Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki
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Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Kecskeverseny és Helyi Ízek
Fesztiválja. Ez alkalommal huszonkilenc csapat finomabbnál finomabb ételeit
kóstolhatta végig a három tagból álló zsűri, akik között ott volt a szegedi Szent
István Étterem és Borozó mesterszakácsa Tóth Mihály is. Az idei év osztályharca is
izgalmakban bővelkedett, hiszen több csapat fej-fej mellett haladt és a kialakult
pontegyezések miatt egy második futamra is sor került. Részletek a 2. oldalon!
„Az ősz (…) egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” - Albert Camus
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Részletek a 6. oldalon!

A 6. a nyerte meg az alsómocsoládi kirándulást
Idé n is megrendezé sre kerü lt Bordá nyban a nagysikerű Kecskeverseny é s Helyi Izek Fesztivá lja. A rendezvé nyt a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny tá mogatta. A versengé s dé lelő tt 9 ó rakor vette kezdeté t, melyen ö sszegyű lt a kö zsé g aprajanagyja. Tö bb mint 29 csapat fő zö tt
jó hangulatban a fesztivá lon. Ezek
kö zö tt voltak az iskolai osztá lykö zö ssé gek tagjai (osztá lyok, pedagó gusok é s szü lő k), a helyi egyesü letek, az ö nkormá nyzat inté zmé nyeinek dolgozó i é s a testvé rtelepü lé sek meghıv́ottjai is. A rendezvé nyen
má r megszokott mó don 3 kategó riá ban mé rkő zhettek meg a gasztronó mia szerelmesei. Bográ csos é telek, grillen é s tá rcsá n sü ltek é s kecskehú sbó l ké szü lt é telek kategó riá ban mé rté k ö ssze fő ző tudomá nyukat a nevezett csapatok. A zsű ri tagjai kö zö tt volt Tó th Mihá ly, a szegedi Szent Istvá n Etterem é s Borozó mesterszaká csa, Simon Zoltá nné az iskola volt
igazgató nő je é s Arany Já nos a Dé lmagyarorszá g ú jsá gıŕó ja, gasztroblogger.
Bográ csos kategó riá ban első helyen vé gzett a KOJAL csapata, má sodik helyet szerzett a 3. b osztá ly é s harmadik lett a Dettai ö reg iú k legé nysé ge. A grillen é s
tá rcsá n sü lt é telek kategó riá ban szoros versenyben a Bordá nyi ö reg iú k csapata á lhatott a dobogó
legfelső foká ra, ezt kö vette a 2. osztá ly gá rdá ja, a
harmadik helyet pedig a Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet kollektıv́á ja szerezte meg. A
kecskehú sbó l ké szü lt é telek kategó riá ban kü lö ndıj́at kapott a 7. a osztá ly. Grill legszebb tá lalá s
dıj́at vehetett á t az ISZEK csapata é s Bográ csos
legkü lö nlegesebb é tel kü lö ndıj́at kapott a Vidá m
szaká csok Detta gá rdá ja.
Ezen a napon Osztá lyharcot is hirdettek a szervező k. Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola nö vendé kei é s
a diá kok szü lei csaptak ö ssze a nap folyamá n valamint Csó ka csapata is kipró bá lta magá t a feladatokban. Volt, aki a kecskefejé sben, ká posztadobá sban, ká posztacipelé sben vagy é ppen a zö ldsé g igura ké szıt́ő versenyben volt a legjobb, de beleeszá mıt́ott a vé geredmé nybe az ezen a napon megrendezett fő ző verseny eredmé nye is. Extra pontokat szerezhettek mé g az
osztá lyok a fé mkecske akadá lyversenyen, a kecske totó ban, az aszfaltrajzversenyen é s a kecsketejivó versenyen is. A nap legjobban vá rt versenyszá ma a kecskefutam volt, melynek idé n kiemelten fontos szerep jutott. A kialakult pontegyezé sek miatt egy má sodik futamra is sor kerü lt, mely vé glegesen eldö ntö tte a dıj́ak sorsá t. Az alsó sokná l az első helyet a 4. b osztá ly szerezte meg, melyet a szervező k vadasparki kirá ndulá ssal jutalmaztak. A 6. a
osztá ly lett a felső sö k kö zü l a legjobb csapat, ő k
egy alsó mocsolá di kirá ndulá ssal lettek gazdagabbak. A má sodik helyet szerző k 15 ezer-, mıǵ
a harmadik helyen vé gző k 10 ezer forinttal gazdagodtak mindké t kategó riá ban. Má sodik lett
az alsó sokná l a 3. b osztá ly, a felső sö kné l pedig a
7. b osztá ly. A harmadik helyet az alsó sokná l a 4.,
a felső sö kné l pedig a 6. b. osztá ly szerezte meg.
Gratulá lunk minden csapatnak!
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Újra heti rendszerességel találkoznak a nyugdíjasok
A nyá ri szü net utá n klubunk tagjai má r nagyon vá rtá k szeptember első keddjé t,
hogy ú jbó l talá lkozhassunk, együ tt lehessü nk, beszé lgethessü nk. Elő szö r szoká sunkhoz hıv́en ü nnepeltü k a nyá ri hó napokban
szü letett tagjainkat é s a szü net ideje alatt
né vnapjukat ü nneplő ket. Sok szeretettel,
virá ggal, ajá ndé kkal kö szö nthettü k az augusztus 5-é n 90. esztendejé t betö ltő Lajkó
Mihá lyné Marika né nit. Az ü nnepeltek
kö zt volt mé g Bö rcsö k Istvá n, Dudá s Zoltá nné Ró zsika, Illé s Ká rolyné Juci, Mé szá ros Istvá nné Iré nke, Polyá k Istvá n, Sá nta
Lajosné Marika, Szabó Andrá sné Gizike é s
Szalai Dó ra. Nagy Ró zsá nak 80. é vforduló já n a virá got é s az ajá ndé kot otthoná ban
tudtuk á tadni. A kö szö nté sben velü nk tartott Dr. Fodor Akos jegyző ú r, Bö rcsö k Roland faluhá zvezető é s KissPatik Pé ter alpolgá rmester ú r, aki tolmá csolta Taná cs Gá bor polgá rmester ú r jó kıv́á nsá gait is. Valamenynyiü knek tová bbi jó egé szsé get kıv́á nunk ezú ton is! A csalá dias hangulatot inom pö rkö lttel, majd sok-sok
sü temé nnyel é s egy szü linapos tortá val tettü k emlé kezetessé .
Soká ig beszé lgettü nk az elő ttü nk á lló idő szak programjairó l, feladatairó l. Az ő szi - té li esemé nyeket szeretné nk ú gy ö sszeá llıt́ani, hogy azokon miné l tö bben tudjanak ré szt venni. Lesz vendé geskedé s Forrá skú ton októ ber 3-á n, kö zö s rendezvé ny a megyei Nyugdıj́as Egyesü lettel, majd vá rjuk az orgová nyi nyugdıj́asokat is.
Termé szetesen a heti ká rtyapartik sem maradhatnak el. A kö vetkező napokban á llıt́juk ö ssze a 2019. é vre
tervezett programjainkat, feladatainkat, hogy ezek elő ké szıt́é se is idő ben megtö rté nhessen.
Kö zö ssé gü nk é leté ben a szé p é s jó dolgok mellett vannak szomorú esemé nyek is: szeptember 21-é n bú csú ztunk a 88. é vé ben elhunyt ö zv. Ková cs Szilveszterné Veronká tó l. Nyugodj bé ké ben Veronka!
Szalai Antal klubvezető

