gainak a 2014-2019 é v kö zö tti tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló it fogadtá k el, addig a nyolcadik napirendi pontban az ö nkormá nyzat 2014 é v illetve 2019
é v kö zö tti idő szaká nak, ciklusá nak é rté kelé sé t tá rgyaltá k, illetve fogadtá k el. Az egyé b napirendi pontban
dö nté s szü letett tö bbek kö zö tt a beé rkezett já rdaé pıt́é si pá lyá zatok tá mogatá sá ró l, a keré kpá rú t Bordá nyUllé s kö zö tti szakaszá nak felú jıt́á sá ró l, az Alkotmá ny té r é s a Park té r fö ldes ú tjainak ú talappal való ellá tá sá ró l, é s ké t LEADER pá lyá zat benyú jtá sá ró l is.
Taná cs Gá bor a testü leti ü lé sen megkö szö nte minden ké pviselő nek, bizottsá gi tagoknak, é s a jegyző kö nyvvezető knek is az ö té ves munká já t, majd a testü leti ü lé st é s a 2014-2019-es ö nkormá nyzati ciklust is bezá rta.
Az ú j ké pviselő -testü let majd a vá lasztá sokat kö vető 15 napon belü l alakul meg, ezt kö vető en fogadja el munkarendjé t is. Errő l termé szetesen mi is tá jé koztatjuk majd olvasó inkat!

Megújulhatnak az óvoda és bölcsőde régi öltözői is
Orö mmel szá molhatunk be arró l, hogy kö zsé gü nk kö zel 20 millió forint tá mogatá st nyert a Belü gyminiszté rium az Onkormá nyzati feladatellá tá st szolgá ló fejleszté sek tá mogatá sra kiıŕt pá lyá zatá n. A má jus vé gé n benyú jtott pá lyá zaton vissza nem té rıt́endő kö ltsé gveté si
tá mogatá st lehetett igé nyelni, amelyhez kicsivel tö bb,
mint egymillió forint ö nerő t vá llalt az ö nkormá nyzat.
A projekt kereté ben az ó voda ré gi né gy ö ltö ző jé t é s a
hozzá kapcsoló dó vizesblokkokat ú jıt́já k fel teljesen.
Kicseré lé sre kerü l az aljzat, a fű té skorszerű sıt́é st kö vető en ez a terü let is rá kapcsoló dik majd az é pü let padló fű té sé re. A vá rható an a nyá ri szü net alatt zajló felú jıt́á s
sorá n ú j burkolatok, nyıĺá szá ró k é s szerelvé nyek kerü lnek majd beé pıt́é sre az ú j ó voda legré gebbi é pü letszá rnyá ban. Ezzel a fejleszté ssel má r teljesen megú jul a
bordá nyi ó voda belseje, é s minden bizonnyal a té rsé g legszebb ó vodá ja lesz.
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Már az összes önkormányzati intézményre napelem
került, felkészülnek a bérlakások
Az ö nkormá nyzat kiemelt feladatá nak tekinti a telepü lé s ö koló giai lá bnyomá nak csö kkenté sé t, ezen belü l az
energiatakaré kossá gra, az ö nkormá nyzati inté zmé nyek szigetelé sé re, illetve napelemekkel való ellá tá sá ra
helyezté k a hangsú lyt. Bü szké n mondhatjuk el, hogy az idé n
má r minden inté zmé nyü nk tetejé re napelemek kerü ltek, é s a
legré gebbi é pü letek homlokzati hő szigetelé se is befejező dö tt.
Az iskolá ban é s a polgá rmesteri hivatalban a fű té skorszerű sıt́é s is lezajlott, nyıĺá szá ró cseré kre, illetve ú j energiatakaré kos kazá nok beszerelé sé re kerü lt sor. Ugyancsak kazá ncsere
tö rté nt a Szé chenyi utcai bé rlaká sokban is, korá bban pedig a
nyıĺá szá ró k cseré je való sult meg ugyanitt.
A kö vetkező ciklus feladata mind a nyugdıj́as-, mind az i jú sá gi bé rlaká sok napelemmel való felszerelé se. Mıǵ a Park té ri laká sokban ez ö nerő bő l való sul meg, addig a tö bbi laká s eseté ben pá lyá zati forrá s segı́tsé gé vel szeretné k elvé gezni a
fejleszté st. A Magyar Kormá ny a kö vetkező Euró pai Unió s fejleszté si ciklusban kiemelten szeretné tá mogatni a lakó há zak napelemes fejleszté sé t, termé szetesen a lehető sé gekhez mé rten ezt is szeretné majd tá mogatni az ö nkormá nyzat.

Pulitzer-díjas Schäﬀer Erzsébet a könyvtárban
Októ ber 16-á n a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge volt
Schä ﬀer Erzsé bet Pulitzer-dıj́as ú jsá gıŕó nő , ıŕó nő . Ezt a fantasztikus, szıv́et gyö nyö rkö dtető elő adá st nemré giben elhunyt
kollé gá já nak, Vekerdy Tamá s pszicholó gusnak ajá nlotta. Az
est sorá n az ıŕó nő szebbné l szebb tö rté neteket mesé lt a csalá djá ró l, gyermekkorá ró l, Temesvá rró l. Kiemelte, hogy milyen
fontos visszaemlé kezni a ré gi idő kre, ismerni a csalá di
hagyomá nyokat, szoká sokat. Figyelni kell é s meghallgatni az
idő sebbek mesé lé sé re, emlé kezé sé re. Az elő adá s utá n lehető sé g volt kö nyvvá sá rlá sra é s dediká lá sra is. Kö szö njü k ezt a
gyö nyö rű elő adá st Schä ﬀer Erzsé betnek. A rendezvé ny 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 sult meg.

