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Újévi	koncerttel	és	közös	koccintással	indult	2020
Január 4-én, szombaton idén is fúvóskoncerttel köszöntötték az új évet Bordányban. Az eseményre Tanács Gábor 
polgármester a Bordányi Naplón és a település Facebook oldalán keresztül invitálta a bordányi családokat, civil 
szervezetek tagjait, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan támogatót, aki sokat tesz a te-
lepülés fejlődéséért, szıv́én viseli Bordány sorsát. Az újévi hangversenyt a hagyományoknak megfelelően a Mórahal-

mi Fúvószenekar adta a Faluház nagytermé-
ben. A nagyterem teljesen megtelt, a hat óra-
kor kezdődő koncertet a nagyzenekar kezd-
te. A szünetben Tanács Gábor polgármester 
egy pohár pezsgőre invitálta a jelenlévőket. 
A koccintás után kezdődött a koncert máso-
dik része, amelyet az utánpótlás zenekar kez-
dett. Ezt követően ismét a nagy zenekaré lett 
a szıńpad. A 25 éves fennállását ünneplő Mó-
rahalmi Fúvószenekar koncertjét idén is vas-
taps zárta. Repertoárjukban a klasszikusoktól 
kezdve az ismert �ilmzenékig számos zene-
mű elhangzott. Mórahalmon a fúvószenekari 
hagyományok nagyon régre nyúlnak vissza. 
Már a negyvenes években működött zenekar 
és attól kezdve kisebb kihagyásokkal folya-

matosan van fúvószene a városban. A jelenleg működő Mórahalmi Fúvószenekar 1994 őszén alakult. Megalakulá-
sát elsősorban a város polgárai szorgalmazták. Az első évben még csak 9-10 fős csapatként zenéltek. A következő 
években aztán fokozatosan szaporodott a létszám, ıǵy ma már közel 40–45 tagot számlál a zenekar. Repertoárjuk a 
létszámtól és a technikai felkészültségtől függően alakult az évek folyamán. Az egyszerű, három, négyszólamú dara-
bokat lassan felváltották az igényesebb, már szóló részeket is tartalmazó művek. Bordányban immár nyolcadik al-
kalommal léptek fel az újévi koncert keretében, de számos alkalommal élvezhették már műsorukat a bordányiak.

Díjakkal	ismerték	el	településünk	munkáját
Bordány immár nyolcadik éve minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz, amelynek célja, 
a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsıt́ése. Európa legnagyobb közlekedési-környezet-
védelmi kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon, 2019-ben is 291 település vett részt a programokban, 
amivel Magyarország - közel ötven ország versenyé-
ben- a harmadik helyen végzett Ausztria és Spanyolor-
szág után. Az Európai Mobilitási Hét kampány hazai 
koordinátora az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um. A kampány egy összeurópai kezdeményezés ré-
sze, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés gazda-
ságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. A közlekedé-
sért felelős tárca régóta azon dolgozik, hogy a kerékpár-
utak folyamatos épıt́ésével, a közösségi és az elővárosi 
közlekedés szolgáltatásainak fejlesztésével hozzájárul-
jon ehhez a fontos célhoz.
Településünk ezen kezdeményezés keretén belül szer-
vez évről-évre különböző kerékpáros és autómentes 
programokat. Ezt a munkát ismerték el 2019. decem-
ber 16-án az Európai Mobilitási Hét és Autómentes 
Nap zárórendezvényén az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumban. Az eseményen Dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár adta át a leg-
jobb szervező önkormányzatoknak szóló elismeréseket és a legszorgosabb helyi szervezőknek járó dıj́akat. Bor-
dány Nagyközség O� nkormányzat példaértékű hozzájárulását oklevéllel ismerték el, melyet Kiss-Patik Péter al-
polgármester vett át. Továbbá a tıź legszorgosabb helyi szervező munkatárs kimagasló teljesıt́ményét is dıj́azták. 
Ezt a dıj́at, és egy kerékpárt Börcsök Roland, a Faluház és Könyvtár vezetője vehette át.