Anyatejes Táplálás Világnapját ünnepelték a helyiek
Az elő ző é vekhez hasonló an szeptember hó napban az Anyatejes Tá plá lá s Vilá gnapja alkalmá bó l kö szö ntö tte a bordá nyi
csalá dokat a Vé dő nő i Szolgá lat. Az ü nnepsé gen 18 é desanya
vett ré szt gyermeké vel. Kü lö n kö szö ntö tté k é s masszá zs utalvá nnyal ajá ndé koztá k meg az anyatejadó é desanyá kat, akik
sajá t gyermekü kö n kıv́ü l má s gyermekek szá má ra is biztosı-́
tottak anyatejet. A programra ellá togató k egy vidá m hangulatú dé lelő ttö t tö lthettek együ tt, ahol inom teá t, apró sü temé nyt é s gyü mö lcsö t fogyaszthattak. A programot idé n a Falovacska Muzsika foglalkozá sá val Kocsis-Savanya Imré né
Emese tette kü lö nlegessé . A gyermekek é desanyjukkal ö lbé li
já té kokat já tszottak, mondó ká ztak, é nekeltek é s hangszerekkel ismerkedhettek. A program vé gé n minden csalá d egy ajá ndé k á rvá cská val té rhetett haza, amelyet Tariné
Terhes Melinda é s Bogá rné Tari Eva ajá nlott fel.
A Foglalkoztatá si Paktum Iroda a „Foglalkoztatá si együ ttmű kö dé s Mó rahalom
té rsé gé ben” cım
́ ű projekt keretein belü l minden pá ros hé ten kedden dé lutá n
ü gyfé lfogadá st tart a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban 13:00-15:30
kö zö tt, mely kereteiben ingyenes munkaerő piaci szolgá ltatá sokat
nyú jt a kö vetkező idő pontokban: Októ ber 2., 16., 30.; November
13., 27. Bő vebb informá ció t kaphat Papp Krisztina mentortó l
a 06 30 / 55-88-944-es telefonszá mon, illetve a
pappkrisztina@morahalom.hu e-mail cım
́ en.
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Többmilliós is lehet a kutyák gazdáit sújtó bírság
Egyre tö bbszö r hallani az utó bbi idő ben kutyatá madá sokró l. Magyarorszá g kistelepü lé sein is gyakran talá lkozhatunk kó borló
ebekkel, mé g akkor is, ha az á llatnak van
gazdá ja. A felelő s kutyatartá s azzal kezdő dik, hogy az eb minden szü ksé ges oltá ssal,
valamint a kö telező chip azonosıt́ó val is rendelkezik. Emellett biztosıt́ott a megfelelő é lelmezé s é s a kulturá lt kö rnyezet a szá má ra,
aká r laká sban, aká r udvarban tartott á llatró l
van szó . Fontos oda igyelni a rendszeres fé reg- é s a bolhairtá sra is.
Egy kutya gondoskodá st é s igyelmet igé nyel a gazda ré szé rő l, ami sokszor elmarad, mert vannak, akik csak
haszoná llatnak tartjá k az ebet. Az á llatvé dő k szerint a megfelelő en tartott kutyá k, ha gazdá ik egé szsé gileg é s
lelkileg is oda igyelnek rá juk, nem szö knek meg, é s nem is tá madnak. Persze ıǵy is lehet pé lda a szö ké sre,
vannak kutyafajtá k, amelyeknek kifejezetten a vé ré ben van a csellengé s. Sokszor a nyitva hagyott kapu okoz
gondot, a kutya kiszö kik é s megtá madja az arra haladó biciklist vagy gyalogost. A szö ké s elkerü lé se vé gett a
kutya tartó s, rö vid lá ncra való megkö té se azonban tilos, futó lá ncot vagy kellő hosszú sá gú lá ncot szabad alkalmazni, ami kellő ké ppen biztosıt́ja az á llat szá má ra az akadá lytalan mozgá st.
Egyre tö bb a kó bor eb, a menhelyek é s civil á llatvé dő szervezetek nem győ zik menteni ő ket. A szö ké sek a
szuká k tü zelé sé nek idő szaká ban megnö vekednek. Olyankor leginká bb a kankutyá k ló gnak el otthonró l é s
kilomé tereket is ké pesek megtenni egy-egy szuka kegyeié rt. Az ivartalanıt́á s visszafoghatná a szö ké sek
szá má t!
Jó tudni, hogy tö bbmillió s is lehet a bıŕsá g. A gazda kö teles gondoskodni az á llat megfelelő é s biztonsá gos elhelyezé sé rő l, szakszerű gondozá sá ró l, szö ké sé nek megakadá lyozá sá ró l. Gazdakö telessé g minden há rom
hó naposná l idő sebb ebet veszettsé g ellen beoltatni, az ö nkormá nyzati hivatalná l a kutyá t ebö sszeıŕó adatlapon bejelenteni, a né gy hó napná l idő sebb ebet pedig csippel megjelö lni. Aki ezeket a szabá lyokat megsé rti,
illetve kutyá ja szö ké sé t nem akadá lyozza meg á llatvé delmi bıŕsá ggal sú lytható , amelynek mé rté ke 30 ezertő l aká r tö bbmillió forintig terjedhet.
Ha nem megfelelő á llapotban tartott á llatot é szlelü nk a jegyző t, illetve a ható sá gi á llategé szsé gü gyi szolgá latot kell é rtesıt́eni. Ha valaki egy á llat kım
́ é leté t nem biztosıt́ó mó don, tartó san lá ncon tartott kutyá n szeretne segıt́eni, ugyanezeket a szerveket kell felkeresnie. Ilyenkor az á llat gazdá ja aká r 15 ezer forintos bıŕsá ggal
is sú lytható .

