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Bordány Nagyközség O� nkormányzatának 
Képviselő-testülete június 27-én, csütör-
tökön tartotta soron következő testületi 
ülését. A délután öt órakor kezdődő tanács-
kozásra az Apraja-falva O� voda és Bölcső-
dében került sor.
A képviselők a meghıv́ó szerint nyolc na-
pirendet tárgyaltak. Elsőként a két képvi-
selő-testületi ülés közötti fontosabb ese-
ményekről, polgármesteri döntésekről 
hallgatták meg a polgármester beszámo-
lóját. Tanács Gábor szóbeli kiegészıt́őjé-
ben tájékoztatja a testület tagjait arról, 
hogy vételi ajánlatot küldött a 3A Takarékszövetkezetnek a szövetkezet bordányi �iók épületének megvásár-
lására. Tájékoztatójában elmondta, hogy a Szegedi Kistérség orvosi ügyelettel kapcsolatosan kereste meg az 
önkormányzatot, amelynek lényege, hogy az ügyeleti rendszer működéséhez a továbbiakban hozzájárulást 
kérnek. Ez éves szinten körülbelül egy millió forint költséget jelent majd a településnek, szükséges a korábbi 
együttműködési megállapodás módosıt́ ása. 
A következő napirendben az új Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elfogadására 
került sor, amely az összes véleményezést követően szavazott meg a testület, és a kihirdetést követő harmin-
cadik naptól válik majd hatályossá. Várkonyi Gábor településmérnök a szavazás előtt elmondta, hogy az új 
Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök, azaz a Településszerkezeti terv, valamint a 
Helyi E� pıt́ési Szabályzat tervezési és véleményezési eljárása lezárult. Az állami főépıt́ész végső véleménye 
alapján, az abban foglalt korrekciók megtörténtek, amelyet részletesen ismertetett is.
A képviselők a következő napirendben módosıt́ ották az idei önkormányzati költségvetési rendeletet, amely-
re a különböző ágazati pótlék változások, támogatások változásai miatt volt szükség. A módosıt́ ás miatt kö-
zel tizenhárom millió forinttal emelkedett a település éves költségvetésének bevételi és kiadási oldala is. 
A következő két napirend az Apraja-falva O� vodáról és Bölcsődéről szólt. A negyedik napirendi pontban az in-
tézmény vezetője számolt be a 2018/2019 évi nevelési évről, az ötödik napirendi pontban pedig a következő 
nevelési év munkatervének jóváhagyásáról döntött a testület. A gyermeklétszám csökkenése miatt a fegyel-

mezett költségvetés miatt csak öt csoport indıt́ásá-
hoz járult hozzá a képviselő-testület, de amennyi-
ben növekszik az óvodai beiratkozók száma, lehető-
ség nyıĺik majd a hatodik csoport beindıt́ására is. A 
mini csoportban 25 fős, a kiscsoportban 26 fős cso-
portlétszámmal, a középső csoportban 25 fős cso-
portlétszámmal, a két nagycsoportban 25-25 fős cso-
portlétszámmal történő működtetést engedélyez-
ték, valamint hozzájárultak az évközbeni további fel-
vételhez a törvényi maximum eléréséig.
A hatodik napirendi pontban a faluházvezető szá-
molt be az idei Bordányi Falunapok rendezvényéről, 
mıǵ a hetedik napirendi pontban Bordány Nagyköz-

ség Települési E� rtéktár Bizottságának tevékenységéről szóló összefoglalót tárgyalhatták. A bizottság legutób-
bi ülésén a Bordányi Falunapokat, mint helyi értéket vette nyilvántartásba.
Az egyebek napirendi pontban döntés született a Bordány Sportkör sportfejlesztési program megvaló-
sıt́ásához, eszközbeszerzéshez szükséges önrész biztosıt́ásáról. A képviselők ugyancsak döntöttek egy fel-
terjesztés benyújtásáról. A testület kezdeményezte, hogy Bordány nagyközség kerüljön felvételre az un. Fa-
lusi CSOK programba. A döntés előzménye, hogy mint arról korábban is beszámoltunk, a település kimaradt 
a Falusi CSOK program támogatott települései közül annak ellenére, hogy Bordány jelentős külterülettel ren-
delkezik, közel négyszáz tanya található a falu négy dűlőjében. Sajnos a tanyák állapota több esetben nem fe-
lel meg az alapvető lakhatási feltételeknek, mindenképpen támogatni kellene ezen tanyák megvásárlásának, 

Képviselőink	kezdeményezik,	hogy	Bordányban	is
legyen	falusi	CSOK
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és felújıt́ásának lehetőségét. A képviselők úgy gondolják, hogy a Kormány elképzelése jó, azonban a Falusi 
CSOK programot függetlenül a statisztikai adatoktól ki kellene terjeszteni a magyar vidék legmeghatározóbb 
területére, a tanyavilágra, segıt́ve a tanyasi életforma megmaradását, megújulását. A felterjesztést Orbán 
Viktor miniszterelnök úrnak, és Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormány-
biztosnak is megküldi majd településünk polgármestere.