December 17-én készültünk az év „utolsó keddjére”, a hagyományos Családi napra, hogy egy egész napos program 
keretében értékeljük az évet, köszöntsük „Mindenki névnapját!” és még készüljünk a karácsonyra is. Nagyon szép 
idő volt, egyáltalán nem a decembert idézte és mi örülve mindennek valamennyien együtt voltunk. Megtisztelte 
jelenlétével a foglalkozásunkat Tanács Gábor polgármester és Börcsök Roland, a Faluház vezetője. A 2019-es évről 
azt kell tudni, hogy “ha kedd, akkor klub”. Valamennyi foglalkozásunk meg volt tartva, egyet vittünk át Forráskútra. 
Közösségünkben a jó családi han-
gulat az uralkodó, amely bizonyıt́ja, 
hogy a közösség egymás iránti vi-
szonya, tisztelete nagyon jó. A heti 
rendszerességű találkozások és an-
nak a lehetősége, hogy van egy hely, 
ahol együtt lehetünk, bárki, bármi-
kor jöhet a közösségbe, megnyug-
tató! 
Rendezvényeinket sokszıńűen ter-
vezzük, ehhez év közben is érkezik 
új program, amivel szıńesebbé válik 
a repertoár. Minden rendezvényünk-
re szorgalmasan készültünk fel, az-
zal együtt, hogy ebben a munkában 
már nem egyformán bıŕ részt venni 
mindenki. Arra készültünk mindig, 
hogy jól érezzék magukat a vendégeink és a saját tagjaink is. U� jszerű kapcsolatban dolgozunk a Megyei Szövetség-
gel, amely előnyös számunkra abból a szempontból, hogy én vagyok az elnöke, de ettől eltekintve ugyanúgy dolgoz-
nunk kell. Az Országos Szövetségünk megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeltük ebben az évben. Ennek során a 
Nyugdıj́as közösségünket nem mint alapıt́ó, viszont a több mint 40 éves működése miatt elismerő oklevéllel tüntet-
te ki, a klubvezetővel együtt! A klubunk egyik legjelentősebb rendezvénye, a Regionális Fesztivál szintén jól sikerült. 
Különösen úgy, hogy ezen alkalommal szerepeltek nálunk az óvodások, és nagyon sikeres szereplésük után a jövő-
ben is számıt́unk részvételükre. Nagyon sikeres volt a Barátság napunk, amelyen Orgoványon kıv́ül más klubok is je-
len vannak már, és reményeink szerint ez a létszám növekedni fog. Az Idősek Napi ünnepséget az O� nkormányzattal 

közösen rendezett alkalommal ünnepeltük 
meg. A megyei Idősek napi ünnepségen Nóg-
rádi Mihályné Panni kapott elismerő okleve-
let az önkéntes munkájáért. O� rülök annak, 
hogy az O� nkormányzat mellett a mi inspirá-
lásunkra létrejött az Idősügyi kerekasztal, 
mely elősegıt́heti az időskorú személyek na-
pi problémáinak a megismerését, a közössé-
gi helyek biztosıt́ását számukra. Különösen 
fontos, hogy az idősödő korosztály számára 
megjelent új helyzetekre új megoldások is 
kellenek. Klubunk közösségi jellegét tovább-
ra is nyitottan kıv́ánjuk tartani, bárki, bármi-
kor jöhet és jöjjön is hozzánk. Van hely min-
denki számára!
Zárszóként szeretnék köszönetet mondani 

azoknak, akik a klub működését biztosıt́ják és támogatják. Kiemelt támogatónk Bordány Nagyközség O� nkormány-
zata, akik biztosıt́ják a legjobb elhelyezést működésünkhöz és anyagilag is arányosan támogatja munkánkat a többi 
civil szervezethez hasonlóan. Egyéni támogatóink Nagyapáti Károlyné Klárika, Gyuris Tibor, Rácz Gyula, Supicz József 
egyéni vállalkozó, Zádori Imre bácsi nyugdıj́as alpolgármester, illetve klubunk tagjai is egyéni lehetőségeikhez mér-
ten és munkájukkal. A Faluház vezetője és a dolgozók tulajdonképpen annyit segıt́enek, amennyit csak tudnak! Kö-
szönjük mindenkinek!
Mit szeretnénk 2020-ban? Semmivel sem kevesebbet, mint ebben az évben, jó egészséget ezekhez a programok-
hoz. Szıv́esen és örömmel várjuk a közösségbe vágyó időseket.	 	 	 														Szalai	Antal	klubvezető				

Vidám,	családias	hangulatú	évzáró	a	nyugdíjas	klubban
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Az	Arab	című	könyv	írója	tartott	nálunk	előadást
2019. december 11-én, szerdán a bordányi Faluház és Könyvtár vendége volt Borsa Brown ıŕónő, akinek az első 
könyve 2013-ban jelent meg az A� lomgyár Kiadó gondozásában, melynek cıḿe: A maf�ia ágyában. Az első kötetet 

követte még kettő, 2014-ben A maf�ia ölelésében, és A maf�ia szıv́é-
ben. 2015-ben robbant be a köztudatba, Az Arab cıḿű regényével, 
melyet több rangos dıj́ra is jelöltek, és ami még abban az évben az 
E�v Könyve kitüntetést kapta. Az arab cıḿű sikerregény, folytató-
dott, a sorozatnak öt kötete van. Az Arab, Az arab szeretője, Az Arab 
lánya 1., Az Arab lánya 2., Az Arab �ia. Minden regénye a toplisták élé-
re került, sokak szerint magyar ıŕók között az ő könyvei fogynak a 
legnagyobb példányszámban. Elsősorban romantikus, erotikus té-
mában ıŕ, de emellett fontos, társadalmi problémákra is rámutat, és 
a pszichológia sem áll tőle távol. Különös, szókimondó, egyedi stıĺu-
sa miatt vált az olvasók egyik kedvencévé.
A Faluház házasságkötő termében családias hangulatú beszélgetés 
során az érdeklődök megtudhatták, hogy miért álnéven ıŕ és ez hon-
nan ered, mi inspirálta egy-egy könyve megıŕására, mennyi kutató-
munka előzi meg az ıŕást. A nemrégiben megjelent mesekönyvét is 
bemutatta. Beszélt jövőbeni terveiről és a hamarosan megjelenő új 

könyvéről is. Az est zárásaként lehetőség volt közös fényképeket készıt́eni Borsa Brownnal, valamint a könyveit is 
dedikálta. A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú, U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások Bor-
dányban az egész életen át tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósul meg.