Ebzárlat és legeltetési tilalom szeptember 29-től

A Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Kisteleki Já rá si Hivatal Elelmiszerlá nc-biztonsá gi é s Allategé szsé gü gyi
Osztá ly illeté kessé gi terü leté re: Csengele, Pusztaszer, Baks, Kistelek, Balá stya, Opusztaszer, Forrá skú t, Ullé s,
Zsombó , Bordá ny, Pusztamé rges, Ruzsa, Zá ká nyszé k, Ottö mö s, Mó rahalom, Asotthalom telepü lé sek kö zigazgatá si terü leteire 2018. é v szeptember hó nap 29. napjá tó l kezdő dő en 2018. októ ber hó nap 19. napjá val
bezá ró lag ebzá rlatot é s legelteté si tilalmat rendelek el.
Az ebzá rlat é s a legelteté si tilalom ideje alatt az alá bb leıŕtakat hiá nytalanul be kell tartani:
Az ebzá rlat tartama alatt tartá si helyé n minden kutyá t, macská t elzá rva, illető leg a kutyá kat megkö tve ú gy
kell tartani, azok má s á llattal vagy emberrel ne é rintkezhessenek; zá rt udvarban a kutyá k megkö té sé t mellő zni lehet, ha á llatok onnan nem szö khetnek ki; kutyá t tartá si helyé rő l csak pó rá zon vezetve é s szá jkosá rral
szabad kivinni; a telepü lé s terü leté rő l kizá ró lag é rvé nyes veszettsé g elleni vé dő oltá ssal rendelkező kutyá t
vagy macská t csak a ható sá gi á llatorvos kedvező eredmé nyű vizsgá lata utá n é s engedé lyé vel szabad kivinni;
é rvé nyes veszettsé g elleni vé dő oltá ssal rendelkező vadá szebek, fegyveres erő k é s fegyveres testü letek ebei,
katasztró fa-mentő ebek, segıt́ő é s terá piá s ebek, valamint a lá tá ssé rü lt embereket vezető ebek rendelteté si
cé ljuknak megfelelő haszná latuk idejé re mentesek a korlá tozá s aló l; a felsorolt terü leteken tilos tová bbá a
legelteté s; az ebzá rlat ideje alatt hú sevő á llatok ö sszevezeté sé vel já ró rendezvé ny nem tartható ; az ebzá rlat
alatt befogott kó bor hú sevő ket ható sá gi meg igyelé s alá kell helyezni az ebzá rlat idő tartamá ra.
Amennyiben a hatá rozatban foglaltak vé grehajtá sa maradé ktalanul nem teljesıt́ett, é lelmiszerlá ncfelü gyeleti bıŕsá g kiszabá sá ró l dö nthetnek.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala
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Folyamatosan induló
ingyenes képzések
-angol
-német
-orosz
-informatika
Helyszín: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
és Községi Könyvtár
6795 Bordány, Park tér 1.

Érdeklődni a 06-30/799-3349-es
telefonszámon lehetséges

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

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

Könyvtári felolvasóest
2018. októ ber 10-é n, szerdá n 17 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t, 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.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
októ ber 9.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
októ ber 2.; októ ber 16., októ ber 30.