Az	önkormányzat	közel	négyszáz	köbméter	fát
igényelt	a	szociálisan	rászorulók	részére
Településünk képviselőtestülete július 11-én reggel fél nyolckor tartott rendkıv́üli ülést a Községházán. Az 
ülést azért hıv́ta össze a polgármester, mert több pályázat benyújtása miatt azonnal dönteniük kellett képvi-
selőinknek.
Első napirendként arról született döntés, hogy az önkormányzat az „O� s- Bordány” régészeti park megvalósı-́

tása érdekében a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatıv́ Program pályázati kiıŕására is-
mételten pályázatot kıv́án benyújtani. Mint is-
meretes, a képviselő-testület még a június 11-
én megtartott rendkıv́üli ülésén döntött arról, 
hogy a park megépıt́ésére kiıŕt korábbi közbe-
szerzést eredménytelennek nyilvánıt́ja, mivel 
az önkormányzat pótfedezetet sem saját, sem 
egyéb forrásból nem tud biztosıt́ani, a rendel-
kezésre álló fedezet összegét nem áll módjá-

ban megemelni és ıǵy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez 
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
Az új pályázat már az emelt összegű igényt tartalmazza majd, amennyiben ismét támogatást kap az elképze-
lés, reményeink szerint önkormányzati önerő nélkül valósulhat meg a beruházás. 
A második napirendben a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására kiıŕt pályázat benyújtását kezdeményezte a testület. U� gy döntöttek, hogy a maximálisan 
igényelhető 393m³ lágy lombos fajtájú tűzifára nyújt be igényt az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén az 
önkormányzat a rászorulóktól sem az önrész, sem az igen magas szállıt́ ási költség ellenére sem fog ellen-
szolgáltatást kérni.
A harmadik napirendi pontban döntés született az önkormányzat és az NKM Mobilitás Kft. közötti megálla-
podás keretében egy, az elektromos üzemű autók töltésére alkalmas váltóáramú, álló kivitelű töltő oszlopot 
létesıt́ a Faluház parkolójában. A testületi ülésen elhangzott, hogy a Bordányban létesıt́endő töltőállomást a 
�inn Ensto gyártja majd. A cégről tudni kell, hogy az egyik legmegbıźhatóbb termékcsalád fejlesztője és gyár-
tója, sok éves tapasztalattal, a világ vezető e-mobilitás 
szolgáltatói által használt és támogatott és ajánlott 
berendezésekkel, a fejlett skandináv piacon piacvezető 
mintegy 30%-os részesedéssel. A töltő a prémium ka-
tegóriát képviseli a váltóáramú töltőoszlopok között esz-
tétikus, letisztult megjelenésével és magas műszaki szıń-
vonalával. A beruházás az ősz elején valósulhat meg.
A képviselő-testület tárgyalta a Vadgesztenye E� tterem 
bérlőjének kérelmét, amelyben Nagyapáti Károlyné a 
konyha felújıt́ását kezdeményezte. A testület úgy dön-
tött, hogy a felújıt́ás költségét a bérleti dıj́ terhére szá-
molja majd el a vállalkozóval. A munkálatok július 15. és 
21. között valósultak meg.
Ugyancsak az energiahatékonyság növelése volt a célja 
az utolsó napirendi pontban tárgyaltaknak is. A testü-
let felhatalmazta a polgármestert a Park tér 4. szám alatti önkormányzati bérlakások napelem rendszerrel 
való ellátásának megoldására. Az árajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég 
azonnal megkezdheti a kivitelezést annak érdekében, hogy kihasználva a magas napsütéses órák számát 
minél több áramot tudjanak termelni az új napelemek.
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Hétfő

Több,	mint	egy	kilométer	hosszú	útalap	készül	el
Bordány Nagyközség O� nkormányzata a tavalyi év végén kezdte meg a még burkolatlan belterületi utcák por-
talanıt́ásával összefüggő munkálatokat. Bordányban tizennégy utca – összesen közel két és fél kilométeres 
útszakasz – vár még szilárd burkolatra. Tavaly decemberben a Bartók Béla utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi 
János tér, Liszt Ferenc utca és Móra Ferenc utca földes 
úttal rendelkező szakaszán végeztek felújıt́ási munká-
kat. Folytatva a tavaly megkezdett munkát most újabb 
utcákban kezdődött meg az utak karbantartása a tele-
pülésen. A képviselő-testület döntése értelmében ez-
úttal a Juhász Gyula, E� pıt́ő, Toldy, Széchenyi, Pető�i ut-
ca, illetve a Deák téren készülnek el augusztus 31-ig az 
ideiglenes útalapok. O� sszesen közel 1200 méternyi út 
rendbetétele valósulhat meg, segıt́ve a közlekedést. A 
beruházással párhuzamosan megindult a külterületi utak javıt́ása is. A kitermelt földet a dűlőutak feltöltésé-
re használják fel. Jelenleg a Mező dűlőben folynak a munkálatok, amelyet nagyban megnehezıt́i a szárazság, 
szinte lehetetlen tömörıt́eni a kiszállıt́ ott homokot, jól jönne rá egy kis eső. A beruházást az önkormányzat 
saját erőből valósıt́ja meg, az utak szilárd burkolattal való ellátásához településünk a Magyar Falu program-
ból vár segıt́séget.