Második	osztályosok
könyvtárlátogatása
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola 2. osztályosai Só-
lyáné A� gi néni vezetésével minden hónap utolsó 
csütörtökén ellátogat a bordányi könyvtárba. A 
foglalkozások során a gyerekek az éppen aktuá-

lis tananyaghoz kapcsolódó játékos feladatokat 
oldanak meg. Többek között rejtvényt fejtenek, 
kirakóznak, mesét olvasnak, videókat és dia�il-
met is néztek. A könyvtárban töltött idő alatt a 
könyvek közt is böngésznek. Ezúton is köszön-
jük A� gi néninek, hogy a gyerekekkel ilyen lelke-
sen jár a könyvtárba. Más osztályokat is szeretet-
tel várunk hasonló foglalkozásokra.

Könyvfaló	Könyv-faló	játék
a	könyvtárban
A bordányi Községi Könyvtár ismét Könyvfaló versenyt hirdet 
általános iskolás diákok részére. A Könyvfaló olvasási játék 2016-
ban indult útjára és a sikeres kezdeményezés idén is folytató-
dik. A vetélkedőbe benevezők feladata a könyvtár rendszeres 
látogatása és nem csak a különböző hosszúságú könyvek elol-
vasása, hanem az adott könyvvel kapcsolatos kérdések meg-
válaszolása is. A helyes válaszokkal csillagok gyűjthetőek és az 
év végére kiderül, hogy kik lesznek a legaktıv́abb Könyvfalók. 
Várjuk az olvasni szerető kisdiákok jelentkezését. A verseny 
egész évben tart, még a nyári szünidőben is! Szeretettel várunk 
a könyvtárban!
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fotó:Czékus	Péter



2019. decemberében is dıśzes csomagokkal vártuk óvodánk karácsonyfája alatt a ne-
hezebb élethelyzetben lévő családokat. Köszönjük szépen mindenkinek a segıt́ségét, 
aki játékokkal, ruhákkal, könyvekkel, élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel és egyéb 
tárgyakkal, eszközökkel hozzájárult ahhoz, hogy idén karácsonykor is néhány csa-
ládot megajándékozzunk. 
A rengeteg felajánlásból a Gyermekek és Családok A� tmeneti Otthona, a szegedi Haj-
léktalan Ellátó Hálózat és a hódmezővásárhelyi U� j Világ Alapıt́vány is részesült, hi-
szen voltak olyan adományok, melyet óvodai szinten nem tudtunk elajándékozni.
Hiszen törődésből sosem elég…  	 	 	 	Tóth	Leila	óvodapedagógus
„A	szeretet	a	kulcsa	minden	titoknak.”	/Paulo	Coelho/

Településünk	lakóinak	észrevételeit	várják	a	mezőőrök
Minden héten hétfőn, 10 és 12 óra között tartanak fogadóórát mezőőreink a 
Védelmi Központban (Benke Gedeon utca 33.). A településen foglalkoztatott két 
mezőőr elsősorban a külterülettel kapcsolatos ügyekben várja a lakosok ész-
revételeit, bejelentéseit legyen szó az utak állapotáról, kóbor jószágokról, vagy 
termény, esetleg eszközlopásokról. Kérjük a lakosságot akkor is értesıt́sék a 
mezei járőrszolgálatot, ha a tanyás térségben rendszeresen látnak idegene-
ket, vagy gyanús autót. A fogadóórákon kıv́ül továbbra is tehetnek telefonos 
bejelentést: Gyuris Ernő: (30) 958-7012; K. Tóth János: (30) 768-0304.

Jövőre lesz harminc éve, hogy úgy döntött Szeged és az Egyesült A� llamokban Ohio államban található Toledo, hogy 
testvérvárosai lesznek egymásnak. A toledói magyar képvi-
selet nyári itt-tartózkodása alatt ellátogatott településünk leg-
nagyobb fesztiváljára, a Pünkösd Fesztre, ahol nagyon jól érez-
ték magukat, tudtuk meg a Toledó–Szeged Bizottság kép-
viselőjétől. Ig� y idén a szegedi és röszkei �iatalok mellett, tele-
pülésünk is részesült a tőlük kapott karácsonyi meglepetés-
ből. Az ISZEK-ben megrendezésre kerülő eseményen húsz 
bordányi család kapta meg a Szeged testvérvárosából érkező 
ajándékokat, amelyek egyenként 10 ezer forint értékben tar-
talmaztak eszközöket, könyveket és természetesen játékokat 
is. Azt is megtudtuk, hogy a Toledó–Szeged Bizottság egy hosz-
szútávú baráti viszonyt szeretne kiépıt́eni nagyközségünkel.

