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Beszámoló	a	május	végi	képviselő-testületi	ülésről
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete május 29-én, szerdán tartotta soron követke-
ző ülését. Településünk képviselőinek tizenhárom napirendet kellett megtárgyalnia. Elsőként Tanács Gábor 
polgármester számolt be a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri dönté-
sekről. A képviselőknek tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormány-

zat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban Bordány Nagyközség 
O� nkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosıt́ ására került sor. Az előterjesztést a Pénzü-
gyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is 
tárgyalta a nap folyamán. A módosıt́ ásra a tavalyi 
évről áthozott pénzmaradvány beépıt́ése miatt ke-
rült sor. A pénzmaradvány összegét a már korábbi 
kötelezettségekre, illetve különböző fejlesztések meg-
valósıt́ására használja majd fel az önkormányzat.
A harmadik napirend az éves belső ellenőrzési je-

lentés elfogadásáról szólt. A negyedik napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletének megalkotása történt meg. A képviselők elfogadták az önkormányzat adósságállományának, 
adósságot keletkeztető ügyeletek kimutatásáról szóló anyagot. Jó hıŕ , hogy a településnek semmiféle adós-
sága, és adósságállománya sincs. Ebben a napirendi pontban fogadták el a település vagyonkimutatását is, 
valamint napirendre került az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működéséből szár-
mazó kötelezettségek, valamint részesedések alakulásának kimutatását bemutató  anyag. 
Ismét napirendre került az új Településfejlesztési Koncepció is. A testület döntésének megfelelően lezárásra 
került a településrendezési eszközök készıt́ése véleményezési szakasz, továbbá a testület döntése nyomán 
megtörtént a tervanyag végső véleményezésre bocsátása is. Várhatóan a következő testületi ülésen fogadják 
el a végleges, már véleményezett verziót, azaz ezt követően lesz hatályos.
A hatodik napirendi pontban a képviselő testület a Benke Gedeon u. 27. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
tárgyalt. A testület úgy döntött ajánlatot tesz a 3A Takarékszövetkezetnek a szövetkezet tulajdonában lévő 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. A tárgyalások lefolytatásával a polgármestert bıźták meg.
A hetedik napirendi pontban a képviselők beszámolókat hallgathattak meg. Elsőként a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, majd az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett 
munkáról.
A következő napirendi pont a Fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosıt́ ásról szólt, 
majd ezt követően az önkormányzati alapıt́ású Bordány Község Fejlődésért Közalapıt́vány tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadta el a testület.
A tizedik napirendi pontban a Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezé-
se történt meg, majd a következő napirendi pontban ismét egy beszámoló következett. A bordányi falunapok 
előkészületéről szóló előterjesztést Börcsök Roland intézményvezető ismertette a képviselőkkel. A tizenket-
tedik napirendi pontban egyéb kisebb ügyek tárgyalására, illetve tájékoztatókra került sor, majd ezt követő-
en a polgármester zárt ülést rendelt el. A tizenharmadik napirendi pontban ugyanis a Dıśzpolgári cıḿmel és 
Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak kiválasztása került sor.

Négy	ember	részesült	kitüntetésben	településünkön		
Godó Lajos vehette át Bordányban a hagyományosan pünkösdkor megrendezett faluünnep megnyitóünnep-
ségén a Dıśzpolgári cıḿet. A dıj́at Tanács Gábor polgármester, B. Nagy László országgyűlési képviselő, és 
Kakas Béla, a Csongrád Megyei O� nkormányzat 
elnöke adták át.
Bordány Nagyközség érdekében végzett kimagas-
ló közéleti és a településhez kötődő példamutató 
tevékenységének elismeréseként a képviselő-tes-
tület 2019. évben Godó Lajos kőműves mester-
nek adományozta a Dıśzpolgári cıḿet. Godó La-
jos Bordányban született, édesapja Godó Lajos 
földműves, aki tsz-dolgozóként ment nyugdıj́ba; 
édesanyja Galzó-Polyák Margit, aki a Szegedi Tex- fotó: Lehel Máté
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tilművekben dolgozott. Két testvére született, János öccse, akit elvesztettek, valamint Margit húga, aki Szege-
den él családjával. Szülei egyszerű körülmények között nevelték szorgalomra és kitartásra.
Az általános iskola elvégzése után kőművestanulónak jelentkezett, melyet 1971-ben végzett el.
A honvédségi kitérő után kőművesként dolgozott, 1979. május 2. óta önálló kisiparos. Az épıt́őipari szakkö-
zépiskolát 1979-ben végezte el, ezután ács-állványozó szakképesıt́ést és kőműves mestervizsgát szerzett. 
Feleségével, Fehér E� vivel 1982-ben ismerkedett meg, akinek sokat köszönhet, hiszen ő biztosıt́ja a „hátor-

szágot” a vállalkozása sikeres működéséhez.
Előző házasságából született Judit gyermeküket közösen nevel-
ték fel, aki Mórahalmon pedagógus, ott lakik a családjával. Zoltán 
�iuk mérnök informatikus jelenleg Svájcban dolgozik. Edit lányuk 
fordıt́ótolmács mesterképzést végzett, jelenleg egy országos kia-
dónál dolgozik korrektorként. 3 unokájukat a családi összejöve-
teleken nagy szeretettel dédelgetik. Gyermekeiket nemcsak 
szorgalomra, kitartásra, hanem az egymás iránti gondoskodás-
ra, szeretetre is nevelték, a mai napig minden születésnapot, év-
fordulót együtt ünnepelnek, nagyon fontos számukra az össze-
tartó család.
Szakmai pályafutása kezdetén tanáraitól sokat tanult, ezért ért 