Megújult	nagyközségünk	templomjának	sisakja	
Az idén száztizedik születésnapját ünneplő Szent István király plébánia templomunk sok szép esemény ta-
núja volt az elmúlt évtizedekben. A templomok küldetése az oda betérők lelki gazdagıt́ása, de szépségével a 
nem hıv́ők számára is élményt,  e világon túli üzenetet hordoz.
Nemcsak belsejével, hanem külső megjelenésével is jel egy faluban. Jel, mely mutatja egy település igényessé-
gét, lelki gazdagságát és Istenbe vetett hitét. A település fejlődését �igyelve pedig nem lehet szó nélkül hagyni 

azokat a kiemelkedő szépségű helyeket, melyek-
nek oda�igyelő ápolása, gondozása a falu igé-
nyességét jelzi.
Az idei esztendőben az egyházközség szerette 
volna a templom tornyát felújıt́ani. Elsősorban 
az állagmegóvás miatt, de esztétikailag is szük-
séges volt a toronysisak átfestése és a további 
rozsdásodás elleni megóvása. Janes Zoltán atya 
az önkormányzat segıt́ségét is kérte a felújıt́ás-
hoz. A bordányi képviselő-testület 1 270 ezer 
forinttal járult hozzá a munkálatok elvégzésé-
hez, illetve vállalták a korábbi dıśzkivilágıt́ás 
cseréjét is, amelyre legkésőbb a Szt. István napi 

búcsúig sor is kerül majd. A fennmaradó összeget a bordányi hıv́ek adták össze. 
Reményeink szerint a két rétegben felhordott réz alapú festék sok sok évig lesz egyrészt dıśze, másrészt vé-
delmezője a toronysisaknak.
A templom alapkövét 1907. áprilisában tették le, majd 1909. augusztus 20-án szentelték fel a torony gömbjét 
és keresztjét. A templom felszentelésére 1910. április 24-én Szt. György napján kerülhetett csak sor, miután 
az E� pıt́ő Bizottság  2 800 korona alapıt́ványt biztosıt́ott.  “Ettől fogva a községi Elöljáróság a „Dudáskápolna” 
elnevezést megszüntette és „Kistemplomtanya Központ” lett az új település neve. Ugyanazon évben, 1910. 
május havában helyi lelkészség (expositum) is létesült Kistemplomtanyán.”
1962-63-ban javıt́ották először a tornyot, 1975-ben villamosıt́ ották a harangokat. 1977-ben ismét javıt́ási és 
mázolási munkán esett át a toronysisak. 1987-ben új, vörösréz lemezből készült kereszt és gömb került a 
toronyra, melynek formája és mérete teljesen megegyezett az előzővel.

2019-ben	is	folytatódik	a	Járdaépítési	Program
Július 11-én döntött a képviselő-testület a Közösségi Járdaépıt́ési Program folytatásáról, egyúttal a 2019. évi 
keret és pályázat meghirdetéséről. Bordány Nagyközség O� nkormányzata 2016. őszén hirdette meg először 
ezt a közösségi projektet, hiszen a település vezetése együttműködve a lakossággal évek óta kiemelt �igyel-
met fordıt́ a megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére, ıǵy például a 2012-ben életre hı-́
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Mazsoretteseink	a	zágrábi	Európa	Bajnokságon
Az MWF-XVI. Europa Majorette Bajnokságának Horvátország fővárosa, Zágráb adott otthont, 2019.07.04-
07-ig. Ezen a versenyen 3200 versenyző 10 országból érkezett, hogy kb.15 kategóriában és 3 korosztályban 
megmutathassa legjobb tudását. Bordányból 
Tóth Alexandra és Valkár Anna 4 kategóriában 
képviselte az ország egyik legeredményesebb csa-
patát a Classicon Ktse-t. Senior Bot Trió kategóri-
ában Tanács Rebeka - Valkár Anna - Tóth Alexand-
ra 8. hely a 19-ből. Senior Bot Mini formációban 
Tanács Rebeka, Bodó Regina, Pecze Lara, Török 
Petra, Tóth Szandi és Valkár Anna  8. hely a 20-ból. 
Group Pom pon Senior 12. hely a 16-ból. Group 
Baton Senior 14. hely a 20-ból. Gratulálunk a lá-
nyoknak az eredményekhez. Nagyon erős csapa-
tok neveztek több országból. Erre a versenyre ké-
szültek egész évben. Köszönjük a felkészı́tést 
Horváth Péter és Szögi Barbara edzőknek, valamint Farkas Csilla és Makula Kata mentoroknak. Hálásan kö-
szönjük a támogatást a Bordány Sportjáért Alapıt́ványnak és az O� nkormányzatnak. Az augusztusi edzőtá-
borban megkezdik a felkészülést, felzárkózást a következő évre.

