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Idén	is	közel	ötven	gyermek	vett	részt	a	Faluvédő	Táborban										
Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben 
is biztosít programlehetőséget a nyári szünet idejére az általános- és középiskolás 
fiataloknak. A legnagyobb sikert idén is a már tizenkilencedik éve megrendezésre 
kerülő Nyári Napközis és Faluvédő Tábor hozta, ahol mindösszesen 46 gyermek 
vett részt az egész héten át tartó különféle programokkal és játékokkal színesített 
foglalkozásokon.  

Helyi	táborok	az	egész	nyárra				

Részleteket	a	2.	oldalon	olvashat!
„Igazi	nyár,	olyan	nyár,	amikor	minden	megtörténhet,	és	meg	is	történik.”	–	Zakály	Viktória

Homokhát Éjszakai
FélmaratonII.

2018.	augusztus	17-én	22:00-tól

Idén	nyáron	másodszor	a	
Bordány	Sportkör	keretein	belül	
működő	Futókör	rendezésében!	

	

www.bordany.hu
https://www.facebook.com/bordanycity

Amíg a                                    nyári 
szabadságon van, addig se kell 

senkinek hírek nélkül maradnia.

Részletek	a	4.	oldalon!

Bűnmegelőzési tippek
és tanácsok a nyári időszakra

Minden bordányit arra biztatunk, hogy részesítsék előny-
ben azokat az üzleteket, amelyek BordányKártya elfoga-

dóhelyek, hiszen ezzel a sa-
ját településük fejlődését 
tudják támogatni. A kártya 
megvásárolható vagy meg-
újítható a Faluház ügyfél-
pultjánál!

Részletek	a	3.	oldalon!
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XIX.	Nyári	Napközis	és	Faluvédő	Tábor	-	KalandoZOO	

Elkészült	településünk	első	vadnyugati		kis�ilmje

A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor immáron 
19. alkalommal került megrendezésre a Falu-
házban, melynek témája idén a vadállatok kö-
ré épült. Az első napon a 46 gyermek megis-
merkedhetett a csapata kabalaállatával, amely 
egyben a névkártyája is lett. Voltak oroszlánok, 
kenguruk, pingvinek, medvék, és nem utolsó 
sorban kis pandák is. Minden reggel egy ébresz-
tő tornával indult, hogy mindenki tele energi-
ával kezdje a napot. Ezt követően kint a szabad-
ban számos játék várta a táborlakókat, legjob-
ban a számháborút élvezték. Ebéd után min-
den nap megnézhettek egy-egy „hűsıt́ő” ani-
mációs �ilmet, majd különböző közös játékkal 
pl.: foci, kosárlabda, fogócska zárták a hétfőt. A 
keddi napot kipihenten, újult erővel kezdték a 
�iatalok. A délelőttöt a Nagy Kálmánné féle Her-
mina tanyán töltötték a gyerekek. A tanyán 
sorversenyen vehettek részt, amelyet nagyon 
élveztek mind a gyerekek, mind a segıt́ők, so-
kat nevettünk a mókás ügyességi feladatokon. 
A feladatok listáján szerepelt sükettelefon, 
állatos párkereső, krepp papıŕ akadálypálya, 
harisnya kugli, de labdadobó versenyen is 
részt vettek a gyerekek, valamint összekötött 
lábbal is kellet labdát vezetniük. A győztes csa-
pat a kis pandák csapata lett, ıǵy az ebéd utáni 
mesét ők választhatták ki. Különleges megle-
petés várta délután a táborozókat, mert Mari-
cely a Zumba világába vezette be őket, amit ki-
vétel nélkül mindenki élvezett. A szerdai nap 
kicsit másmilyen volt, mint az előző kettő, hi-
szen a reggeli torna után, buszra szállt a tábor 
és meglátogatták a Szegedi Vadasparkot. Csa-
patokra bontva megismerkedtek a vadaspark 
lakóival, majd közös ebéd és szabad játék után 
rengeteg élménnyel gazdagodva felültek a busz-

A média számos területéről kaptak ıźelıt́őt a bor-
dányi Médiatábor résztvevői. Június utolsó heté-
ben került megrendezésre, a nyári táborok közül 
elsőként. A középpontba egy pár perces kis�ilm 
forgatását és a tábor képes archiválását állıt́ ották, 
ezzel is elsajátıt́va néhány alapvető fotózási és ka-
merázási technikát. A Vad Nyugaton cimű �ilm 
nagy részét a biipben és a Csongrádi Vadnyugati 
Városban vették fel. A western városban való for-
gatást követően a csapat kipróbálhatta ügyessé-
gét csizmadobásban, patkóhajıt́ásban, de a leg-
bátrabbak még egy bikagolásra is be�izethették 
magukat. Ha kıv́áncsi a �ilmre, akkor többek kö-
zött megtalálhatja Bordány hivatalos facebook ol-
dalán vagy a Hıŕek Bordányból youtube csatornán.