Energiaitalok, okostelefonok - mindennapi függőségek
nyomában a gyerekekkel
Szeptember vé gé n iskolá nk 6., 7., é s 8. osztá lyos diá kjai
prevenció s programon vehettek ré szt. A Tú lparton Alapıt́vá ny munkatá rsai a diá kokkal eltö ltö tt idő ben felté rké pezté k azt, hogy milyen drogok haszná lata jellemző
manapsá g - az egé szen hé tkö znapi ká ros szenvedé lyektő l kezdve, mint a dohá nyzá s é s alkoholfogyasztá s. Fontos té má ja volt mé g a programnak a korosztá lyt jelentő sen é rintő tú lzott koﬀein bevitel, amely energiaitalok formá já ban tö rté nik. Szó esett mé g arró l is, hogy a fenti szerektő l hogyan é s mié rt lehetnek az emberek fü ggő k, illetve, hogy mik azok a tová bbi viselkedé ses fü ggő sé gek,
amelyek gondot okozhatnak az ember é leté ben. Ilyenek az okoské szü lé kek tú lzott haszná lata, a kö zö ssé gi oldalak vagy az online- é s videó já té kok. Tavasszal folytató dik a program, melynek megvaló sulá sá t az Onkormá nyzat pá lyá zati forrá sa teszi lehető vé .
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Sérült gyerekeket szállítanának az új kisbusszal
Az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont munká já t segıt́hetné egy kilenc szemé lyes kisbusz beszerzé se. Ré gó ta gondot jelent ugyanis a kö zpont munkatá rsainak, hogy naponta szá llıt́anak sé rü lt gyerekeket a
kü lö nbö ző vizsgá latokra, fejleszté sekre illetve a kü lö nbö ző ellá tó inté zmé nyekbe, azonban ezt a feladatot
má r tö bb é ve az inté zmé ny Peugeotjá val oldjá k meg, amely a magas gyermeklé tszá m miatt má r nem kivitelezhető . Az ö reg gé pkocsival naponta tö bbet is kell fordulni, é s bizonyos esetekben a mozgá sá ban korlá tozott
gyermek az autó ba való beü lteté se is gondot jelent.
Az inté zmé ny tö bbszö r nyú jtott be pá lyá zatot, azonban
ezek a ké relmek nem kaptak kellő tá mogatá st. Mint arró l
korá bban má r beszá moltunk, a ké pviselő -testü let legutó bbi ü lé sé n dö ntö tt arró l, hogy a Magyar Falu program kereté ben pá lyá zik egy kisbusz beszerzé sé re, azonban idő kö zben kiderü lt, hogy nyertes pá lyá zat eseté n a tanyagondnoki szolgá latnak vá sá rolt busszal nem tudnak majd a tá mogató szolgá lat á ltal ellá tott gyerekeket szá llıt́ani, mert annak nem lesz biztosıt́va a mű kö dé shez é s fenntartá shoz
szü ksé ges normatıv́a.
A Tá mogató szolgá lat a fogyaté kkal é lő szemé lyeknek szemé lyi segıt́é s nyú jtá sá ra jö tt lé tre bordá nyi kö zponttal. A szakmai feladatot tö bb telepü lé ssel ö sszefogva vé gzi a bordá nyi szociá lis kö zpont: sokszor Ullé srő l, Forrá skú tró l é s Zsombó ró l is szá llıt́anak sé rü lt gyereket a
laká son kıv́ü li kö zszolgá ltatá sok elé ré se é rdeké ben.
Mivel a pá lyá zatot nem é rdemes ıǵy benyú jtani az ö nkormá nyzat má s együ ttmű kö dé si lehető sé get keres annak é rdeké ben, hogy a vá llalt feladatot a tová bbiakban is biztonsá gosan, gazdasá gosan tudja ellá tni. Ugy tudjuk, hogy má r megvan a megoldá s, azonban csak a szerző dé sek alá ıŕá sa utá n kapunk bő vebb tá jé koztatá st.

