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Három farsangi mulatság
Jelmezbe öltöztek kicsik és nagyok
A februári időszakot, a télzáró hónapot már megtölti a vigasság és jókedv. A farsangi
időszak lényege a nevetés és a színek, melynek jelentése, hogy vége a télnek és minden
új életre kel. Településünkön három ilyen eseményre is sor került. Elsőként a Nyugdíjas
Klub tagjai öltöztek jelmezbe február 11-én, őket az iskolások követték február 14-én és
zárásul a Faluház hirdetett farsangi bulit február 15-re.
Részletek a belső oldalakon
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Tovább erősödnek a kapcsolatok
testvértelepülésünkkel, Dettával
A hét végén találkozik Tanács Gábor polgármester a testvértelepülésünkön, Dettán élő magyarok vezetőivel annak
érdekében, hogy megvitassák az elkövetkező időszak közös
programjait, és olyan közös tervek valósulhassanak meg,
amellyel segíteni tudják a kint élő magyarságot, erősíteni
tudják a kapcsolatot az anyaországgal.
A polgármester elmondta, hogy több évtizede
nagyon jó a kapcsolat a két település között.
Számos határon átnyúló program valósulhatott
meg, amelyek nagy része ráadásul a közös pályázatok sikereinek köszönhetően Európai Uniós
forrásból zajlott.
Detta egy multikulturális város, az ott élő népcsoportok boldogságban élnek együtt figyelve
egymásra, tisztelve a különböző kultúrákat. Ez
mindenképpen nagy kincs a mai világban. A
dettai városnapokon együtt vonuló, nemzeti viseletekbe öltözött csoportok az mellett, hogy
színesítik az ünnepet, ezt a sokszínűséget bizonyítják évről-évre. Románok, magyarok, bolgárok, szerbek és németek ünnepelnek közösen. Sajnos az is
látható, hogy a dettai magyarok is idősödnek, a fiatalok már
nem biztos, hogy ott képzelik el a jövőjüket. Ahogyan a bordányi fiatalok egy része, úgy a dettaiak is kacsingatnak egyegy európai város és természetesen egy-egy jobban fizető
munka után. Sokak nehezebben vagy egyáltalán nem beszélnek magyarul, nem ismerik, nem tartják már a magyar
hagyományokat, ezért nagyon hasznos az a munka, amit az
ott élő közösség végez. Néptáncot tanítanak a fiataloknak

működtetve egy helyi magyar néptánc csoportot is. Magyar nyelvet tanulnak a gyerekek iskola utáni képzés keretében. Rendszeresen szerveznek magyar bálakat, búcsút,
és természetesen képviselik a magyarságot

a városi és térségi rendezvényeken. Ehhez a
munkához szeretne most Bordány is segítséget nyújtani, ezért kerül sor a találkozóra
Dettán, ahol polgármesterünk a helyi
RMDSZ vezetőjével, Katona Györggyel, valamint Stanciu Klárával, a dettai Reviczky
Gyula Egyesület vezetőjével is találkozik.
A tárgyalások eredményéről természetesen
beszámolunk majd.

Még megvalósulhatnak az ötletek
A takarékszövetkezet volt épületének hasznosítására kiírt pályázatra nem érkezett megfelelő minőségű
pályázati anyag, így a képviselő-testület tagjai a pályázati határidő meghosszabbításáról, illetve a pályázati
dokumentáció kisebb mértékű átalakításáról is döntöttek. Az új kiírás értelmében a pályázatokat legkésőbb
március 25-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy elektronikusan megküldeni a bordany@bordany.hu e-mail címre. A pályázónak olyan egyszerű kérdésekre kell válaszolnia, hogy milyen Március 2-án reggel 8 és délután 2 óra
szolgáltatást, vállalkozást indítana, kiknek szolgáltatna ezzel közötti időszakban az alábbi területeken
szívesen, mitől érzi, hogy ez a vállalkozási ötlet esetleg lesz áramszünet Bordányban: a Belterületen a Bem utca 3-23. és a 20-28. házszám
hiánypótló, vagy különleges lehetne.
Viszont részletesen ki kell fejtenie a tervezett fejlesztés költ- közötti, továbbá a Kossuth utca 1-23. száségvetését, hiszen egyrészt ebből derül az ki, hogy esetle- mok közötti és a 2. házszám alatti ingatgesen milyen támogatást szeretne kapni a pályázó ötletének lanok esetében. Külterületen a Bonavitus
megvalósításához, másrészt, hogy a vállalkozásnak köszön- Kft. telephelyén, illetve a Mező dűlő 1-59.
hetően mekkora bevételhez juthat településünk. A pénzügyi és a 2-56/m. házszámok közötti, valamint
terv alapján tud majd a Pénzügyi, Gazdasági és Településfej- a Bordány dűlő 1-165., illetve a 2-166.
házszámok között található ingatlanokon.
lesztési Bizottság megalapozottan dönteni.

Áramszünet 2-án
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Móra Sándor köszöntése 90. születésnapja alkalmából
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata nevé ben megbecsü lé sü nk jeleké nt Mó ra Sá ndort 90. szü leté snapja alkalmá bó l
Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester ú r kö szö ntö tte é s adta á t neki a Magyarorszá g Miniszterelnö ke á ltal alá ıŕt
emlé klapot, egy ajá ndé kcsomagot é s telepü lé sü nk
jó kıv́á nsá gait.
Sanyi bá csi 1930. februá r 16. napjá n szü letett 4 gyermekes csalá d leg iatalabb gyermekeké nt. Edesapja
cipé sz é s csizmadia, é desanyja há ztartá sbeli volt. Felesé gé vel Kocsis Iloná val 1957-ben há zasodtak ö szsze. Lá nyaik Ilona é s Edit. Né gy unoká juk, é s egy dé dunoká juk van. Aktıv́ korá ban 11 munkahelyen dolgozott, 1990-ben vonult nyugdıj́ba. Sanyi bá csi jó
egé szsé gben tö lti napjait, naponta olvas ú jsá got, igyelemmel kıśé ri a kö zé let tö rté né seit. Szeret beszé lgetni, kö szö nté sekor derű sen mesé lt a kilenc é vtized alatt á té lt é lmé nyeirő l. Telepü lé sü nk tö rté neté t, fontos esemé nyeit pontos dá tumokkal lelkesen idé zte fel nekü nk. Az eltelt idő ben sok bordá nyi embert megismert, a neves egykori falubeliekrő l tö bb korabeli fotó t é s emlé ket ő riz.