A Borostyán Dalkör tagjai 2019. július 12-én Tószeg, Szolnok úticélú látogatásra kaptak lehetőséget. A részt-
vevőkkel egy bicikli összeszerelő üzembe mehettünk. Elámultunk a csarnokok hatalmas méretein, a pro�iz-
muson, a munkafázisokon, ahol az alkatrészeket precıźen, gépek segıt́ségével, lépésről lépésre állıt́ ották 
össze. Ebben a korszerű üzemben egy műszakban legalább 300 embert foglalkoztatnak, együtt hozzák létre 

a kész terméket, a szebbnél szebb, minden extrákkal ellátott 
csodakerékpárokat. Az üzem 50 km-es körzetből szállıt́ ja a dol-
gozókat, és munkahelyet kıńál a környéken élő, aktıv́ korú em-
bereknek! A bátrabbak kipróbálhatták a biciklik elektromos vál-
tozatait is.
A �inom és bőséges ebéd elfogyasztása után a REPTA� R, azaz a 
repülőmúzeum következett. A világháborús bombázók, az un. 
boszorkány kétszárnyas, -amit �iatal nők vezettek- a Balaton-
ból kihalászott roncsok, a sast formázó érdekességek, a kisebb- 
nagyobb, sőt hatalmas helikopterek sorakoztak egymás mel-
lett a nagy kiterjedésű múzeum területén. Családoknak is ajánl-
ható, egész napos, szórakoztató programot jelenthet a múze-
um meglátogatása. Ezen a kiránduláson nem az éneklés, a sze-

replés izgalma volt az elsődleges szempont, hanem üdıt́ően, teljesen más jellegű ismeretek és élmények 
megtapasztalása! Köszönet a projektmenedzsernek, az O� nkormányzatnak, hogy lehetővé tette számunkra 
ezt az emlékezetes, igazi élményt nyújtó kirándulást! 																			A	Borostyán	Dalkör	tagjai	nevében,	Illés	Mária

Reptárban	és	bicikli	üzemben	jártak	a	dalkörösök

vott fásıt́ási program is, melynek eredményeként ez idáig közel kettőezer-kétszáz fa kiültetésére, telepıt́ésé-
re került sor. Az aktuális kezdeményezés a belterületi ingatlanok előtti járdaépıt́éseket szeretné ösztönözni 
oly módon, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges sódert és cementet biztosıt́ja a kivitelezéshez, 
a lakosság pedig munkájával járul hozzá a fejlesztéshez.
Az önkormányzat az elmúlt időszakhoz hasonlóan ismét 1 millió forintot biztosıt́ a programra, az idei évre 
elkülönıt́ett keretre már be is lehet nyújtani a pályázatokat, kérelmeket. A támogatás a járda megépıt́é-séhez 
szükséges épıt́őanyag biztosıt́ásával történik. 1 m² járda épıt́éséhez 25 kg cementet és 0,15 m³ sódert 
biztosıt́ az önkormányzat. A járdát Bordány Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlannal határos 
közterületen kell megépıt́eni. A járdát minimum 1,2 m szélességű, „babakocsi barát” járdaként kell megépı-́
teni – szélesebb járda épıt́hető, de az feletti járdarészhez térıt́és nem adható -, beton járda esetén legalább 8 
cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakıt́ással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt 
jelent, ha az újonnan épıt́endő járda épıt́ése a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél nagyobb 
összefüggő területen valósul meg.
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A	le	nem	nyugvó	Nap	világában	jártak	a	�iatalok
Régi kapcsolat szövi össze a Kulturális és Szabadidős Egyesületet, a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkor-
mányzatot, valamint a Lapuai I�júsági Ház és a Lapuai I�júsági O� nkormányzatot. A bordányiak és a lupaiak jó 

kapcsolatokat ápolnak a spanyolországi Caravaca de 
la Cruz i�júsági szervezetével is. A három ország �ia-
taljai Finnországban találkoztak egy i�júsági csere-
programon július 4. és 11. között.
A MEDYO elnevezésű programnak Lapua központjá-
tól körülbelül négy kilométerre, Simpsiö-hegység-
ben lévő i�júsági centruma adott helyet. A média iránt 
érdeklődő résztvevők a különböző országokban élő 
�iatalok életét hasonlıt́ ották össze elsősorban a mé-
dia különböző területeinek felhasználásával, legyen 
szó akár a közösségi médiáról, egy helyi újságról vagy  
rádióról. Bordányból hat, 15-19 év közötti �iatal és 
egy kıśérő vett részt.
Ezzel az úttal gyakorolhatták angol nyelvtudásukat, 
megismerkedhettek más kultúrák szokásaival, népi 
játékaival, táncaival, illetve ıźelıt́őt kaphattak abból 