Ünnepséggel köszöntötte településünk a szépkorúakat
2019. októ ber 8-á n kerü lt megrendezé sre az Idő sek Vilá gnapja alkalmá bó l a bordá nyi szé pkorú ak kö szö nté se a Faluhá zban. A rendezvé nyt hagyomá nyosan Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata szervezte meg.
A polgá rmesteri kö szö ntő utá n a kö zé pső csoportos ó vodá sok é s az á ltalá nos iskola tanuló i szıv́et melengető
mű sorral ajá ndé koztá k meg a jelenlé vő ket. A dé lutá n bará ti beszé lgeté ssel egybekö tö tt vendé glá tá ssal zá rult.
Az esemé nyen az alá bbi tö rté net hangzott el: „Egyszer egy ember álmodott, hogy a homokban jár, Isten mellett. Előre lépve azt látta, hogy háta mögött dupla nyomokat hagy. Az egyik az Istené volt, a másik pedig a sajátja. 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 lábnyomot 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 megkérdezte felőle az Urat: Te azt ígérted, hogy mindennap velem maradsz! De most, ahogy visszatekintek életemre, a legnehezebb időszakokban
csak egy pár lábnyomot látok. Miért nem tartottad meg ígéretedet? Nem tudom megérteni, miért van az, hogy amikor a legnagyobb
szükségem lett volna Rád, éppen akkor hagytál 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 ismerő sek ezek a nehé z ké rdé sek: Mié rt a sok nehé zsé g
é letü nkben? Idő nké nt mié rt nehé z az idő s korban meglá tni az ö rö met é s a szé pet? Es a tö rté netben benne
van az egyszerű vá lasz: Igaz, hogy nehé z, de az ú ton nem já rnak egyedü l. Mert van Valaki, aki velü nk együ tt
já r é letü nk ú tjain. Mindig. Ezekkel a gondolatokkal kö szö ntö m az ö nkormá nyzat é s a helyi inté zmé nyek nevé ben bordá nyi idő seinket.
Farkasné Lippai Ágota / intézményvezető
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Sok őszi programban vett részt a nyugdíjas klub
A nyá ri szü net utá n nagy lendü lettel indult a nyugdıj́as klubban is az é let, hiszen a szeptember is sok programot hozott é s az októ ber is mozgalmasra sikeredett. Ré szt vettü nk a fő ző -fesztivá lon, sokan ott voltunk a
soproni fesztivá lon, illetve má s klubok rendezvé nyein. Kö zö sen ü nnepeltü k az Idő sek Napjá t, tö bb kö zö ssé gben is. Kö szö net a szervező knek, hogy ezek a talá lkozá sok nem egy napró l szó lnak é s má r nagyobb kö zö ssé gek is jelen vannak. Az ő szi esemé nyeink legfontosabb hagyomá nyos rendezvé nye, a "Bará tsá g - napja", melyet 2019. októ ber 23-á n rendeztü nk meg a Faluhá zban. Ez a talá lkozó 2002. jú nius 8-a ó ta mű kö dik, é vente ké t alkalommal. Nyá r elejé n, amikor
nagyon meleg van Orgová nyban é s októ ber 23-á n
pedig Bordá nyban. Soká ig ez a ké t klub lá togatta
meg egymá st é s tartottak nagyon kellemes ö sszejö vetelt, nó tá val, tá nccal é s egy kis vendé glá tá ssal
együ tt. Mostanra mindké t helyszın
́ en má r bő vü lt
a jelenlé vő k kö re, de ez mé g kedvesebbé é s szın
́ esebbé tette a kapcsolatunkat. Mostani vendé geink
voltak az orgová nyiak, a rö szkeiek, a dorozsmaiak é s mé g né há ny má s szá munkra kedves szemé ly. A nap folyamá n egy kis mű sor kö szö ntö tte a
ré sztvevő ket, majd a kö zö s napi programot a beszé lgeté s, a viccelő dé s, a kö zö s ebé d elfogyasztá sa é s az azt
kö vető tá nccal tettü k mé g é lvezetesebbé . Nem maradhatott el a tombola sem, ahol sok meglepeté s ajá ndé k
kerü lt kiosztá sra. A zené t Ková cs Gá bor prezentá lta.
Kö szö njü k a tá mogató inknak é s segıt́ő inknek a rendezvé nyeink sikeressé gé t. Nagyon há lá sak vagyunk a
Faluhá z vezető jé nek Bö rcsö k Rolandnak é s dolgozó inak a kö zvetlen munká juké rt, a Vadgesztenye Etteremnek é s Nagyapá tiné Ká riká nak a inom ebé dé rt é s Gyuris Tibor magá nvá llalkozó nak é ppú gy mint a klub tagjainak Bö rcsö k Antal Zoltá nné nak, Bö rcsö k Istvá nnak, Nó grá di Mihá lyné nak, Soó s Dezső né nek é s a tö bbieknek. Mé gegyszer nagyon szé pen kö szö nö m!
Szalai Antal klubvezető

Focitalálkozón nosztalgiáztak nyugalmazott labdarúgóink

Októ ber 5-é n, szombaton rendeztü k meg má sodszor a Nosztalgia Focitalá lkozó t. Dé lelő tt a focipá lyá n talá lkoztunk, ahol az á ltalunk szponzorá lt U-14-es csapat tartott bemutató mé rkő zé st. Utá na a Faluhá zban folytató dott a program, ahol Kirá ly Antal é s Vass Tibor szaká csaink nagyon inom pö rkö ltjé t volt alkalmunk elfogyasztani. Ebé d utá n elő jö ttek a ré gi sztorik é s felhangzottak a bordá nyi futballista nó tá k is. Kö szö netet mondunk mindenkinek, aki felajá nlá sá val,
szponzorá lá sá val vagy ré szvé telé vel hozzá já rult a
rendezvé ny sikeré hez. Jö vő re Veletek ugyanekkor,
ugyanitt! A szponzorok né vsora: Gyuris Ernő , Rá cz
Gyö rgy, Dudá s Lajos, Vadgesztenye Etterem, Szű cs
Zsuzsa – Ká ntor Balá zs: Romantika Vendé ghá z,
Oszi Tá pbolt, Fodor Já nos, Italdiszkont, Dr. Frá nyó
Ildikó , Botka Istvá n, Rá cz Pé ksé g, CBA – Taná cs
Aranka, Polyá k Gá bor. Kü lö n kö szö net a Bará ti Kö r (Masıŕ Já nos, Lajkó Antal, Lippai Gé za, Lajkó Lá szló )
kiemelt tá mogatá sá é rt, valamint kö szö njü k a Faluhá znak a helyszın
́ biztosıt́á sá t.
Godó Lajos (szervező)

Remek hangulatban telt a báli szezont nyitó Borbál

A Bordá nyé rt Bará ti Kö r szervezé sé ben immá ron hatodik alkalommal kerü lt megrendezé sre 2019. októ ber
12-é n a Bordá nyró l é s a borró l elnevezett jó té konysá gi fesztivá l, amelynek helyszın
́ e ismé t a telepü lé s Sportcsarnoka volt. Ezzel a rendezvé nnyel vette kezdeté t az idei bá li szezon.
Az esemé nyre a korá bbi é vekhez hasonló an né pes szá mban é rkeztek a kö rnyező telepü lé sekrő l is. A fesztivá l jó té konysá gi cé llal szervező dö tt, a helyi kö zö ssé geket, civil szervezeteket é s inté zmé nyeket tá mogatja.
A jó hangulatró l a Bordá nyba szinte má r hazalá togató bé ké scsabai Mediterrá n zenekar é s a meglepeté s
sztá rfellé pő gondoskodott. A vendé glá tá st: a remek halá szlevet a své dasztalt é s Bali23 é tterem biztosıt́otta.
A helyi á ltalá nos iskola 5. b. osztá lyos tanuló i a fekete-fehé r fantá zianevű bé csi keringő t adtá k elő . A produkció nagy sikert aratott. A gyerekek jutalmul pizzá val é s osztá lypé nzzel gazdagodtak. A tombola fő dıj́a felajá nlá sbó l egy elektromos roller volt.
folytatás 6. oldalon
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Kö szö njü k a rendezvé ny tá mogató inak, hogy lehető vé tetté k az esemé ny megvaló sulá sá t! Első sorban Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak, hogy a helyszın
́ t biztosıt́ottá k, é s a Faluhá znak, hogy a kö lcsö nké rt
eszkö zö ket rendelkezé sü nkre bocsá jtottá k. Kö szö njü k Lovai Mihá ly é s a felké szıt́ő pedagó gusok: Dudá sné
Só s Ildikó é s Balogh Ferencné munká já t. A Bará ti Kö r né vé ben kö szö njü k mindenkinek, aki jelenlé té vel megtisztelte a rendezvé nyt! Orö mü nkre szolgá l, hogy ezzel az esemé nnyel gazdagıt́hatjuk telepü lé sü nk é leté t, é s
hogy ily mó don já rulhatunk hozzá telepü lé sü nk fejlő dé sé hez. Talá lkozzunk jö vő re is! Bordányért Baráti Kör

