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Beszámoló a 24. Bordányi Falunapok eseményeiről

Visszafizetik a társulati
Idén immár huszonnegyedik alkalommal került megrendezésre Bordányban a pünkösdi rendezvénysorozat 2016. május 15-16. között. A csapadékos időjárás ellenére sokan kilátogattak
pénzmaradványt
***
a Faluház melletti Park térre és a külső helyszíneken zajló programokra is. A pünkösdi program vasárnap 9:30-kor ünnepi szentmisével vette kezdetét a templomban, 10:30-kor Tanács Értékbemutatót tartottak
***
Gábor polgármester úr és B. Nagy László országgyűlési képviselő úr itt nyitotta meg hivataloKerékpáros
település lett
san a rendezvényt. Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2016-ban
Bordány
Simon Zoltánné részére Díszpolgári Címet adományozott Bordány községért nyújtott kima***
gasló közéleti és a településhez kötődő példamutató tevékenységének elismeréseként. Simon
Könyvtári felolvasóest
Zoltánné Ádám Margit az Ádám Jenő Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatója. Üllé***
sen született 1953. november 12-én. Általános iskolai tanulmányait Üllésen végezte, majd
Családi
nap
az óvodában
Szegeden, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett 1972-ben. Felsőfokú ta***
nulmányait a József Attila Tudományegyetem Matematika-Fizika szakán kezdte el, és a JuKistérségi gyereknapon
hász Gyula Tanárképző Főiskolán 1977-ben szerezte tanári oklevelét. 2006-ban Közoktatásjártak az óvodások
vezetői diplomát, 2014. és 2015. évben pedig Tanfelügyelői és Pedagógusminősítési Szakér***
tő, illetve Matematika Szaktanácsadó képesítést szerzett. A bordányi Általános Iskolában
Egyházi
gondolatok
1976. szeptember 1-től kezdett szaktanárként dolgozni. Osztályfőnök volt, majd 1979-től
***
1989-ig igazgatóhelyettes. 1989-től lett az iskola igazgatója. Az iskolai munkákon túl néhány
Nyári táborok
információ: 2002-ben a Berkenye Népdalkör alapító munkáiban is tevékenyen vett részt.10
Bordányban
évig aktív tagként a Vajdasági Magyarokkal is példaértékű kapcsolatot épített ki. 1982-ben
***
Miniszteri Dicséretben részesült. 2000-ben Bordány Községért Emlékérmet, 2003-ban pedig
Ünnep a nyugdíjas
Bordány Ifjúságáért elismerést kapott. Szintén 2003-ban a Megyei Közgyűlés Elnökének okklubban
levelét vehette át a közoktatásban végzett munkája elismeréseként.
***
A Park téren motoros találkozóval és felvonulással indult a programsorozat, 10-14 óra között a
Programajánló és
Magyar Vöröskereszt területi szervezetével közösen véradásra várták a segíteni akarókat a Fameghívó
luházban. A véradáson 52 fő jelent meg, akik közül 46-en adhattak vért. Köszönet minden vér***
adónak, hiszen ezáltal 138 emberen segíthettek! A színpadi produkciók 13:30-kor kezdődtek, Emlékeztető a Borostyán
először a Buke Reikon Egyesület karate bemutatóját láthatták, majd színpadra léptek az Ádám
Dalkörről
Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Volt moderntánc a WDS ***
Just Dance Tánc-iskola jóvoltából, népzene a Csólyospálosi Tamburás Együttes előadásában,
Elkészült a BiipCafé
valamint country bemutató a Bad Boots - Line-dance Tánccsoport bemutatójában. Délután
***
fellépett többek között a Cairo Együttes, a Balance Band, de a ...
Folytatás a 2. oldalon Gyógy- és fűszernövény
előadássorozat
***

Újabb bordányi karate
sikerek
***

Korszerűsítés a lőtéren

Programok
Óvodai ballagás
Június 4. Szombat
Faluház
***

Medjugorjei Lelki Nap

Június 4. szombat
Sportcsarnok
***

IV. Bordányi Tuning
Találkozó
A sokszínű és változatos programok között pünkösdvasárnap este egy fiatal tehetség, Szabyest lépett fel

Június 25. Szombat
Park tér
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Megarox produkció zenés-táncos operett és musical összeállítását is élvezhették a résztvevők. Az este folyamán fellépett
Szabyest, majd élő koncertet adott a Sugarloaf Együttes. A napot bál zárta a rendezvénysátorban a Casino Együttessel. A
hétfői nap hagyományosan a mezei futóversennyel indult reggel 9:00 órakor a Park térről. 587 fő állt rajthoz a versenyen,
majd az eredményhirdetés következett. A részletes eredményeket megtekinthetik a www.bordany.hu honlapon.
A Bordány Sportjáért Alapítvány kuratóriuma és a Bordány
Sportkör elnöksége tavaly alapította a „Bordány Sportjáért“
díjat, melyet idén Godó Lajos, a Bordány Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke vehetett át, aki aktív résztvevője a
helyi sportéletnek, szívügyének tekinti a sport támogatását.
A délelőtt folytatása is a sport jegyében zajlott, a tornateremben a II. Börcsök József női kézilabda emléktorna és a XIII.
Szabó Ferenc férfi kézilabda emléktorna várta a szurkolókat.
Délután a Park tér színpadán a Classicon Egyesület tartott mazsorett bemutatót, dalolt a Borostyán Dalkör, valamint zumba,
bokwa és salsation bemutatót is láthattunk. Fellépett a székelyudvar-helyi Syntia, majd Szikra László stand up comedy
műsorán szórakozhattunk. Virtuóz hangszerszólókkal tarkított műsort adott a Fourtissimo Zenekar, a mulatós zene kedvelőit a Sramlikings szórakoztatta. A 24. Bordányi Falunapokat a ByTheWay együttes műsora zárta.
A Falunapok támogatói voltak: Alföldvíz Zrt., Bauszer Kft.,
Berkenye Cukrászda, Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány, Bordány Sportjáért Alapítvány, Bordányi Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat, Club 1001, Coop Szeged Zrt., Császár Béláné - Generali Biztosító, Csillagvirág Bt., Lajkó Andor fiatal gazda, Pillér Takarékszövetkezet, Privát ABC - Bordány, Rácz Gyula Péksége, Tapody Zoltán - Stop Cukrászda,
Vadgesztenye Étterem, Vadgesztenye Ifjúsági Szálláshely, Vitaricum Kft. Köszönjük támogatóink segítségét!
FORRÁS-IV. VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT FRISS HÍREI