is, hogy hogyan �igyeljenek oda és tartsák rendben környezetüket, lássák el napi teendőiket.
A kamaszok elmondták, hogy a legjobban a �inn szauna és a hideg tóban való úszkálás kombinációját élvez-
ték. A legérdekesebb az volt számukra, hogy a Nap az év ezen időszakában nem megy le, ıǵy sokszor még az 
éjszaka közepén is csodálták a gyönyörű tájat az egyik közeli kilátóból. A legviccesebbnek a Seinäjoki város-
látogatás során készıt́ett 13 szel�izős képet tartották. A kiutazók ezek mellett még lehetőséget kaptak, hogy  
egy szakember segıt́ségével megtanulják a �ilmkészıt́és alapjait, illetve csoportokba bontva még el is készı-́
tettek egyet-egyet, amely megtekinthető a �iatalok által készıt́ett összefoglaló videóban is.
Gyuris János, a csoport kıśérője elmondta, hogy személy szerint ő legjobban a faházak és a táj szépségét él-
vezte. Megtudtuk tőle azt is, hogy ott nem szokás kerıt́ést felhúzni a házaik köré. Ezzel kapcsolatban egy tör-
ténetet is elmesélt nekünk: „-Egy	nagyon	öregnek	tűnő	faházat	szerettem	volna	közelebbről	szemügyre	venni,	
ezért	egész	az	épület	udvaráig	bemerészkedtem,	
ahol	egy	női	hang	szólt	hozzám.	Nagyon	megi-
jedtem,	ugyanis	nem	vettem	észre,	hogy	a	tulaj-
donos	egy	közeli	fa	ágára	kifüggesztett	napozó-
ágyáról	�igyelt	engem.	Ahelyett	hogy	dühös	lett	
volna	amiatt,	hogy	a	hátsó	udvarára	merészked-
tem,	még	egy	legendát	is	elmesélt	a	200	éves	ház-
ról,	amit	ő	is	a	szüleitől	hallott.” Kérdésünkre, 
hogy volt-e ott valami szokás, találmány, amit 
szıv́esen látna idehaza is a következőt felelte: 
„-	Ami	számomra	legjobban	tetszett	és	ott	láttam	
életemben	először	az	a	nagyobb	üzletekben	el-
helyezett	 műanyag	 palack	 visszaváltó	 volt,	
amelyet	 jómagam	 is	 kipróbáltam.	 Az	 i�júsági	
szálláson	találtam	kettő	félliteres	üdítős	�lakont	
és	az	utolsó	reggelen	visszavittem	a	közeli	nagy	
hipermarketbe,	ahol	az	automata	40	centet,	az-
az	körülbelül	130	forintot	adott	érte,	amit	utá-
na	szabadon	levásárolhattam.	Ezt	a	környezet-
barát	megoldást	nagyon	szívesen	látnám	idehaza	is.”
A Finnországba kijutó csapat egy összefoglaló kis�ilmet is készıt́ett, amelyet először a július 16-án megren-
dezett �inn ételkóstolóval egybekötött élménybeszámolón mutattak be az érdeklődőknek, ahova mindenkit 
szıv́esen láttak, aki kıv́áncsi volt kalandjaikra, sztorijaikra. A megjelentek között volt Arany János a Délma-
gyarország lapjának riportere is, aki nagy érdeklődéssel �igyelte végig az eseményt. Akik nem tudtak részt 
venni az eseményen, azok se csüggedjenek, hisz az összefoglaló és az út során készıt́ett fotók megtekint-
hetőek a Bordányi I�júsági Információs Pont Facebook oldalán.
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Jóga	móka	nyári	foglalkozássorozat	Apraja-falván
Július 3-án délelőtt vendégünk volt a Napos Oldal A Sérült Emberekért Alapıt́vány két munkatársa. Zsuzsa, 
akit Gra�it nevű vakvezető kutyája kıśért, és kollégája, olyan játékokkal ismertették meg a gyermekeket, ame-
lyek kifejezetten a tapintást, a hallást helyezték előtérbe. Mesélt az óvo-
dásoknak arról, hogyan éli a mindennapjait, hogyan segıt́i őt a vele élő ku-
tyus, például a közlekedésben. Gyakornokainkat, a nálunk lévő diákokat is 
bevontuk a programba, hiszen mindannyiunk számára hasznosnak bizo-
nyult a délelőtt, melynek fő célja, hogy megismerjük a fogyatékkal élők élet-
helyzetét. Ezt segıt́ették elő az óvodás korosztály számára előkészıt́ett ér-
zékenyıt́ő játékok is.
Július 11-től jóga délelőttök kerülnek megszervezésre az óvodánkban. Egy 
EFOP-os pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyıĺik a nyári óvodai 
programok szıń esıt́ésére. A programot Gyuris Lilla jógaoktató tartja csütörtök és péntek délelőttönként az 
érdeklődő gyermekek számára. A tervek között szerepel: rizsmandala készıt́és, labdajátékok, taktilis ösvény 
a szabadban, kincskeresés és rengeteg izgalmas program.

Emlékszel? A holdszemű éjszaka 
melegen átölelt bennünket, 
csillagot választottunk magunknak, 
csillagot könnyű álmú lelküknek.
 Még ragyog csillagfényű szemed, 
 O� rizd a fényt, őrizd mıǵ  lehet. 

Emlékszel? A hajnal hűsen lobbant,
bıb́or ajkáról harmatcsók hullt,
meztelen csendben vérvörös ölén
ringatott lágyan a  napszıńű múlt.
 Még tündököl bronzlángú szemed
 O� rizd a fényt, őrizd mıǵ  lehet.