Endrei	Judit	előadása
2020. február 18-án, kedden 15 órától a bordá-
nyi Faluház vendége lesz Endrei Judit televıźiós 
bemondó, szerkesztő-műsorvezető. Az interak-
tıv́ előadás az ötvenen túli élet lehetőségeiről 
fog szólni: „Korhatártalanul – 50 után is aktıv́an". 
A személyes találkozás során a saját példájával 
és sok hasznos információval szeretné erősıt́eni 
a hallgatóságot abban, hogy akárhány évesek 
vagyunk is, mindenképpen érdemes tennünk 
magunkért. A program az EFOP-3.7.3-16-2017-
00336 azonosıt́ószámú, U� j tanulási tartalmak 
és szolgáltatások Bordányban az egész életen át 
tartó tanulás jegyében pályázat keretében való-
sul meg. A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Negyvenegyen	adtak	vért
Bordányban véresen komolyan veszik a dolgokat! Legalábbis, 
ha véradásról van szó: 41-en jöttetek január 15-én, szerdán a 
Faluházba, ami azt jelenti, hogy a településen élő véradók ez 
alkalommal százhuszonhárom emberi életet mentettek meg! 
Szuperek vagytok, köszönjük! Bálint Hanga Rea először adott 
vért. Ezúton is azt tanácsolja mindenkinek, hogy véradás előtt 
egyenek, igyanak, és ne féljenek! Mint mondta, szülei példáját 
követi, és örül, hogy megmenthet 3 embert! Masıŕ Norbert már 
10-szeres véradó, és segıt́ő szándékkal adja vérét! Aki eljött, 
nemcsak a szokásos ajándékokat kapta, hanem kedvezményre 
jogosıt́ó kupont a közelgő Rúzsa Magdi koncertre, és belépőt a 
Zsombói Sókuckóba! A bordányiaknak külön köszönjük a gyü-
mölcsleveket és kávét!
	 												Magyar	Vöröskereszt	Csongrád	megyei	szervezete

Újabb	összefogás	a	boldogabb	karácsonyért

Az	ajándékozás	nem	ismer	határokat	-	Amerikában
élő	magyarok	gyűjtöttek	pénzt	meglepetésekre
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Lázár	Ervin	Program	az	általános	iskolásoknak
2020. január 8-án a Szegedi Nemzeti Szıńház Hamupipőke cıḿű balett mesejátékát nézték meg 3. és 5. osztályos 
tanulóink a Lázár Ervin program keretében, mely programot az EMMI hıv́ott életre és az összes általános iskolás 
tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson szıńházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos ál-
latok bemutató helyeire. 2020. január 16-án a Kövér Béla Bábszıńház társulata látogatott iskolánkba. Két magyar 
népmesét mutattak be ötletes és vidám feldolgozásban. A gyerekek nagyon élvezték a zenével szıńesıt́ett produkci-
ót. Sok nevetéssel és tapssal jutalmazták a hangulatos előadást. Január 29-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak a 
6. osztályos tanulók. A Hófödte álom cıḿű előadás előtt egy cirkuszpedagógiai kiállıt́ást is megtekinthettek az ér-
deklődők. Szintén a Lázár Ervin Program keretein belül utaznak Budapestre a 8. osztályosok, a Hagyományok Házá-
ban egy rendhagyó népzenei órán vesznek részt február 25-én.
A 2., 4. és 7. osztályosok programja még szervezés alatt áll. A program kerete ingyenes belépést és szállıt́ást biztosıt́ 
az előadások helyszıńeire.

Radnótis	kémia	versenyen	vett	részt	két	diákunk
2020. január 11-én a szegedi Radnóti Miklós Kıśérleti Gimnázium által ha-
gyományosan meghirdetett Meleg István tehetségkutató kémiaversenyen sze-
repelt két bordányi diák: Lehel Máté 8.b és Mark William Mitchell 7.b osztá-
lyos tanuló. A két ıŕásbeli fordulót követően a legjobbakat hıv́ták be a gimná-
ziumi középdöntőbe megmérettetésre.
A nehéz számıt́ási és gondolkodtató feladatok megoldására 90 perc állt 
rendelkezésre. Az ország számos pontjáról érkező diákok között a mi ta-
nulóink is szépen megállták helyüket. Középmezőnyben végeztek. Büsz-
kék vagyunk rájuk!	 	 	 	 											Fodorné	Kálmán	Szilvia

Rajz,	fogalmazás	nyertesei
Az iskolai könyvtár idén is meghirdette hagyományos 
rajz és fogalmazás pályázatát, amelyen az alábbi ered-
mények születtek. Rajz kategóriában alsós osztályok 
közül első helyezett Bódis Nikolett 3. osztályos tanuló 
rajza lett, második helyezett holtversenyben Czékus 
Annabella és Tari Sára 3. osztályos tanulók művei let-
tek, harmadik helyen szintén holtverseny született, 
itt Gyuris Dorina 4.a osztályos, illetve Gyuris Liliána 
Fanni 3. osztályos tanulók pályamunkái lettek. Felsős 
kategóriában első helyezést Deme Lilien 8.a osztályos 
tanuló műve nyerte el, második helyen holtverseny-
ben Komjáti Tamara 6. osztályos tanuló valamint Rácz 
Kitti Katalin 7.a osztályos tanuló rajza végzett, a har-
madik helyezett pedig Bernáth Amira 7.a osztályos 
tanuló műve lett. A fogalmazás kategóriában Szabó 
Noémi 7.b osztályos tanuló végzett az első helyen, a 
második helyet Szabó E�dua 4.a osztályos tanuló nyer-
te el, mıǵ a harmadik helyen holtversenyben Fülöp-
Tanács Fanni 6. osztályos és Juhász Andrea 7.b osztá-
lyos tanulók végeztek. Gratulálunk tanulóinknak a szép 
eredményekhez! Köszönjük a könyvjutalmak felaján-
lását a Bordány I�júságáért Alapıt́ványnak, és a ver-
senyszervezést Hődör Zoltánné könyvtárosunknak.