A társulati pénzmaradványt visszafizetjük
Bizonyára sok olyan kérdésre adott választ a 2016. május 19én megtartott társulati küldöttgyűlés, amelyek az utóbbi időben intenzíven foglalkoztatták a szennyvízberuházásban érintett lakosokat. A 2015. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalásával tiszta képet kaphattak a
küldöttek a Társulat pénzügyi helyzetéről, a további napirendi
pontok pedig a Társulat előtt álló feladatokra fókuszáltak,
úgymint a még hátra lévő szennyvízberuházások finanszírozására, a társulati pénzmaradvány visszafizetésére és a társulat elszámolási eljárására. Az éves beszámoló mérleg része a
Társulat anyagi helyzetét mutatja be a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően, az eredménylevezetés része pedig a
2015. évi gazdálkodásról ad reális képet. A mérlegfőösszegünk 785 186 000 Ft volt, melyből 733 853 000 Ft bankbetétben, folyószámlán vagy pénztárban lévő pénz, a fennmaradó
rész pedig pénzbeli követelés a Fundamenta Zrt-től, az Önkormányzati Társulástól és időarányos kamat-követelés a lekötött bankbetétek után. A Társulat 2015-ben 123 118 000 Ft
mérlegszerinti eredményt ért el, ilyen mértékű volt a társulat
tényleges vagyongyarapodása. Az eredményt döntően két tényező alakította, egyrészt a lakástakarék-pénztári kifizetések,
amelynek kamat és állami támogatási része 208 979 000 Ft,
másrészt az Önkormányzati Társulásnak a szennyvízberuházáshoz véglegesen átadott 114 783 000 Ft, de nem elhanyagolható tétel az érdekeltségi hozzájárulásként
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2016. május
befizetett 26 004 000 Ft és az Európai Fejlesztési Banktól pályázat útján elnyert támogatásból kiutalt 9 430 000 Ft sem.
A Társulat Küldöttgyűlése döntött arról, hogy a Társulat a
négy településen 2016-ban 25 érdekeltségi ingatlan szennyvízberuházását finanszírozza nettó 55 000 000 Ft értékben. A
még hátra lévő beruházás keretében gerincvezetékek épülnek
ki és Bordányban a Deák téren 1 db, Forráskúton a Szegedi
úton 7 db, Üllésen a Határ út mentén 4 db és Zsombóban a
Deák F. utcában 2 db, a Kodály Z. utcában 1 db, az Arany J.
utcában 2 db, a Hajnal utcában 1 db és az Erdőalja utcában 7
db szennyvízbekötés készül el. Az említett beruházás az Önkormányzati Társulás bonyolításában a Társulat finanszírozásával valósul meg. A Küldöttgyűlés által elfogadott Társberuházói szerződés 55 millió Ft-os nettó költségelőirányzattal
számol, amely magában foglal a beruházáshoz kapcsolódó
minden költségelemet. A szerződésben a Társulat Áfa-finanszírozást nem vállal, így az Áfa-visszaigénylés elhúzódása
nem akadályozhatja a Társulat elszámolási eljárásának mihamarabbi elindítását. A Társulás a beruházás pénzügyi elszámolására a szerződésben határidőként november 30-át vállalta. A Társulat elszámolási eljárása elindításának feltétele az,
hogy pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit rendezze és az
eljárás alatt csak az elszámolási eljárás költségeit fedezze. A
Társberuházói szerződés arra is kitér, hogy a még hátra lévő
beruházás költségét 2016. augusztus 15-ig véglegesíteni kell.
Ez a megszorítás azt a célt szolgálja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről még augusztusban tudjon a Társulat dönteni. A Társulat előtt álló feladatok teljesítését a Küldöttgyűlés határidőkhöz kötötte. Az elfogadott ütemterv szerint augusztus végéig meg kell születni annak a küldöttgyűlési
határozatnak, amely a társulati pénzmaradvány nagysága
alapján az érdekeltségi hozzájárulás mértékének újabb csökkentését fogja jelenteni, azaz újabb visszafizetés lesz. A viszszafizetés előreláthatólag október közepén indul és december
közepére fejeződik be. A Küldöttgyűlés határozatban rögzítette a Társulat érdekeltségi egységeinek jelenlegi számát és az
érdekeltségi terület kiterjedését. A 2016. május 19-i állapotnak megfelelően a Társulat érdekeltségi egységeinek száma
3783, ebből 3623 természetes személy, 60 jogi személy és 100
önkormányzati. A Társulat küldöttei döntöttek a Társulat ez
évi üzleti tervéről is. A terv 30,8 millió Ft bevétellel és mintegy 747,5 millió Ft kiadási összeggel, valamint 55 millió Ft
végleges pénzeszköz-átadással számol. A kiadási összegből
735,7 millió Ft az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére
előirányzott összeg. Ez az összeg magában foglalja az érdekeltségi területből kivett ingatlanok után történt teljes összegű
visszafizetést, a januári döntés alapján érdekeltségi egységenként visszafizetett 35 000 Ft-ot és az augusztusi döntés alapján
visszafizetésre kerülő összeget. A május 19-i Küldöttgyűlés
egyértelműsítette, hogy a korábban már említett 25 ingatlan
szennyvízberuházásának befejeztével a Társulat tevékenysége befejeződik és az elszámolási eljárás megindításáról ebben
az évben szeretne dönteni. A meghozott döntések alapján látható, hogy a beruházás után helyreállítási munkát kizárólag a
kivitelező végez a két éves garanciavállalásának megfelelően.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy Társulati pénzt helyreállítási
munkákra egyáltalán nem költünk, a pénzmaradványt a társulati tagoknak visszafizetjük. Felhívom figyelmüket arra, hogy
a Küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a Küldöttgyűlésen hozott határozatokhoz tartozó anyagokat az önkormányzatok honlapjain megjelentetjük.
Maróti Mihály, elnök
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KÜLFÖLDI VENDÉGEINK VOLTAK