Két héten át tartott az Országos Könyvtári Napok
2019. szeptember 30. é s októ ber 14. kö zö tt zajlottak az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok programjai Bordá nyban.
Idé n a programsorozat té má ja a kö rnyezetvé delem volt. Szeptember 30-á n é s októ ber 1-jé n Bá lintné Gyuris
Agnes tartott egy interaktıv́ bemutató t az ö koló giai lá bnyomró l az á ltalá nos iskola 8. osztá lyos diá kjainak. A
foglalkozá s elejé n a diá kok megtekintettek egy
videó t a té má val kapcsolatban, majd kö zö sen megvitattá k a lá tottakat, elmondtá k elké pzelé seiket. Októ ber 2-á n, szerdá n az iskola 4. osztá lyosai vettek
ré szt egy kö rnyezetvé delemmel kapcsolatos kö nyvtá ri foglalkozá son, ahol plaká tot ké szıt́ettek, puzzlet raktak ki é s csapatonké nt tartottak egy elő adá st a
kö rnyezetvé delemrő l. Csü tö rtö kö n a baba-mama
klubban Zsemberyné Mucs Katalin hordozá si taná csadó tartott bemutató t a mosható pelenká kró l a kö rnyezettudatos gyermeknevelé s jegyé ben. Pé ntek
dé lelő tt Apraja-falvá ra lá togatott Mazsola é s Tá dé , a
ké t terá piá s kutya Erdé lyi Noé mi vezeté sé vel. A gyerekek nagy ö rö mmel é s szeretettel fogadtá k a kutyusokat é s kapcsoló dtak bele a bemutató ba. Pé ntek dé lutá n a rajzpá lyá zat eredmé nyhirdeté se zajlott. Az alsó sok kö zü l 1. helyezé st é rt el Fá biá n Hanna (4.a) é s Hó di Nó ra (4.a) rajza, 2. lett Bó ta Má té (4.b) é s Gyé má nt
Gergő (4.b), a 3. helyezett pedig Petá k Hanna (4.b) é s Szabó Iza (4.b) lett. A felső sö k csoportjá ban mıǵ az első
Komjá ti Tamara Melissza (6.), addig a má sodik Tompa Emıĺia (6.) lett. Gratulá lunk minden ré sztvevő nek.
Szombat dé lutá n Kö nyves Szombatot rendeztü nk a Kö nyvtá rban. Az é rdeklő dő k Kiss Já nos taná r ú rral papıŕvirá gokat ké szıt́hettek, a rendezvé ny ideje alatt a leselejtezett kö nyvekbő l lehetett vá sá rolni. Telepü lé sü nk is
csatlakozott az „Ultess fá t, olvass alatta kö nyvet” orszá gos programhoz, ıǵy októ ber 8-á n, a felolvasó est kereté ben a Faluhá z parkjá ban elü ltettü nk egy csö rgő fá t. A Kö nyvtá ri Napok zá rá saké nt októ ber 14-é n, hé tfő n az
á ltalá nos iskola 1. é s 2. osztá lyos diá kjai vettek ré szt a Ló ca együ ttes zené s kö rnyezetvé delmi elő adá sá n, ahol
megismerkedtek Dió -manó val. Kö szö njü k a Somogyi Ká roly Vá rosi é s Megyei Kö nyvtá r, a Nemzeti Kulturá lis
Alap é s az Informatikai é s Kö nyvtá ri Szö vetsé g tá mogatá sá t!
„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 foglalkozásokon 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 türelmesen kivár a gyermekek és gazdájuk lábai mellett,
hogy a kis iú vagy kislány végezzen a feladattal. A terapeuta gondosan eltakarja a kutyus szemét, és játékosan 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 lehetőséget kaptunk ilyen szuper foglalkozásba való bekapcsolódáshoz. Köszönjük szépen a Faluház dolgozóinak, hogy lehetővé tették Nekünk ezt a programot és megismerhettünk két kedves és jószándékú kutyát.”
Vass Karolina óvodatitkár
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Vidám, mulatságokkal teli őszi programok