Öröm, tánc és jókedv a nyugdíjas klub Farsangi bálján
A februá ri tavasz nem tré fá lta meg vendé geinket, hiszen szé p szá mmal é rkeztek farsangi mulatsá gunkra. 2020. februá r 11-é n a bordá nyi Faluhá zba é rkeztek Dorozsmá ró l, Forrá skú tró l é s Rö szké rő l is. A jó hangulat má r a kezdetektő l jelen volt. Mindenki idő ben é rkezett é s a zeneszó má r sejttette, hogy a dé lutá n kitű nő hangulatban telik majd el. A há zigazda Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai izgalommal ké szü ltek
erre a napra. Mé g azok is, akik az esemé ny elő tt betegeskedtek, a rendezvé nyre má r el tudtak jö nni, a kö zö s mulatozá s
meg csak tová bb javıt́otta á llapotukat. Kö zvetlen a klubvezető kö szö ntő szavai utá n Ková cs Gabié lett a fő szerep, aki egé sz
dé lutá n olyan jó l zené lt, hogy mindenki tá ncra perdü lt. A hangulatos naphoz hozzá tartozott a tombola, amely szinté n ö rö mö t jelentett minden nyertesnek. Az alkalomhoz illő inom
disznó toros é tellel é s fá nkkal kın
́ á ltuk vendé geinket. A vacsora nagyon ıźlett mindenkinek, utá na ú jra a tá ncé lett a fő szerep. Kedves „jelmezes” vendé gek is é rkeztek, akik mű sorral
szó rakoztattak mindenkit. A produkció kat a titkos zsű ri - Gyuris Tibor - igyelte é s é rté kelte, hogy ki volt a legkreatıv́abb. A dorozsmai csapat lett az első , de rajtuk kıv́ü l is mindenki kapott egy kis jutalmat. A jó kedv é s hangulat
egé sz dé lutá n fokozó dott. Szinte nem akart vé get é rni, hiszen nagyon jó l é rezte magá t minden kedves vendé gü nk.
Mi, mint há zigazdá k nagyon ö rü ltü nk ennek é s ké szü lü nk
a kö vetkező rendezvé nyeinkre is. Kö szö net minden segı-́
tő nek, tá mogató nak, hogy hozzá já rultak a nap jó hangulatá hoz. Soó sné Ró zsika má r hetek ó ta azé rt izgult, hogy virá gai erre az idő re kinyıĺjanak. Kö szö nettel tartozunk
Nagyapá tiné Klá riká nak, aki mindig a segıt́sé gü nkre van.
Gyuris Tibornak, aki most is vá llalta a zsű rizé s feladatá t.
Veres Gá borné Margitká nak, aki a tombolatá rgyak vá logatá sa mellett felajá nlotta a fő dıj́at is, mely Bordá nyban maradt. Ugyancsak kö szö njü k Masıŕ Já nosnak a segıt́sé gé t,
akinek ezú ton jelezné nk, hogy szeretné nk megismerni a
bará ti kö zö ssé gü ket, hiszen ő k is rendszeresen igyelemmel kıśé rik a Nyugdıj́as klub é leté t. Termé szetesen meg
kell kö szö nnü nk a há tté rmunká latokban mindig segıt́ő Faluhá z „leendő nyugdıj́asainak” munká já t is. Az esemé nynyel kapcsolatban sajná ljuk, hogy a kedves ú jsá gıŕó bará tunk, Arany T. Já nos nem tudta a dé lutá nt velü nk tö lteni.
Kö szö njü k Gyuris Já nosnak a sok-sok fotó t, amellyel ö rö met szerzett az esemé ny ré sztvevő inek.
Szalai Antal Klubvezető
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Tollaslabda Diákolimpia megyei fordulója Bordányban
A versenyen az 55 nevező bő l 27 iú é s 22 lá ny jelent meg, sajnos pá r versenyző sé rü lé s, illetve betegsé g miatt visszalé pett. A legtö bb kategó riá ban 4-en, illetve anná l kevesebben voltak, ıǵy ott a tová bbjutá s nem volt ké rdé s, viszont
mivel a kö vetkező forduló ban a kiemelé sek a megyei helyezé sek alapjá n dő lnek el,
ıǵy nekik is kü zdeni kellett a lehető legjobb
helyezé sé rt. A IV. kategó riá s iú kná l volt a
legé rdekesebb a helyzet, ő k ugyanis 9-en
versenyeztek a legjobb 4-be kerü lé sé rt. Vé gü l kö zü lü k ketten a hazaiak csapatá t erő sıt́ik. Magabiztos győ zelmet szerzett a korá bbi Orszá gos Bajnok Sá ndor Anna, illetve a ké tszeres bajnok Bakacsi Nikolett is,
akinek ez az utolsó diá kolimpiá ja. Remé ljü k sikerü l neki a triplá zá s. Korá bban ez eddig csak Ká dá r-Né meth Szonjá nak sikerü lt itt Bordá nyban, ő 4 bajnoki
cım
́ mel bü szké lkedhet. Tová bbá szinté n első helyen jutott tová bb Sá ndor Bertalan, Ková cs Bernadett, Nó grá di Gergő ,
Vé r Zsó i é s Preda Adá m is! Igy a 12 kategó riá bó l 7-ben bordá nyi tollasos á llhatott a dobogó legfelső foká ra! A 7 aranyé rfotó:Czékus
em mellettPéter
szü letett 3 ezü st é s 7 bronzé rem is. Ez azt jelenti, hogy a 20 bordá nyi induló bó l 17-en folytathatjá k a
versenyt Bé ké scsabá n! Fantasztikus eredmé ny! Kö szö njü k szé pen a
terem felajá nlá sá t az Onkormá nyzatnak, a hangosıt́á shoz szü ksé ges
felszerelé st pedig Ocskó Zoltá n igazgató ú rnak, é s termé szetesen
ö rö k há la a legjobb edző nek, Bá lintné Kati né ninek!
I.Lá ny: 2. Nó grá di Blanka, II. Lá ny: 1. Sá ndor Anna; 2. Frank Hanna,
II. Fiú : 1. Sá ndor Bertalan; 3. Hő dö r Dá vid Zalá n, III. Lá ny: 1. Ková cs
Bernadett, III. Fiú : 1.Nó grá di Gergő ; 3.Ká dá r-Né meth Marcell; 4.Tari
Andrá s, IV. Fiú : 3.Hő dö r Zoltá n; 4. Bakó Amadé , V. lá ny: 1. Vé r Zsó i,V.
Fiú : 1. Preda Adá m; 2. Gá bor Zalá n; 3. Martonosi Kristó f; 4. Czé kus
Zorá n, VI. lá ny: 1. Bakacsi Nikolett; I.Lá ny : 1. Susá nyi Vera, II. Lá ny:
1. Pá pai Luca; 2. Sá ndor Anna; 3. Frank Hanna, III. Lá ny: 1. Bereczki
Lili; 2. Ková cs Bernadett Nó ra; 3. Raznatovic Mila; 4. Rozinka Blanka, IV. Lá ny: 1. Guglava Krisztina; 2. Nagy Beá ta; 3.
Ková cs Dominika, V. Lá ny: 1. Bakacsi Nikolett; 2. Boronkai Fruzsina; 3. Vé r Zsó i; 4. Botá r Fló ra, VI. Lá ny: 1. Kis Dó ra
Klaudia; 2. Kiri Alexandra.