meg benne, hogy a tudását átadja a következő generációknak. Szakoktatóként közel 50 kőművestanulót, 
technikust oktatott 30 éven keresztül. Közülük többen ma már elismert vállalkozók.
Kőművesként több mint 200 lakóházat épıt́ett. A településen társadalmi munkákban is részt vett, segédke-
zett a járdaépıt́ésben, az önkormányzati épületek, valamint a Sportcsarnok és a Védelmi Központ felújıt́ásá-
ban. Szakmai elismerései: kiváló kisiparos, majd 2017-ben aranykoszorús mester. 2015 óta nyugdıj́as, de 
emellett jelenleg is dolgozik.
Kisiskolás korától kezdve életét meghatározta a sport szeretete. 10 éven keresztül volt a bordányi labdarú-
gócsapat csapatkapitánya, valamint tagja annak a csapatnak, amely kiharcolta a megye I. osztályba való felju-
tást. A sporttal való kapcsolata nem szűnt meg, a Bordány Sportjáért Alapıt́vány kuratóriumi elnöke. 2001-
ben kapta meg a Bordány Községért emlékérmet, majd 2016-ban a Bordány Sportjáért dıj́at. A család anyagi 
lehetőségeihez mérten igyekeznek segıt́eni a bordányi sportolókat, hiszen a sport szeretetének örökıt́ése 
mellett fontosnak tartja a jelenlegi, valamint az eljövendő generáció támogatását is.
Bordány Községért emlékéremmel három ember munkáját szerette volna elismerni az önkormányzat. A 
vállalkozói szférából Ráczné Tanács Aranka CBA üzlettulajdonos, a közférából Farkasné Lippai A� gota intéz-
ményvezető, mıǵ a civil szférából Juhász Dezső vehették át az elismerést.
Ráczné Tanács Aranka édesanyja, édesapja nyugdıj́as földművesek. Egy testvére van. Férje Rácz Gyula, a 
Bordányi Pékség tulajdonosa. Két felnőtt gyermekük van. A� ltalános iskolai tanulmányait a zákányszéki isko-
lában végezte, Szegeden a Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában 1983-ban érett-
ségizett. A Füszértnél 1986-ig áruforgalmi előadóként 
dolgozott, itt 1985-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést 
kapott. Zákányszéken a Tanácsházán pénzügyi előadó, 
1989-től a bordányi Előre Szakszövetkezet tagja volt a 
megszűnésig. 1991-ben bálásruha üzletet, később élel-
miszerboltot nyitott. 1991. augusztus 20-ra a Bor-
dányi Pékségben újra indult a kenyérsütés. A CBA 
Privát Boltot 1999. október 24-én nyitotta meg, mely 
jelenleg is a település lakossága rendelkezésére áll. A 
CBA- hálózat tagjaként Ezüst E� remmel jutalmazták.
A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának külsős 
tagja volt 4 évig. Az Egérház Alapıt́vány, illetve a Bor-
dány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány kuratóriumi 
tagjaként is tevékenykedik.
Juhász Dezső Kiskundorozsmán született, szülei földművesek voltak. Felesége Molnár Teréz, nyugdıj́as köz-
alkalmazott. Egy gyermekük és két unokájuk van. A� ltalános iskolába helyben, a Kőiskolába járt, Szegeden 
fémcsiszoló szakmunkás képesıt́ést szerzett. A szülei gazdaságában kezdett dolgozni, lelkesen ápolta édes-
apja szőlőültetvényét. A katonaidő kitöltését követően 1961-től Szegeden a Paprikafeldolgozóban, majd a 
Kéziszerszámgyárban dolgozott. Idősödő szülei megsegıt́ésére 1970-től ismét a saját gazdaságban és a helyi 
Előre Szakszövetkezetben mezőgazdasági munkát végzett. 1999-től nyugdıj́as. A zene iránti szeretete csalá-

fotó: Lehel Máté
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di eredetű, édesanyja szépen énekelt. Kisiskolásként a tanıt́ónője fedezte fel szép hangját, zenei tehetségét. 
Iskolai versenyeken sokszor szerepelt, a saját készıt́ésű hegedűn játszott társainak. A katonaságnál harmo-
nikán játszott, a leszerelés után zenei képzésben részesült elismert szıńházi zenésztől. A Rendező Iroda 

szervezésében családi rendezvényeken, bálakon 
zenélt zenekarával a résztvevőknek. Játszik: 
harmonikán, gitáron, tubán, szintetizátoron és 
dobol is. A Borostyán Dalkör tagja. 8 éve megsze-
rette a tekerőlantot, a hangszerrel az énekesek 
kıśérőjeként is szerepel. Sok-sok belföldi és kül-
földi fellépés, verseny résztvevője. Büszke arra, 
hogy a dalkör énekesei az ő kıśérete mellett sze-
reztek érmes helyezéseket. 14 éven keresztül 
volt a Templom kántora. 2014-ben megkapta a 
„Bordány Kultúrájáért” elismerést. Jelenleg is sa-
ját gazdaságában tevékenykedik, főleg a gyümöl-
csösét műveli, a facsemetéket maga nemesıt́i.

Farkasné Lippai A� gota édesapja Lippai Géza nyugdıj́as gépjárművezető, édesanyja Takács Angéla Irén nyug-
dıj́as pénzügyi előadó. Két testvére van: Géza és A� rpád. Férjével Farkas Róberttel jelenleg Balástyán élnek, 
aki a Sándorfalvi A� ltalános Iskola igazgatóhelyettese. A� ltalános iskolai tanulmányait Bordányban végezte, 
Szegeden a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolában érettségizett, és technikusi képesıt́ést szerzett. A 
Szegedi Tudomány Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának A� ltalános Szociális Munkás szakán 2003-ban 
szerzett diplomát gyermekvédelmi szakirányú szakképesıt́éssel. Támogató szolgálat szolgálatvezetői képe-
sıt́ést szerzett, majd Szociális szakvizsgát tett Idősek szociális ellátása szakirányon. Ismereteit rendszeresen 
bővıt́i különböző szakmai képzésekkel. A Bordányi Polgármesteri Hivatalban szociális asszisztensként kez-
dett dolgozni, 2005. január 1-től az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézményvezetője. A bordá-
nyi Szavazatszámláló Bizottság választott tagjaként a választások lebonyolıt́ásában vett részt 2005 és 2010 
között. Mindennapi munkája mellett részt vett a testvértelepülésekkel közös határon átnyúló pályázatok 
lebonyolıt́ásában. Közreműködött a települési pályázatok előkészıt́ésében és megvalósıt́ásában is. Ezek cél-
jai pl. kapcsolaterősıt́ő közösségi programok megvalósıt́ása, játszótér kialakıt́ása, rászoruló gyermekek he-
lyi táboroztatása voltak. Részt vett az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ épületeinek infrastruktú-
rális fejlesztéseiben, nagyértékű tárgyi eszközeinek beszerzéseiben. O� tletgazdája volt a Szent Márk napi bú-
zaszentelési hagyomány helyi felelevenıt́ésének, amelynek megvalósıt́ását már 6. éve fogja össze. A helyi 
idősügyi tanács tagja. Legfőbb feladatának a közösségért végzett tenni akarást tartja.
Fontos számára, hogy munkájával segıt́se az időseket, betegeket és rászoruló embertársait. Munkájához való 
viszonyát jól kifejezik Teréz anya szavai: 
 

„Ebben	az	életben	nem	tehetünk	nagy	dolgokat.	Csak	kis	dolgokat	tehetünk	nagy	szeretettel.”