ra, és elindultak Bordányba a fáradt gyermekek. Kellett az 
esti pihenés, hiszen csütörtökön biciklitúrával kezdődött a 
nap. Mindenki a saját biciklijével indult el az üllési tóhoz, 
ahol az egész napot töltötték. A tó partján labdáztak, ját-
szottak és számháborúztak is. Nagyon jól bıŕták a gyerekek 
az utat, de a szervezők fel voltak készülve minden eshető-
ségre. Külön autóval is jöttek segıt́ők, ha bármi gond adód-
na, rögtön tudjanak segıt́eni. Délután pihenésképp már a 
Faluházban megnéztek egy mesét, majd gipszfestéssel és 
mindenki legnagyobb örömére ugráló várazással töltötték 
az időt a hazamenetelig. Péntekre vizes napot terveztek a 
táborozóknak a szervezők. Reggel ismét tornával indıt́ották 
a napot, ekkor már a szervezők vıźibombagyártásba kezd-
tek ıǵy a gyermekek hatalmas csatát rendeztek. Ebéd után 
mesenézés volt a program, majd megrendezésre került az 
első táboros Ki Mit Tud - avagy a bordányi kismenők. Min-
denki szépen szerepelt, csapatok és egyéni résztvevők is 
voltak. Ez után mindenki hazament felfrissülni, majd 19 
órakor volt gyülekező, ekkor a szülők elkezdték felállıt́ ani a 
sátrakat az alváshoz. Ezt követően közösen megnézték a tá-
borvideót, majd a szervezők vendégül látták a szülőket is, a 
menü pizza volt, amely kicsiknek és nagyoknak is nagyon 
ıźlett. Amikor a szülők hazamentek a gyerekeknek lehető-
ségük volt kipróbálni bátorságukat és részt venni egy éjsza-
kai szellemtúrán, melynek uticélja ismét a Hermina tanya 
volt. Reméljük jövőre megint találkozunk!
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A helyi vállalkozók és az önkormányzat 
összefogásának eredményeként 2015-
ben indult el a BordányKártya Program, 
amely a településen élőket szeretné arra 
ösztönözni, hogy minél többször vásá-
roljanak helyben, a helyi vállalkozókat 
segıt́ve, miközben hozzájárulnak a nagy-
község kulturális életének felpezsdıt́ ésé-
hez is. A programhoz csatlakozott keres-
kedők, szolgáltatók és vendéglátók álta-
luk vállalt kedvezményeket nyújtanak 
annak érdekében, hogy a tudatosan vá-
sárlók, fogyasztók őket, a BordányKártya 
Program tagjait részesıt́ sék előnyben na-
pi vásárlásaik, szolgáltatások igénybevé-
tele kapcsán. A cél, hogy a Bordányban 
megtermelt forintok itt hasznosuljanak, 
a helyben élők által megtermelt javak itt 
is maradjanak és a település hosszú távú 
fejlődését szolgálják. Eddig a program-
hoz csatlakozott üzletek, akik legalább 
5% kedvezményt nyújtanak különböző 
termékekre a következők:
A 100 Ft-os/Goods Market üzlet 5% ked-
vezményt nyújt a „toppos” (tartósan ala-

Júliustól	már	hosszabbíthatók	a	BordányKártyák

csony árú) és az akciós termékek kivételével minden árura. 
Amıǵ a Bambusz Divatban 5%-al olcsóbban vásárolhatók a ru-
házati termékek, addig a Manó ABC-ben az akciós termékek, az 
újságok és az alkoholtermékek kivételével minden árura 5% 
kedvezmény jár. Az Oszi & Dezső Bt. Tápboltban a PG gáz, a ter-
ménydarálás, valamint az ásványi anyagok, vitaminok, fa-
gyasztott kutyaeledelek vásárolhatók 5% kedvezménnyel. A 
Top-Rongyos használtruha-, kisállateledel- és felszerelésbolt-
ban a használtruha darabáras termékekre, valamint a tápokra 
vehető igénybe 5% kedvezmény. A Tuti Gyümi Zöldséges 10% 
kedvezményt nyújt a teljes árukészletre, a Vadgesztenye E� tte-
remben pedig az étlapon szereplő A’ La Carte ételek fogyaszt-
hatók 5%-al kedvezőbb áron. A BordányKártya Programban 
részt vesz a Bordány Sportkör is, a BordányKártya tulajdono-
sok 10% kedvezménnyel vásárolhatnak támogatói bérleteket, 
amellyel az mellett, hogy hozzájárulnak a sportegyesület mű-
ködéséhez, ingyenesen tekinthetik meg a megye I-es csapat 
bajnoki- és kupatalálkozóit is. A bordányi Faluház és Könyvtár-
ban, valamint az adventi hétvégéken a Bordányi Szıńházi Esték 
előadásaira 10% kedvezménnyel válthatnak jegyeket a kártya-
birtokosok. A település ősszel készülő 2019-es asztali naptárá-
ból egy példányt az adventi hétvégéken vagy a Faluház ügyfél-
pultjánál ingyenesen vehetnek át a BordányKártya használói.
A megadott kedvezmények csak a megjelölt kedvezményes 
termékekre vonatkoznak. A kedvezmények nem vehetők igény-
be az akciós termékekre, valamint más akcióval nem vonhatók 
össze! A kedvezmény igénybevételéhez érvényesıt́ett, 2019-es 
matricával ellátott BordányKártyát szükséges felmutatni a vá-
sárlást megelőzően a pénztárnál!
A kártyát személyesen a Faluház információs pultjánál lehet 
igényelni, a korábban kiváltott kártyákra matricát kell kiváltani 
2000 Ft ellenében. Ezután már csak a megújıt́ott kártyákat 
fogadják el a BordányKártya programhoz csatlakozott üzletek!
Minden bordányit arra biztatunk, hogy a kártyát kiváltva és 
használva úgy intézze vásárlásait, hogy részesıt́ sék előnyben 
azokat az üzleteket, amelyek BordányKártya elfogadóhelyek, és 
ezekben az üzletekben költsenek minél többet, hiszen ezzel a 
saját településük fejlődését tudják támogatni. Tegyünk együtt 
ezzel a kezdeményezéssel is nagyközségünk jövőjéért.