Augusztus és
szeptember
havi demográfia
Születés
„Szeretettel köszöntelek
te édes kicsi csöppség,
életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény,
életük aranya; mosolyod legyen napjaik csillaga!”
Ocskó Zita (Ocskó László és Berente Alexandra
Orsolya); Halászi Hanna Magdolna (Halászi Péter és
Veres Katalin); Szabó Botond (Szabó Zsolt és Jenei
Adrienn); Farkas Márk (Farkas Milán István és
Biczók Éva); Kormos Szofia Kincső (Kormos Csaba és
Kopasz Mónika)

Házasságkötés
„Igérd meg azt, hogy kezed akkor
Kezemből vissza nem veszed
S szeretni fogsz majd akkor is még,
Mikor már én is vén leszek. ”
Albert Anna és Lévai Mátyás
Dudás Dalma és Palecska Gábor János
Dollenstein Anikó Zsófia és Vida Márk
Dr. Kovács Julianna és Süveg József Miklós
Butty Beatrix és Godó Tamás

Halálozás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Rabi Mihály Mátyásné Kónya Erzsébet (1962.); Kiss
Attila (1975.), Balog György (1937.); Szilvási Györgyné
Potyók Irén (1929.); Kónya Gézáné Berta Margit
Erzsébet (1932.); Hegedűs Mihályné Móra Erzsébet
(1928.); Ujvári Illésné Csuka Gizella (1944.)
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Az ovisok szüreti mulatsággal köszöntötték az őszt
A szü retre hangoló dva szeptember
20-á n csü tö rtö kö n a Lé ghajó Meseszın
́ há z elő adá sá ban lá thattuk a
Kacor kirá ly cım
́ ű mesé t. A gyerekek ismé t jó l é rezté k magukat, hiszen a Lé ghajó tá rsulat má r szá mos
alkalommal ö rvendeztetett meg
bennü nket szın
́ vonalas mű sorá val.
A hagyomá nyokhoz hıv́en szeptember 21-é n pé nteken tartottuk inté zmé nyü nkben a szü reti mulatsá got. A csoportokban má r napokkal
az esemé ny elő tt hallani é s lá tni lehetett a ké szü lő dé st. Dekorá ció t
ké szıt́ettek, verseket, mondó ká kat,
é nekeket tanultak, gyű jtö tté k a
sző lő fü rtö ket é s sző lő vessző ket.
A reggelit kö vető en a Tü csö k csoportosok vezeté sé vel elkezdő dö tt a mulatsá gba hıv́ogatá s. Az udvaron való
gyü lekező utá n az ö sszes csoport bemutatta milyen verssel, é nekkel, mondó ká val ké szü lt a jeles napra. Ezt
kö vető en elkezdő dö tt a munka. A levá gott sző lő fü rtö ket
a gyerekek kis vö drö kben a dará ló hoz hordtá k, majd onnan a pré sbe kerü ltek a sző lő szemek.
Ovó né nik, dajka né nik irá nyıt́ottá k a munká latokat a gyerekek pedig ö rö mmel vettek ré szt a feladatokban é s
együ tt vá rtá k, hogy megkó stolhassá k a inom mustot.
A must mellé pogá csa kerü lt az asztalra, melyet az ó voda
konyhá já n sü tö tt a szaká csunk, miutá n a gyermekek kiszaggattá k a pogá csá kat a csoportjukban. A sok munka
mellett jutott idő a tá ncra é s mulatozá sra is. Kellett is az
erő , hiszen a szü retelé s utá n mé g dió t is vertü nk az udvaron á lló ö reg dió fá kró l. Az erre az alkalomra tanult versike elmondá sa utá n megpró bá ltuk begyű jteni a magasan
bujká ló dió kat – ebben is segıt́ettek az ó vó né nik é s dajka né nik. A levert termé seket kosarakba gyű jtö ttü k é s
bevittü k a csoportszobá kba. Elmé nyekben gazdag tartalmas napot tö ltö ttü nk együ tt.
Az óvoda dolgozói

Könyvtári napok programsorozat
Idé n ő sszel ú jra megrendezé sre kerü l az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok
programsorozat, melyhez a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r ebben az é vben is csatlakozik. 2018. októ ber 2-á n (kedden) rendhagyó irodalomó ra keretein belü l biblioterá piá s foglalkozá s lesz a 3. a osztá lynak. Itt a
kicsik a szö vegé rté si feladatok mellett já té kos ö nismereti veté lkedő n
vehetnek ré szt. Ezen a napon dé lutá n az idő sebekké lesz a fő szerep, hiszen a nyugdıj́as klub kö zremű kö dé sé vel tartunk egy kis mú ltidé zé st.
Októ ber 3-á n (szerdá n) dé lelő tt egy já té kos kö nyvtá rhaszná lati ó rá n
ismerkedhetnek az ó vodá sok a kö nyvtá rral. Dé lutá n 17.00-tó l a
kö nyvtá r a felnő tteké lesz, Ká lmá n Kamillá val kö nyvorigamizhatnak
az é rdeklő dő k. Októ ber 4-é n (csü tö rö kö n) ú jra visszaté rü nk az á ltalá nos iskolá sokhoz, de ezú ttal a 8. osztá lyosok kerü lnek elő té rbe. Luká cs
Gergely slammer lá togat el Bordá nyba é s tart kreatıv́ ıŕá s ó rá t a
tanuló knak. Októ ber 6-á n (szombaton) minden kedves é rdeklő dő t vá runk a Faluhá z udvará ra egy jó hangulatú Flash mobra. Bő vebb informá ció t az esemé nyrő l a helyi kö nyvtá rban kaphat.
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Véget ért a nyár, becsengettek az általános iskolába
2018. szeptember 3-á n hé tfő n 8:00 ó rai kezdettel ü nnepé lyes tané vnyitó volt az iskolá ban. A mű sort a má sodik osztá lyosok adtá k. A tanıt́ó né nik sok szeretettel fogadtá k az ó vodapedagó gusokat é s a leendő első sö ket.
Az első sö k ajá ndé kot kaptak az ö tö dik osztá lyosoktó l.