Május 25-én Fábián Janka ıŕónő volt a bordányi Faluház és Könyvtár vendége. Az ıŕó-olvasó találkozó során 
az érdeklődők megismerkedhettek az ıŕónő műveivel, munkásságával, valamint bemutatta friss, Arany-
könyv dıj́as Rózsalugas cıḿű könyvét. A jó hangulatú be-
szélgetést Fődiné E� va korábbi könyvtárosunk vezette. Június 
17-én, hétfőn a bordányi Faluház vendége volt Mohai Gábor 
rádiós és televıźiós bemondó, előadóművész. A művész egy 
felejthetetlen előadóesttel ajándékozta meg a bordányi kö-
zönséget. Szécsi Margit mellett hallhattunk még többek kö-
zött József Attilától, Pető�itől, Weöres Sándortól, Nagy Lász-
lótól és Bede Annától is verset. Olyan átéléssel adta elő eze-
ket a verscsokrokat, amely magával ragadta a közönséget. 
Köszönjük ezt a tartalmas, lelket melengető estet Mohai Gá-
bornak. A rendezvény az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azo-

Könyvtárunkban	járt	Fábián	Janka	és	Mohai	Gábor

nosıt́ószámú, U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében 
pályázat keretében valósult meg. A jövő havi O� tórai tea rendezvény 2019. július 10-én szerdán 17.00 órától 
lesz, a következő ıŕó-olvasó találkozóra pedig 2019. szeptember 3-án, kedden kerül sor, ahol a meghıv́ott 
vendég Grecsó Krisztián ıŕó lesz. Mindenkit szerettettel várunk!

fotó: Lehel Máté
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Bár még alig ért véget az iskola, érdemes már egy kicsit a következő tanévekre is gondolni. Egy új lehetőséget 
próbálhatnak ki Bordányban azok a vállalkozó kedvű általános iskola felső tagozatos vagy középiskolás 
diákok, akik szeretnének minél hatékonyabban és eredményesebben tanulni, fejlődni.
A tábort vezető szakemberek számtalanszor tapasztalják, hogy a diákoknak nehezükre esik megszervezni az 
otthoni, segıt́ség nélküli, önálló tanulást, azonban eljön az az életkor, amikor 
a tanulónak már egyedül kell tudnia tanulni, megállapıt́ania tanulandó tan-
tárgyak sorrendjét, fontosságát, nehézségét. Találkoznak olyan jó képessé-
gű gyerekekkel is, akiknek valamiért mégis problémát jelent a tananyag el-
sajátıt́ása és visszaadása.
A szülők is sokszor érzik, hogy felsős gyermekük nem tud önállóan tanulni, 
az érdemjegyek nincsenek összhangban a tanulásra fordıt́ott idővel, nehe-
zen motiválhatóak, nem szeretnek tanulni gyermekeik.
A tanulási kudarcok egyik oka lehet, hogy kevesebb �igyelem jut arra, hogy 
hogyan tanuljanak meg tanulni a diákok. Minden gyermek egyedi, ezért 
mindenkinek más a tanulási stıĺusa. Az iskolában hallott tananyag átadása 
során kevésbé van lehetőség arra, hogy ezeket a különbözőségeket mara-
déktalanul �igyelembe vegyék, ezért a diákoknak a tanulás során nehézsé-
get jelenthet az, hogy először át kell alakıt́aniuk a hallott anyagot a saját ta-
nulási stıĺusukhoz. A tábor alkalmával az egyéni tanulási stıĺusok megisme-
résére, a meglévők erősıt́ésére törekszenek és az ehhez illeszkedő tanulási 
módszerek átadására. A tanulás folyamatában további készségek együttes 
jelenléte szükséges (�igyelem, emlékezet, motiváció), melynek erősıt́ésére 
további hangsúlyt fektetnek. Nem elég elsajátıt́ani a tananyagot, az ismeretek feldolgozását követően a tan-
anyag rögzıt́éséhez, valamint a felelés, dolgozatıŕás során a megtanultak minél pontosabb visszaadásához is 
segıt́séget nyújtanak. Mind az elsajátıt́ás, mind pedig a visszaadás során nehézséget jelenthet a stressz. A 
tábor céljai között szerepel továbbá mindezen stressz hatékony csökkentésének megtanıt́ása is.
A trénerek és a Család és KarrierPONT munkatársai elkötelezettek abban, hogy a táborban jó hangulatban 
segıt́senek a résztvevőknek megismerni önmagukat, a számukra megfelelő tanulási stıĺust, minél több, haté-
kony és élményalapú tanulási technikát, hogy megtapasztalhassák a tanulás örömét és eredményességét. 
Amennyiben a gyermekek sikereket tudnak elérni, megtapasztalhatják hatékonyságukat tanulmányaikban.
A Tanulástechnika tábor időpontja és helyszıńe: 2019. augusztus 12 -16., Faluház. A részvétel ingyenes! Bő-
vebb információ és jelentkezés: Család és KarrierPONT (Faluház) - Bálintné Gyuris A� gnes (E-mail: csakpont 
@bordany.hu, Tel.: +36/30/907-3654).

Ingyenes	Tanulástechnika	tábor	településünkön

Bordányi	�iatalok	Finnországba	utaznak	a	nyáron	
Nagyon régi kapcsolat van a Kulturális és Szabadidős Egyesület, a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormány-
zat valamint a Lapuai I�júsági Ház és a Lapuai I�júsági O� nkormányzat között. Az évek folyamán számos közös 
program valósult meg mind Bordányban, mind Lapuában. A bordányiak és a lupaiak ugyancsak jó kapcsola-

tokat ápolnak a spanyolországi Cara-
vaca de la Cruz i�júsági szervezetével 
is. Most mindhárom ország �iataljai 
egy helyen Finnországban találkoz-
hatnak, ugyanis egy az Európai Unió 
által támogatott programnak köszön-
hetően ott kerül megszervezésre egy 
i�júsági csereprogram július 4. és 11. 
között.

A MEDYO elnevezésű programnak Lapua központjától körülbelül négy kilométerre, Simpsiö-hegységben lé-
vő i�júsági centrum ad helyet. Az i�júsági csereprogram keretében a média iránt érdeklődő résztvevők a kü-
lönböző országokban élő �iatalok életét hasonlıt́ják majd össze elsősorban a média különböző területeinek 
felhasználásával legyen szó akár a közösségi médiáról, egy helyi újságról vagy rádióról.
Bordányból hat, 16-19 év közötti �iatal vehet részt a programon, velük természetesen egy kıśérő is utazik. A 
résztvevő kiválasztása után az utazáshoz szükséges repülőjegyek és vonatjegyek is megvásárlásra kerültek, 
jelenleg a csereprogram előkészıt́ése zajlik az egyesületnél: a résztvevőknek különböző témákban kell fotó-



kat készıt́eniük. Többek között be kell mutatniuk a családjukat, az otthonukat és a szobájukat. Egy fotón áb-
rázolniuk kell a hobbijukat. Minden résztvevő fotókkal készül a 
saját településéről, annak érdekes helyeiről, történelmi örök-
ségéről és látnivalóiról. Be kell mutatniuk egy fotón hogy mit 
szeretnek a környéken, például mi a kedvenc helyük, szórako-
zásuk. Ugyancsak le kell fotózniuk azt, amit nem szeretnek, 
vagy meg akarnak változtatni a közelben. A program kereté-
ben egy kiállıt́ ás is nyıĺik majd a résztvevők fotóiból, melynek 
egyik érdekes szıńfoltja lehet néhány hagyományos nemzeti 
ruháról készült kép, amit ugyancsak a résztvevőknek kell elké-
szıt́eniük. A tervek szerint a �iatalok folyamatosan tudósıt́anak 
majd a helyszıńről, és a csereprogramot követően Bordányban 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza a kötelező aratási 
gépszemlére vonatkozó előıŕásokat:
229. § (1) A kalászos termény betakarıt́ási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 
113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb 
jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarıt́ást megelőzően az üzemeltető elvégezte. 
A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződ-
ni. A betakarıt́ási munkák során használt, ötnél több mező-
gazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak 
tervezett időpontját 10 nappal előbb ıŕásban a tűzvédelmi ha-
tóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyző-
könyvet kell készıt́eni, amelynek 1 példányát a járművön el 
kell helyezni. (2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a mun-
kavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvet-
lenül és munkavégzést megszakıt́ó szünetekben köteles a 
kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizs-
gálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisz-
tıt́ani. (3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munka-
géptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távol-
ságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. (4) Erő- és munkagépen, gépjármű-
vön olyan karbantartás, javıt́ás, amely nyıĺt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabo-
natáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. (5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az 
erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 
méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távol-
ság nem biztosıt́ható, akkor 3 méter széles védőszántáson kıv́ül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet 