Értékbemutatót tartottak
Bordány Nagyközség Önkormányzatának
HUNG-2015/3563 azonosítószámú, a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által támogatott „Határmenti
határmente értékeink nyomában“ című projektje 2016 márciusa óta tart. Az összesen
hat hónapos program során három határon
túli testvértelepülésünkkel működik együtt
nagyközségünk, a bánsági Detta városával, a
vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel. A projekt következő állomására május
13-17. között került sor Bordányban. Értékbemutató keretében a testvértelepülésekről
az értékgyűjtésbe bekapcsolódók élőben is
megismerkedhettek a Bordányi Értéktár Bizottság munkájával, településünk helyi értékeivel. A többnapos szakmai program keretében a testvértelepüléseken elindult értékgyűjtő munka is bemutatásra került, Detta
város kezdeményezéseit Libus Endre doktor
úr mutatta be. A testvértelepülésekről érkező
vendégeink kiállítás keretében és élőben is
megtekinthették értékeinket, bekapcsolódtak a település életébe, a lovasnap és a falunapok kulturális és közösségi kavalkádjába.
BORDÁNY IS KERÉKPÁROSBARÁT

Különdíjas lett településünk
55 önkormányzat és 64 munkahely képviselői vehették át az idei Kerékpárosbarát pályázatok díjait 2016. május 20-án Nyíregyházán a városháza dísztermében. Bordány

A díjazottak
díjazottak aa címbirtokosságot
címbirtokosságot igazoló
igazoló táblával
táblával
A

második alkalommal vehette át a címbirtokosságot igazoló táblát és oklevelet.
Az elismeréseket átadó Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az ünnepségen
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elhangzott beszédében felidézte, hogy idén
tízedik alkalommal mérettethették meg magukat a jelentkezők a minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ)
közös pályázatán, amelynek egyik legfontosabb célja a figyelemfelhívás. Arra szeretnék ösztönözni a településeket és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék
lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a kör-

A polgármesteri hivatalban kiállított kerékpár

nyezetbarát kerékpáros közlekedést - fogalmazott. A Kerékpárosbarát pályázatok kategórianyerteseiként az önkormányzatok közül Békéscsaba, Bordány, Budapest XVII.
kerület Rákosmente, Szarvas és Újszentiván
képviselői vehettek át különdíjakat. Bordány nagyközség polgármestere egy magyar
gyártású Neuzer Ravenna típusú kerékpárt
és egy kisebb ajándékcsomagot vehetett át a
gyártó képviselőjétől.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy
folytatódnak a településen a kerékpározást
ösztönző fejlesztések. Legfontosabbnak a
Bordányt Ülléssel összekötő kerékpárút felújítását nevezte, erre a remények szerint még
az első félévben sor kerül. Újabb kerékpártárolók kihelyezését tervezik a buszmegállók
és a közintézmények környékén, valamint
folyamatban van a Bordányt Zákányszékkel
összekötő kerékpárút építési engedélyének
megújítása is. A kerékpárút megépítése
azonban egy akkora beruházás, amelyet pályázati támogatás nélkül, önerőből sajnos
nem tud megvalósítani a falu.
A nyeremény kék bicikli sorsa még ismeretlen, egyelőre a polgármesteri hivatal előterében állították ki. Hasznosításáról az ifjúsági
önkormányzattal közösen döntenek majd mondta el a polgármester.
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Rövid hírek
Könyvtári felolvasóest
2016. június 8-án, szerdán 16
órai kezdettel a bordányi könyvtárban felolvasóestet szervezünk. Kérjük, hozza magával
kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy
elmondhat. Várunk szeretettel

minden irodalmat kedvelőt, felolvasóként és hallgatóként is,
hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Folytatódnak a hálózat
mosatási munkálatok
Az Alföldvíz Zrt. értesíti tisztelt felhasználóit, hogy az ivóvíz minőségének fenntartása és
javítása érdekében végzett hálózat mosatási és szivacsolási
munkálatai következtében Bordány településen 2016. június 3ig munkanapokon 9-től 15 óráig
a település egyes részein nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány is előfordulhat. Kérjük,
hogy ezen időszak alatt mellőzzék a vízvételezést, és a vizet
felhasználó háztartási gépeket,
vízmelegítőket, kazánokat ne
üzemeltessék. Munkavégzés
tervezett helye és időpontja:
május 30-tól június 3-ig: Kossuth u., Benke G. u., Petőfi u.,
Arany J. u., Kölcsey u., Mező d.,
Dudás u., Rákóczi u., Bem u.,
Honvéd u., Kossuth u. Ebben az
időszakban felmerülő kellemetlenségekért kérjük megértésüket, türelmüket köszönjük.
Alföldvíz Zrt., www.alfoldviz.hu
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Családi napot tartottunk az óvodában
Idén május 6-án, pénteken tartottuk meg a családi napot az
óvodában. A délután öt órára szervezett eseményre nemcsak
az óvodás gyermekeinket, hanem szüleiket és testvéreiket is
sok szeretettel vártuk. Szerencsére, az időjárás is nekünk kedvezett, így a szabadban élvezhettük az együtt töltött kis időt.
A gyermekek és felnőttek elsőként az óvodapedagógusok előadását láthatták, amely egy szívtelen csiga történetéről szólt.