A	költő	lelke

A költőnek versből van a lelke,
tündérek világa lakozik őbenne.
Zord télnek fagyos pirulája,
tüzes nyárnak délibáb-fugája.

Kezében pihen a messzi távol,
üzen a jövőnek a jelen világból.
Mıv́es kertje lángol, lugasa ég
lángvirágai nyıĺnak szerteszét.

Versei fényes csillagok az égen
felülkerekednek az éji sötétségen.
Szavai többet érnek a drágakőnél,
nincs dicsőbb planéta a költőnél.

Ha szép szemek fénye olykor rávetül,
lelke azonnal a mennyekbe repül,
onnan dalolja a nagyvilágba szerte:
A költőnek versből van a lelke.

Bordány, 2011. február 2-13.

Zádori-Molnár A� goston
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A nyár többek között a pihenés, kikapcsolódás, lazulás időszaka. Sokan azonban óvatlanabbá, �igyelmetle-
nebbé válnak ebben az időszakban. Az egészséges bizalmatlanságról és a kellő elővigyázatosságról a nyara-
lás alatt, a szünidőben sem szabad megfeledkezni, hiszen a bűnözők nem mennek szabadságra!
Ha strandra megyünk, �igyeljünk az alábbiakra: 
Ami nincs nálunk, azt nem lehet ellopni. Vagyis 
ha nem feltétlenül muszáj, ne tartsunk magunk-
nál értékeket (bankkártyát, nagyobb pénzösz-
szeget, ékszert stb.). Ha fürödni megyünk, vagy 
őrizze valaki az otthagyott holmit, vagy - ameny-
nyiben erre lehetőség van - használjuk az érték-
megőrzőket! Soha ne hagyjuk értékeinket látha-
tó helyen az autóban, ugyanakkor arról sem sza-
bad megfeledkezni, hogy a csomagtartó még 
csak véletlenül sem széf!

Vagyonvédelem otthon: nem árt fokozottan �igyelni otthonunk vé-
delmére a nyaralás ideje alatt, hiszen egy több napra üresen ha-
gyott lakás felhıv́ás lehet a betörők számára. U� gyeljünk minden 
nyıĺászáró (ajtó, ablak) védelmére! Erkélyajtót, tető- vagy utcára 
néző egyéb ablakot akkor se hagyjunk nyitva, ha csak rövid időre 
megyünk el otthonról! A földszinti ablakokra ablakrácsot érde-
mes felszerelni. Magánházak udvarán sosem szabad létrát kint 
hagyni, mert azzal megkönnyıt́hetjük a betörők dolgát. Alkalmaz-
hatunk jelző-riasztó rendszereket illetve távriasztást is, melynél 
az erre szakosodott központi rendszer észleli az illetéktelen beha-
tolást és ennek megfelelően intézkedik. A nyaralás idejére érde-
mes megbıźni rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy naponta 
ellenőrizzék a lakást, ürıt́sék a postaládát. Ne adjuk a nagyvilág 
tudtára a közösségi oldalakon, hogy egy ideig távol leszünk ott-
honról! Az ilyesmi felér egy meghıv́ással a betörők számára...