elhelyezni. (6) Az aratógépet hajlékony földelőveze-
tékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen ég-
hető, villamosságot nem vezető anyagú védőburko-
lattal kell ellátni. (7) Az erő- és munkagépet, arató-
gépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhat-ja 
el, egyéb munkát nem végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző 
erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan 
távolságra közelıt́ heti meg, hogy az erőgép égéster-
méke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt 
ne jelentsen. (2) A szalmaösszehúzásban és a kaza-

lozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztıt́ ani. (3) Az össze-
húzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
 

További fontos információ, hogy a Aratási gépszemle Bejelentő-minta és az Aratási gépszemle Jegyzőkönyv-
minta már letölthető a bordany.com Dokumentumok menüpont alatt.

Erő-	és	munkagép	szemlével	kapcsolatos	tájékoztató
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is nyıĺik majd egy kiállıt́ ás, amelyben a �innországi élményeiket mutatják meg a helyieknek.



Mozgalmas és változatos a nyugdıj́asok közösségi élete, a beszélgetéstől a kártyacsatákon át a napi életünk 
kérdéseinek megvitatásáig. A klubfoglalkozásokon az utóbbi időben többet foglalkoztunk a klub megalaku-

lásával, a megyei és az Országos Szövetséggel 
való közös munkával. Együttműködési kerete-
ken belül a Szegedi Senior Centerrel is együtt 
dolgozunk.
A Nyugdıj́asklubok és Idősek „E� letet az évek-
nek” Országos Szövetség megalakulásának 30. 
évfordulóját ünnepeltük 2019. május 22-én 
Mórahalmon az Aranyszöm rendezvényház-
ban. Nagyon jól sikerült, szıńvonalas rendez-
vényen a visszatekintések mellett kitünteté-
sek átadására is sor került. Az alapıt́áskor a 
Nefelejcs Nyugdıj́as Klub nem volt még tagja a 
szervezetnek, de az 1990-es évek elején már 

Kitüntették	a	45	éves	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klubot

Május 31-én az Apraja-Falva O� voda és Bölcsődében gyereknapot tartottunk, amelynek keretében megren-
deztük az indián törzsek törzsi összejövetelét.
A reggeli közös tornára az óvoda valamennyi törzse megjelent, felsorakozott a Fürge Gyıḱ, Tomboló Vulkán, 
Vágtató Apacs, Suhanó Méhecske, Zengő Torok, Szárnyaló Katica törzs apraja és nagyja. A bemelegıt́és után 
kezdetét vette a törzsek ügyességét próbára tévő feladatok sora. A gyerekek indiánná változhattak arcfestés 
által, készıt́hettek maguknak indián fejdıśzt, fűzhettek indián nyakláncot. U� gyességüket, rátermettségüket 
kipróbálhatták „hajıt́ó kővel” való célba dobással. Lovazással indián sátrat kerülgetve versenyezhettek. 
Elméjüket élesıt́ ették kavicsos memória játékkal, vagy gyakorolhatták kiváló nyomolvasó képességüket a 
különböző nyomok párosıt́ásával. Pihenésképpen Takó Lajos segıt́ségével valódi indián hangszereket láthat-
tak és próbálhattak ki a gyerekek. Csak úgy zengett az óvoda a sámán dobok hangjától, az esőbottal sajnos 
még az eső varázslás is sikerült, mivel a rendez-
vény végén eleredt az eső. Ezt segıt́ette még a to-
tem oszlop körüli indián tánc, amely során a té-
mával kapcsolatos ismereteiket bővıt́ve esőtán-
cot jártunk.
A szülők jóvoltából sok-sok gyümölcsből és zöld-
ségből varázsoltak a dajka nénik csodálatos kı-́
náló tálakat, amellyel a fáradt indiánok csillapıt́ -
hatták éhségüket. Mivel az indiánok nem a pala-
csinta evésről hıŕesek, ebben az évben az óvoda 
nutellás és lekváros kaláccsal kedveskedett szá-
mukra.
Ebben az évben is ajándékkal lepte meg az óvo-
dás gyerekeket Veres Gáborné Margitka, a helyi 100 forintos bolt tulajdonosa, ıǵy sok-sok homokozó játékkal 
bővültek az óvoda udvari játékai. Ezúton is köszönjük a felajánlást. Az indián napra meghıv́tuk az újonnan 
beıŕatott kisgyerekeket és szüleiket, hogy lehetőséget biztosıt́sunk számukra a kötetlen ismerkedésre, játék-
ra. O� rülünk, hogy sokan éltek a lehetőséggel és eljöttek hozzánk. 
Azt gondolom, hogy ezzel a nappal ismét maradandó élményeket nyújthattunk a törzsi összejövetelen meg-
jelent valamennyi kis és nagy indiánnak. 	 	 	 	 	 	 	 																Magyar	Anikó

Indián	törzsek	nagy	összejövetele	Apraja-falván
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klubunk is a Szövetséghez tartozott. Az ünnepségen a Nefelejcs Nyugdıj́as Klub a nyugdıj́asokért és idősek-
ért több évtizeden keresztül végzett önzetlen és lelkiismeretes közösségi munkájáért „Elismerő Oklevél” ki-
tüntetésben részesült. A 45 éves klubunk megyei szinten is az elsők között alakult meg. Klubvezetőnk az 
Orszá-gos Szövetség kitüntetését kapta.
A korai nyár ellenére az első félévet július 2-i Pikniken zárjuk, ahol családias körülményeket teremtve érté-
kelünk és szerényen fogunk ünnepelni. A nyári szünet is csak névleges lesz, hiszen „vendégjáró” programunk-
nak köszönhetően júliusban lesz programunk, lesz fürdőnapunk július 5-én Gyopárosfürdőn és augusztus 
30-án Mórahalmon. Reményeink szerint az őszi programok is gazdagok lesznek. 								Szalai	Antal	klubvezető



Az	országos	döntőig	jutottak	el	az	iskola	labdarúgói
A Diákolimpia 3. korcsoport labdarúgás Országos döntőben labdarúgóink 13. helyezést értek el Gyulán. Gra-
tulálunk a csapat tagjainak! Rabi Bálint, A� rva Ben-
ce, Sándor Márton, Bóta Emil Benjámin, Turcsik 
Bálint, Lévai Bence, Fodor A� kos, Nógrádi Gergő, 
Makra Zoltán, Csuka Marcell.
Eredményeink a csoportban: Bordány-Edelény 
6:1, Szombathely – Bordány 7:4, Bordány-Buda-
pest 3:2, Békéscsaba – Bordány 5:2. Körbeverés 
volt a csoportban és rosszabb gólarány miatt lett 
a csapat 4. helyezett a csoportban. I�gy a 13-16. 
helyig játszhattunk tovább. A helyosztó eredmé-
nyei: Bordány-Kömlő 5:3, Ajka-Bordány 1:5.