Komplex művészeti tábor
Pá lyá zati forrá snak kö szö nhető en egy igen
szın
́ vonalas komplex mű vé szeti tá borban alkothattunk a legü gyesebb é s legszorgalmasabb gyerekekkel augusztus 27-31. kö zö tt.
Egy hangulatos kirá ndulá ssal indult a hé tfő i
napunk, elutaztunk Visegrá dra. A bobpá lyá n
felnő tt é s gyermek egyará nt jó l szó rakozott,
szé dı́tő sebessé ggel vettü k a kanyarokat,
majd inom ebé d vá rt bennü nket a bü fé ben.
Egy kis hegyi tú rá val á tsé tá ltunk a fellegvá rba, ahol csodá latos panorá má ban gyö nyö rkö dhettü nk é s bebarangoltuk a vá r minden
kis szegleté t. A hé t tö bbi napjá n minden tanszakon lá zasan folyt az alkotó munka. Kö zben meg-meg pihentü nk, vá rt bennü nket a terıt́ett asztal. Kö szö njü k Bakó Mariannak a segıt́sé gé t, aki ellá tott minket minden
fö ldi jó val: pé ksü temé nyekkel, gyü mö lcsö kkel é s a Bordá nyban ké szü lt ”Legjava” almalé vel is. Finom ebé d
utá n mindenkinek lehető sé ge volt bepillantani a tö bbi
tanszak é leté be: kipró bá lhatta a hangszereket é s az agyagozá st is. A gra ika é s festé szet tanszak legfontosabb cé lja
a tá borral az volt, hogy miné l tö bbfé le eszkö zt pró bá lhassanak ki a gyerekek. A pá lyá zatnak kö szö nhető en szá mos
ú j, minő sé gi eszkö z kerü lt a tanuló k kezé be, akik lá zasan
é s fá radhatatlanul ké szıt́etté k szebbné l-szebb alkotá saikat. Elké szü lhettek az első linó metszeteink é s ró luk az
első nyomatok, a kisebbek pedig é letü kben elő szö r festhettek vá szonra akrillal, kipró bá ltá k a pasztellceruzá kat
é s igazi mű vé sz akvarellfesté k is most volt elő szö r a kezü kben. Igazi mű vé szeszkö zö kkel igazi mű vé szeti alkotá sok
szü lettek, amelyek mé ltó helyen, a Faluhá z elő teré ben kerü ltek kiá llıt́á sra. Sok szé p alkotá s ké szü lt nem csak
ná lunk, hanem a szobrá szat tanszakon is, vá rak é s hercegkisasszonyok lepté k el az ü vegvitrineket. A fá rasztó hé t utá n igazi felü dü lé s volt zené szeink vará zslatos pé ntek esti koncertje, amelyet egy fergeteges tá nchá z
kö vetett, ahol kicsi é s nagy együ tt ropta a tá ncot é s é nekelt.
Sándor Mónika

Rövid hírek az Ádám Jenő iskolából
Szeptember 8-á n telepü lé si Kecskeversenyen vettek ré szt osztá lyaink.
A Hatá rtalanul pá lyá zat kereté ben a 7.a é s a 7.b osztá ly tanuló i ö t
napos kirá ndulá son vehettek ré szt szeptember 17-21-ig. A gyerekek beszá moló it a kö vetkező lapban olvashatjá k.
Szeptember 28-á n a Magyar Diá ksport napjá n reggel 8 ó rá tó l kerü l
megrendezé sre az Adá m Jenő Emlé knap. A kö zelgő Zenei Vilá gnap
apropó já n a mű sort a mű vé szeti iskola é s az á ltalá nos iskola diá kjai kö zö sen biztosıt́já k.
A mű vé szeti iskola té rıt́é si dıj́á nak be izeté si hatá rideje októ ber
15. A kedvezmé nyes té rıt́é si é s tandıj́ra jogosıt́ó nyomtatvá nyokat
ké rhetik a titká rsá gon, vagy letö lthetik az iskola honlapjá ró l.
(Dıj́kedvezmé ny irá nti ké relem, Ré szlet izeté s irá ni ké relem elé rhető az iskola honlapjá nak - http://iskolabordany.hu - Dokumentumok menü pontjá ban).
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Szeptember utolsó hétvégéjén Szentírás vasárnapja
Minden esztendő ben szeptember utolsó vasá rnapjá n a Szentıŕá s kivá ló ismerő je é s fordıt́ó ja,
Szent Jeromos ü nnepé hez (szeptember 30.) kapcsoló dó an tartjuk meg a Katolikus Egyhá zban a
Szentıŕá s vasá rnapjá t. A Biblia 45 ó szö vetsé gi é s
27 ú jszö vetsé gi iratá t jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen tesz tanú sá got az isteni kinyilatkoztatá sró l. Erdemes oda igyelnü nk ezen az ü nnepen
arra, hogy a Szentıŕá s mennyiben lehet szá munkra
a hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je.
Az egyhá z kü lö nö ské ppen felhıv́ja a hıv́ek igyelmé t a Szentıŕá s tiszteleté re, olvasá sá ra, ismereté re. A II. vatiká ni zsinat liturgikus reformja is a korá bbiná l nagyobb jelentő sé get tulajdonıt́ a szentmise első ré szé ben az igeliturgiá nak, a Szentıŕá s olvasá sá nak é s a homıĺiá nak.
A hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je az ember szá má ra termé szetesen maga Jé zus Krisztus, az Isten Igé je, aki jelen van
a Szentıŕá sban, mint Isten igé jé ben, szavá ban.