Az illegális hulladékégetés humán- és környezet
-egészségügyi kockázatai
A levegő vé delmé rő l szó ló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 3.pont 4.§ é rtelmé ben „tilos a lé gszennyezé s, valamint a levegő lakossá got zavaró bű zzel való terhelé se, tová bbá a levegő olyan mé rté kű terhelé se, amely lé gszennyezé st okoz”. Ebbe a tevé kenysé gi kö rbe tartozik az illegá lis hulladé ké geté s is. Manapsá g szinte á ttekinthetetlenü l sokfé le mű anyagot haszná lunk. Mű anyag van a ruhá inkban, a bú torainkban, a mű szaki cikkeinkben, mű anyaggal festjü k, tapé tá zzuk falainkat, é s mű anyaggal csomagolunk. A fahulladé kok nagy ré sze kü lö nbö ző gyanta é s lakk maradvá nyok mellett faanyagvé dő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat, amelyekbő l a nem tö ké letes é gé s
sorá n szinté n egé szsé gká rosıt́ó anyagok szabadulnak fel. A mű anyag zacskó k, eldobható
mű anyag palackok ké pezik a há ztartá si hulladé k legnagyobb ré szé t. Ha elé getjü k ő ket
szennyezi a kö rnyezetet, ká rosıt́hatjá k egé szsé gü nket, rá kkeltő , bő r- é s szemirritá ció t okozó , a lé gző - é s immunrendszert, valamint a
vé rké pző szerveket sú lyosan ká rosıt́ó vegyü letek szabadulnak fel. Sok há ztartá sban é getnek olajos rongyokat, bú torlapokat é s mű anyagokat, ami veszé lyes az
emberi egé szsé gre. Az illegá lis é geté sek miatt ugyanis rá kkeltő anyagok kerü lnek a levegő be é s é vente tö bb ezren
betegednek meg é s halnak meg a lé gszennyezé s miatt.
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V. Jótékonysági Katolikus Bál az orgonánkért
Januá r 18-á n tartottuk immá r ö tö dik, jubileumi Jó té konysá gi Katolikus Bá lunkat. Kö zel 300-an vettü nk ré szt ezen a
remé nyeink szerint nemcsak egyhá zkö zsé gi, hanem kö zsé gü nk lakó it is megszó lıt́ó rendezvé nyen. Az idei bá l megszervezé sé vel - csak ú gy mint az elmú lt é vekben - jó té konysá gi
cé lt tű ztü nk ki. Amint arró l má r korá bban é rtesü ltek, templomunk orgoná já t szeretné nk felú jıt́ani, á té pıt́eni. Az est folyamá n
a legfontosabb cé l azonban mé gis a jó hangulat é s a talá lkozá s
volt.
Este 7-kor nyitó tá nccal vette kezdeté t a mulatsá g, melyet egyhá zkö zsé gü nk lelkes há zaspá rjai hosszú heteken keresztü l tanultak. Ezú ton szeretné nk kö szö netet mondani Ké ri Lá szló nak, aki
tudá sá val é s lelkesedé sé vel megkö nnyıt́ette a tanulá s folyamatá t.
Ezt kö vető en templomunk Boldog Jolá nta Scholá ja ó -portugá l zará ndoké nekeket é nekelt. Lajkó Bianka é s Dobó Bianka gitá ros é s
é nekes mű sorszá mmal ké szü lt a bá li kö zö nsé gnek, amit a kö zé piskolá s iatalok meglepeté s tá nca kö vetett, amely nemcsak tudá sukat, hanem lelkesedé sü ket is megmutattá k. Kö szö netü nket szeretné nk kifejezni ezen sorokkal is a mű sorokban szereplő knek, felké szıt́ő iknek é s segıt́ő iknek.
A inom é s bő sé ges vacsorá ró l a Vadgesztenye Etterem gondoskodott, a talpalá való t pedig a Rá adá s Zenekar hú zta.
Kö szö netet mondunk a bá l minden ré sztvevő jé nek, adomá nyozó já nak, nagylelkű é s ö nzetlen segıt́ő jé nek é s
mindazoknak, akik a tombolatá rgyakat felajá nlottá k vagy megvá sá roltá k - ıǵy az orgona felú jıt́á sá t 700 000 Ft-tal
tá mogattá k.
A felú jıt́á st ké t lé pé sben szeretné nk megvaló sıt́ani. Az első ü temtervben a Győ rbő l kapott
há rommanuá los já tszó asztalt ú jıt́tatná nk fel, s
cseré ltetné nk ki a má ra elavulttá vá lt elektroniká já t. Ezzel egy idő ben a jelenleg haszná latban lé vő orgona is megú julna. A má sodik ü temtervben pedig a bő vıt́é s való sulna meg: az orgonaszekré ny á talakıt́á sa, a győ ri hangszer felá llı-́
tá sa, a já tszó asztalba tö rté nő bekö té se valamint intoná lá sa é s hangolá sa. E tervü nk megvaló sulá sá hoz má r eddig is
sok-sok adomá nyt kaptunk, amit ezú ton is há lá san kö szö nü nk. Hogy mihamarabb meghallhassuk a megú jult é s
kibő vü lt hangszer hangjá t, s hogy miné l jobban é rezhessü k, hogy e hangszer mindannyiunk kö zö s tulajdona lesz,
sorszá mozott, né vre szó ló sıp
́ jegyek vá sá rlá sá val is tá mogathatjuk e nemes cé lt.
Az orgona felú jıt́á sá nak é s bő vıt́é sé nek teljes folyamata kö zel 9 millió Ft-ba kerü l, melyet ö nerő bő l é s á llami
tá mogatá s elnyeré sé bő l szeretné nk inanszıŕozni. Remé nyeink szerint az idei é v sorá n elegendő pé nz jö n ö ssze
ahhoz, hogy a felú jıt́á st elkezdhessü k, s talá n a jö vő é v folyamá n má r teljes szé psé gé ben szó lhat templomunk ú j-ré gi
orgoná ja. Kö szö njü k, hogy On is tá mogatja orgoná nk megú julá sá t, bő vıt́é sé t.
Dr. Janes Zoltán plébános
Sípjegyek 5.000 Ft-os, 10.000 Ft-os és 20.000 Ft-os
címletekben kaphatóak a sekrestyében. Adományokat a
plébánia ORGONAÉPÍTÉSRE elkülönített számlaszámán
is fogadunk: 56900037-11081124