Újabb	csillagok	születtek	nagyközségünk	deszkáin
Május 31-én, pénteken délelőtt ismét megrendeztük tehetségkutató versenyünket, ahol új csillagok ragyog-
tak fel. Az immár második alkalommal megrendezett rangos eseményen a másodiktól a 8. osztályig minden 
évfolyam képviseltette magát, melyhez a Faluház rendezvényterme adott otthont.

A kis tehetségek változatos, sokszıńűséget felvo-
nultató, olykor mókás és meglepő előadásaikkal 
kápráztatták el a közönséget és a zsűrit. Láthat-
tunk akrobatikus pom-pom szólót, hajlékonysági 
bemutatót, érdekes látvány elemekkel előadott 
remix táncot, hallhattunk népdalcsokrokat, nosz-
talgikus hangulatot idéző slágereket, művészi szıń-
vonalon megszólaltatott zongoradarabokat, is-
mert mesét humoros feldolgozásban – csak néhá-
nyat emlıt́ve a teljesség igénye nélkül.
A zsűrinek nehéz feladata volt, hogy rangsorolja 
az értékes műsorszámokat. Döntése alapján a kü-
lönböző kategóriákban elért pontszámok alapján 
a következő eredmények születtek: zene kategó-

riában: 1. helyezés Kádár Németh Marcell; 2. helyezés Bernáth Erik; 3. helyezés Bernáth Martin; Különdıj́ 
Gáspár Jusztina, Gáspár Zsó�ia. Könnyűzene kategóriában: 1. helyezés 4. b oszt. – Legyetek jók; 2. helyezés: 
Sárközi Szimonetta- Szabó Noémi; 3. helyezés: Nagymami kórus 4. a oszt. Tánc kategóriában: 1. helyezés Re-
mix 7. b oszt.; 2. helyezés 3+1 megosztva Fodor Nóra pom-pom szólójával; 3. helyezés: 4. b oszt megosztva 4. 
a gimnasztikai bemutatójával. Népdal kategóriában: 1. helyezés Dániel Gergő; 2. helyezés Lippai Csenge; 3. 
helyezés Botos Bence. Irodalom kategóriában: 1. helyezés Gábor Zalán; 2. helyezés Arany János: Fülemüle – 
3. osztály; 3. helyezés Hófehérke- 4. b osztály megosztva Csorba Csenge Boldognak lenni c. versével.
Azt gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy egy kellemes hangulatú esemény részesei lehettünk, 
ahol jó volt látni diákjainkat más fajta szerepben is, egy kicsit megismerve őket más oldalukról. 	Czékus	Edina

A	Bendegúz	Tudásbajnokság	döntője	Szegeden
Bordányból a Tudásbajnokság országos döntőjén három tanuló vett részt: Frank Dóra (6. b.) irodalomból, 
Bálint Kálmán (5. o.) természetismeretből és Heintz Petra (8. o.) nyelvtanból. Az ország minden tájáról jöttek 
versenyzők: közel 700 tanuló. A versenyt Szegeden tartották, fő helyszıńe a Sportuszoda volt. A feladatlapo-
kat a versenyzők két, az uszodától nem messze található általános iskolában ıŕták. Ezt követően az uszodá-
ban kézműves foglalkozáson, és a Piroska és a farkas c. mesét feldolgozó előadáson vehettek részt. Könyvek 
vásárlására is lehetőség nyıĺt.
A rendezvény fénypontja a dıj́átadó műsor volt. A nyertes versenyzők egy hatalmas szıńpadra felállva vehet-
ték át jutalmukat. Az első három helyezettet a könyvajándék mellett éremmel és serleggel is jutalmazták. Az 
országos döntőn egy szıńvonalas, izgalmas és felejthetetlen élménnyel gazdagodhattunk. Megtapasztalhat-
tuk a tanulás és versenyzés igazi örömét.                Heintz	Petra	/	8.	osztályos	tanuló
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Retek	Flórián	és	Kiss	Csaba



Eredményes	tanévet	zárt	településünk	iskolája
2019. június 15-én 18 diák ballagott el iskolánkból, akik közül mindenkit felvettek az általa megjelölt közép-
fokú oktatási intézmények valamelyikébe. A ballagó nyolcadikosok osztályfőnöke Balogh Ferencné volt. 2019. 
június 19-én zártuk a 2018/19-es tanévet. A rendezvény műsorát az 5. osztályos tanulók adták. Iskolánkban 

242 diák vehette át általános iskolai bizonyıt́ványát. Je-
les tanulók száma összesen: 30 fő. Kitűnő tanulók szá-
ma összesen: 53 fő.
Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön azok-
nak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik az idei tan-
évben valamilyen tanulmányi versenyen vettek részt, 
és elismerésre méltó eredményt értek el, öregbıt́ve ez-
zel iskolánk jó hıŕét.
A Művészeti Iskola tanulói közül elismerő oklevelet kap-
tak: Gáspár Zsó�ia és Gáspár Jusztina, akik tıź éven ke-
resztül szorgalmasan vettek részt a zongora tanszak 
munkájában, szerepeltek számos iskolai és települési 
rendezvényen.

Az idén Hődör Zoltán érdemelte ki a Bordány I�júságáért Alapıt́vány által adományozott A� dám Jenő emlék-
lapot és érmet nyolc évi kitűnő tanulmányi eredményért.
Bordány Nagyközség O� nkormányzata Jó tanuló – jó sportoló emlékérmet és az ezzel járó vásárlási utalványt 
adományozott alábbi tanulóinknak: Sándor Anna 4. b, Farkas Zsóka 4. a, Czékus Péter 8. o., Nagy Beáta 8. o., 
Rutai Zoltán 8. osztály. Megköszönve a diákok egész éves munkáját, és a szülők támogatását, iskolánk dolgo-
zói nevében kıv́ánok minden diákunk számára élményekkel teli vakációt, jó pihenést és tartalmas 
feltöltődést a következő tanévre! 	 	 	 	 	 	 										Ocskó	Zoltán	/	igazgató