Kérjük rendezzék az egyházi hozzájárulást
Az é v eddig elmú lt ré szé ben sok minden tö rté nt egyhá zkö zsé gü nkben. Egyhá zkö zsé gi kirá ndulá sok, iskolai programok, é s a
nyá r folyamá n hozzá jutottunk egy nagy é rté kű orgoná hoz is. Egyhá zkö zsé gü nknek ezek a kiadá sok nagy anyagi pró baté telt jelentenek, ezé rt az idei esztendő ben ismé t tisztelettel ké rem, hogy az
egyhá zi hozzá já rulá sukat szıv́eskedjenek rendezni.
Az eddig megszokott mó don lehet ezt megtenni: aká r a sekrestyé ben a szentmisé k elő tt é s utá n, aká r a takaré kszö vetkezetben a
folyó szá mlá nkra be izetve.
Egy harmadik lehető sé g, ha az egyhá zi hozzá já rulá st a má r megszokott, á ltalunk megbıźott szemé lynek a lá togatá sakor izetik
be. Ez a mó d azonban kö ltsé get, kiadá st jelent szá munkra, hiszen
az ő illetmé nyé t is a be izeté sekbő l, a be izetett egyhá zi hozzá já rulá sbó l kell kigazdá lkodnunk.
Ismé telten tisztelettel ké rem, hogy az elő ttü nk á lló nagyobb beruhá zá sokat, pl. a plé bá nia fű té shá ló zatá nak befejezé sé t, a hittanterem berendezé sé t, vagy é ppen az egyre nö vekvő kö zü zemi szá mlá k inanszıŕozá sá t segıt́sé k be izeté seikkel.
Dr. Janes Zoltán plébános

Október 1-től téli miserend a templomban
Októ ber 1-tő l a té li miserend szerint a pé ntek é s szombat esti
szentmisé k 17:00 ó rakor kezdő dnek. A vasá rnap reggeli szentmisé k kezdete tová bbra is 9:30.

Felajánlásokat várnak terményáldásra
Októ ber 14-é n a reggeli 9:30-kor kezdő dő szentmise kereté ben
lesz a hagyomá nyos termé nyá ldá s. A felajá nlott termé nyeket
szeretettel vá rjuk a sekrestyé ben.

Zá dori-Molná r Agoston

Búcsúzik a nyár
Mé g dé libá b reszket a messzi ró ná n
s meleg nyilait lő dö zi fentrő l a Nap,
de é rzem rő t leheleté t az ő sznek,
az emberek já rnak a kertek alatt.
Becsukja perzselő szemeit a nyá r,
sietve fakulnak az é gi kelmé k,
de tová bb é l tü ndö klő á lmaiban
ezernyi szivá rvá nyszın
́ emlé k.
Mé g gyü mö lcsö t ringatnak a lombok,
mé g javait kın
́ á lja kinn a hatá r,
de szá rnyait bontogatja icseregve,
s messzi vidé kre szá ll a fecskemadá r.
Má r vacogva é bred fel a reggel,
kö dpaplana alatt nyú jtó zik mé g,
szıv́é ben elhamvadnak a fé nyek,
s bronzarcú felleget ciró gat az é g.
Elné mul a tü csö k, szelek muzsiká lnak,
rő t levelekkel hullnak el vıǵ napok,
s az esti boltra arany bará zdá kat
szá ntanak a hulló csillagok.
2018. augusztus 15.
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Kuckoló tábor biip-ben
Idé n má r má sodik alkalommal rendezte meg a Bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r 2018. augusztus 21-24.
kö zö tt a Kuckoló tá bort, melynek helyszın
́ é t a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont biztosıt́otta. A tá borban a fő szerep a szá mıt́ó gé pes já té koké volt, de
né pszerű ek voltak mé g a ps3 já té kok is. A hé t folyamá n ezé rt egy Just Dance tá ncverseny é s egy Fifa18
verseny is megrendezé sre kerü lt, ahol mindké t versenyszá mban az első 3 helyezettet dıj́aztuk egy oklevé llel é s csokolá dé val. Ezek mellett egyé b tá rsasjá té kokat is kipró bá lhattak a gyerekek. Nagy sikert
aratott a BeanBuzzle kihıv́á s, ahol a kü lö nbö ző ıźű
cukorká k hatá sá ra szá mos vicces arckifejezé s szü letett, amirő l egy kis ilm is ké szü lt. A hé t folyamá n egy kis
szü leté snapi kö szö nté sre is sor kerü lt, ahol Ká dá r-Né meth Marcell szü leté snapjá t csokolá dé tortá val é s tű zijá té kkal ü nnepeltü k. Bú csú zá sul a pé ntek dé lutá nt vıźibomba-csatá val zá rtuk. A tá bor ideje alatt Tapodi Szabolcs segıt́ette a munká mat, az ő feladata volt a szá mıt́ó gé pes rendszerek kezelé se.
Vida Patrícia i júsági alpolgármester

Alkotthattak a gyerekek
Idé n hagyomá nyteremtő jelleggel, első alkalommal
rendezte meg a Bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r 2018.
augusztus 27-31. kö zö tt Ké zmű ves tá borá t, melynek
helyszı́né t a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont
biztosıt́otta. A tá bor felelő sei Dá vidhá zi Nikolett é s
Vida Patrıćia voltak. A hé t folyamá n tö bbfé le techniká val ismerkedhettek meg a tá borlakó k: decoupage techniká val é s akril festé kkel dıśzıt́hetté k ki fá bó l ké szü lt
kincseslá dá jukat, ü vegfesté k techniká val dıśzıt́hetté k
ü veg ké pkeretü ket, amelybe otthonró l hoztak fé nyké peket. A szın
́ es é s nyú ló s slime, valamint a piñ ata ké szıt́é s - mely papıŕmasé techniká val ké szü lt - is nagy
sikert aratott. Mindenki ké szıt́hetett fané vtá blá t is a szobaajtó já ra, melyben nevü ket kié gettü k, a gyerekek
pedig festé kkel, ilctollal kidıśzıt́hetté k. Minden dé lutá nt egy mesené zé ssel kezdtü nk, majd a biipben a
szabadfoglalkozá s keretein belü l elő kerü lt a Just Dance é s sok má s tá rsasjá té k is. A hé ten sok szé p tá rgyal é s
é lmé nnyel gazdagodtak a gyerekek, ıǵy egy eredmé nyes hé ttel zá rhattuk le a 2018-as nyá ri szü netet.
Vida Patrícia i júsági alpolgármester