Az ő sz nagyon sok programot hozott az ó vodá saink é leté be. A szeptembert a szü reti mulatsá ggal kezdtü k meg,
ahol a gyerekek szorgosan szü retelté k a sző lő t, felnő ttek segıt́sé gé vel ledará ltá k majd pré selté k, vé gü l a
munká juk gyü mö lcsé t, a inom mustot ihattá k pogá csá val kıśé rve, amit szinté n a gyerekek szaggattak a szü reti mulatsá g elő tti napon. A mulatsá got a Lé ghajó tá rsulat elő adá sa zá rta, ahol A há rom kıv́á nsá g cım
́ ű mesé t
lá thattá k a kicsik. A gyermekeknek tetszett, nagyokat kacagtak az elő adá son. A dió veré st el kellett halasztanunk egy pá r hé ttel ké ső bbre, mert a dió mé g é retlen volt. Egy napsü tö tte dé lelő ttö n tartottuk meg,
ahol a dió fá t kö rbeá llva minden csoport apraja – nagyja elszavalta verseit, elé nekelte dalait. Vé gü l sor kerü lt a dió k leveré sé re botokkal, seprű kkel. A gyerekek kis kosarakba szedté k ö ssze a fö ldre lepotyogott
dió kat, amibő l ké ső bb inom dió s sü tiket ké szıt́ettek
a csoportok. A gyü mö lcsö k heté n ellá togattunk Jenei
Gyö rgyné Zsuzsa né nihez, a Karitá sz csoport vezető jé hez, ahol a gyerekekkel betekinté st kaphattunk a
lekvá rfő zé s rejtelmeibe. A bá trabbak felnő tt segıt́sé gé vel keverhetté k a lekvá rt is a nagy keverő kkel. Zsuzsa né nitő l kó stoló t is kaptunk a inom lekvá rbó l falatnyi kenyerekre kenve. Minden gyereknek nagyon
ıźlett ez a inomsá g. Itt mé g nem á llunk meg a programbeszá moló val, hiszen a Csalá d é s KarrierPont szervezé sé ben minket is meghıv́tak a nagycsoportosokkal az Anyatej Vilá gnapja keretein belü l a Faluhá zba, ahol a Moccantó gyerekmű sora vá rt minket. Együ tt é nekeltü nk, tá ncoltunk ré gi é s ú j dalokra. A gyerekek nagy ö rö mé re
volt má r szerencsé nk velü k talá lkozni az ó vodá ban megszervezett csalá di napon. Akkor is megmozgattak vidá m dalaikkal minden kicsit é s nagyot. Vé gü l, de nem utolsó sorban az októ bert a Szé pkorú ak kö szö nté sé vel
kezdtü k meg. Egy é nekekbő l – versekbő l á lló csokrot á llıt́ottunk ö ssze, melynek elejé n a kislá nyok ké kfestő s
szoknyá ban, a kis iú k szé p fehé r ingben tá ncoltak. Az ó vodai é let izgalmasan kezdő dö tt szá munkra. Kö vetkező
programunk, amire minden csalá dot szeretettel vá runk, az a Tö kfesztivá l, ami októ ber 25-é n kerü l megrendezé sre az ó vodá ban.
Tücsök csoport

A bálból befolyt összeget az udvar felújítására fordítják
A hagyomá nyoknak megfelelő en az idei é vben is immá ron 4. alkalommal megrendezzü k iskolabá lunkat, melyre sok szeretettel meghıv́juk a kedves szü lő ket, é rdeklő dő ket! Etelrő l a Vadgesztenye Etterem, mıǵ a talpalá való ró l a tö rö kbecsei Uj Fiú k gondoskodnak.
Nyolcadikosaink nyitó tá nccal ké szü lnek, melyet Pá linkó Lujza é s
fé rje Lengyel Zoltá n tanıt́ be. Meglepeté s mű sorral lé p fel a 4.a osztá ly é s a taná ri kar is. Ké rjü k, tá mogassá k iskolá nkat megjelené sü kkel, munká jukkal, tombola felajá nlá sok gyű jté sé vel! A tombola fő dıj́a egy Wellness hé tvé ge (3 nap 2 é jszaka Zalakaroson), melyet az
iskola dolgozó i ajá nlottak fel.
A rendezvé ny bevé telé t az elő ző bá lakon gyű jtö tt ö sszeggel együ tt
az iskolaudvar fejleszté sé re fordıt́juk, amelyet a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá nnyal é s Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá val ö szszefogá sban kö zö sen való sıt́unk meg, ahogyan azt a Dé lmagyarorszá gban is olvashattá k az é rdeklő dő k.
Legyen a vendé gü nk, talá lkozzunk november 9-é n! Ocskó Zoltán

Idősnapi köszöntés Szabó Noémi 7.b-s tanuló szemével
Minden é v októ ber elejé n megemlé kezü nk a kö rü lö ttü nk é lő idő s emberekrő l. Igy tettü k ezt idé n is. Az idő sek napjá n ó vodá sok é s iskolá sok adtá k elő mű soraikat a Faluhá zban. Az ovisok kezdtek egy nagyon aranyos szın
́ darabbal, majd a nagyobbak irodalmi alkotá sokkal é s zené vel, dallal kö szö ntö tté k a jelenlé vő ket. A né pi é nekek, zongora – é s furulyadarabok mellett versek, pró zai alkotá sok tetté k megható vá az ö sszeá llıt́á st. Az idő sek ö rö mtő l csillogó szemmel hallgattá k a szın
́ es produkció kat. Nagyon jó é rzé s volt mosolyt csalni az arcokra. A mű sor vé gé n
mindenkit megvendé geltek teá val é s pogá csá val. Kö szö njü k, hogy ré szt vehettü nk ezen a szé p rendezvé nyen!
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Pályaorientációs szakemberek jönnek a Faluházba
„Ha olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod.” - Konfuciusz
Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s AMI november 12-é n Pá lyaorientá ció s Napot szervez. Dé lelő tt a diá kok tö bb bordá nyi munkahelyet lá togatnak meg. Cé lirá nyzott foglalkozá sokon vesznek
ré szt pá lyaorientá ció s szakemberek segıt́sé gé vel. A nap folyamá n vendé geink lesznek a helyi vé dő nő k, egy mé hé sz é s a Safer
internet ké pviselő je is. Dé lutá n 17 ó rá tó l szá mos Csongrá d megyei kö zé piskola bemutatkozá sá ra kerü l sor a Faluhá zban, ahová szeretettel vá rjuk az é rdeklő dő felső s gyerekeket é s szü leiket!
Fodorné Kálmán Szilvia