Szentségimádás, Szent József-kilenced és
imaórák márciusban templomunkban
Má rcius 7-é n 16.00 ó rá tó l – é s a tová bbiakban is minden első
szombaton – a Ró zsafü zé r Tá rsulat imaó rá ja lesz a templomban.
Szeretettel vá rjuk a tagokat é s az imá dkozni vá gyó hıv́eket.
Má rcius 8-á n vasá rnap a szentmise utá n – é s a tová bbiakban
minden első vasá rnapon – Szentsé gimá dá si imaó rá t tartunk a
templomban.
Má rcius 11-é n, szerdá n 14.00 ó rá tó l vé gezzü k a templomban első
alkalommal a Szent Jó zsef-kilencedet. Szeretettel vá rjuk az
imá dsá gban ré sztvevő ket.
A Szent Rita-imaó rá k keddenké nt 16.00 ó rá tó l lesznek a plé bá niá n.
Házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében. A házszentelések
Bordányban előreláthatólag március hónapban lesznek.

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem; új és
erős lelket önts belém!” (ZSolt 50, 12)
Februá r 26-á n, Hamvazó szerdá n kezdeté t vette a Nagybö jt. Aki nem hamvaszkodott ezen a
napon, februá r 29-é n é s má rcius 1-é n a szentmisé k utá n lesz lehető sé ge.
Nagybö jt pé ntekjein Krisztus szenvedé sé re
é s kereszthalá lá ra emlé kezve vé gigjá rjuk é s
elmé lkedjü k a keresztutat, hogy erő t merıt́hessü nk sajá t é letü nk megpró bá ltatá saihoz,
szenvedé seihez. Ezeken a napokon a 14 é v
felettiek nem fogyasztanak hú st.
Nagybö jtben a Keresztutat pé ntekenké nt 16
ó rá tó l imá dkozzuk a templomban: Februá r 28á n a Ró zsafü zé r Tá rsulat, má rcius 6-á n a Vá ndor Evangé lium Kö zö ssé g, má rcius 13-á n az
i jú sá g, má rcius 20-á n a Karitá sz csoport,
má rcius 27-é n a gyermekek, á prilis 3-á n a
csalá dok, á prilis 10-é n az Egyhá zkö zsé gi
Ké pviselő Testü let tagjainak vezeté sé vel.
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A Lázár Ervin Programnak köszönhetően a hatodikosok a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak január
29-én, amelyről Komjáti Tamara írt élménybeszámolót:

Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszban
Elé rkezett a vá rva vá rt nap. Mindenki izgatottan vá rta, hogy menjü nk a cirkuszba. Szerdá n reggel indultunk az iskola elő l. Az első megá lló Csengele volt. Mıǵ utaztunk né ztü nk ki az ablakon é s é nekeltü nk, nevetgé ltü nk, nasiztunk, é s
persze ezt mind: együ tt. Csengelé n felszá lltak az utasok. Nem tetszett nekik, hogy dalolunk, de minket ez kü lö nö sebben nem zavart. Jó l é reztü k magunkat, s ez volt a lé nyeg.
Mikor megé rkeztü nk, az osztá lyfő nö kü nk, Szilvi né ni, é s a kı-́
sé rő taná rné nink, Kati né ni elkıśé rtek minket egy szé p já tszó té rre. Né há nyan lementü nk a vá rosligeti tó hoz, de sajnos
vissza kellett slattyogni a cirkuszhoz.
Szilvi né ni bement a jegyeké rt, é s egy szempillantá s alatt bent
is voltunk. Lekapcsoltá k a villanyokat, é s egy mé ly hang megszó lalt. Elkezdő dö tt a mű sor. Első ké nt egy hajlé kony testvé rpá r lé pett a porondra. Majd egy 17 é ves iú farö nkö n á llva
fokozta az izgalmakat: egyre tö bb dolgot pakolt egymá sra. Ez a
mutatvá ny az ú n. Rolla Bolla volt. Lá ttunk zsonglő rt is, aki 5
labdá val zsonglő rkö dö tt: a hasa felett é s a há ta alatt dobá lgatta. Mikor leesett a labda a fö ldre, a lá bá val vette fel. A bohó cok nagyon viccesek voltak. Tá ncoltak is é s é nekeltek. Eltü ntettek egy hö lgyet is. Egy há zaspá r kö vetkezett, akik
aranyban pompá ztak. Az egyikü k a szá já ban fogott fá val tartotta meg a má sikat. A né ni a kö té lbe becsavarta magá t,
é s nagyon magasra kú szott fel, majd villá mgyorsan lepö rgö tt, s kö zben aranycsillá m hullt le ró la. Ezutá n egy balettet lá thattunk ló há ton. Ké t ló volt: az egyik szü rke, fekete pö ttyö kkel, a má sik fehé r, fekete pö ttyö kkel. A bá csi a
né nit felvette a nyaká ba ú gy, hogy a lá ba a vá llá n tá maszkodott, s kö zben sé tá ltak a lovak kö rbe-kö rbe. 4 fé r i is volt,
az egyik az egyik oldalon hintá zott, a má sik há rom a má sik oldalon. Egyesé vel egy lengő trapé zon szaltó ztak. Aki
hintá zott, az elkapta ő ket, de alattuk volt egy trambulin is. Szivá rvá nyszın
́ ű tá ncosok kö vetkeztek. Mindegyikü kö n
az egyik szivá rvá nyszın
́ volt rajta. Gyö nyö rű ek voltak. Tö bbfé le zsonglő r volt, neon labdá kkal. A doboznak voltak á tlá tszó ajtó nyıĺá sai, melyek ki is nyıĺtak. A bá csi felmá szott a doboz tetejé re, é s abba dobá lta a labdá it, melyek a nyı-́
lá son visszapattantak hozzá . Ismé t egy há zaspá r kö vetkezett, akik kö té len mutattá k be produkció jukat. A fé r i a kö té len ló gott, a hö lgynek a hajá t fogta é s ú gy emelte fel a fö ldrő l. Kö vetkeztek a lovasok fehé r paró ká ban. A lovasok a
ló alatt á tfordultak, a ló há tá ra felá lltak, fejjel lefelé ló gtak. A kö r kö zepé n egy fé r i ostorral vezé nyelt. A vé gé n mű sorvezető é nekelt, é s bemutatta az ö sszes szereplő t, s elkö szö ntek.
Kifelé kaptunk ú jsá got, amiben benne volt az ö sszes szereplő fé nyké pe. Visszafelé is é nekeltü nk. A csengeleiekkel
ö sszebará tkoztunk, majd elkö szö ntü nk. Mindenkinek tetszett a Fő vá rosi Nagycirkusz, s ez a szın
́ vonalas elő adá s.
Komjáti Tamara Melissza, 6. osztály
Népzeneóra a Hagyományok Házában - Szinté n a Lá zá r Ervin Programnak kö szö nhető en februá r 25-é n a
8. é vfolyamos tanuló k rendhagyó né pzeneó rá n vettek ré szt Budapesten a Hagyomá nyok Há zá ban.
A má sodik osztá lyosokhoz má rcius 16-á n é rkezik a Pinceszın
́ há z tá rsulata, akik a Didergő kirá ly cım
́ ű mesé t
adjá k elő .

Divatterveivel első helyen végzett Fülöp-Tanács Fanni
A Kossuth Zsuzsanna Szakké pző Iskola az idei é vben is meghirdette szoká sos divattervező pá lyá zatá t. A tervező knek ké pzeletben egy tá voli galaxisra kellett utazniuk é s a bolygó lakó k szá má ra kellet trendi galaktikus ruhá zatot
tervezniü k. Fanni fantá ziadú s é s igé nyesen kivitelezett ruhakö ltemé nyei a zsű rit is elvará zsoltá k, ıǵy a beé rkező
127 ruhaterv kö zü l Fanni tervei az elő kelő első helyre kerü ltek. Az ü nnepé lyes dıj́á tadó februá r 19-é n volt, ahol az
eredmé nyhirdeté st kö vető en megismerkedhettü nk Kathia Dobo (Dobó Kata) divattervező vel. A dıj́á tadó ró l ıǵy szá molt be Fanni: „2020. február 19-én az SZTE Kossuth Zsuzsa iskolába mentünk egy rajzpályázat eredményhirdetésére.
A rajzpályázat témája az űr, galaxisok, űrlények voltak. A díjak átadása után megnéztük az összes rajzot a kiállításon.
Igazán sok szép munka volt, és szerintem néhányat csak azért nem díjazott a zsűri, mert nem lehetett. A végén egy előadásra invitáltak minket, amit Kathia Dobó divattervező tartott. Nagyon színvonalas műsor volt, és igazán megérte
végigülni. Megtudtuk például, hogy nem elég egy menyasszonynak odaadni a ruhát és elkérni érte a pénzt, hanem meg
kell ismerni a személyiségét, testalkatát is. Kathia elmondta, hogy ő nagyjából a semmiből indult. Domaszéken volt egy
házuk, a házukban egy kis szobája volt, ahol megvarrta a ruháit. A szalagavatós nagy fehéret és az utcai ruhái egy részét is. Azután jöttek a barátnők, és nekik is varrt ruhákat. Elmesélte például, hogy az elején bőröndben vitte az esküvői
ruhákat a megfelelő helyre. Kathia mára jóformán világhírű 26 éves létére. Az előadást igazán megérte végighallgatni,
és a helyezésemnek is igazán örülök.”
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A Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra – Keve - program kereté ben 4 db ú j gyermek keré kpá rral gazdagodott iskolá nk a Szegedi Tankerü leti Kö zpont é s a Csongrá d Megyei Balesetmegelő zé si Bizottsá g, valamint iskolá nk együ ttmű kö dé sé nek kö szö nhető en. A gyermekek tanó rai keretek kö zö tt havonta egy alkalommal foglalkoznak a biztonsá gos kö zlekedé s szabá lyainak elsajá tıt́á sá val, a gyalogosokra, keré kpá rosokra vonatkozó KRESZ
elő ıŕá sok, a kö zlekedé si tá blá k, a kö rü ltekinté s, első bbsé gadá s té makö reivel. Nagy ö rö mü nkre szolgá lt, hogy februá rban ellá togatott iskolá nkba Vad Ró bert Ornagy Ur, é s a 2. osztá lyosok bemutathattá k Neki is, hogy milyen ü gyesen kö zlekednek a rutinpá lyá n.
Tóth Gusztáv