A családi napon résztvevő gyermekek és felnőttek láthatóan
jól érezték magukat. Szívesen vettek részt a tevékenységekben, jókedvűen járták végig a helyszíneket, valamint együtt
táncoltak, nevettek a vendégelőadó műsorán. Ezúton is köszönjük nekik, hogy eljöttek, és velünk töltötték ezt a jókedvű
délutánt! Köszönjük azoknak a szülőknek is, akik gyümölcs
és zöldség felajánlásával járultak hozzá a délutánhoz, valamint azoknak a nagyszülőknek is, akik hagyományőrzés céljából megismertettek bennünket a tésztakészítés fortélyaival.
Varga Nikolett, óvodapedagógus

Kistérségi gyereknapon jártak a nagycsoportos óvodások

Az ügyességi feladatok között volt kötélhúzás is

Ezt követően, az udvaron szétszórtan elhelyezett ügyességi
feladatok helyszíneit járhatták be a gyermekek szüleikkel
együtt. A helyszíneken például célba dobás, kötélhúzás, zsákban futás, illetve kézműves asztal várt az érdeklődőkre, ahol
csigát és katicát készíthettek némi ragasztással és hajtogatással. Mindezek mellett, az egyik teremben hagyományos tészta

Domaszéken jártak a nagycsoportos óvodások

Az idei évben Domaszék település rendezte meg a kistérségi
gyermeknapot, tizenegy település nagycsoportos óvodásainak. A reggeli után közös tornával kezdődött a program, majd
14 állomáson végezhettek különböző feladatokat a gyerekek.
Több ügyességi játékot is kipróbálhattak a Sportcsarnokban:
kerékpáros közlekedés, focikapura rúgás, küzdősport. Puzzle

Hagyományos csigatésztát készíthettek a gyerekek

készítésére is volt lehetőség, amelyet az önként jelentkező
szülők, nagyszülők biztosítottak mind gyermekek, mind felnőttek számára. Az elkészített tésztát az óvoda konyháján kifőzték, majd különféle ízesítésben kóstolhatták (pl. dió, mák,
sajt). Mindeközben, a feladatokban elfáradt és megéhezett kicsik és nagyok a dajkák segítségével előkészített gyümölcsöket és zöldségeket, valamint zsíros kenyereket falatozhattak.

Sokféle feladat, például labirintus várta a résztvevőket

kirakó, kézműves tevékenység és labirintus is volt a feladatok
között. Az ugrálóvárat sajnos a délelőtti esőzés miatt csak nagyon rövid ideig használhatták a csoportok. Az ebédet követően egy meseelőadással kedveskedtek a házigazdák. A hűvös
idő ellenére, egy kellemes Ovi-olimpián vettek részt a gyerekek. Köszönjük a domaszékieknek a szép napot! Óvónénik

A programot a Csiga Duó koncertje zárta

Végezetül, a program zárásaként a Csiga Duó koncertje következett, amelynek nagy sikere volt a gyermekek körében.
Vidáman énekeltek és játszottak az énekesekkel, akik egy
nagy közös vonatozásra is invitálták őket szüleik társaságában. A koncert a Bordányért Barátok Köre felajánlásaként
4 gazdagította programunkat.

A program része volt a finom ebéd
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EGYHÁZI GONDOLATOK

Úrnapi szentmise, elsőáldozás és
körmenet
A pünkösd ünnepe utáni 10. napra (csütörtökre) a katolikus naptárban az Úrnapja esik
- Magyarországon e napot követő vasárnapon tartott főünnep. Ebben az évben május
29-én ünnepli az egyház „Krisztus titokzatos
testét” (Corpus Christi Mysticum), az Oltáriszentséget. Az ünnep fő eseménye a körmenet.
Templomunkban május 29-én, vasárnap
9:00 órakor kezdődik
az Úrnapi szentmise,
a szentmisében lesz
az elsőáldozás.
A körmenethez virágszirmokat szívesen
fogadunk, hogy
minél szebb virágszőnyeg készülhessen az
Oltáriszentség tiszteletére!

Te Deum és Családi Nap
Június 19-én, vasárnap a tanévzáró hálaadó
szentmisében mondunk köszönetet Istennek
mindazért, amivel az elmúlt tanévben megajándékozott bennünket. Ekkor kerül sor
templomunk új schola-tagjainak ünnepélyes
beöltöztetésére is. A szentmisét követően
családi napra hívunk minden érdeklődőt,
fiatalt és időst a Faluház udvarára, ahol különféle foglalkozások, játékok várnak mindenkit. A programokon való részvétel ingyenes, de aki teheti egy-egy tálca süteményt,
vagy gyümölcsöt hozzon, hogy megkínálhassuk egymást.

Napló

mi is fejlődünk egymás elfogadásában, a
megbocsátásban és a szeretetben. A táborozók részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, gyalogos zarándoklaton, és egy szegedi Nyári idény/diákmunkát
kiránduláson is.
vállalók adatbázisa készül
A Faluház és Könyvtár, valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pont egy egyszerű,
gyorsan kitölthető kérdőíves
adatbázist hozott létre, amelybe
minden munkát vállalni szándékozó bordányi tudja magát regisztrálni. Az adatbázisba akár
otthonról, saját számítógépről is

Rövid hírek

A programok 8:00-17:30-ig tartanak. A részvételi díj várhatóan: 6.500 Ft gyermekenként. A tábor költségeit ezen felül az egyházmegye pályázati támogatásából, valamint
felajánlásokból szeretnénk fedezni.
A gyermekek tízóraijához és uzsonnájához
köszönettel fogadunk zöldséget, gyümölcsöt, lekvárt, szörpöt.
Bővebb információ: Bálintné Gyuris Ágnestől illetve Gábor Tamástól kérhető.

lehet jelentkezni. Akinek erre
nincs lehetősége annak segíteni
tudnak ebben a Faluház vagy a
Bordányi Ifjúsági Információs
Pont információs pultjánál. Az
adatbázis létrehozásával a munkavállalók és a munkáltatók
egymásra találásának segítése a
cél. Az adatbázis elérhető az
alábbi link begépelésével is:
http://goo.gl/forms/fB32yJn3Vw