Emlékszel? Sárgán izzott el a  nyár
heves vére forrón lüktetett,
homlokára ha vihar ránca hűlt,
szilaj könnyeivel  fürdetett.
 Még fénylik szivárvány-szemed,
 O� rizd a fényt, őrizd mıǵ  lehet.

Emlék ez...Az almazamatú ősz
Kéjjel körbefont, betemetett.
Megdermedt az idő, dér lepte
gyengülő lelkem megöregedett.
 Már  fakul fénytelen szemem
 Elhull a fény,  verembe száll velem.

Emlékezz, ha elszállnak az évek,
s szememre fekete álom ragadt,
ahol már nincs hatalma a fénynek,
s hosszú béke honol - a föld alatt.
Feljövök, s elkérem mit őriz szemed,
s minden éjjel visszaadom  Neked.

Luxembourg, 2019. március 17.

Zádori-Molnár A� goston
Amíg	lehet

Mobilos	alkalmazás	csapdájába
estek	a	médiatábor	résztvevői

A nyári táborok közül elsőként került megrendezésre a médiatá-
bor, amely iránt évről-évre egyre több �iatal érdeklődik. Idén im-
már háromszor annyian vettek részt rajta, mint három évvel eze-
lőtt. A tábor idei témája a lovagi kor volt.
A résztvevők megismerkedhettek a kiadványszerkesztés, fotózás, 
videózás, �ilmkészıt́és, szıńészkedés kulisszatitkaival is. Ha akadt 
olyan, aki nem érdeklődött az aktuális téma iránt, az a légkondici-
onált �iataloknak kiválóan felszerelt biipben lazulhatott.
A táborozók minden tagja hazavihetett egy általuk készıt́ett sajtó-
igazolványt is, amely 2020 nyaráig érvényes.
Az idei évben egy fordulatokban gazdag fantasztikus elemekben 
bővelkedő rövid�ilmet készıt́ett el a lelkes csapat. A forgatókönyv-
ıŕástól az összes munkafolyamatban részt vehettek a táborlakók. 
Az alkotás az E-Lovagok cıḿet kapta, amelynek izgalmas cselek-
ménysorozata magával ragadja a nézőket. Az alkotók településün-
kön kıv́ül a bikali élménybirtokot választották forgatásuk helyszı-́
néül. A történet egy játszótéren kezdődik, ahol egy �iú az éppen 
frissen letöltött lovagkori telefonos appját indıt́ja el. Ekkor azon-
ban váratlanul a játszótéren játszó összes �iatalt beszippantja ma-
gába az alkalmazás, amelyből talán sose kerülnek ki. Ha még nem 
látta és érdekli mi lesz a történet vége, akkor látogasson el a Bor-
dány - a Homokhátság szıv́e facebook oldalára vagy településünk 
hivatalos youtube csatornájára. A �ilm után még egy vicces össze-
állıt́ ást is bevágtak az alkotók, amelyet érdemes kivárni, ugyanis 
tele van humorosabbnál humorosabb jelenetekkel.



Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged magyar kıv́án,
Gyászos öltözetben teelőtted sıŕván.

Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú sıŕástól szemei.

Virágos kert vala hıŕes Pannónia,
Mely kertet öntözé hıv́en Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala:
Behomályosodott örvendetes napja.

Előtted könyörgünk, bús magyar �iaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordıt́sd szemeidet régi országodra.

Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hıv́ királynéjában.
Még éltedben minket ennek ajánlottál,
E� s szent koronáddal együtt feláldoztál.

							Dőry	kéziratos	Énekeskönyv	átirata	(1763)

	
Szent	István	királyhoz

A templombúcsú augusztus 20-át követő vasárnap, augusz-
tus 25-én lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 
majd körmenettel zárul. Sok szeretettel hıv́unk és várunk 
mindenkit! 
Kölcsey	Ferenc	Himnusz	című	műve	előtt	a	katolikus	
magyarság	néphimnusza	a	Boldogasszony	Anyánk	és	
az	'Ah,	hol	vagy	magyarok	tündöklő	csillaga	kezdetű	
ének,	míg	a	református	magyarságé	a	90.	gen�i	zsoltár	
(Tebenned	bíztunk,	elejétől	fogva)	volt.

Augusztusi	templomi	búcsú

Augusztus 5-től 9-ig zajlik egyházközségi hittantábo-
runk. A tıźórai és az uzsonna biztosıt́ásához idén is szere-
tettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, zöldséget, lek-
várt, mézet, cukrot, citromlevet, csemege uborkát. Bő-
vebb információt Gábor Tamástól és Bálintné Gyuris A� g-
nestől kaphatnak az érdeklődők.

Egyházi	Kincskereső	tábor		

Az augusztusi felolvasóest nyári szünet miatt elmarad. A 
következő est 2019. szeptember 11-én, szerdán 16 óra-
kor kerül megrendezésre a Faluházban.
2019. szeptember 3-án, kedden 17 órakor a bordányi Fa-
luház vendége lesz Grecsó Krisztián József Attila dıj́as 
költő, ıŕó.

Elmarad	a	felolvasóest
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Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
augusztus	6.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
augusztus	13.;	augusztus	27.