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

Már benyújtható a „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”
Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny pá lyá zatot hirdet bordá nyi lakó helyű , kedvező tlen anyagi kö rü lmé nyekkel, jó tanulmá nyi eredmé nnyel rendelkező kö zé pfokú iskolai tanulmá nyokat folytató diá kok tá mogatá sá ra.
Pá lyá zati tá mogatá s nyú jtható azoknak a kö zé pfokú tanulmá nyokat nappali tagozaton
folytató diá koknak, akik nehé z anyagi kö rü lmé nyek kö zö tt é lnek é s (vagy) a tá mogatá sé rt pá lyá zó csalá djá ban az egy fő re jutó havi
jö vedelem nem haladja meg az ö regsé gi nyugdıj́ mindenkori legkisebb ö sszegé nek 200 %á t (57.000 Ft-ot), gyermeké t egyedü l nevelő
szü lő eseté ben a 250 %-á t (71.250 Ft-ot).
Elő nyt é lvez az a tanuló , akinek az elő ző ké t
fé lé vben a tanulmá nyi eredmé nye elé rte,
vagy meghaladja a 3,5 á tlagot. A pá lyá zatá ban ké rjü k megindokolni a tá mogatá s szü ksé gessé gé t é s a felhaszná lá s cé ljá t. A pá lyá zati lap letö lthető a bordany.com honlapró l. A pá lyá zathoz csatolandó mellé kletek: iskolalá togatá si igazolá s;
jö vedelemigazolá s (rendszeres munkabé r, nyugdıj́, segé ly, 2018. é vi adó bevallá s); tanulmá nyi eredmé nyrő l
szó ló igazolá s.
A pá lyá zat benyú jtá si hatá rideje: 2019. november 20. A pá lyá zatot a Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny Kurató riuma cım
́ é re (6795 Bordá ny, Benke Gedeon. u. 44.) zá rt borıt́é kban kell benyú jtani. A borıt́é kon
ké rjü k feltü ntetni: „Pá lyá zat tanuló i tá mogatá sra 2019.”

Pszichiátriai szereket szed viselkedési problémákra?
Sérelmek a pszichiátrián?
Ha gyermeke "tanulá si problé má ra" vagy "viselkedé si rendellenessé g" miatt pszichiá triai szereket szed, é s ú gy é rzi,
hogy a gyermek á llapota semmit sem vá ltozott vagy roszszabbodott emiatt, keresse az Allampolgá ri Bizottsá g az
Emberi Jogoké rt Alapıt́vá nyt. Az alapıt́vá nytó l ingyenes tá jé koztató kiadvá ny is ké rhető a hiperaktivitá s té má já ban.
Cım
́ : 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: +36 1/342-6355, +36
70/330-5384 E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.embe
rijogok.hu. Bá tran keresse fel akkor is ő ket, ha On vagy szerette sé relmet szenvedett pszichiá triai kezelé se sorá n. Ne
hagyja annyiban! Kö zö sen tegyenek valamit, hogy má sokkal ugyanez má r ne tö rté nhessen meg! Ne feledjé k minden
informá ció t bizalmasan kezelnek!
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Elkészült a Karitász jótékonysági szilvalekvárja
A bordá nyi Karitá sz Csoport tagjai szeptember 11-é n szilvalekvá rt fő ztek. Tapasztalatcsere é s kapcsolatteremté s cé ljá bó l meghıv́tá k az ü llé si karitá szcsoport tagjait is. Reggel nyolc ó rakor jó hangulatban kezdő dö tt a
munka. A szilvavá logatá s, mosá s, magozá s é s fő zé s munkafolyamataiban segıt́ettek a helybé li ü gyeskezű
há ziasszonyok is. A szorgos munka eredmé nyeké nt 120kg szilvá bó l né gy ü stben este fé l hé tre elké szü lt a jó ıźű hozzá adott cukor né lkü li lekvá r.
Elő ző é vben a Csoport a megnö vekedett lekvá r irá nti igé nyt nem tudta kiszolgá lni, ezé rt ú gy dö ntö ttek, hogy szeptember 25-é n ismé telten lekvá rt fő znek, ezú ttal 100kg szilvá bó l. Ismé telten tö bben segıt́ettek az elő ké szıt́é sben, mé g Szegedrő l is jö ttek
ismerkedni a szilvalekvá rfő zé s rejtelmeivel.
Ezen a napon is é rkeztek vendé gek. Az ó vodá sok
ké t csoportja volt kıv́á ncsi, hogyan lesz a szilvá bó l
kenyé rre kenhető inomsá g. Igazá n szıv́melengető
volt a generá ció k talá lkozá sa. A gyerekek sorban
á lltak, hogy a nagy fő ző kanalakat kipró bá lhassá k
a né nik felü gyeleté vel. Bú csú zá ské nt kö lcsö nö sen
megajá ndé koztá k egymá st. A csoport tagjai lekvá ros ki livel kın
́ á ltá k meg a gyerekeket, ő k pedig virá ggal é s
é nekkel kö szö nté k meg a lehető sé get.
Ez a ké t alkalom igazi ö sszefogá s eredmé nye, sokan hozzá já rultak ahhoz, hogy kö zel 450 ü veg lekvá r elké szü ljö n. Kö szö net Rá czné Szű cs Zsuzsanná nak é s pá rjá nak, Ká ntor Balá zsnak, Juhá sz Lá szó nak é s csalá djá nak (Domaszé k), Juhá sz Pé ternek é s csalá djá nak, Joó Ká lmá nnak é s csalá djá nak, valamint Lajkó Andrá snak
é s csalá djá nak, akik felajá nlottá k a szilvá t. Kö szö net Rá czné Taná cs Aranká nak é s Veres Gá borné Margitká nak is, akik ü vegtető vel segıt́ettek. Sokan befő ttesü veget ajá nlottak fel. Kö szö net az ü llé si Karitá sz Csoport
tagjainak é s a helyi há ziasszonyoknak, akik ö nzetlen munká jukkal tá mogattá k a csoportot cé lja elé ré sé ben.
A kifő zö tt lekvá r adomá nygyű jté s cé ljá bó l ké szü lt, az adomá nyokat é lelmiszercsomag, tü zelő vá sá rlá s, beiskolá zá si tá mogatá s é s egyé b tá mogatá sra haszná lja fel a csoport.
A bordányi Karitász Csoport tagjai

Tíz éves a bordányi Karitász Csoport
November 23-á n, szombaton a 17 ó rakor kezdő dő szentmise kereté ben kerü l sor Szent Erzsé bet ü nnepé hez
kapcsoló dva az Erzsé bet-kenyerek megá ldá sá ra. A szentmisé n imá dkozunk a Karitá sz csoport tagjaié rt, az
á ltaluk segıt́etteké rt, valamint azok csalá dtagjaié rt, é s mindenkié rt, aki a karitá szt, vagyis a szeretetbő l fakadó cselekedet kö telessé gé nek é rzi. A szentmisé n há lá t adunk a Karitá sz Csoport 10 é ves fenná llá sá é rt, valamint betekinté st nyerhetü nk az alakulá sa ó ta vé gzett tevé kenysé gé be.