Bűnmegelőzési	tippek	és	tanácsok	a	nyári	időszakra

Rendezvények, fesztiválok: Annak érdekében, hogy a gondtalan 
szórakozás ne forduljon át bűncselekménybe, érdemes oda�igyelni 
értékeinkre. Ne vigyünk magunkkal nagy mennyiségű készpénzt, ha 
pedig ez elkerülhetetlen, akkor vegyük igénybe az értékmegőrzőt. 
U� dıt́ő vagy akár alkoholos ital fogyasztása esetén lehetőleg csak 
gyári csomagolású, előttünk felbontott italt fogyasszunk, amit soha 
ne hagyjunk őrizetlenül! A hazafelé utat érdemes mindig előre meg-
szervezni, ittasan soha ne üljünk a volán mögé, hiszen azzal nem 
csak saját magunkra, hanem a környezetünkre is veszélyt jelenthe-
tünk! 

Csellengő gyermekek: Ha a gyermekek ma-
gukra maradnak a szünidőben, érdemes 
programokat szervezni nekik, hogy ne 
unatkozzanak vagy csavarogjanak. Fontos, 
hogy a szülő mindig tudja, hol tartózkodik 
gyermeke, kivel tölti a szabadidejét. Lega-
lább az egyik szülő mindig legyen elérhető, 
baj esetén pedig könnyebb segıt́séget kér-
ni, ha a gyermek ismeri a segélyhıv́ó szá-
mokat.

Fontos:	a	112	ingyenesen	hívható	központi	segélyhívó	telefonszámról
	a	mentők,	a	rendőrség	és	a	katasztrófavédelem	(tűzoltók)	is	elérhetők.



Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
augusztus 14.; augusztus 28.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
augusztus 7.; augusztus 21.

2018. augusztus 8-án, szerdán 17 órai kezdettel a Falu- 
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy prózarész-
letét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szere-
tettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, fel-
olvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mel-
lett eltölthessünk egy kellemes estét.

Könyvtári	felolvasóest	

Születés

Kákonyi Olívia (Kákonyi László és Zadravecz Emma)

Július	havi	demográfia

Házasságkötés

Frank Eszter és Batancs Barnabás
Tar Julianna Mária és Veres József Péter

Peták Mónika és Vikartovszky László Krisztián
Horváth Gabriella és Horton Charles Carroll

Kökény Anita és Kiss Gábor

„Tanúm	legyen	a	Föld,	az	ég	s	a	tenger,	
a	sok	madár,	a	Hold	s	minden	ember,	
Neked	adom	a	szívemet,	senki	másnak,	
mellé	pedig	az	életem	ráadásnak.”

„Én	megóvlak,	megvédelek
s	nem	kell	más,	csak	szereteted.
Lelked	tiszta,	láttam	rögtön,
Boldog	leszel	itt	a	Földön!"
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Gyümölcsösök	bejelentése
Fontos, hogy a gazdálkodók 2018.01.01 előtt engedély 
nélkül telepıt́ve, engedéllyel nem rendelkező gyümöl-
csösöket 2018. évben szankciómentesen bejelenthetik! 
Szeptember hónapban előadás lesz ebben a témában. 
Tervezett időpontja: 2018. szeptember 04. (kedd) 
17:00; helyszıńe: Faluház, Bordány, Park tér 1.

Tisztelt	Gazdálkodók!
A Falugazdász U� gyfélszolgálati Iroda 2018. július 30. - 
augusztus 10. között zárva tart! A Faluházban lehet ér-
deklődni a szabadságolás miatti nyári nyitvatartásról.

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházá-
nak Tüdőgondozó Intézete 2018. augusztus 27-31. (hét-
fő-péntek) között minden nap 8.30-tól 13.30-ig lakossá-
gi tüdőszűrést tart Bordányban a Faluház előtt!

Tüdőszűrés	Bordányban
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A 2017/18-es tanév tanévzáró ünnepségére június 20-án 
került sor. 16 órától a Művészeti Iskola, 17 órától az A� lta-
lános Iskolai ünnepségre került sor. Ocskó Zoltán igazgató 
úr értékelte a tanévet, és kiemelte a jeles (35 fő) és kitűnő 
(54 fő) eredményt elért tanulókat, akik az ünnepség után 
könyvjutalomban részesültek a Szegedi Tankerületi Köz-
pont és a Bordány I�júságáért Alapıt́vány jóvoltából. Az igaz-
gató úr személy szerint köszönte meg a nyolcadik osztályo-
sok jó magatartását, szorgalmát, közösségi és tanulmányi 
munkáját, valamint szüleik támogatását és kollégái mun-
káját.
Kószó Martin és Czékus Csanád 10 évig voltak Művészeti 