Megkezdtük az őszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok,
 borjúindító és borjúnevelő tápok,

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

problémamegoldó készítmények,
 valamint BÁBOLNA termékek

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek:  7:30-15:00

Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

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

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
Érdeklődni: Gallainé Éva

Születés

Léna (Puskás Zsolt Csaba és Zádori Bernadett);  
Levente (Sándor Csaba és Vass Bettina); Denisz 
(Nyári Zoltán és Katona Judit); Eliot (Jáger József és 
Szunyog Szilvia Katalin); Alina (Balogh Attila és Kiss 
Barbara); Zétény (Kószó Norbert és Papdi Anita) 

Július	havi	demográfia

„Kicsi	rózsabimbó,
élted	hajnalán
szunnyadozz	csak	párnád
hófehér	haván.
Ringat	jó	anyácskád,
ezer	gondja	van	rád,
féltő	szívvel	virraszt
sok-sok	éjszakán.”

Halálozás
„Némelyek	előremennek,
és	várják	azokat,
akiknek	dolguk	van	még	a	földön.
Néha	a	gyermek	megy	előre,
néha	a	szülő.
De	a	Teremtő	úgy	osztotta	be,
hogy	aki	csillagok	fölé	kerül,
legyen,	aki	várja	őt	ottan.”

Vonyó Béla László (1934.); Veres Ferenc (1923.); 
Sándor György (1943.)

Képviselői	fogadóóra
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő augusztus 27-
én, kedden 17 és 18 óra között tartja soron következő 
képviselői fogadóóráját a Faluházban. Minden érdek-
lődőt nagyon-nagy szeretettel vár, forduljanak hozzá 
bizalommal.
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

31°C
20°C

32°C
20°C

32°C
20°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

32°C
20°C

30°C
19°C

33°C
21°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland, 
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím: 
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255 
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat 
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés 
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. 
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, 
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A 
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar 
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. augusztus 20. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. augusztus 30. (péntek).  
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Elvétve	felhős

Több	százan	buliztak	a	III.	Morajlás	fesztiválon

31°C
20°C

A	helyi	i�júsági	központban	„kuckolódtak”	a	gyerekek	
A Bordányi I�júsági Információs Pontban július 15-19. között tartotta a Faluház és a Gyermek- és I�júsági O� n-
kormányzat a Kuckoló táborát. A gyerekek a biip-ben található játékok és rendszerek összességét kipróbál-
hatták a héten, a számıt́ógépes játékok közül a legnépsze-
rűbbek a Minecraft és a World of Tanks volt. Az egyik déle-
lőtt Activity társasjátékozhattak és megismerhettek egy kár-
tyajátékot, a Kent-kupét. A hét folyamán pedig együttesen 
kiraktak egy 500 db-os puzzlet. A PS3 konzoljátékok közül 
tartottunk egy Fifa18-as bajnokságot és egy Just Dance 
táncversenyt. Emellett volt Jenga verseny és szabadtéri ver-
senyek is, ahol szintén pontokat gyűjthettek. A hét utolsó 
napján ezeket a pontokat összeszámolták, és a győzteseket 
jutalmazták. Minden nap az ebéd után egy mesét választ-
hattak a DVD gyűjteményből, ıǵy a babzsákfotelekben ké-
nyelmesen nézhették a mese�ilmeket. Az uzsonna mellett 
görögdinnyét, aprósüteményt és fagylaltot is fogyaszthattak.										Táborvezetők:Vida	Patrícia	és	Barta	Dániel

FOGLALJON	IDŐPONTOT	ÉS	INTÉZZE	ÜGYEIT	KÉNYELMESEN	BORDÁNYBAN	A	K&H	BANKNÁL!
Még foglalhat időpontot 2019. augusztus 13-ra (kedd) az 588-510-es telefonszámon, hogy kényelmesen, 
sorban állás nélkül Bordányban intézhesse banki ügyeit. Jelezze mihamarabb igényét ezzel kapcsolatosan, 
hogy a pénzintézet az igényeihez leginkább megfelelő munkatársat tudjon biztosıt́ani erre a napra.

Sikeresen lezajlott a Kulturális és Szabadidős Egyesület és a Bordányi Gyermek-és I�júsági O� nkormányzat 
Morajlás I�júsági Fesztiválja a Park téren. A programba több más a �iatalokkal foglalkozó szervezet is bekap-

csolódott, többek között az U� j Nemzedék Köz-
pont, valamint az Alternatıv́a Egyesület sát-
ras megjelenéssel szıńesıt́ette a programot. 
Az est sztárvendége a The Biebers volt. Pus-
kás Petiék jóval a koncert előtt érkeztek a 
településre, ıǵy a fellépés előtt még arra is volt 
idejük, hogy focimeccset játszanak a helyi 
�iatalokkal. A meccs eredményére pontosan 
senki nem emlékszik. Az a hıŕ járja, hogy Bie-
bersék a zenében azért jobbak, mint a fociban. 
A Bordány Sportkör utánpótlás válogatottjá-
nak tagjai közül ketten pedig most is megvil-
lantották tehetségüket, Tanács Olivér és Vas 