Február 7-én iskolai Nyelvész versenyt rendezünk a 
9-es teremben 14 órától. Február 12-én Mórahalmon 
területi Kazinczy szépkiejtési versenyen mérik össze 
tudásukat továbbjutó tanulóink. A farsangi mulatsá-
got 2020. február 14-én 14 órától rendezzük az isko-
la tornatermében, amelyre szeretettel meghıv́juk a 
kedves szülőket is! Február 18-án Népdaléneklési ver-
seny lesz.

Közelgő	események
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Tóth	Gusztáv

Ne	angyal
Csak keresem
Szavait visszaverik a falak,
csak keresem, keresem…
Agyamban, ágyamban
álmomban ott van velem,
valós-velős testközelben

Csak keresem, keresem…
Mert ott van a konyha-
csörrenésben
a padló halk- reccsenésben
a lámpa vak-sercegésben
a tűz parázs-perzselésben

De ott van a nyıĺó orgonában
a sıŕon hervadó virágban
az éjek sóhajában
a zilált hajnalokban
a nap bús alkonyában.

Bordány,	2020.	január

Gyertyaszentelő	Boldogasszony	ünnepe,	gyertya-
szentelés	és	Lourdes-i	kilenced
Február 2-án lesz Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe. Arra emlékezünk, hogy Szűz 
Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szokásnak megfele-
lően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galamb�iókát ajánlottak fel, és az U� rnak szentelték az el-
sőszülött �iút. Az áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosıt́ó világosságnak 
nevezte Jézust:
„Bocsásd	el	most,	Uram,	szolgádat	*szavaid	szerint	békességben,	hiszen	már	meglátták	szemeim,	*akit	küldtél,	az	
Üdvözítőt.	Őt	adtad	számunkra	*csodájára	minden	népnek,	hogy	fényeskedjék	az	egész	világnak,	*mint	választott	
néped	dicsősége.”	(Lukács	evangéliuma	2,	29-32.)

Február 1-én, első szombaton 16.00 órától – és a továbbiakban is minden 
első szombaton – a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz a templomban. Febru-
ár 2-án, vasárnap a szentmise után – és a továbbiakban minden első vasár-
napon – Szentségimádási imaórát tartunk a templomban. 

A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszen-
telés szokása. A gyertya – mint Jézus Krisztus jelképe – egyike a legrégibb szen-
telményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát föl-
emészti, hogy másoknak szolgálhasson. Ezen a napon, február 2-án 14.00 óra-
kor kezdődik a Lourdes-i kilenced imádkozása is a sekrestyében.

Szent	Balázs	ünnepe
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. A szombati és vasárnapi 
szentmiséken lesz a balázsáldás, amely két (régebben X, ma Y alakban össze-
kötött) gyertyával adott áldás torokbetegség és minden más baj ellen.

Februárban	kezdődik	a	nagyböjt
Február 26. - Hamvazószerda, szigorú böjti nap, a nagyböjt kezdőnapja, a Hús-
vétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Ezen a napon tilos húst fogyasz-
tani, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, csök-
kentett mértékű étkezés. Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig 
kötelező. A főétkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel van-
nak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, s akik egy étkezés alkalmával 
csak keveset fogyaszthatnak.
Nagyböjtben	 péntekenként	 16.00	 órától	 végezzük	 templomunkban	 a	
keresztutat.