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja

November 1-é n, pé nteken Mindenszentek ü nnepé n 14 ó rakor lesz a temető lá togatá s é s a hagyomá nyok szerint a
sıŕszentelé s. Aki hozzá tartozó já nak sıŕjá t szeretné megszenteltetni, ké rjü k, jelezze a sekrestyé ben. 16 ó rakor
kezdő dik a szentmise a templomban, majd megemlé kezé s é s koszorú zá s a Szent Istvá n té ren a II. vilá ghá ború ban
elesett bordá nyi á ldozatok emlé ké re á llıt́ott emlé kmű né l.
November 2-á n, szombaton Halottak napja. 17 ó rakor lesz szentmise az ö sszes elhunyté rt.

Jubiláló házasok ünnepi szentmiséje
November 24-é n, a 9:30-kor kezdő dő há laadó szentmisé re hıv́juk é s vá rjuk a há zassá gkö té sü k jubileumá t ü nneplő há zaspá rokat é s csalá dtagjaikat is, akik 5,
10, .., 40, 45, 50 é vvel ezelő tt fogadtak egymá snak hű sé get. A há laadá s, kö szö net
Isten felé , hogy együ tt megé rhetté k ezt a napot, mely megpecsé teli a hosszú
é vek hű sé gé t, szereteté t é s kitartá sá t. Azok a há zaspá rok, akik nem a bordá nyi
templomban kö tö ttek há zassá got, é s szeretné nek né vre szó ló meghıv́á st kapni,
ké rjü k jelezzé k a sekrestyé ben.

Téli miserend
Októ ber 1-tő l a té li
miserend szerint a
pé ntek é s szombat esti
szentmisé k 17.00
ó rakor kezdő dnek. A
vasá rnap reggeli
szentmisé k kezdete
tová bbra is 9.30.

Digitális szakadék csökkentése képzések indulnak
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
Bordányi Napló | 9

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 nynyel 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. november 15-17-ig, valamint 22-24-ig kerü l megtartá sra. Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt
ké rjü k keresse bizalommal Farkas-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.

A 2019. évi önkormányzati választás eredményei
A Bordá nyi Helyi Vá lasztá si Iroda vezető jeké nt tá jé koztatom a telepü lé s lakossá gá t, hogy az ö nkormá nyzati
ké pviselő k é s polgá rmesterek 2019. é vi á ltalá nos vá lasztá sa 2019. októ ber 13. napjá n eredmé nyesen lezajlott. A Helyi Vá lasztá si Bizottsá g a szavazatok ö sszesıt́é sé t kö vető en a szavazá s napjá n megá llapıt́otta, é s kihirdette a vá lasztá s eredmé nyé t.

Megválasztott képviselők: Kiss-Patik Pé ter, Szilá gyiné Tari Gyö ngyi, Dr. Juhá sz Anikó , Ká lmá n Lé ná rd,
Frankné Varga Katalin, Fodor Csaba.
A megyei kö zgyű lé s tagjaira leadott szavazatokat ö sszesıt́ő szavazó kö ri jegyző kö nyvek a Terü leti Vá lasztá si
Iroda ré szé re á tadá sra kerü ltek, a szavazá s eredmé nyé t a Terü leti Vá lasztá si Bizottsá g á llapıt́ja meg.
Dr. Fodor Ákos / jegyző
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Író-olvasó találkozó Varró Dániellel Szemétszállítási
2019. november 11-é n Bordá nyba lá togat Varró Dá niel Jó zsef Attiladıj́as kö ltő , aki a kicsiknek é s a felnő tteknek is tart elő adá st. 14 ó rá tó l az Adá m Jenő Altalá nos Iskola 1. é s 2. osztá lyos tanuló inak tart
egy rendhagyó irodalomó rá t, majd 16:30-tó l egy ıŕó -olvasó talá lkozó lesz a Faluhá z Rendezvé nytermé ben. Mindenkit szeretettel
vá runk! 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!

ügyfélszolgálat
Ertesıt́jü k a tisztelt lakossá got, hogy tá rsasá gunk a havonta egyszer tartandó
ü gyfé lszolgá latot 2019. októ ber 31. nap
helyett 2019. november 7-é n csü tö rtö kö n tudja biztosıt́ani az Onö k szá má ra.
FBH-NP NONPROFIT KFT.

Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ULTRAHANG
vizsgálattal

A Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá lat é s Dr. Kajtá r Istvá n 2019. november
14-é n (csü tö rtö k) é s 2019. november 26-á n (kedd) 14-18 ó ra kö zö tt 4000 Ft ellené ben nő gyó gyá szati vizsgá latot é s rá kszű ré st (ultrahang vizsgá lattal) tart.
Az ultrahangos vizsgá lat mellett cytoló giai kenet é s hurok levé telt,
felhelyezé st, gyó gyszerıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha mé g nem telt le az egy
é v az elő ző rá kszű ré stő l szá mıt́va é s panasza van, az sem akadá ly.
Vá rjuk a helyi é s a kö rnyező telepü lé sek lakó it is. Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s a Vé dő nő i Szolgá latná l szemé lyesen vagy telefonon a +36 62/288-678, Juditná l a +36
30/3381-647-es vagy Eviné l a +36 30/1979-135 -ö s szá mokon. A be izeté skor megcım
́ zett, felbé lyegzett borıt́é kot hozzanak magukkal, hogy az eredmé nyt postá zni tudjuk.