Addig élsz…
Kö rü lö tted a boldogsá g kú tja
szomjas lelkekre talá lt.
Tiszta szıv́ed kinyıĺt,
mint tavasszal a szeré ny
hó virá g,
minek oly egyszerű a titka:
fagyos té llel dacolva,
elő bú jik, fejé t lehorgasztva.
A boldogsá g kú tjá hoz
te tudtad az utat,
fé lretetté l mindent,
hogy má soknak is mutasd.
Gyermek-já té kos szıv́edbő l
mindenkinek jutott,
a sajá tod sokszor nem
szá mıt́ott.
A jó kedv, a tá nc, a gyö nyö r
igaz szıv́bő l fakadt,
mit vulká ni szikraké nt
sziporká zva szó rtá l,
ami bennü nk ö rö kre
megmaradt,
mint fé nyké p-tü zijá té k,
aká r a benned lakozó
ő szinte ö rö k hű sé g…
A szeretet hegyeket mozgat!
mindig mondogattad…
ki ezt megé li, mily boldog az!
De, mikor jö n a bá nat,
má r senki sem é rti,
hogy mi lehet a libegő
taviró zsá k alatt…

Kiss Angelika az országos Parafrázis rajzverseny
döntőjében

Ké té vente rendezik meg Egerben az orszá gos parafrá zis rajzversenyt a mű vé szeti iskolá kban tanuló diá kok ré szé re. A feladat nagyon izgalmas: egy kö zismert ké pet kell á tıŕni, ú j kö zegbe helyezni vagy má s mű vé szi stıĺusban ú jragondolni. Kiss Angelika Leonardo Mona Lisá jaké nt á lmodta meg a kö zismert é nekesnő t, Opitz Barbará t. A stıĺus, a szın
́ ek a ruha megté veszté sig hozza az eredeti
festmé ny minden mozzanatá t, csupá n a szemé ly vá ltozik, hiszen a ké prő l Barbi
mosolyog vissza rá nk. Angelika pá lyamű vé vel a zsű rit is meggyő zte, maximá lis
pontszá mmal jutott alkotá sá val az orszá gos dö ntő be, melyet Egerben rendeznek má rcius 20-21-é n.

Fantasztikus jelmezek az iskolai karneválon
Idé n februá r 14-é n rendeztü k iskolá nkban a hagyomá nyos Farsangi karnevá lt.
A Sportcsarnokban felvonultak az szebbné l szebb, ö tletes, humoros jelmezek.
Elő adá ssal is ké szü lt tö bb osztá ly is, valamint szın
́ vonalas magá nprodukció t is lá thattak az é rdeklő dő k. Amıǵ a zsű ri meghozta dö nté sé t, a Mű vé szeti Iskola modern tá nc
tanszakosainak bemutató ja szó rakoztatta
a lá togató kat. Felké szıt́ő taná ruk: Zsolnai
Tamá s. A dıj́ak á tadá sá t a tombolahú zá s kö vette, majd tá nc, bü fé é s a felső tagozatosok diszkó já val zá rult a rendezvé ny. Kü lö n kö szö net a tombolatá rgyak felajá nló inak é s mindazoknak, akik munká jukkal hozzá já rultak a rendezvé ny sikeré hez.

Az iskola rövid hírei:
2020.03.02-03. é s 2020.03.26-27.
Tová bbké pzé s miatt rö vidıt́ett ó rá kat
tartunk. A tanuló k ebé d utá n hazamennek. Alsó tagozatosok szá má ra igé ny
szerint dé lutá ni felü gyeletet biztosıt́unk 16 ó rá ig. A mű vé szeti iskola szolfé zs
é s festé szet foglalkozá sai elmaradnak.
2020.03.04. A hit- é s erkö lcstan oktatá sró l szó ló tá jé koztató a leendő 1. osztá lyosok szü lei szá má ra. Helyszın
́ : Iskola, Idő pont: 16:30. Utá na az á ltalá nos
iskolai oktatá s mó dszereirő l tart tá jé koztatá st Kissné Mé szá ros Sarolta osztá lytanıt́ó , amely ideje alatt az ó vodá sok ké zmű ves foglalkozá son vehetnek
ré szt. Vá rjuk Onö ket szeretettel.
2020.03.13. Iskolai megemlé kezé s é s koszorú zá s, a 6. osztá lyosok mű sora az 1848-49-es Forradalom é s Szabadsá gharc ü nnepé nek alkalmá bó l.
Helyszın
́ : Faluhá z. Idő pont: 10:30. Telepü lé si szintű , koszorú zá ssal egybekö tö tt megemlé kezé st tartunk, amelyre mindenkit szeretettel vá runk.

Anná l jobban semmi nem fá j,
gondoltad a vad viharok
utá n,
de é rezted, hogy mé gis fá j
az ó lom-né masá g,
2020. má rcius 11-é n, szerdá n 17 ó rá tó l a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vené s mé g jobban a szó tlan
dé ge lesz Dragomá n Gyö rgy, Jó zsef Attila-dıj́as ıŕó . Irá sait rendszeresen kö zlik a
gyá vasá g.
magyar é s kü lfö ldi lapok é s magazinok, a Nő k lapjá ban is rendszeresen publiDe kik té ged emlegetnek,
ká l. Szabadidejé ben nagyon szeret fő zni. A fő zé s szeretete mű veiben is megmıǵ itt lebeg eszmé d
mutatkozik, hiszen ıŕá saiban rengeteg é rdekesebbné l é rdekesebb recept talá lembereknek,
ható . A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si
addig é lsz!
tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé Bordá ny, 2017. má rcius
ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes!