Iskolánk növendékei. Kitartó szorgalmukért, fellépéseikért elismerő oklevélben részesültek. Sándor Anna 3. 
b. osztályos tanuló korosztályában országos tollas bajnok lett, munkája elismeréseként szintén oklevelet ve-
hetett át.
Ezután az A� dám Jenő-emlékérem átadására került sor, amelyet a Bordány I�júságáért Alapıt́vány adományo-
zott az arra érdemes 8. osztályos tanulóknak. Ebben a tanévben ezt a jeles kitüntetést Márta Dániel és Tóth 
Luca érdemelték ki 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi 
eredményükkel.
Bordány Nagyközség O� nkormányzata idén is odaıt́élte 4 
tanulónknak a Jó tanuló, jó sportoló cıḿet. A dıj́at Tanács 
Gábor polgármestertől vehette át: a 4. osztályból Bálint 
Kálmán és Makra Attila Tamás, a 8. osztályból Fodor 
Márk és Tóth Luca.
A tanévzáró ünnepség keretében egy rangos dıj́ átadásá-
ra is sor került. Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőfor-
rások minisztere Magyarország Jó Tanulója - Jó Sporto-
lója 2017 cı́met adományozta Bálint Béla részére a 
2016/2017. tanévben elért eredményes tanulmányi 
munkájáért: 6 évig kitűnő tanuló volt és kimagasló 
sportteljesıt́ ményéért: junior országos bajnokságon 2., és az Országos Diákolimpián szintén 2. helyezés ért 
el gyorsasági görkorcsolya sportágban. A felsoroltakon kıv́ül a Kelet-Európai Kupa 4. helyezését is elhozta 
sportágában. Gratulálunk a kimagasló elismeréshez!
A vakációra kıv́ánunk diákjainknak hasznos időtöltést, jó pihenést!

Idén	ketten	részesültek	Ádám	Jenő-emlékéremben

Kérem a Tisztelt Lakosságot, intézmények vezetőit, hogy a tulajdo-
nukban, használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű irtását folyama-
tosan végezzék el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a földhasz-
náló köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az álla-
potot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezés betartását bejelentés alapján vagy saját 
kezdeményezésre helyszıńi ellenőrzés keretében belterületen a jegy-
ző, külterületen az ingatlanügyi hatóság végez. Azzal szemben, aki 
nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belte-
rületen a jegyző, külterületen a Járási Hivatal közérdekű védekezést 
rendel el, amelynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles 

megtérıt́eni. Ezzel egyidejűleg a Járási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bıŕságot 
szab ki. A növényvédelmi bıŕság mértéke a terület nagyságától függően: 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.
Kérem az érintetteket, hogy a parlagfű irtásával tegyenek meg mindent egészséges környezetünkért!
                      			Dr.	Fodor	Ákos	jegyző

Felhívás	parlagfű-mentesítésre
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Idén június 2-án, szombaton került másodjára megrendezésre, az Országos Népzeneoktatás U� nnepe, O� bu-
dán. Vidám, lelkes kis csapat indult útnak két településről, Bordányból, az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és 
AMI-ból, valamint Forráskútról, a Forráskúti A� ltalános Iskola és AMI-ból 13 diák utazott fel s képviselte a két 

iskolát citera és népiének produkció-
val; tanárunkkal, valamint négy szülő 
s két testvérrel. Szombat reggel 7:30-
kor találkoztunk a bordányi iskola 
előtt majd mentünk át a Forráskúti 
Iskolához, s onnan indultunk tovább a 
bordányi O� nkormányzat kisbuszával. 
A kisbuszt köszönjük a bordányi Pol-
gármester U� rnak, Tanács Gábornak s 
a Szegedi Tankerületi Központnak az 
anyagi támogatást. U� tközben jó volt a 
hangulat, beszélgettünk, játszottunk, 
énekeltünk valamint papıŕ tulipáno-
kat hajtogattunk Tanárnőnek, deko-
rációra, készülődve a következő kon-

certünkre. O� rkényben megálltunk a pihenőhelynél, ahol a felnőttek kávé, a gyermekek forró csoki, szen-
dviccsel feltöltődve és jókedvűen folytathattuk az utat. Budapesten megálltunk a Parlamenttel szemben a 
Dunaparton, s kicsit körbe néztünk, elmentünk egy csarnokba, ahol �inomságokat tudtunk venni, enni-inni. 
Megérkezve a helyszıńre, meg-
kerestük a nekünk kijelölt sát-
rat, ahol lepakolhattunk, majd 
beregisztrált bennünket a Ta-
nárnő. Mindenki kapott a kar-
jára egy karszalagot, amire ké-
sőbb az ebédet kaptuk, gulyás-
levest és egy pohár jóleső limo-
nádét. Tanárnő kapott sör 
jegyet, de nem itta meg. 
Napközben kirakodóvásárt 
nézegethettünk, majd próbál-
tunk egyet, s hamarosan a szıń-
padon zenéltünk. A bordányi 
Vadgesztenye Citerazenekar Bordányi népdalokat játszott, a bordányi népi ének együttes Zoborvidéki nép-
dalokat énekelt, s volt egy népi énekes szóló műsorunk is ahol ének s Tanárnő citerajátékával gazdagıt́ottuk 
műsorunkat. Forráskútról Szóló citerazenét hallhattunk, ahol a dunántúli kapkodótechnikában gyönyör-