Önkormányzati apró
Bordány Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja IHB550 forgalmi rendszámú 2002-es
évjáratú LADA NIVA típusú
1690 cm3-es benzines terepjáró,
valamint BKL-539 forgalmi
rendszámú 1989-es évjáratú
LADA 2105 /1300 S/ típusú 1294
cm3-es benzines személygépkocsijait. A Lada Niva irányára
650.000,- Ft, míg a Lada 2105-é
200.000,- Ft. A gépkocsik megtekinthetők a szociális központ udvarában. Eladó továbbá egy 3000
literes víz vagy olajtartály, valamint egy MTZ típusú traktorra
szerelhető 2 méteres orrtolólap
szett. Érdeklődni Lovai Mihálynál lehet a 30/336-1408-as telefonszámon.

Idén is vár a Kincskereső tábor!
Augusztus 8-tól 12-ig immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a napközis jellegű Kincskereső tábor a templomkertben,
ahol saját magunkban, az emberi kapcsolatainkban, egyházunk hagyományában, liturgiájában és a bennünket körülvevő világban
keresünk maradandó kincseket, értékeket.
Idén az irgalmasság szentévében Isten kifogyhatatlan szeretetét szeretnénk még jobban megismerni a bibliai történeteken és különféle csoportos foglalkozásokon, játékokon keresztül. Bízunk abban, hogy ezáltal
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Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy
nyugdíjasaink a heti foglalkozásokon nagyon aktívak, nagyon jól érzik magukat, beszélgetünk, kártyázunk és a tagjainkat, közösségünket érintő feladatokat megbeszéljük. Április 26-i foglalkozásunkon köszöntöttük az anyákat, a nagymamákat! Újszerű

Nőnapi bál a nyugdíjas klubban

volt, hiszen eddig csak a nőnapot ünnepeltük, az Anyák Napját kis köszöntővel „elintéztük“! Most meglepetéssel készültünk, a
klubvezetés saját ötletével, tagjaink pedig
„batyuval“ érkeztek. A jó hangulat már az érkezéskor tapasztalható volt, hiszen kisebbnagyobb csomagok kosárban, dobozban,
tepsiben vagy táskában voltak láthatók tagjainknál. Jó volt látni, hogy összejött a nagy
CSALÁD, majdnem mindenki jelen volt,
hogy köszönthessük az Anyákat, a Nagymamákat. Tudjuk, hogy nagyon sok feladat és

pét, és ezután - saját ötletből, de jól sikerült valamennyi gyerek, unoka és dédunoka bevonásával lett kiegészítve a köszöntés.
Örömmel állapítottuk meg, hogy nagy család vagyunk, hiszen van 81 gyerekünk, 147
unokánk és 45 dédunokánk! Valamennyien
nagy örömmel állapítottuk meg, hogy milyen jó, hogy ennyien vagyunk! Ez egy nagy
család! Természetesen, akik nem voltak valamiért jelen ők is köszöntve lettek, és kis
férfiúi csoportnak /11 fő/ meg lett ígérve,
hogy szervezünk nekik is ünnepet. A köszöntések után az asztalra kerültek a batyukból a finom sütemények - nagy volt a választék -, az üdítőitalok, stb. Nagyon jó volt a
hangulat, nagyon jót beszélgettünk és azon
is gondolkodtunk, hogy legközelebb hogyan
ünnepeljük ezt a napot, esetleg meghívjuk a
gyerekeket, vagy az unokákat? Mindenesetre folytatjuk családias elkötelezettségünket.
Köszönettel mindenkinek
Szalai Antal klubvezető

Programajánló és meghívó
A Nefelejcs nyugdíjas klub a Faluházzal közösen 2016. június 7-én, kedden 15:00 órakor előadást szervez „belső óra, napi ritmus“

Az előadásra sok szeretettel várnak mindenkit

Több nyugdíjas klubbal is jó kapcsolatot ápolnak

felelősség hárul rájuk egy családban, még
akkor is, amikor már a gyerekek nagyobbak
lesznek, jelentkeznek az unokák és dédunokák is, ha kell segítenek, ha tudnak segíteni
lehet rájuk számítani.Az ünnepélyes hangulatú köszöntésekre és alkalmakra ezért fontos odafigyelni.
A nyugdíjas klub hölgy tagjainak, akik egyben Édesanyák és Nagymamák már, egyegy bonbonnal adtam át a köszöntés jelké-
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címmel a Faluházban. Nagyon érdekes, a tudomány számára is nagy kihívást jelentő témáról Dr. Szabad János professzor úr - genetikus, biológus, egyetemi tanár, az MTA
doktora, tart előadást. A professzor úrról azt
is tudni kell még, hogy a zsombói Népfőiskola előadója 34 éve, sok bordányi személyes ismerőse. Nagyapakét már végigszurkolta unokái szereplését a bordányi kecskefuttatáson is. Nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívást!
Kedves bordányi lakosok! Nagy szeretettel
várunk minél több érdeklődőt erre az előadásra, hiszen a tudományos élet különlegességeiről hallhatunk előadást.
Szalai Antal és Börcsök Roland
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Rövid hírek
Agrárkamarai tagdíjbevallás júniusban
Az agrárkamarai tagdíjbevallási
időszak 2016. június 1-től június 30-ig tart. Kizárólag elektronikusan a NAK e-Irodáján keresztül tehető meg. Amennyiben a falugazdász segítségét a
falugazdász irodában tudja
igénybe venni. Személyes okmányokat és a 2015. évi bevétel
összegét hozza magával a bevallás elkészítéséhez. Bővebben Bordány honlapján „Gazda
ügyek“ linknél olvashatnak.
Ügyfélfogadási időben keressék Tóth András falugazdászt,
elérhetősége 30/327-3077.