Dragomán György előadása a Faluházban
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Ötórai
tea és felolvasóest
Má rcius 11-é n, szerdá n 16 ó rá tó l, Dragomá n Gyö rgy elő adá sa elő tt felolvasó estet rendezü nk a Kö nyvtá rban.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő 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:
március 3.; március 17.; március 31.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
március 10.; március 24.

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,
kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
borjúindító és borjúnevelő tápok,
tejpótló borjútápszerek,
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok,
premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
valamint BÁBOLNA termékek
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Január havi demográfia

„Hosszú csőrű gólyamadár
Születés
cipelt egy kis csomagot.
A mai napon megérkezett,
s Téged nekünk itt hagyott.”
Emma (Berta Gábor Tibor és László Szilvia)
Dávid (Fazekas József és Hodován Éva)

Halálozás
Barna Lajos András (1933.); Nógrádi
Istvánné Galzó-Polyák Margit (1946.)

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefonos elérhetőség:
06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
8| Bordányi Napló

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:08:00-17:00
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Új csoportok indulnak az okoseszköz oktatásra
A 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se” program keretein belü l tablet tanfolyamot hirdetü nk kü lső s felnő ttké pző cé g kö zremű kö dé sé vel.
A normá l tanfolyamok ké t hé tig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hé tvé gi tanfolyamok ké t egymá st kö vető hé tvé gé n 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan
16-65 é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak kö zé piskolá val,
felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s forrá sbó l nem vesznek ré szt informatikai
ké pzé sben. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az okoseszkö z (tablet) haszná latá t, a
ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt kapnak, illetve a ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel sajá t haszná latra megkapjá k. A kö vetkező ké pzé s 2*3 napos hé tvé gi tanfolyam lesz, amely 2020. á prilis 17-19-ig, valamint
24-26-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.

Közel 400-an vettek részt a
Kultúrházak éjjel-nappal bordányi programjain
Kö zel né gyszá zan, egé szen pontosan há romszá zkilencvenen vettek ré szt a Kultú rhá zak é jjel-nappal bordá nyi
programjain februá r 14-16. kö zö tt. A Faluhá z é s Kö nyvtá r immá r nyolcadik é ve csatlakozik az orszá gos akció hoz,
melynek cé lja a mű velő dé si há zak é s kö zö ssé gi terek, valamint az abban folyó kö zö ssé gi é s kulturá lis munka
né pszerű sıt́é se. Ebben az é vben mind a gyerekek, mind a felnő ttek talá lhattak é rdekes programokat maguknak a
repertoá rbó l. A kiemelt programok kö zö tt volt amatő r szın
́ há zi elő adá s é s egé sz dé lutá nt betö ltő farsangi gyermekfoglalkoztató is, de az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben mazsorett edzé sen, tá rsastá nc tanfolyamon, digitá lis ıŕá studá st fejlesztő tablettanfolyamon é s nö vé nyvé delmi tanfolyamon is ré szt vehettek az é rdeklő dő k.
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Pé nteken 19 ó rá tó l a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r ö rvendeztette meg a né pes kö zö nsé get “Bá lint napi pajzá n
tö rté netek” cım
́ ű elő adá sá val. A Mó ricz Zsigmond novellá i nyomá n á tdolgozott ké t egyfelvoná sos jelenet leplezetlen nyıĺtsá ggal é s sok-sok humorral mutatta be, hogyan is gondolkodott fé r irő l, nő rő l, szexualitá sró l a szá zadforduMaróti Dávid
lóFotó:
magyar
parasztsá ga. A Du la pofon egy ná szé jszaká ró l szó lt, a Zö rdö g cım
́ ű jelenet pedig annak já rt a vé gé re,
hogy vajon a szé p, vagy a csú nya aszszony-e a csalfá bb? Az elő adá sokban
Lá zá r Lucá t, Gá bor Zalá nt, Szilá gyiné
Tari Gyö ngyit, Horvá th Dominiká t,
Győ ri Anettet, Fodor Pé tert, Csala
Istvá nt é s Papdi Krisztiá nt lá thatta a
kö zö nsé g. A mű sorban kö zremű kö dö tt
a Borostyá n Dalkö r is. A produkció
utá n a kö zö nsé gnek lehető sé ge volt elbeszé lgetni a szereplő kkel, de Valentin napi inomsá gokkal é s Legjava “bá jitallal” is ké szü ltek a szervező k.
Má snap má r első sorban a gyerekeknek szerettek volna kedvezni a Faluhá z dolgozó i, ekkor farsangi programra vá rtá k az é rdeklő dő ket. A dé lutá n
folyamá n kipró bá lhattak tö bbek kö zt
Kahoot, QR kó d é s Just Dance já té kokat, de lehető sé g volt farsangi á larcokat ké szıt́eni, dıśzıt́eni, ó riá s puzzle-ket
kirakni, valamint jelmezversenyre is sor kerü lt. A dé lutá n zá rá saké nt á tadá sra kerü ltek az elő zetesen meghirdetett
á larcké szıt́ő rajzpá lyá zat, valamint a jelmezverseny dıj́ai is. A Ké szıt́s farsangi á larcot! cım
́ ű rajzpá lyá zat dıj́azottjai
iskola alsó s kategó riá ban első helyezett lett Bó dis Nikolett, má sodik helyen Stadler Hanga Eszter vé gzett, mıǵ a harmadik helyezett Nó grá di Blanka mű ve lett. Iskola felső s kategó riá ban első helyen Mé szá ros Noé mi vé gzett, má sodik
helyezett Taká cs Alexandra lett, mıǵ a harmadik helyet Komjá ti Tamara Melissza mű ve é rte el. Kü lö ndıj́akat kerá mia
á larc kategó riá ban osztott ki a zsű ri,
itt első helyezé st Fá biá n Hanna kapott,
mıǵ má sodik helyen Kubala Nó ra é s
Szabó Izabella mű ve vé gzett, harmadik helyezett pedig Gyuris Tamá s lett.
A beé rkezett pá lyamunká kbó l á lló kiá llıt́á s megtekinthető a Faluhá z elő teré ben. A jelmezversenyen első helyezett lett Bó dis Nikolett é s Stadler Hanga Eszter pá va kettő se, a má sodik helyen Tompa Emıĺia vé gzett termé szetvé dő jelmezé ben, mıǵ a dobogó harmadik foká ra Csá szá r Nimró d á llhatott rohamosztagoské nt.
Vasá rnap dé lutá n tá rsastá nc tanfolyamnak adott otthon az inté zmé ny, melynek kereté ben az ö nfejleszté s, a mozgá s, a klubé let ré gi/ú j formá já t kın
́ á ltá k a tá rsastá nc eszkö zé vel. A Pá linkó Lujza é s Lengyel Zoltá n tá nctaná rok nevé vel fé mjelzett tá nciskola vá rta
mindazokat, akik nyitottak a tá rsasá gi é let, a mozgá s, a mentá lis egé szsé gmegő rzé s, a tanulá s e formá ja irá nt. A kezdő (bronz szintű ) 10 tanó rá s tá rsastá nc kurzuson az alapoktó l kezdve 4-5 igurá n keresztü l tö rté nik a tá ncok elsajá tıt́á sa. Az oktató k kö nnyű , gyorsan megtanulható , jó l haszná lható , mutató s igurá kat tanıt́anak a ré sztvevő knek.
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. március 17. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. március 27. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