Színes	kavalkád	az	iskola	diákönkormányzati	napján
Diákönkormányzati napot tartott az iskola június 12-én. Végre nem tanulni kellett iskolába jönni! A tanulás 
helyszıńei ezen a napon a szórakozás és az önfeledt együttlét terei voltak.
A nap bazárral kezdődött. Mindenki elhozhatta otthonról megunt, vagy elhasználódott játékát, könyveit, cse-
csebecséit. Lehetett virágot, süteményt, csipszet venni, és még számtalan felsorolhatatlan apróság cserélt 
gazdát.
A délelőtt folyamán a 7. és 8. osztályosok egészségesebbnél egészségesebb ételeket készıt́ettek társaiknak: 
készült gyümölcssaláta, volt zöldségkavalkád, szendvicskrémek, és hűsıt́ő italok. Az alapanyagok �inanszıŕo-
zása a Bordány I�júságáért Alapıt́vány Menő menza cıḿű nyertes pályázata révén valósulhatott meg. Köszönjük.
Az iskola tantermeiben lehetőség volt sakkozni, társasjátékozni, amőbázni, �ilmet nézni. A tornateremben 
tollasoztak a gyerekek, volt ping-pong, a játszótéren kerékpáros ügyességi versenyen vehettek részt az ér-
deklődők. A Bordányért Baráti Kör felajánlása révén egész délelőtt légvár várta a gyerekeket. Az ugrálóvár 
végig teljes kihasználtsággal működött. Török Til-
da tanárnő felajánlásából lu�ihajtogatás is volt a 
gyerekek nem kis örömére. Az iskola vezetősége 
és a gyerekek nevében köszönjük ezeket a felaján-
lásokat!
Lehetőség volt gólyalábazni és kipróbálni a csalá-
di papucsot. Ez utóbbi egy sıĺéchez hasonló játék, 
amelyre egyszerre három gyerek rögzıt́i fel a lá-
bát, és ha sikerül együtt mozogni, akkor a „pa-
pucs” elindul. Ezt a játékot is szıv́esen használták 
a délelőtt folyamán a gyerekek.
A napot tovább szıńesıt́ették a lovas fogatok, akik 
Bordányból és a környező településekről érkez-
tek. Köszönjük az ő megszervezésüket Masıŕ Já-
nosnak! Volt olyan gyerek, akit háromszor is megkocsikáztattak.
A délelőtti szıńes forgatagot az ebéd zárta. A gyerekek gulyáslevest és buktát kaptak, amit az iskolában ettek 
meg. A gyerekek és tanárok nevében minden segıt́őnek köszönjük ezt a tartalmas programot! Nagyszerű él-
mény volt a sok munkával eltöltött nap után!	 	 	 	 	 	 																						Lippai	Judit
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fotó: Lehel Máté
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Nyári ügyeleti napok az iskolában: 2019.06.26., 9-13 óra, 2019.07.10., 9-13 óra ; 2019.07.24., 9-13 óra; 
2019.08.07., 9-13 óra; 2019.08.21, 9-13 óra; 2019. 08. 26-30-ig Művészeti tábor lesz az iskolában 8:00-
16:00-ig. A tanulók teljes ellátást kapnak.

2019.06.22-én Szerbiában, Zentán jártak i�jú lányaink a III. Nemzetközi Mazsorett Versenyen. Itt közel 140 
produkciót bıŕálhatott a tisztelt zsűri. Büszkék vagyunk táncosainkra, akik a dobogó legfelső fokára többször 
is felállhattak. A lányok B kategóriában indultak több versenyszámban. Cadet pompon szóló: Fodor Nóra I. 
hely. Cadet pom trió: Fodor Nóra, Lajkó Sára, Turu Zsó�i I. hely. Cadet bot mini formáció: Csúcs Hanna, Fődi 
Fanni, Fodor Nóra, Hegedűs Alexandra, Lajkó Sára, Szögi Anikó, Turu Zsó�i I. hely. Gratulálunk a lányoknak, 
nagyon ügyesek voltak. Köszönjük a felkészıt́ést Szögi Barbi, Horváth Péter edzőknek és Farkas Csilla men-
tornak.             	 	 	 	 	 	 									Valkárné	Lukács	Andrea

Diadalmaskodtunk	a	Nemzetközi	Mazsorett	Versenyen	
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Sík	Sándor:

Te	Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sıŕ nom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sıŕókkal sıŕni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.
 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kıv́ántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az E� rkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!

Június 23-án, U� rnapján, a vasárnap reggeli ünnepi szent-
mise volt templomunkban egyben a Te Deum, a tanévzáró 
szentmise is. Hálát adtunk és megköszöntük – gyerekek, 
szülők, pedagógusok –, hogy a tanév során annyi próbát 
kiálltunk, újabb ismeretekkel, élményekkel gazdagodtunk, 
a nehézségeken úrrá lettünk.

Karitász	iskolatáskacsere-akciója

A bordányi Karitász csoport az idén ismételten iskolatás-
kacsere-akciót szervez. Szeretnénk lehetőséget biztosıt́a-
ni arra, hogy a használt, de még jó állapotú iskolatáskák 
gazdát cserélhessenek. Az akció keretében a csoport ön-
kéntesei a megjelölt időpontokban várják a feleslegessé 
vált használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, 
majd várják azokat is, akik szeretnék lecserélni régi isko-
latáskájukat. A táskák leadásának nem feltétele másik tás-
ka elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele cseretáska 
leadása. A táskákat augusztus 5-én (hétfőn) és 9-én (pén-
teken) 9-től 16 óráig fogadjuk, a helyszıń Plébániánk hit-
tanterme (Bordány, Kossuth u. 59.). Kérjük, hogy kezde-
ményezésünket támogassák, ıǵy eredményes lesz.
      						A	Karitász	csoport	tagjai

Augusztusi	Kincskereső	tábor	
Augusztus 5-9-ig az előző évekhez hasonlóan általános 
iskolás hittanosainknak szervezzük a hagyományos Kincs-
kereső tábort.
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Szentmisén	adtak	hálát	diákok,	szüleik	és	a	tanárok



Tóth	Gusztáv
Szelek barlangja

Születés

Márton (Kádár-Német Viktor és Papp Márta); Ákos (Pocsai 
Gábor és Császár Edina Mária); Ramóna Szimonetta 
(Kolompár Dávid és Raffael Renáta) 

Május	és	június
havi	demográfia

Házasságkötés

Sándor László és Tóth Lilla Ildikó, Gyuris Zoltán és Szabó 
Csilla; Rácz Sándor és Szilágyi Henrietta Brigitta

„Amikor	megszólal	az	orgona	zenéje
Elhangzik	mindkettőnk	ajkán	az	igen
Sorsunk	ekkor	eggyé	forr	majd	össze
Szeretni	akarlak,	megtartani	mindörökre.”

„Mikor	megszületik	egy	várva-várt	gyermek,
Az	élet	dolgai	új	értelmet	nyernek.
Apaszív,	anyaszív	dobban	meg	egy	párban,
Új	fénnyel	ragyognak	a	világba	hárman.”

Halálozás
„Sebünk	be	nem	gyógyul
Könnyünk	el	nem	apad
Zokogunk	fájdalmunk
Nehéz	súlya	alatt”
Tajthy Antal (1933.); Fábián Márkné (1929.); Hegedűs 
Mihály (1955.); Kiss Ferenc (1955.); Rácz István (1960.)

Képviselői	fogadóóra
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő július 23-án, 
kedden 17 és 18 óra között tartja soron következő kép-
viselői fogadóóráját a Faluházban. Minden érdeklő-
dőt nagyon-nagy szeretettel vár, forduljanak hozzá 
bizalommal.