Szemétszállítási hírek
Június 7-én, kedden a Béke és a
Seregélyes dűlőkben, valamint
a zártkertekben, míg június 7én, szerdán a Mező és a Bordány dűlőkből történik a külterületi szemétszállítás.
Belterületen június 7-én és 21 én kedden szállítják el a szelektív hulladékok gyűjtésére rendszeresített sárga zsákokat.
Szemétszállítás ügyintézésre
továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9:00-12:00
óra között van lehetőség a Faluház szolgáltató irodájában.

-on

Ünnep a nyugdíjas klubban
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Egy kis emlékeztető a bordányi Borostyán Dalkörről
2002-ben kezdeményeztem az énekkar megalakítását a zenét
szerető ismerősökkel, rokonokkal történő beszélgetések alkalmával. Ez a kezdeményezés kedvező fogadtatásra lelt, így
2002. szeptember 2-án az Általános Iskolában alakultunk
meg, a citerázni tanuló gyerekek mellett kaptunk lehetőséget
népdalok éneklésére, fellépésekre a falu rendezvényein és
egyházi ünnepein. Az együtt éneklés örömét, a régi családi
összejövetelek, a hajnalig tartó disznótorok hangulatát keresve 2006-tól a Faluház adott helyet az útkeresés időszakának,
így a heti próbák már ott folytatódtak. 2007 januárjában zenész tagunk Juhász Dezső kérésére - nem kevés telefonálás,
szervezőmunka, anyagi ráfordítás eredményeképpen - beszereztem egy tekerőlantot az Önkormányzat, a Bordány Fejlődéséért Alapítvány, Balogh Ferenc polgármester, Illés István
Faluházvezető, Zádori Imre polgármester helyettes, Tanács
Gábor, Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi és a Dalkör
anyagi támogatásával.
A magyarság példátlan gazdagságú népdalkincsének megismerését, a népdalok minél hitelesebb előadását, a citerázás tudományát, a csokrok összeállításának szempontjait 10 évi
Csutorás tábori részvételek alkalmával sikerült elsajátítani neves népzene kutatóktól, egyetemi oktatóktól, gyűjtőktől, adatközlőktől. A táborok költségéhez 1-1 évben Balogh Ferenc és
Tanács Gábor is hozzájárult. Sok élmény, tanulás és vizsga

2016. május
Általában évente rendezünk népzenei találkozót, így a visszahívásokkal, és egyéb rendezvényekkel egyre több és több szereplésre van lehetőségünk. Kapcsolataink egyre szélesebbek,
ez évi 20-25 fellépést jelent, de volt 34 is. A szakmai fejlődésünk is figyelemre méltó, mert a KÓTA /Kórusok és Zenekarok Népzenei együttesek Országos szövetsége/ minősítőin
többször vettünk részt Arany, Ezüst, Arany, Aranypáva,
KÓTA különdíj fokozat mellett a legutóbbi eredményünk április 16-án, a deszki Aranypáva Gálán térségi szinten ismét
KÓTA különdíjban részesültünk. Az Ifjúsági Önkormányzat
Bordány Kultúrájáért díjban részesítette 2010-ben a Borostyán Dalkört, és néhány éve személyesen Juhász Dezsőt. A
csoportban díjazott még Vass Nándor is, aki díszpolgári
címmel rendelkezik. Régiós dalversenyeken is kaptunk díjakat, úgy mint Különdíj, Közönségdíj, szólóban első, második,
harmadik helyezés, Vass Nándor, Illés Mária, Lajkó Gizella
személyében, a Tekerős duó szintén Különdíjas.
Köszönettel tartozunk a támogatóknak, de hogy a Borostyán
Dalkör létezik köszönhető annak, hogy Mórahalmon laktunk,
hogy a Mórahalmi Parasztkórus tagja voltam több, mint 10
évig, hogy a testvérem és unokatestvéreim is három évig részesülhettek Mócsán Marika irányításában, és főként Magyarné Rozi ösztönzése inspirált az énekkar alakítására. Sokat
tanultunk és tapasztaltunk, és folyamatosan tapasztalatokat
szerzünk és szeretnénk, ha közönség is részesülne abban az
örömben, amit egy sikeres szereplés jelent.
Biztatom azokat, akik szeretik a népzenét, jöjjenek közénk,
énekeljenek velünk, vagy nélkülünk is sokat, mert az éneklés
felszabadító erejű, jót tesz testnek,a léleknek,a jó közösség
pedig gyógyító hatással bír a testi, lelki, szellemi egészség
fenntartásában!
Illés Mária

Elkészült a BiipCafé a Faluházban

A Borostyán Dalkör tagjai az Aranypáva Gálán kapott díszoklevéllel

után kiérdemelt népdalkörvezetői oklevél jogosítványt jelentett a művészeti vezető címre, melyet a szervezőmunka mellett 2006 óta végzek. A hangszerek száma fokozatosan bővült,
a tekerőlant mellé néhány évig a furulya csatlakozott Gyenes
Zsuzsi személyében, aki fiatalságával egy kis frissességet,
üdeséget hozott közénk. Juhász Sándor klarinéttal jött csoportunkba, a tekerőlantot jómagam is beszereztem, így a hangszerek száma 4-re emelkedett. A két tekerő egy klarinét felállás hagyományos, eleink a Dél-Alföldön, Szentes illetve Pest
környékén gyakran használták az 1950 es évekig, ez adta a
padkaporos bálak, a csutrik zenei kíséretét a citera mellett.
/Személyes élményem apámmal kapcsolatos - Illés István, aki
lovas postásként kezdte - ő az 50-60-as években hegedűjátékával segítette a családi rendezvények, kisebb lakodalmak
hangulatát növelni./ A hangszerek nem kis törődést, odafigyelést igényelnek, hogy a hangzás minél jobb legyen, új citerát
kellett beszereznem a Gyémánt János által készített mellé. A
tekerőlantok készítője Szerényi Béla Ópusztaszeren tart évente tábort, ahol mi is részt veszünk, áldozunk a zene oltárán.
Tudnivaló, hogy a páratartalom, a hőmérséklet, a klíma mindig befolyásolja a húrok, sőt a fúvós hangszerek állapotát,
hangzását is, ezért igényel folytonos karbantartást.
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A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a 2015. tavaszi ülésén határozatot hozott egy közösségi konyha és kávézó
kialakításáról a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták a testületnek, hogy szükség van egy olyan konyha kialakítására, mely rendelkezik
olyan technológiai felszereltséggel, hogy alkalmas legyen
nemzetközi csereprogramok, ifjúsági konferenciák, képzések
igényeinek kielégítésére, valamint a Biip-be látogató vendégek is könnyen juthassanak frissítő italokhoz, kávéhoz vagy
éppen szendvicsekhez.
A biipben egy használaton kívüli iroda lett átalakítva, ahol
szükséges volt víz és villany bekötése, illetve hidegburkolás
is. Ezeket a munkákat helyi szakemberek végezték, a konyhabútorok legyártását is helyi vállalkozó vállalta. A festést, tapétázást, a székek összeszerelését a Kulturális és Szabadidős
Egyesület, illetve az ifjúsági önkormányzat tagjai csinálták.