ködhettünk, majd a Cinke Citerazenekar Forráskúti 
népdalokat, a Tűzrózsa Citerazenekar szatmári 
népdalokat játszott. A műsorunk végét közös cso-
kor zárta, Jászsági népdalokat citeráztunk s énekel-
tünk közösen. 
A fellépés után megkaptuk az ebédet, majd elkö-
szöntünk a helytől s elindultunk hazafelé.
Nagyon szép nap volt, jól éreztünk magunkat s kü-
lön öröm, hogy mindkét településről tudtunk jönni, 
s mindkét helynek jóhıŕrel, szép zenével adhattunk. 
Köszönjük szépen! 
Résztvevők Bordányból: Sárközi Szimonetta, Tóth 
Cintia, Juhász Anna és anyukája, Kiss Vanessza és 
családja, Deme Mihály, Gábor Zalán, Forráskútról: 

Gyuris Adri és édesapja, Vass Karolina, Török Sarolt, Gál Henrietta, Gál Violetta, Galzó Kata, Gyöngyi Máté, 
Kiss Csillag Anna Tanárnő, sofőrünk: Vass Gábor.

Óbudán	is	bemutatkoztak	a	bordányi	népzenészek	



PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
Iskolatáskacsere-akció

A bordányi Karitász csoport az idén első alkalom-
mal iskolatáskacsere-akciót szervez. Szeretnénk le-
hetőséget biztosıt́ani arra, hogy a használt, de még jó 
állapotú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. Az 
akció keretében a csoport önkéntesei a megjelölt 
időpontokban várják a feleslegessé vált használt, de 
még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják 
azokat is, akik szeretnék lecserélni régi iskolatáská-
jukat. A táskák leadásának nem feltétele másik tás-
ka elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele csere-
táska leadása. A táskákat augusztus 7-én (kedden) 
és 8-án (szerdán) 9-től 16 óráig fogadjuk, majd 
kiválasztani és elvinni augusztus 14-én (kedden) 8-
tól 16 óráig, valamint augusztus 18-án (szombaton) 
8-tól 12 óráig lehet. A helyszıń mindkét esetben Plé-
bániánk hittanterme. Reméljük, hogy kezdeménye-
zésünk eredményes lesz.

Templomunk	búcsúja

A búcsú augusztus 20-át követő vasárnap, augusztus 
26-án lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 
majd körmenettel zárul. Sok szeretettel hıv́unk és 
várunk mindenkit!

Kincskereső	tábor
Augusztus 6-tól 10-ig zajlik egyházközségi hittantá-
borunk, valamint július 30-tól augusztus 3-ig az Er-
zsébet-tábor. A tıźórai és az uzsonna biztosıt́ásához 
idén is szeretettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, 
zöldséget, lekvárt, mézet, cukrot, citromlevet, cse-
mege uborkát.                                                                                                                                                                                         
Bővebb információ Gábor Tamástól és Bálintné Gyu-
ris A� gnestől, illetve Jenei Györgynétől kérhető.

Máriaremetei	zarándoklat	
Augusztus 25-én Máriaremetére zarándokbuszt in-
dıt́unk bordányi felszállási lehetőséggel a kegytemp-
lom parkjában megrendezésre kerülő V. SZERETET-
LA� NG FESZTIVA� LRA, melynek jelmondata idén: Is-
tennek élni, a családnak szolgálni.
Részvételi dıj́ 4000Ft. További információ a templom 
hirdetőtáblájára kihelyezett plakáton olvasható, il-
letve érdeklődni lehet a+36-30-6216375 telefonszá-
mon. (Jenei Györgyné / www.szeretetlang.hu)
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Magyarország Kormánya a Rászoruló Személye-
ket Támogató Operatıv́ Program (továbbiakban: 
RSZTOP) keretében élelmiszert tartalmazó cso-
magot juttat el a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság közreműködésével a kedvezmé-
nyezett járásokban élő szociálisan rászoruló sze-
mélyekhez.
Bordány esetében a program keretében három 
felhıv́ás fut jelenleg: „Élelmiszersegély	 biztosí-
tása	 szegény	 gyermekes	 családok	 számára” cı-́
mű felhıv́ás. A jogosulti körbe tartoznak a tele-
pülésen élő 0-3 éves korú-, valamint a 7-14 éves 
korú rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosultak. Ezen kiemelt projekt 2017. év végén indult el. Jelenleg 42 fő jogosult a támogatás igénybevé-
telére. „Élelmiszersegély	biztosítása	szociálisan	rászoruló	megváltozott	munkaképességű,	valamint	rendkívül	
alacsony	jövedelmű	időskorú	személyek	számára” cıḿű felhıv́ás. 
A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági, vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában 
részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdıj́minimum 130%-ának megfelelő (37.050 
Ft) havi jövedelemmel rendelkeznek. Az első osztás 2018. április hónapban volt, mely keretében 86 fő 
vehetett át csomagot. A program során, várhatóan 2021-ig, évente négy alkalommal kapnak élelmiszercso-
magot (kb.: 10 kg) a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesıt́ést kapnak. A Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményünk Család-, és Gyermekjóléti Szolgálatának közreműködésé-
vel valósıt́ja meg a támogatási programot.   																		Farkasné	Lippai	Ágota	/	intézményvezető

Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló 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

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Intézményünk Család-, és Gyermekjóléti Szolgálata 
sikeres pályázatot nyújtott be a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapıt́ványhoz. Az elnyert támogatás-
ból a bordányi KARITA� SZ csoport önkénteseinek 
közreműködésével 2018. július 30. - augusztus 3. 
között Nyári Napközi Erzsébet-tábor kerül megva-
lósıt́ásra 20 fő bordányi 6-14 év közötti gyermek 
részvételével. 
A gyermekeket szıńes programok és élmények vár-
ják a tábor ideje alatt. 
A tábor tartalmas programjai helyben valósulnak 
meg a környezettudatosság, hagyományőrzés, kéz-
művesség, sport és egészséges életmód, önismeret, 
közösségépıt́és témájához kapcsolódóan, azonban 
a tábor része egy buszos kirándulás is, melynek kö-
szönhetően a gyermekek eljuthatnak a Kecskeméti 
mese�ilm stúdióba és planetáriumba is. A tábor ide-
je alatt a gyermekek részére napi négyszeri ingye-
nes étkezést is biztosıt́ a program. 
	 							Farkasné	Lippai	Ágota	/	intézményvezető	

Nyári	Napközis	Erzsébet-
tábor

„RSZTOP”	-	Ingyenes	élelmiszercsomag	osztás	az
ISZEK-ben

- mert mindenki ezt olvassa!

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti
Bordány kedvenc lapjában, a Bordányi Naplóban!
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

30°C
20°C

31°C
21°C

30°C
19°C

31°C
20°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

29°C
20°C

31°C
20°C

31°C
21°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős

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: 2018. augusztus 21. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. augusztus 31. (péntek).  

Felhős

Elvétve	felhős

Immár	második	alkalommal	morajlottak	a	�iatalok
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Felhős

NaposElvétve	felhős Napos

Kinyitotta	kapuit	a	biip

Július 7-én rendezte meg a Kulturális és Szabadidős Egye-
sület és a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat a Széchenyi 
2020 program támogatásával a Morajlás I�júsági Feszti-
vált. A Morajlás program a homokhátságon élő és dolgozó 
�iatalokat hivatott összefogni és közös i�júsági munkára, 
önkéntességre ösztönözni. Ennek a programnak egy állo-
mása, és a �iataloknak találkozási pontja volt a Morajlás 
Fesztivál. Rengeteg előkészület előzte meg a rendezvényt. 
A szervezők igyekeztek mindenki számára érdekes prog-
ramokkal készülni. Fontos szempont volt, hogy helyi- és 
kistérségi tehetségek is megmutassák tudásukat. A szıń-
padra elsőként Pető András, helyi bűvész állt bámulatos 
bűvésztrükkjeivel. O� t követte a bordányi taggal is büszkélkedő Poén Partizánok is, akik stand up show-val 
szórakoztatták a közönséget.  Az együttes egyik tagja, a helyi Szűcs Dávid volt a délután és az este házigazdája 
is. Az esti programot az üllési Rézhúros Banda nyitotta egy egyórás népzenei koncerttel, ahol rengeteg nép-
dalt adtak elő. A szıńpad ezután a Bermuda együttesé volt, akik a rádiókból is ismert slágereikkel teremtet-

tek jó hangulatot a folytatáshoz, ugyanis utánuk a Kies zenekar 
rock-koncertjére tombolhatott a �iatalság. A nap folyamán a 
jelenléti ıv́eket kitöltő �iatalok között a Club1001 felajánlásával 
belépőjegyeket sorsoltak ki a szervezők az esti Morajlás After-
partyba. Késő este a Kies koncertje után, Swnt3k, helyi Dj állt a le-
mezjátszók mögé és egy warm up partyval alapozta meg minden-
ki hangulatát a Morajlás Afterhez, amit a Club 1001 szervezett. A 
rendezvény ideje alatt a Senkinek Sem Art egyesület utcai gra�i-
kákat készıt́ett a Park téren, melyek azóta is megtekinthetők a té-
ren.  A kıv́áncsi érdeklődők is kipróbálhatták a graf�itizést, nekik 
is tartott egy rövid foglalkozást az egyesület. Ezen kıv́ül a Csong-

rád Megyei Esélteremtési és O� nkéntes Ház kézműves foglalkozást tartott a gyerekeknek. Lehetőség volt ar-
cot festetni és csillámtetkót készıt́tetni is. A szervezők rengeteg segıt́séget kaptak a rendezvény lebonyolıt́á-
sához. Ezúton is köszönjük a Faluháznak, Bordány Nagyközség O� nkormányzatának, a Bordányi Település-
fejlesztő Kft-nek, Fodor Balázsnak, Rácz Józsefnek és a Club1001-nek.