Tagdíjbevallás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2019-
es tagdıj́bevallási időszakához. Az idei évben változás, 
hogy az eddigiekhez képest két héttel tovább, 2019. 
július 15-ig van lehetőség a tagdıj́bevallás benyújtá-
sára. Továbbra sem kell bevallást tenniük azoknak az 
őstermelőknek, akiknek előző évi árbevétele nem ér-
te el a 600 ezer forintot, és 2019. június 30-ig meg�i-
zetik a 2000 forint tagdıj́at. A település falugazdászá-
nak nyári ügyfélfogadási idejéről irodájának ajtajánál 
tájékozódhat.

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
július 9.; július 23.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
július 2.; július 16.; július 30.
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Szobám szelek barlangja lett,
melyben szél helyett
süvıt́ a magány
a csönd kisöpörte
a szıńeket,
falán lyukat fúrt
a kıv́áncsiság:
meddig leszek nélküled?

de csak az üresség
kiált
könnyeim sztalagmitái
szobámat befonják
én is kiáltok feléd
ágyamban kereslek
emlékképek hullanak,
mint málló vakolat
de te szél lettél
s már nem hallod
hangomat.
 
  Nagyvárad,	1973.	november
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	Beszámoló	a	2019-es	Pünkösd	Feszt	eseményeiről	
Idén immár huszonhetedik alkalommal került megrendezésre Bordányban a pünkösdi faluünnep, melyben 
számos helyi kezdeményezés, esemény került beépıt́ésre. Június 7-én, pénteken délután hivatalosan is meg-
nyitotta kapuit a négy napon át tartó Pünkösd Feszt. A rendezvény előtt az O� NO épületében a „12 hónap kin-
csei” cıḿű kiállıt́ ást mutatták be az érdeklődők-
nek. Az ünnepség megnyitójára a Szent István 
téren került sor, amely Tanács Gábor polgármes-
ter köszöntőjével, Kakas Béla a Csongrád Me-
gyei Közgyűlés elnök és B. Nagy László Ország-
gyűlési képviselő ünnepi beszédével vette kez-
detét. A megnyitót követően került átadásra a 
dıśzpolgári cıḿ. Bordány Nagyközség O� nkor-
mányzat Képviselő-testülete idén Godó Lajos-
nak ıt́élte oda az elismerést. Bordány Községért 
emlékéremmel három ember munkáját szeret-
te volna elismerni az önkormányzat. Farkasné 
Lippai A� gotának, a szociális központ vezetőjé-
nek a közszférában, Ráczné Tanács Arankának, 
egyéni vállalkozónak a gazdasági szférában és 
Juhász Dezsőnek, a dalkör tagjának a civil szférában végzett tevékenységét jutalmazta ezzel a kitüntetéssel a 
képviselő-testület.
Ezt követően a mazsorettesek és mórahalmi fúvósok kıśéretében átvonultak Apraja-falvára, ahol átadásra 
került a megújult óvodai és bölcsődei épületrész. Az ünnepséget az óvodás gyerekek műsora, a mazsorettek 
és a Sajtkukac duó gyermekzenekar előadása szıńesıt́ette.
A szalagot Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Tanács Gábor polgármester, valamint Lázárné 
Borbola Márta óvodavezető vágták át. Az átadót követően a jelenlévők birtokba vehették az új épületet.
A Pünkösd Feszt második napján, június 8-án zenétől és vidámságtól volt hangos a Park tér. Ezen a napon tar-
totta 16. Népzenei találkozóját a Borostyán Dalkör, amely a szabadtéri sátor alatt került megrendezésre. Sok 
vendéget fogadhattunk, akik bemutatták műsoraikat, ezzel is emelve a nap hangulatát, valamint a vacsora és 
az azt követő mulatság sem maradhatott el.
A népzenei találkozóval egyidejűleg zajlott a Foliaplast-Bordány SK-Ruzsa megyei III. osztályú labdarúgó 
mérkőzés, amely a hazaiak javára 6-0-ra végződött.
A vasárnapi program 9 órakor a sportcsarnokban kezdődött a XV. Szabó Ferenc fér�i kézilabda emléktorna 
mérkőzéseivel, amin három csapat vett részt. A torna olyan családias hangulatú volt, hogy mindhárom csa-
pat – a Tiszaalpár, a Kiskunfélegyháza és a Bordány is – első helyezést kapott.

Eközben a templomban 9:30-tól az első-
áldozás és ünnepi szentmise kezdődött.
Délután a Park téren motoros találkozó-
val és felvonulással folytatódott a program-
sorozat, ezt követően kiállıt́ ás megnyi-
tókra került sor a Faluházban. A rendez-
vény ideje alatt folyamatosan megtekint-
hették a bögrekiállıt́ ást és az iskola tanu-
lóinak műveit.
A szıńpadi produkciók 15:00-kor kezdőd-
tek, először az A� dám Jenő A� ltalános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola növendé-
kei mutatták be műsorszámaikat. A diák-
műsort követően a Buke Reikon karate 

egyesület tagjai tartottak karate bemutatót. Ezután a Borostyán Dalkör lépett szıńpadra. 17 órakor az algyői 
Parlando E� nekegyüttes operett- és sanzon bemutatója szórakoztatta a nézőközönséget. Fellépett még az X-
Faktorból megismert Kocsis Tibor. Ezután az ugyancsak X-Faktorból megismert Stolen Beat együttes tartott 
élő koncertet. Az estet a Suncity Brass fúvószenekar zárta az egy órás élő koncerttel, mellyel a nézőközönsé-
get is táncra perdıt́ették. A hajnalig tartó utcabálra a Coco Bongo zenekar adta a talpalávalót.
A hétfői nap hagyományosan a mezei futóversennyel indult, a verseny 9:00 óra után vette kezdetét, amelyen 