Tevékeny és sikeres decemberi hónapot tudhat maga mögött a bordányi Karitász Csoport.  A Katolikus Karitász ál-
tal meghirdetett “Angyalbatyu a Kárpátaljai gyermekek részére” akcióhoz csoportunk is csatlakozott. Felhıv́ásunkra 
nagyon sokan reagáltak, sok könyv, játék, édesség és tanszer adomány érkezett. A széles körű összefogásnak kö-
szönhetően összesen 38 ajándékdobozt tudtak összeállıt́ani önkénteseink, amelyeket eljuttattunk a megyei kari-
tász irodába. O� k továbbıt́ották az országos központba, ahonnan 500 dobozt vittek Kárpátaljai gyerekeknek.
Karácsony előtti héten látogatást tettünk a Ruzsai Idősek Otthonában, ahol apró ajándékkal kedveskedtünk a lakók-
nak. Megható volt, ahogyan örültek a magunk készıt́ette papıŕangyalkáknak.
A Magyar Katolikus Karitász harminc bordányi családnak tartós élelmiszercsomagot biztosıt́ott. A csomagokat húsz 
családnak ünnepség keretében adtuk át. A jelenlévőknek karácsonyi műsorral kedveskedtek iskolánk 4.b osztályos 
tanulói, a csomagok átadása után pedig teával és süteménnyel kıńáltuk a meghıv́ottakat. Adományozók jóvoltából 
az élelmiszercsomag és szaloncukor mellé könyveket is választhattak, és 10-15 kg burgonyát is vihettek magukkal a 
családok. Tıź idős egyedülállót otthonukban kerestük fel az ajándékcsomaggal.
Az Adventi hétvégéken adományt gyűjtöttünk a templomban és a karácsonyi vásárokban. A csoport tagjai dıśzeket, 
ajándéktárgyakat és szilvalekvárt készıt́ettek erre a célra. Az adományokat élelmiszer és tűzifa vásárlására valamint 
krıźishelyzetben lévők megsegıt́ésére fogjuk felhasználni.
Tevékenységünket ebben az időszakban is sokan támogatták. Köszönjük az ISZEK munkatársainak a helyiség biz-
tosıt́ást, a Faluház és az Iskola munkatársainak a lehetőséget, hogy adományt gyűjthettünk. Köszönet Horváth Gab-
riella és Lippai Judit tanárnőknek és a 4.b osztály tanulóinak a karácsonyi műsor előadásáért. Köszönjük Majorné 
Gyuris Zsuzsannának, Juhász Péternek és családjának, Tari Nándornak és családjának az adományaikat. Köszönet 
mindazoknak, akik vásárlásaikkal, adományaikkal segıt́ették szeretetszolgálatunkat. 											A	karitász	csoport	tagjai

Önkéntes	Karitász	angyalok	segítségével	lehetett
még	szebb	sokak	karácsonya	



„A	bordányi	Előre	Mg	Szakszövetkezet	elnöke,	dr.	Masa	István	1984-ben	bízott	meg	hőmér-
séklet-	és	csapadékméréssel.	Az	eredményt	táblázatban	és	gra�ikonon	kellett	neki	bemutat-
ni.	A	szakszövetkezet	megszűnése	után	tovább	folytattam	a	méréseket.	Feladatom	2005-től	
bővült	azzal,	hogy	az	Országos	Meteorológiai	Szolgálat	megbízásából	csapadéknaplót	ve-
zetek	és	havonta	jelentést	küldök	részükre.	A	Bordányi	Naplóban	34	éve	ismertetem	éves	
beszámolómat.	A	2019.	évi	meteorológiai	eseményekről	most	is	három	táblázatot	készítet-
tem.	Az	adatokat	a	30	éves	átlaggal	és	a	2018-as	eredményekkel	hasonlítottam	össze.”	

Az első táblázat a Bordányban mért csapadék eredményeit foglalja össze. A II. táblázat az itt mért hőmérsék-
letet ismerteti. Az utolsó pedig a csapadékos napok számát mutatja be.

Tavaly január, május és július hidegebb, 
a többi kilenc hónap melegebb volt a 30 
éves átlagnál.

A csapadékos napok száma 11-el volt 
kevesebb, mint az előző évben. 

Imre	bácsi	meteorológiai	beszámolója	a	2019-es	évről

A 2018. és a 2019. évi csapadék alig tér el 
a 30 éves átlagtól. Az elmúlt év során 
márciusban esett legkevesebb, májusban 
a legtöbb csapadék. Harminc év alatt 
2019-ben volt a legszárazabb március.

Jövőre 35 éves bordányi átlag számıt́ása is lehetővé válik. Akkor majd szeretnék a vizsgált időszak szélsősé-
ges eseteiről is beszámolni, ismertetni a Bordányi Naplóban.	 	 	 	 																				Zádori	Imre

Szenvedélybetegek	Alacsonyküszöbű	Ellátása
Az alacsonyküszöbű ellátás egy olyan segıt́ségnyújtási forma, melynek keretein belül a szenvedélybetegségben érin-
tettek és hozzátartozóik anonim módon, lakóhelyükön kaphatnak szakmai támogatást nehézségeik leküzdésére. Az 

ellátás munkatársait az alábbi problémákkal kereshetik fel: 
dohányzás, alkohol-, kábıt́ószer-, gyógyszer-, internet/mo-
bilfüggőség, kóros játékszenvedély (online és/vagy szeren-
csejáték), vásárlási mánia, munkamánia, evészavarok, szex/ 
pornófüggőség, kapcsolatfüggőség, önsértő magatartásfor-
mák, pl. falcolás. Az ellátás igénybevételének nem feltétele a 
változtatás szándéka, a szolgáltatás elsődleges célja az árta-
lomcsökkentés, azaz segıt́eni a betegnek abban, hogy életvi-
telével minél kevesebb kárt okozzon önmagának és a kör-
nyezetének. Betegségbelátás és motiváció megléte esetén 
természetesen segıt́séget nyújtunk a felépülésben is. A szol-
gáltatás A� sotthalom, Balotaszállás, Bordány, Forráskút, Mó-
rahalom, O� ttömös, Pusztamérges, Ruzsa, U� llés, Zákányszék, 

Zsombó területén térıt́ésmentesen (akár otthonában is) igénybe vehető előzetes telefonos időpontegyeztetés után. 
Központ: 6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.; intézményvezető: Csótiné O� rdög Edit; mobil: 62/254-286. 
Szakmai vezető: Jakabos Boglárka; telefon: 62/998-507; mobil: 30/570-4978; e-mail: megkereses@hoszkp.hu. Ha 
szükséges, ne habozzon felkeresni O� ket!