Helyi vállalkozók és fiatalok összefogásával készült el a konyha és kávézó

2016. május
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Tapasztalt szakemberek osztják meg tudásukat

tapasztalattal rendelkező szakemberek osztják meg velünk tudásukat egy gyakorlati segítséget nyújtó kurzus keretében. 2016. május 6-án és 20-án, pénteken délután Lovai
Mihály környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles növényorvos tartott előadást,
a téma gyógynövények és fűszernövények
felismerése, azok hatásai, feldolgozási, felhasználási lehetőségei otthoni körülmények
között. A következő két előadásra május 27én és június 3-án, pénteken kerül sor a Faluház rendezvénytermében 17:00 órától.Mindenkit szeretettel várnak!

Újabb bordányi Kyokushin
Karate sikerek
A Buke Reikon Kyokushin Karate és Harcművészeti Sportegyesület újabb megmérettetésen vett részt. Ezúttal Csongrádra utaztunk a "IV. Pünkösd Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság, Felnőtt súlycsoportos C
kategória" nevű rendezvényre. Egyesületünket összesen 12 fő képviselte, ebből 4-en a
bordányi csoportunk tagjai.
Név szerint: Tóth Izabella, Kovács László
Márk, Lehel Máté, Lehel Zoltán. A bajnokság eredménye 1 arany, 2 ezüst, 7 bronz.
Tóth Izabella ismét a dobogón végzett, 3. helyezéssel zárta az országos bajnokságot
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A bordányi versenyzők edzőjükkel

Rövid hírek
Védőnő álláspályázat
Integrált Nappali Szociális és
Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő
munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű
2016.július 1-től 2017. május 1ig (helyettesítés) tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő,
heti 20 órás. A pályázat benyújtásának határideje június 17. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Lippai Ágota nyújt a 30/6645083-as telefonszámon. A teljes
pályázati kiírás és a pályázati
feltételek elérhetőek Bordány
honlapján, a www.bordany.hu
oldalon és a kozigallas.gov.hu
honlapokon.

Lehel Máté Gyermek I. fiú nehézsúly kategóriában szerezte meg a 2. helyezést. Csoportjában 3 versenyző volt, így szintén körmérkőzéssel kellett bizonyítania. Első megmérettetésénél az ellenfelét hozták ki a bírók
győztesként. Második mérkőzését csapattársával vívta, hosszabbításra is szükség volt,
mert mindkét fiú a maximumot igyekezett
kihozni a másikból. A döntés értelmében
Máté nyerte meg a küzdelmet, így a dobogó
2. fokára állhatott.
Lehel Zoltán az I. helyezést szerezte meg
Felnőtt férfi C kategória +85kg-ban. Zoltánnak első versenyén 3 mérkőzést kellett megvívnia a végeredményért. Mindhárom küzdelemben végig uralta ellenfeleit és okosan,
tudatosan végezte az elé állított feladatokat.
Hirdessen a Naplóban ön is
Teljesítménye végig kiegyensúlyozott és lát100 karakter (betű, szám,
ványos volt. Eredménye önmagért beszél.
írásjel) hosszúságban
Ismételten sok tapasztalattal bővültünk. A
500 Ft/hirdetés áron.
versenyzők teljesítményén kivétel nélkül taHirdetés
feladás személyesen a
pasztalható a fejlődés. Továbbra is folytatjuk
Faluház ügyfélpultjánál,
a megkezdett munkát, hogy minél nagyobb
vagy e-mailben a
sikereket legyünk képesek közösen elérni.
naplo@bordany.hu címen.
Süveges Tamás, elnök, vezetőedző

képgaléria

VI. Bordányi Lovasnap

képgaléria

VI. Bordányi Lovasnap

-on

A Család-, Ifjúság- és Népességpolitikai Intézet CSP-CSBO-15-C számú „Családbarát
Ország 2015” című pályázata keretében a
Kulturális és Szabadidős Egyesületünk közösségi programokat szervez, melynek célja
a generációk közötti együttműködés erősítése. 4 hétvégén amatőr gyógynövény és fűszernövény ismereti tanfolyam kerül megrendezésre. A program keretében többéves

Gyermek I. lány könnyűsúly kategóriában.
Teljesítményén látszik a folyamatos, következetes edzésmunka. Első versenyéhez képest nagy fejlődést mutatott. A megkezdett
munkát folytatjuk a további sikerekért.
Kovács László Márk Gyermek I. fiú könynyűsúly kategóriában szerezte meg a 3. helyezést. Csoportja 4 fős volt, így körmérkőzésben vívott 3 csatát. Első küzdelmének
csak a végére sikerült feloldódnia, így sajnos
alul maradt. 2. mérkőzésén az ellenfelét látták jobbnak a bírók. A 3. küzdelemben felszabadultan, tudatosan volt képes dolgozni,
melynek köszönhetően meg is nyerte azt.
Így a dobogó 3. fokára léphetett fel.