12°C
6°C

11°C
4°C

11°C
2°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

12°C
3°C

11°C
2°C

10°C
4°C

12°C
2°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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Küzdelmes tavaszi szezon előtt állunk
A hétvégén az első meccsekkel folytatódnak a bajnoki küzdelmek

Február 29-én, szombaton U19-es fiú focistáink a Dorozsma elleni idegenbeli mérkőzéssel megkezdik a tavaszi szezont, melyet június első
hétvégéjén a Bordány II hazai
bajnoki meccse fog majd zárni.
Több bajnokságban, korosztályban vannak érmes esélyeink, de továbbra is a legfontosabb, hogy sokan sportoljanak
egyesületünkben, ismerkedjenek meg a sportággal, szeressék meg a focit. Nézzük meg
egy kicsit részletesebben mire
is számíthatunk a következő
időszakban. Megyei I. osztályú
felnőtt együttesünk jelenleg
rosszabb gólkülönbségének
köszönhetően ötödik a tábláVeres Bálinték kiegyensúlyozott tavaszra készülnek
zaton, de nagyon szoros a középmezőny, hiszen a negyedik és tizedik helyezett csapatot csupán hat pont
választja el. Dr. Tóth János gárdája szeretne továbbra is erős középcsapatként az élmezőnyben zárni. Megyei III. osztályú csapatunk a Bordány II
minden várakozást felülmúlóan szerepelt ősszel, Rácz Zoltán legénysége
kilenc pont előnnyel vezeti a táblázatot. Ennek ellenére nagyon nehéz
tavasz vár a csapatra, azonban ha sikerül elkerülni a rossz szériákat, akkor
nagyon szépen zárhat a B2. U19-es focistáink második évüket kezdték meg
a legjobbak között és erős középcsapattá formálódtak Puskás István tanítványai, bárkire veszélyesek lehetnek, a következő időszakban a hullámzóbb teljesítmény kiküszöbölése lesz a legfontosabb. U17-eseink most váltottak osztályt, ennek ellenére megállják a helyüket a megye élvonalában is,
jelenleg hatodik helyen áll Puskás Róbert csapata. U14-es korosztályban
Retek Flórián fiai öt pont előnnyel vezetik a tabellát, a bajnokság megnyerése mellett a legfontosabb, hogy fejlődni tudjanak a gyerekek, ezért várhatóan a bajnoki meccseket
edzőmérkőzésekkel is ki
kell majd egészíteni. Női
felnőtt együttesünknek
nehezen indult az őszi
szereplése, végül az utolsó mérkőzéseknek köszönhetően a középmezőnyhöz sikerült felkapaszkodni. A cél a következő időszakban az lesz,
hogy a játékban sokszor
kialakított fölényt gólokNői felnőtt csapatunk feljebb kapaszkodna a tabellán
ká váltsák a lányok és akkor szép tavasz elé nézhet Rácz Tamás csapata. Női U19-es focistáink vezetik a bajnokságot, Puskás István gárdájának roppant koncentrált tavaszt
kell futnia ahhoz, hogy a pozícióját megtartsa. Egyből egy rangadóval kezdenek, március 21-én a második Dorozsma elleni fontos találkozóval kezdenek lányaink.
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Meccsnaptár
2020. március
Megyei I. osztály - felnőtt
2020. március 8. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány SK - UTC
2020. március 14. (szombat), 14.30
Algyő - Foliaplast-Bordány SK
2020. március 28. (szombat), 15.00
Makó FC - Foliaplast-Bordány SK

Megye III. osztály - felnőtt
2020. március 1. (vasárnap), 14.00
Fábiánsebestyén - Fp.-Bordány II
2020. március 7. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány II - Gyálarét
2020. március 14. (szombat), 14.30
Dóc KE - Foliaplast-Bordány II
2020. március 21. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány II - Szentes II
2020. március 29. (vasárnap), 15.00
Nagymágocs - Foliaplast-Bordány II

Megyei U19 - A csoport
2020. február 29. (szombat), 14.00
Kiskundorozsma- Foliaplast-Bordány
2020. március 8. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - SZEOL „B”
2020. március 28. (szombat), 15.00
Szentesi Kinizsi - Foliaplast-Bordány

Megyei U17 - A csoport
2020. március 21. (szombat), 10.00
FK Szeged - Foliaplast-Bordány

Megyei U14 - I. osztály
2020. március 27. (péntek), 15.00
Foliaplast-Bordány - DAFC Szeged

Megyei női - felnőtt
2020. március 22. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - KSE Balástya
2020. március 29. (vasárnap), 10.00
Üllés - Foliaplast-Bordány

Megyei női - U19
2020. március 21. (szombat), 10.00
Kiskundorozsma- Foliaplast-Bordány
2020. március 28. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - Nagymágocs

Támogasd adód 1%-val
a Bordány Sportkört! Köszönjük!
Adószám: 19079646-1-06