Nimród többször uralták a pályát. Olyan nagyszerű produkciók tették egésszé a nap programját, mint a Mu-
sicbangers, Lukács Gergely slam-poetry előadása, az üllési Rézhúros Banda és a Fonó Néptáncegyüttes. Egy-
egy táncos produkcióval szıńpadra léptek zákányszéki és szatymazi �iatalok is. Az i�jú tehetségek elvará-
zsolták a közönséget. Mindkét csoport kreatıv́ és egyedi koreográ�iát tervezett és adott elő, összeszokott moz-
gásukkal magukra vonva a parkban lévő �iatalok tekintetét.
Az este programját a Kjartan and the Hét Hat Club koncertje zárta. Az együttes a legkülönfélébb népi zenék 
pörgős, bulizós átiratát játszotta, amely jó talpalávalónak bizonyult, a közönség örömmel ropta a táncot.
A rendezvényen készült fotók között a Bordányi I�júsági Információs Pont közösségi oldalán böngészhetnek.

Elvétve	zápor

Elvétve	felhős Elvétve	felhősNapos
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Kalóz(ka)LAND	Nyári	Napközis	és	Faluvédő	Tábor
A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor immáron 20. alkalommal került megrendezésre a Faluházban, melynek 
témája idén a kalózok köré épült. Az első napon a 42 résztvevő csapatokat alkotott és elkészıt́ették a névkár-

tyákat, majd csapatnevet találtak ki. Minden 
reggel egy ébresztő tornával indult, hogy min-
denki energiával telve induljon a napnak. Ezt 
követően kint a szabadban számos játék várta 
a táborlakókat, legjobban a számháborút és a 
vıźibomba csatát élvezték. Ebéd után, mint min-
den nap megnézhettek egy-egy animációs �il-
met, majd különböző közös játékkal pl.: foci, 
kosárlabda, fogócska zárták a hétfőt.
A keddi napot kipihenten, újult erővel kezdték 
a gyerekek. E� rkezés után a táborlakók buszra 
szálltak, ami meg sem állt Bajáig. Baján egy 
egyórás dunai hajóút várta a táborozó kis ka-
lózokat. A hajókázás után a Pandúr-falu O� ko-

parkot és kilátót látogatták meg, ahol elfogyasztották az ebédet, majd felfedezték a park minden zugát. Dél-
után fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva ültek fel a buszra.
A szerdai napon a reggeli torna után traktorral látogattak ki a Hermina tanyára. Ezúton is köszönjük Lovai 
Misi bácsinak és csapatának a segıt́séget! A tanyán sorversenyen vehettek részt, amelyet nagyon élveztek 
mind a gyerekek, mind a segıt́ők, sokat nevettünk a mókás ügyességi feladatokon. A feladatok listáján sze-
repelt sükettelefon, harisnya kugli, 
labdadobálás, pallón átkelés is. A győz-
tes csapat jutalma 1-1- csoki volt. A 
délután folyamán különböző környe-
zettudatos játékot játszottak a tábo-
rozók. Többek között műanyag palac-
kokból kellett valamilyen, a kalózko-
dáshoz kapcsolódó eszközt készıt́eni. 
Készült hajó, távcső, kincsesláda és tu-
taj is.
A csütörtöki nap biciklitúrával kezdő-
dött. Mindenki a saját biciklijével in-
dult el az üllési tóhoz, ahol az egész dé-
lelőttöt eltöltötték. A tó partján labdáztak, játszottak és számháborúztak. Nagyon jól bıŕták a gyerekek az utat, 
de a szervezők fel voltak készülve minden eshetőségre. Külön autóval is jöttek segıt́ők, ha bármi gond adód-
na, rögtön tudjanak segıt́eni. Délután pihenésképp már a Faluházban megnéztek egy mesét, majd kincseslá-
dát és szemfedőt készıt́ettek a kalózok. A láda elkészıt́ése után kincskeresés vette kezdetét, ami után min-

denki meg is tölthette a saját ládáját mindenféle kincs-
csel.
Péntekre vizes napot terveztek a táborozóknak a szer-
vezők. Reggel ismét tornával indıt́ották a napot, ekkor 
már a szervezők vıźibomba gyártásba kezdtek ıǵy a gyer-
mekek hatalmas csatát vıv́tak. Ebéd után mesenézés 
volt a program. A pihenés után a táborvezetők és a tábo-
rozók közösen fociztak, kosaraztak, labdáztak. Ez után 
mindenki hazament felfrissülni, majd 19 órakor volt 
gyülekező, ekkor a szülők elkezdték felállıt́ ani a sát-
rakat az alváshoz. Ezt követően közösen megnézték a 
táborvideót, majd a szervezők vendégül látták a szülő-
ket is, a menü pizza volt, amely kicsiknek és nagyoknak 
is nagyon ıźlett. Amikor a szülők hazamentek, a gyere-

keknek lehetőségük volt részt venni egy éjszakai szellemtúrán, ahová megint csak a Hermina tanyához men-
tek a bátor jelentkezők. Mindenki jól érezte magát, reméljük jövőre megint találkozunk!

fotó: Lehel Máté

fotó: Lehel Máté

fotó: Lehel Máté
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