Videók Bordányról

Gyógy- és fűszernövény ismereti előadássorozat
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Korszerűsítés a lőtéren!

Májusi focimérkőzések
A Megyei II. osztályú focibajnokság sorsolása:
június 2. 18:00
Bordány SK - Hmvhely FC /HFC/
A munkálatokban mindenki segített amiben tudott

Juhász Péter, 3 fia és testvére, Gábor, szer- A Megyei II. osztályú U19-es
focibajnokság sorsolása:
számokkal felszerelkezve
IDŐJÓS
június 1. 17:00
jöttek reggel. Minden túlzás
Apátfalva
SC - Bordány SK
nélkül mondhatjuk, hogy az
Hétfő
érdemi munkát ők végezA Megyei III. osztályú
30°C
ték, de nem mellékesen
focibajnokság sorsolása:
17°C
mindenki segített, amiben
június 4. 17:00
tudott. A munkálatok alatt Zápor, zivatar
Baks Baráti SE - Bordány SK II
Fábián Lajos remek pörjúnius 12. 17:00
költtel készült, hogy mikorKedd
Bordány SK II ra befejezzük a munkát le30°C
USC Tanárképző Szeged
ülhessünk ebédre egy tá17°C
nyér finom pörkölthöz.
Hajrá Bordány SK!
Zápor, zivatar
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget!
Női labdarúgó toborzó

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Április végén a lőtér bejáratánál található tetőrészt korszerűsítettük. Ezidáig egy vázszerkezet, és az arra alka05.30.
04.25. H
lomszerűen felhúzott ponyA Zöldborsófőzelék rántott csirkemellel
Csontleves
va védte a résztvevőket az
A
1 csipettésztával Fokhagymás tarja törtburgonyával,
B csemege uborka
erős napsütéstől, a széltől
Tejfölös
vagy az esőtől. Egy - egy
2 burgonyaleves C Gombapörkölt galuskával
rendezvény alkalmával
05.31.
04.25. K
H
filé pörkölt tésztával,
mikor a résztvevők várták,
A Pulykacomb
uborkasaláta
hogy sorra kerüljenek,
AKarfiolleves
1
Zöldborsós tojáslepénnyel töltött borda,
B petrezselymes rizzsel, kompót
vagy már túl voltak a lövészeten, a csapattársaikkal
sertéssült majonézes
2 Hideg
szilvaleves
C Köményes
burgonyasalátával
illetve a sporttársaikkal a
06.01.
04.25. SZ
H
ponyva alatt beszélgettek.
A Zöldbabfőzelék fasírttal, sütemény
Magyaros
Az évek során a ponyva
1 csirkeaprólék
Sajttal sonkával töltött csirkemell rántva,
leves
amortizálódott, ezért jött a
B petrezselymes burg., kovászos uborka
döntés: jó lenne egy állandó
penne tésztával, vegyes
2 Zöldséges
C Zúzapörkölt
rizsleves
vágott
tetőrészt kiváltani.
06.02.
04.25. CS
H
A bordányi önkormányzat
A Milánói makaróni
Májgombóc
finanszírozásával sikerült
1 leves
beszerezni a szükséges
B Vadaskaraj, zsemlegombóccal
Tojásleves
anyagokat. A váz megerősíRántott csirkecomb burgonyapürével,
2 kenyérkockával C befőtt
téséhez zártszelvényeket, a
06.03.
04.25. P
H
ponyva helyére hullámleA Túrós tészta
Sertés
mezt vásároltunk. A meg1 raguleves
valósítást társadalmi munB Aranygaluska vanília öntettel
Lencsegulyás
kával oldottuk meg, melyre
tokány petrezselymes
2 pulyka hússal C Frankfurti
burgonyával
sok tagunk jelentkezett.
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Mezei futóverseny

Mezei futóverseny

június 11. 17:00
Apátfalva SC - Bordány SK
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Mezei futóverseny

Szerda

29°C
17°C

Bordányban!

A Bordány Sportkör labdarúgó
toborzót hirdet felnőtt női és az
Zápor, zivatar
1999. január 1. után született láCsütörtök nyok részére korosztályos csapataiba! Szeretettel várjuk Sze28°C
gedről és a Homokhátság telepü16°C
léseiről minden labdarúgás után
Zápor, zivatar
érdeklődő lányt a Bordány SK
női labdarúgó szakágának toborPéntek zójára! Időpont: 2016. június 4.,
27°C szombat, 10:00.
15°C További információ kérhető a
Zápor, zivatar
bordanysportkor@gmail.com
mail címen vagy a 30/747-2068Szombat as mobilszámon.
27°C Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!
15°C
Zápor

Vasárnap

28°C
16°C
Zápor, zivatar
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Korszerűsítették a lőtér bejáratánál lévő tetőrészt

Sport hírek

Bordány SK a

Bordány külterületén található lőtéren lévő
épület sok-sok dolgot tudna mesélni. Nem
mai gyerek már, ha lehet így fogalmazni. Jómagam, mióta megismertem ezt a sportot,
ezt a remek klubbot, ami immár 14 évvel
ezelőtt volt, a lőtér épülete és környéke átment néhány változáson. Kisebb - nagyobb
átalakítás, felújítás, építés. Mind annak köszönhetően jött össze, hogy volt aki ezt finanszírozza, és nem utolsó sorban akadtak
mindig olyan lelkes tagok, segítők, akik segítségével meg tudtuk mindezt valósítani.
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Napló
Pietas Temetkezési Kft
szegedi irodája és
üzlete

A Bordányi
Önkormányzat régi
ravatalozójában teljes
körű temetési ügyintézéssel. Éjjelnappali halott szállítási ügyelettel.
Ügyintéző: Gallainé Éva
Tel.: 06-30 924-3293
Családi koszorú és virágrendelési
lehetőséggel.
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