Még lehet nevezni a Papírra vetve című pályázatra
A Rotary Club Mó rahalom Papıŕra vetve cım
́ mel kö tetlen té má jú pá lyá zatot hirdet szé pirodalmi é s ké pző mű vé szeti alkotá sok antoló giai kiadá sá ra. A pá lyá zat cé lja a homokhá ti kö tő dé sű iatalok ö sztö nzé se arra,
hogy gondolataikat, é rzé seiket fejezzé k ki a mű vé szet nyelvé n, ezá ltal megmutatva a bennü k rejlő tehetsé get. Szé pirodalmi alkotá sok
(pl. vers, mese, novella maximum 5 oldalban) é s ké pző mű vé szeti alkotá sok (festmé ny, rajz, gra ika, fotó , kisplasztika, kis ilm)
kategó riá ban lehet nevezni.
Pá lyá zni 12 é s 35 é v kö zö tti, a kisté rsé gben é lő á llandó vagy tartó zkodá si engedé llyel rendelkező knek, illetve a Homokhá ti Kisté rsé ghez kö tő dő szemé lyeknek lehet (pl. rokonai/ismerő sei é lnek
ebben a té rsé gben, turistaké nt já rt a té rsé gben). A fő dıj́ egy 100 000
Ft é rté kű tá mogatá s. Kategó ria dıj́ak 25 000 Ft é rté kű tá mogatá sok.
A pá lyá zat beadá sá nak hatá rideje: 2018. októ ber 7. A pá lyá zattal
kapcsolatban tová bbi informá ció kat ké rhet é s ké rdé seket tehet fel,
melyeket a papirravetve@gmail.com e-mail cım
́ re vá rjuk.
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I júsági stratégiát dolgoztak ki a GYIFÖ képviselői
2018. szeptember 14-16. kö zö tt Gyenesdiá sra lá togattak el a bordá nyi Gyermek- é s i jú sá gi Onkormá nyzat
ké pviselő i: Bá lint Hanga Rea, Valká r Anna, Vida Patrıćia é s Barta Dá niel. A há romnapos kirá ndulá s sorá n
Taná cs Gá bor polgá rmester ú r é s Masıŕ Norbert i jú sá gi referens irá nyıt́otta a munká t, mely sorá n a Gyifö kidolgozta Bordá ny Nagykö zsé g ú j,
gyermek- é s i jú sá gi straté giá já t,
mely elő relá tható lag egy tı́zé ves
terv lesz. Erre tö bbek kö zö tt azé rt
volt szü ksé g, mert 2016-ban Bordá ny elnyerte az UNICEF Gyermekbará t Telepü lé s dıj́á t, é s a nyertes
ö nkormá nyzatok tö bbek kö zö tt vá llaltá k pá lyá zataikban azt, hogy a
Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzattal karö ltve dolgozzá k ki a telepü lé s gyermekjogi straté giá já t. Ennek keretein belü l a hé tvé gé n meghatá roztá k, hogy melyek azok a fejleszté sek, amelyek má r megvaló sultak, é s melyek azok, amire a nagykö zsé gben é lő iataloknak szü ksé ge
van, valamint segıt́i helyben maradá sukat. A ké pviselő k munká já t segıt́ette tová bbá Gyuris Já nos sajtó munkatá rs é s Dá vidhá zi Nikolett hallgató . Az i jú sá gi straté gia kidolgozá sá n tú l a Gyifö meghatá rozta jö vő é vi, 2019-es kö ltsé gveté sé t is.
A feladatok ellá tá sa mellett csapaté pıt́é sre is szorıt́ottak idő t: a szombat reggelt egy kö nnyed tú rá val indıt́ottá k; Gyenesdiá son ellá togattak a Patrona Hungariae-szoborhoz, mely egy fokozottan vé dett, termé szetvé delmi terü leten talá lható dombtető n á ll, ıǵy remek kilá tá st is biztosıt́ott a Keszthelyi-ö bö lre a csapatnak. Vasá rnap ellá togattak Balatonedericsre a Csodabogyó s-barlangba, amely a Keszthelyi-hegysé g peremé n nyı-́
lik, é s Magyarorszá g 9. leghosszabb barlangja. Az overá los barlangtú ra sorá n egymá st segıt́etté k a sokszor
csú szó s, sö té t, egyenetlen terepen. A 4 ó rá s tú rá n kiderü lt, hogy nagyon jó l ö ssze tud dolgozni a csapat. A kirá ndulá suk tehá t minden szempontbó l sikeres volt, rá adá sul remek é lmé nyekkel gazdagodtak, ıǵy ú jult erő vel tudnak ismé t azon dolgozni, hogy a telepü lé sen é lő iatalok jó l é rezzé k itthon magukat.
Vida Patrícia i júsági alpolgármester