Felolvasóest	a	könyvtárban
2020. február 12-én, szerdán 16 órától felolvasóestet rendeznek 
a bordányi könyvtárban. Kérjük, hozza magával kedvenc versét 
vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk 
szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolva-
sóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthes-
sünk egy kellemes estét.

Apróhirdetés
6 soros beépı́thető cserépkályha, 2 db 
150*150-es zsalugáter és egy 25 éves LADA 
1500-as (benzin/gáz) 2 év műszakival 
eladó. E� rd.: 06-70-984-7345.
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Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
február	4.;	február	18.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
február	11.;	február	25.

Január	havi	demográfia
Születés

Panna (Papp Gábor és Kádár-Németh 
Renáta); Olívia (Kádár-Németh Norbert 
és Páska Szilvia); Ajsa (Szabó 
László János és Kecskeméti 
Katalin); Dávid (Nagy-Medgyesi 
Attila és Rácz Barbara); Kornél 
Kende (Kormány Zsolt és Csenki Gabriella Klára)    

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

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

Losoncz Péter és Nagy Brigitta

Halálozás
Dudás Jánosné (1931.); Varga Ferenc 
(1936.); Lajkó Györgyné (1926.); 
Katona Imre (1958.)
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Elvétve	zápor

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: 2020. február 18. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. február 28. (péntek).
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Fotó: Maróti Dávid

Adventi	hétvégék	és	jótékonysági	karácsonyi	vásár
2019-ben már tizenegyedik alkalommal rendezte meg Bordány Nagyközség O� nkormányzata, a Faluház és Könyv-
tár, az Egérház Alapıt́vány, valamint a Bordányi Gyermek és I�júsági O� nkormányzat a jótékonysági karácsonyi vásárt 
Bordányban. A négy hétvégés program új helyszıńen, a Szent István tér helyett a Faluház parkjában és annak sza-

badtéri szıńpadán került megrendezésre. A Betlehem 
épıt́ését és a pavilonok felállıt́ását Bordány Nagyközség 
településüzemeltetése végezte. Az adventi koszorút a Fa-
luház munkatársai, a Betlehemet ISZEK kollégái készıt́et-
ték. Lovai Mihály ajánlotta fel a felhasznált kukoricaszá-
rakat, a bálákat Kádár-Németh A� dám. A forró italok ké-
szıt́éséhez szükséges eszközöket a Vadgesztenye E� tterem 
biztosıt́otta, a forralt bor és tea megfőzésében pedig Ku-
rucsai Judit volt segıt́ségünkre. A Faluház elé került a tél-
tündér, melyet Kálmán Kamilla és a Cifra Szoba álmodott 
meg. A Faluház Pető�i utca felőli oldalán egy óriásbetűk-
ből kialakıt́ott #helloBORDA� NY felirat, köztéri „fotópont” 
is elhelyezésre került. Több fenyőfa felajánlás is érkezett, 
melyek közül egy fa a Faluház karácsonyfája lett, egy a 
téren, három a szıńpadon kapott helyet, illetve Bordány 

adventi koszorúja is ezek egyikéből készült. Köszönjük ezeket a felajánlóknak.
December 1-jén gyulladt meg az első adventi gyertya Bordány adventi koszorúján. Az első gyertyát Farkasné Lippai 
A� gota intézményvezető, Illés Mária, a Borostyán Dalkör vezetője és Lovai Mihály ügyvezető gyújtotta meg. Az előző 
évekhez hasonlóan az óvoda, az iskola és a dalkör adott műsort az adventi vasárnapokon. Az első hétvégén a Bo-
rostyán Dalkör előadását láthatta a kilátogató közönség az adventi szıńpadon. December 8-án a második gyertyát 
Kiss-Patik Péter alpolgármester, Lázárné Borbola Márta intézményvezető és Szalai Antal, a Nefelejcs Nyugdıj́as 
Klub vezetője gyújtotta majd meg. A gyertyagyújtást követően az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde nagycsoportosai-
nak előadását láthatták, valamint a térre érkezett a 
Mikulás és Krampuszai. Ekkor került sor települé-
sünk 2020-as naptárának ünnepélyes bemutatójára 
is. A harmadik adventi vasárnapon Ocskó Zoltán igaz-
gató, Börcsök Roland intézményvezető és A� rva Zol-
tánné, a Mozgáskorlátozott csoport vezetője gyújtott 
gyertyát, ami után A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 4. b osztályos növendékeinek 
előadását láthatták az érdeklődők. December 22-én, 
az utolsó adventi vasárnapon Dr. Janes Zoltán atya, 
Tanács Gábor polgármester, Lajkó Bálint i�júsági pol-
gármester és Jenei Györgyné, a Karitász csoport veze-
tője gyújtották meg az utolsó gyertyát. A gyertyagyúj-
tást követően vette kezdetét az idei utolsó jótékonysági karácsonyi vásár is, melyet az esős időjárás miatt a Faluház 
nagytermében tartottak meg. Sokan költötték el megmaradt karácsonyi tallérjaikat, ezzel is támogatva az óvoda, az 
iskola, vagy valamelyik helyi közösség leendő programjait, munkáját. A vásári forgatagban a Sajtkukac duó szóra-
koztatta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az üstökben főtt a �inom tea és forralt bor, amely a nagy hidegben igazán jól esett,  meleget nyújtott. A vásári forga-
tagban is talált mindenki kedvére való harapnivalót. Voltak édes és sós sütemények, de nagy sikernek örvendett a 
hot-dog és a fasıŕtos falatkák is.