fotó: Szörényi Kevin Márkó
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a jó időnek köszönhetően 862 futó állt rajthoz. A futást megelőző percekben került sor a „Bordány Sportjá-
ért“ dıj́ átadására, melyet idén Sándor Zoltán vehetett át a helyi sportért végzett példamutató, lelkiismeretes 
munkájának elismeréseként.
A futóversenyen nyolc különböző kategóriában dıj́azták a leggyorsabbakat. Kölyök korcsoportban a lányok 
közül az 1. helyezést Rácz Milana Alexa, a 2. helyezést Csuka Dorka, a 3. helyezést Tóth Veronika vitte el, a �iúk 
közül 1. helyezett Lakatos Nikolász, 2. helyezett Dankó Barnabás, 3. helyezett Horváth András lett.
Gyerek korcsoportban lányok közül az 1. he-
lyezett Nógrádi Lilla, a 2. helyezett Nógrádi 
Blanka, a 3. helyezett Mosó Cynthia lett, mıǵ a 
�iúknál 1. helyen Hődör Dávid Zalán, 2. helyen 
Balogh Dominik, a 3. helyen pedig Pigniczki 
Máté ért célba. 
Nebuló korcsoport lány kategóriában az 1. he-
lyezett Mosó Sophia, a 2. helyezett Magyar Lili, 
a 3. helyezett Sándor Anna lett, a �iúknál 1. he-
lyen Farkas Samu Dániel, 2. helyen Bernáth 
Erik, végül 3. helyen Vőneki Barnabás végzett.
Junior korcsoportban a női részlegen 1. helye-
zett Dobó Evelin, 2. Valkár Anna, 3. Kálmán 
Anita lett, a fér�iaknál 1. helyen Rácz Gellért, 2. 
helyen Czékus Péter, 3. helyen Martonosi 
Kristóf ért célba.
Fiatal felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett Tóth E� va, 2. helyezett Godó Edit, 3. helyezett pedig Csur-
góné Zsemberi Adrienn lett, fér�iaknál 1. helyezett Makra Zsolt, 2. helyezett Popovics Marcell, 3. helyezett pe-
dig Bálint Máté lett. Felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett Pesti Erika, 2. helyezett Nógrádiné Bálint 
Melinda, 3. helyezett Molnár Tıḿea lett, mıǵ a fér�iak közül 1. helyezett Dániel Artúr József, 2. helyezett 
Nógrádi Zsolt, 3. helyen Rózsa Róbert végzett. Szenior kategóriában női részlegen 1. helyezett Balogh Mag-
dolna, 2. helyen Sólyáné Sárközi A� gnes, 3. helyen Kocsis Erzsébet végzett, mıǵ a fér�iaknál 1. helyezett Vőneki 
Zoltán, 2. helyezett Rácz Róbert, 3. helyezett Borbély Imre lett. Szépkorú kategóriában a női részlegen 1. 
helyezett Joó Kálmánné, 2. helyezett Császár Antalné, 3. helyezett Szabó Lászlóné lett, mıǵ a fér�iaknál 1. 
helyezett Kálmán Szilveszter, 2. helyezett Sándor György, 3. helyezett Fogl Ferenc lett.
Leg�iatalabb induló lányok részéről U� jvári Gréti, mıǵ a �iúk részéről Undi Benedek volt. A legidősebb induló 
női résztvevő Tóth Györgyné, mıǵ a fér�iak részéről Sándor György volt.
Az alsós osztályok közül a legtöbb embert a 3. a osztály, a második legtöbb embert az 1. osztály, a harmadik 
legtöbb embert a 2. osztály mozgósıt́otta. A felsős osztályok közül a legtöbb embert az 5. osztály, a második 
legtöbb embert a 7.b osztály, a harmadik legtöbb embert a 7.a. osztály toborozta a Pünkösd Feszt Mezei futó-

versenyén. Jutalmuk osztálypénz lett 40.000-
30.000-20.000 Ft összegben. Gratulálunk!
A futóverseny után a zákányszéki Zabosfa zöld-
ség-gyümölcs turmixait lehetett megkóstolni. 
A Faluházban lehetőség nyıĺt a doktornők szer-
vezésében Inbody testösszetétel mérésre. A 
futás után megmaradt felesleges energiákat 
Gut Gabival vezethették le a tornázni vágyók.
Kerékpárkerékpár állapotfelmérésre is lehe-
tőség nyıĺt a Bordány Bikes és Tari Attila jóvol-
tából. Ezen kı́vül görkoris bemutató volt 
Lavner Endrével, a Viking Korisuli oktatójával, 
valamint rendőrségi bemutató Dr. Pőcze Tün-
de rendőr őrnaggyal. Kálmán Kamilla a Cifra 
Szoba vezetője kézműves foglalkozást tartott, 

de a bordányi Család és KarrierPONT is képviseltette magát a játékos délelőttön. 
A sportcsarnokban 10 órától az V. Börcsök József kézilabda emléktornán merhették össze tudásukat a csa-
patok. Az első helyet idén a Mórahalom 2 hódıt́otta el, második a MóBoUpgrade, harmadik Kiskunfélegyháza 
lett, negyedik a Bordány2, végül ötödik helyen a Bordány1 csapata végzett.
A délutáni programok 15 órakor kezdődtek Varga Rudi és bandájával, akik csaknem 2 órán keresztül 

fotó: Maróti Dávid

fotó: Szörényi Kevin Márkó
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szórakoztatták a közönséget. A bordányi CSAKpont szervezésében gyermekfoglalkoztató várta a kicsiket és 
nagyobbakat. A koncert után került sor a Foliaplast-Bordány SK utánpótlás focistáinak dıj́azására. 17 órakor 
a Zsombói néptáncegyüttes következett. A táncműsor után Szabó A� dám lépett szıńpadra, aki 5 év elteltével 
ismét visszatért Bordányba. A Zaporozsec zenekar a koncertjével egy pörgős bulit rendezett a Park téren. Az 
estet és az idei Pünkösd Fesztet a USNK élő koncertje zárta. A rapduó várva várt fellépését a lányok sikoltozva 
fogadták, a koncert után kıǵyózó sorban várták, hogy közös fényképet készıt́hessenek az énekesekkel.
A fesztivál alatt lebomló ökopohárból ihattak üdıt́őt, valamint rizstányérból ehettek ételeket a bordányiak.
A Pünkösd Feszt támogatói voltak: Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány, Bordány Nagyközség 
O� nkormányzata, Bordány Sportjáért Alapıt́vány, Cifra Szoba, Coop Szeged Zrt., Császár Béláné, Csillagvirág 
Bt., Egérház Alapıt́vány, Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet, M és Társa Kft., Mester Alkusz Kft., Pintér 
Tibor, Privát ABC – Bordány, Rácz Gyula péksége, Stop Cukrászda, Virág-Dıśznövény A� ruda Bordány.
Köszönjük támogatóink segıt́ségét!
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fotó: Maróti Dávid
Idén is megrendezésre kerül nagyköz-
ségünkben a Morajlás I�júsági Feszti-
vál július 6-án. Az i�júsági O� nkormány-
zat és a Kulturális és Szabadidős Egye-
sület szeretettel vár minden kedves ér-
deklődőt sokszıńű programokkal. Az 
este fénypontja Puskás Peti és együt-
tese, a The Biebers lesz, emellett meg-
ismerkedhetünk a helyi és környező 
települések produkcióival. U� jdonság-
ként Lukács Gergely slampoetry mű-
sorát hallgathatjuk meg. A jó hangula-
tot a Rézhúros Banda és az U� llési Fonó 
Néptáncegyüttes alapozza majd meg. 
A Kjartan and the Hét Hat Club kon-
certje zárja az estét a Park téren. Mind-
ezek előtt már délután helyi és kistér-
ségi fellépőké lesz a szıńpad. Zákány-
széki és szatymazi táncosok mutatkoz-
nak be, valamint a MusicBangers gitar-
trio slágerek feldolgozásaival áll szıń-
padra. A helyszıńen az egész program-
sorozat alatt lehetőség lesz az algyői if-
júsági önkormányzat által berende-
zett vıźipipa sarokba beülni. Továbbá 
az AVON sátorában fesztiválsminkek 
készülnek egész délután. A Faluház 
parkjában büfé üzemel. Találkozzunk 
július 6-án szombaton a Faluház park-
jában a Morajlás I�júsági Fesztiválon és 
éljük át együtt ezeket a felejthetetlen 
pillanatokat!

Elvétve	felhősNapos
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