Négy ország vett részt az i júsági csereprogramban
Az Erasmus+ program kereté ben való sult meg szeptember 1-8. kö zö tt egy i jú sá gi csereprogram Bordá nyban. Az egy hetes programban ö sszesen 28 iatal vett ré szt akik Romá niá bó l, Spanyolorszá gbó l, Portugá liá bó l é s Magyarorszá gró l é rkeztek. A csereprogram alatt megismerhetté k egymá s kultú rá já t, kapcsolatokat
é pıt́hettek é s kö zö sen dolgozhattak egy kö zö s cé l é rdeké ben. A program lé nyege az volt, hogy lé trehozzanak
egy olyan orszá got amely mindenki szá má ra elfogadható lenne, beleé rtve az oktatá st, egé szsé gü gyet, vallá st,
kultú rá t é s kö rnyezetvé delmet is. A hé t má sodik felé ben kö zö s é telt, italt, té rké pet is ké szıt́ettek é s bejá rtá k
Szeged nevezetessé geit is. Az esté k mindig nemzetkö zi programmal teltek, ahol a csoportok sajá t orszá gukat
mutattá k be a tö bbieknek. A program alatt kó stolhattak hagyomá nyos magyar é teleket is - pö rkö ltet, lá ngost
- melyeket nagyon ıźletesnek talá ltak. A hé t vé gé n a iatalok tartottak egy kö zö s bú csú estet ahol ö sszefoglaltá k a hé ten tö rté nt esemé nyeket, eredmé nyeket é s kö zvetlen beszé lgeté s vette kezdeté t.
Remé ljü k az itt megszerzett tudá st, tapasztalatokat a jö vő ben hasznosan tudjá k majd felhaszná lni a iatalok.
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. október 16. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. október 26. (péntek).
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Vasárnap Bordány-Szőreg! Meccsnaptár
Tejfölös, baconos kenyérlángossal, szőlőitallal
és borkóstolóval várják a kilátogató szurkolókat
a vasárnap 16.00 órától kezdődő mérkőzésen

2018. október
Megyei I. osztály - felnőtt
2018. október 6. (szombat), 15.00
Szentes - Foliaplast-Bordány
2018. okt. 14. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - Röszke
2018. okt. 20. (szombat), 14.30
Zsombó - Foliaplast-Bordány
2018. okt. 28. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány - Székkutas

Megye III. osztály - felnőtt
2018. okt. 7. (vasárnap), 15.00
Foliapl.-Bordány II - Kistelek
2018. okt. 13. (szombat), 15.00
Dóc KE - Foliaplast-Bordány II
2018. okt. 21. (vasárnap), 14.30
Foliap.-Bordány II - Sándorfalva
2018. okt. 28. (vasárnap), 13.30
Ásotthalom - Foliap.-Bordány II

Megyei U19 - A csoport
Tóth Attiláékra újra nehéz feladat vár, vasárnap 16 órától az eddig még veretlen Szőreget fogadják

Vasárnap 16.00 órától igazi rangadóval folytatódik a Megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság. A 7. fordulóban együttesünk az eddig még
veretlen Szőreg együttesét fogadja. Csapatunknak van miért revansot
vennie aktuális ellenfelünkön, hiszen a tavalyi bajnokságban is csak két
döntetlenre futotta, ráadásul az idei Magyar Kupa küzdelmektől pont a
szőregiek búcsúztatták Fodor Balázsékat. A szurkolókat ezúttal is
kiegészítő programokkal várják a szervezők, most kedvezményes áron
lehet majd tejfölös, baconos és lilahagymás kenyérlángost vásárolni.
Azért, hogy mindenkinek jusson a finom ételből , ezért e hétvégétől a
belépőjegyen lesz elhelyezve a kedvezményre jogosító kupon, így
elkerülhető lesz az, hogy nagyobb mennyiségben valaki felvásárolja az
aktuális szurkolók számára készített meglepetést. A belépőjegy ára
felnőtteknek továbbra is 500 Ft, míg a tizennégy év alatti gyerekek,
nyugdíjasok és a sportkör tagjai részére 200 Ft lesz egy-egy ilyen tikett.
Fontos, hogy a belépőjegyét mindenki őrizze meg a mérkőzések ideje
alatt, hogy azt a kilencven perc során a szervezők esetlegesen
ellenőrizni tudják! Az új rendszer bevezetése kapcsán a kisebbeket
ajándék szőlőitallal, míg a felnőtteket a szüreti időszak beköszöntével
borkóstolási lehetőséggel is várják.

Hétvégi hazai mérkőzések
Szeptember 29. (szombat), 13.00 - U19-es bajnoki mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - Maros-menti UFC
Szeptember 29. (szombat), 16.00 - női U18-as bajnoki mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - St. Mihály FC
Szeptember 30. (vasárnap), 16.00 - Megyei I. osztályú felnőtt mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - Szőregi RSE
#hajrábordány
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#egycsapatvagyunk

2018. október 6. (szombat), 13.00
Szentes - Foliaplast-Bordány
2018. okt. 20. (szombat), 12.30
Zsombó - Foliaplast-Bordány
2018. okt. 27. (szombat), 13.00
Foliapl.-Bordány- Mindszent

Megyei U17 - B csoport
2018. okt. 7. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány SK - UTC
2018. okt. 21. (vasárnap), 10.00
Csanytelek -Foliaplast-Bordány
2018. okt. 28. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Deszk SC

Megyei U14 - I. osztály
2018. okt. 5. (péntek), 14.00
DAFC Szeged - Foliapl.-Bordány
2018. okt. 12. (péntek), 14.00
Foliaplast-Bordány - SZEOL SC
2018. okt. 17. (szerda), 15.30
DAFC Szeged - Foliapl.-Bordány
2018. okt. 26. (péntek), 13.30
Fp.-Bordány - Maros-Menti UFC

Megyei női - felnőtt
2018. okt. 7. (vasárnap), 10.00
Foliapl.-Bordány - Székkutas
2018. okt. 14. (vasárnap), 10.00
Fp.-Bordány - Hódmezővásárhely
2018. okt. 21. (vasárnap), 10.00
Szt. Mihály - Foliapl.-Bordány

Megyei női - U18
2018. okt. 6. (szombat), 10.00
L-IT SZEAC- Foliapl.-Bordány
2018. okt. 20. (szombat), 12.00
Csengele - Foliapl.-Bordány
2018. okt. 27. (szombat), 10.00
Fp.-Bordány - Maros-Menti UFC