Elvétve	felhős



12 Bordányi Napló  |          

Az	eddigi	legjobb	szereplés	Debrecenben!
Negyedik	helyen	végzett	2006-2007-es	korosztályunk	a	Karácsony	Kupán!

Hagyományosan, már évek óta állandó résztvevője U14-es együt-
tesünk a Debrecenben megrendezésre kerülő nemzetközi meg-
mérettetéseknek. Így volt ez most is, ezúttal a Karácsony Kupán 
vett részt Retek Flórián együttese. A roppant erős és színvona-las 
tornán, már a csoportmérkőzések alatt is nehéz mérkőzések 
vártak a gárdára, a fiúk végül az eddigi legjobb teljesítményüket 
nyújtva az előkelő negyedik pozíciót érték el a tornán!
Gratulálunk!!!
Eredmények:  Foliaplast-Bordány	 -	 Csepel	 Hungary	 Club	 "B"	 1-1;	
Folaiplast-Bordány	-	Friendship	0-0;	Foliaplast-Bordány	-	Olasz	Focisuli	
"Piros"	 2-0;	 GFSE	 Oros	 -	 Foliaplast-Bordány	 0-5;	 Városgazda	 UA	 -	
Foliaplast-Bordány	SK	1-1;	Foliaplast-Bordány	SK	-	Csepel	Hungary	Club	
"A"	1-1;	3-4.	helyért:	Foliaplast-Bordány	SK	-	Lőrinc	United	1-2.

Évindító	női	kupaezüst!!!
Domaszéken	kezdték	az	évet	a	lányok
Remek rajtot vettek női labdarúgóink, akik első alka-
lommal vettek részt a Saller-Kupán Domaszéken. Az év-
indító futsal tornán Rácz Tamás csapata hat gólos győ-
zelemmel kezdett a Makó ellen, ezt követően pedig a 
nemzeti bajnokságba igyekvő SZVSE női együttese el-
len bravúros győzelmet aratott, így már biztos volt, 
hogy továbbjut a csoportjából. A zárókörre egy igazi 
szomszédvári rangadó maradt, amely ugyan nem ho-
zott gólt, de hatalmas küzdelem zajlott a lefújásig, bün-
tetőkkel végül az Üllés szerezte meg a győzelmet. Az 
elődöntőben a Szegdei VSE másik különítménye várt a 
lányokra, akik ezúttal a gól nélküli döntetlent követően, 
2-1-re hétméteresekkel behúzták a mérkőzést. Követ-
kezett a döntő, ahol a Bács megyei bajnokságban sze-
replő, rutinos Mórahalom ellen kellett megküzdeni a 
végső sikerért. Parázs, érzelmekben gazdag perceket 
hozott a finálé, ahol mindkét csapatnak számos helyze-
te akadt, végül a mórahalmiak nyerték a tornát. A lá-
nyok így is minden dicséretet megérdemelnek!!!
Eredmények:  Foliaplast-Bordány	SK	-	Makó	FC	8-2,	Foliaplast-
Bordány	SK	-	SZVSE	2-1,	Foliaplast-Bordány	SK	-	Üllési	ISE	0-0,	
büntetővel	 0-1.	 Elődöntő:	 Foliaplast-Bordány	 -	 SZVSE	 II	 0-0,	
büntetővel	2-1.	Döntő:	Mórahalom	-	Foliaplast-Bordány	1-0.

Kedvezményes	belépő	BordányKártyával!
Február	29-ig	3.499	Ft-os	áron	lehet	belépőhöz	jutni

Javában zajlanak a június 5-i Rúzsa Magdi élőkoncert 
előkészületei, szervezési munkálatai. A sportkör szezon-
záró rendezvénye kapcsán már zajlanak az egyezteté-
sek a megvalósításhoz szükséges partnerekkel, hatósá-
gokkal. A rendezvényhez közeledve folyamatosan emel-
kedő jegyárak mellett különféle akciókkal is jelentke-
zünk, most a Bordány Kártyával rendelkező lakosoknak 
van lehetőségük kedvezményes belépőhöz jutni. A 4.499 
Ft-os tikettek a kártyával rendelkező ügyfelek számára 
ezer forinttal kedvezőbben, 3.499 Ft-os áron vásárolha-
tóak meg a Faluház ügyfélpultjánál a készlet erejéig, il-
letve legkésőbb február 29-ig. A gyerekjegy (4-14 éves 
kor között) 2.999 Ft-ba kerül, míg az ennél fiatalabb 
gyerkőcök szülői felügyelettel díjmentesen tekinthetik 
meg a koncertet. Hamarosan újabb meglepetések fog-
nak kiderülni az esemény kapcsán, kövessék figyelem-
mel a facebook.com/bordanysk oldalt.
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