A bordányi i�júsági információs pont (biip) nyárra is 
megnyitotta kapuit a gyerekek előtt. Változatos prog-
ramokkal várják a �iatalokat hétről-hétre, amelyről 
a hivatalos facebookos oldalukról tájékozódhatsz.
A nyitvatartásuk hétfőtől péntekig 10:00-17:30-ig, 
mıǵ szombaton 14:00-19:00-ig várható. Természe-
tesen, ha a Faluház bármilyen okból zárva tart, 
abban az esetben a biip sem fog üzemelni.
Az információs pont dolgozói remélik, hogy minél 
többen látogatnak el hozzájuk a szünidőben is, hogy 
minél vidám hangulatban teljen a nyár!
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Negyedik	hely	Wroclawban
U12-es	labdarúgó	csapatunk	újra	rangos	
nemzetközi	tornán	ért	el	szép	helyezést

A Foliaplast-Bordány SK U12-es labdarúgó csapata július első napjaiban 
a legyelországi Wroclaw Trophy elnevezésű nemzetközi labdarúgó 
tornán szerepelt. Retek Flórián edző tanítványai mellett, több, mint 
kétszázötven együttes vett részt a különböző korosztályokat figyelembe 
véve. Csapatunk egy hat gárdát felvonultató csoportba került, amelyben 
négy nagyszerű győzelem mellett, csupán egy verséggel zártak a fiúk, így 
a bronzéremért mérkőzhettek meg. Ugyan kikaptak a harmadik helyért 
lejátszott mérkőzésen a srácok, de így is a nagyon előkelő negyedik 
helyet szerezték meg a Wroclaw Trophyn. Gratulálunk a csapat játéko-
sainak és edzőjének! Minden szülőnek, aki részt vett az eseményen 
ezúton köszönjük a segítségét!

II.	Homokhát	
Éjszakai	Félmaraton	
2018.	augusztus	17.

Mint minden versenyre így az idei 
megmérettetésre is több újdon-
sággal készülünk. Az egyik ilyen, 
hogy a hagyományos 10,5 km és 
21 km mellett 5,25 km és 15,75 
km-es táv is szerepel a már  
elérhető kiírásban. Az első év 
tapasztalataiból, illetve a verseny-
zők visszajelzéseiből kiindulva 
csökkentettünk a nevezési díja-
kon is, így a leggyorsabb nevezők 
több, mint 30%-al olcsóbban tud-
nak regisztrálni a II. Homokhát Éj-
szakai Félmaratonra! Távok, 
nevezési határidők és összegek:

5,25	KM
2018.	július	31-ig:	2.000	Ft

2018.	augusztus	10-ig:	2.500	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

4.000	Ft
10,5	KM

2018.	július	31-ig:	3.500	Ft
2018.	augusztus	10-ig:	4.000	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

6.000	Ft
15,75	KM

2018.	július	31-ig:	4.000	Ft
2018.	augusztus	10-ig:	4.500	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

6.800	Ft
21	KM

2018.	július	31-ig:	4.500	Ft
2018.	augusztus	10-ig:	5.000	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

7.500	Ft
Nevezni,	regisztrálni	tehát	a	
www.darktiming.hu/bordany	

weboldalon	lehet.	
Minden versenyző befutóérmet, 
pólót, ásványvizet, műzliszeletet 
és chippel ellátott rajtszámot 
vehet át a rajtcsomagban. 
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Női	ezüstérem	Csanytelekről
A	lányok	második	helyen	zárták	a	
falunapi	tornát,	már	edzésben	a	csapat

Női labdarúgóink már 
megkezdték a felkészü-
lést a 2018/19-es sze-
zonra. A heti edzések 
mellett a lányok eleget 
tettek a Csanytelek  meg-
hívásának a felkészülés 
monotonitását megtörve 
részt vettek a Falunapi 
labdarúgó tornán. Dóc 
ellen három gólos győze-
lmmel nyitott a csapat, a 
házigazda Csanytelek el-

len viszont nem volt ellenszer, így ott vereséget szenvedett együttesünk, 
így második helyen végeztek Rabi Enikőék.  Aki szeretne bekapcsolódni 
a női focisták munkájába, szeretné kipróbálni ezt a sportágat azt szere-
tettel váják csütörtökönként 17:30-tól a Petőfi utcai sportpályán.
Hajrá női foci! Hajrá BSK!!!
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