A Sertéspestis felütötte fejét Csongrád megyében
Az afrikai serté spestis já rvá nyhelyzet vá ltozá sa miatt, októ ber 16-á n a Csongrá d Megyei NEBIH arró l tá jé koztatta a megyei szerveket, hogy az Agrá rminiszté rium hatá rozata alapjá n, magas kocká zatú terü let lett
Csongrá d megye é szaki ré sze: Csongrá d kö zigazgatá si terü lete (Bokros), Szentes kö zigazgatá si terü lete
(Belső -Ecser, Kajá nú jfalu, Magyarté s), Eperjes, Nagytő ke. Mıǵ kö zepes kocká zatú terü letű lett Csongrá d megye fenti é szaki ré szé n kıv́ü l az egé sz megye terü lete, termé szetesen beleé rtve Vá sá rhely é s vonzá skö rzeté t.
A laikusok szá má ra é rdemes megjegyezni, hogy semmilyen kocká zatot nem jelent az ember egé szsé gé re.
Azonban azzal is tisztá ban kell lenni, hogy maga a vıŕus rendkıv́ü l ellená lló , é s az ember a helyvá ltoztatá sá val, utazá sá val terjesztheti tová bb. Bő vebben a www.bordany.com-on.

A szegedi MID TRAVEL utazási iroda őszi és adventi ajánlata

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

Mindenszentekre
krizantémrendelést felveszek.
Érdeklődni: Csonka Józsefné
6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419

Zá dori Agoston

Fohász
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 őstisztaságban
ezer tüzes fénnyel,
s ha gyilkos lázban elporladok
ragadj meg, s vigyél el.
Bordány, 2019. július 24.
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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!

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com

" 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!

Könyvtári felolvasóest

2019. november 13-á 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, vagy pró zaré szleté t. Vá runk szeretettel minden kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze
tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Sárgazsák elszállításának időpontjai:
november 12.; november 26.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
november 5.; november 19.

Szeptember és október havi
demográfia
Születés
„Hosszú csőrű gólyamadár
cipelt egy kis csomagot.
A mai napon megérkezett,
s Téged nekünk itt hagyott.”
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
„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, Ketten,
egy szerelemmel.”
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

Halálozás
„Ne emlékezz rám búsan rokon, barát,
add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.”
Tari Mihályné (1919.)
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Újabb eszközökkel bővült a biip repertoárja

Az elmú lt egy-má sfé l é vben folyamatosan szá moltunk be arró l, hogy a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontba
ú j eszkö zö ket szerez be a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat, illetve a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let.
Elő szö r egy UHD tv-vel kezdtü nk, ezt kö vette a papıŕ- é s fé mhulladé k gyű jtő akció bevé telé bő l vá sá rolt kanapé , majd hangprojektor. Idé n januá rban nagyszabá sú
á talakulá sró l é s á trendezé srő l szá molhattunk be; a
ré gi, kopott sző nyeget leburkoltuk laminá lt padló val,
illetve egy tisztasá gi festé sre is sor kerü lt.
Mú lthé ten a Kusza egy hatá ron á tnyú ló projektjé nek
kö szö nhető en nyolc ú j laptop é s egy multifunkció s
nyomtató kerü lt beszerzé sre. Aki má r tizené vvel ezelő tt
is já rt a biip-be vagy mé g ré gebben a Telehá zba, az
emlé kezhet rá , hogy irodai szolgá ltatá sokat is nyú jtott a kö zö ssé gi té r. Akinek szü ksé ge volt rá , nyomtathatott, szkennelhetett vagy fé nymá solhatott, illetve a
szá mıt́ó gé peket munká ra is haszná lhatta. Most erre
ú jra lesz lehető sé g, ugyanis a Konica Minolta nyomtató , amit beszereztü nk alkalmas nagymennyisé gű - é s A3 mé retű nyomtatá sra is. A szolgá ltatá sok elé rhető sé gé rő l a helyi- é s kö zö ssé gi mé diá ban fogunk beszá molni.
Szinté n nagy ö rö m, hogy nyá ron ú jranyithatott a biip a lakossá g felé . A KuszaFlotta tagjai é rzé kelhetté k ezt
leginká bb, mert a telefonszá mlá kat ú jra van lehető sé g be izetni a biip nyitvatartá si idejé ben ké szpé nzben é s
bankká rtyá val egyará nt.
Erdemes igyelni a iatalok kö zö ssé gi oldalait a Facebook-on é s Instagramon is, mert azonnal felkerü lnek az
ú jdonsá gok é s hıŕek a helyi i jú sá gi é letrő l!

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).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

20°C
6°C

17°C
5°C

15°C
4°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

15°C
4°C

14°C
4°C

13°C
3°C

13°C
0°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Bordányi Napló | 15

November 30-án újra BSK Sportbál
Már megvásárolhatóak a jegyek a Faluházban és az Étteremben
A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és szurkolói az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét
sportbálon vehetnek részt.
November 30-án (szombaton) a Sportcsarnokban
megrendezendő eseményre
várnak minden családot, baráti társaságot, akik szeretnének egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani, táncolnának, buliznának egyet, vagy akár csak egy jót beszélgetnének ismerőseikkel. A kedvezményes felnőtt belépőjegy ára november 18-ig
4.900 Ft, amely tartalmazza a welcome drink-et, a korlátlan svédasztalos 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 jegyvásárlásra, 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 egyesület 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 Vadgesztenye Étterem gondoskodik majd. Jegyek már vásárolhatóak az Étteremben és a Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával,
barátaival!

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 kapusfelszerelésekkel foglalkozó Mazeti
adja ezentúl egyesületünknek
ezeket a sportfelszereléseket!
Első lépésben már el is készültek a névre szóló és az egyesület
logóját is tartalmazó kesztyűk, így már hálóőreink is egyedi felszerelésben védhetnek. Köszönjük!!! #hajrábordány #egycsapatvagyunk
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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

