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Hamarosan	felmekegnek	kecskék	a	Park	téren												
A Bordány Sportkör, illetve a Faluház és Könyvtár összekapcsolt, közös programjára 
invitáljuk Önöket. A Kecskeversenyt hatodik alkalommal, a sütő-főző rendezvényt 
pedig már hetedik alkalommal rendezik meg településünkön. Kecskefuttató verseny, 
különféle játékok, vetélkedők, kézműves termékek vására és gasztronómiai finom-
ságok várnak a kilátogatókra szeptember 14-én szombaton délelőtt.

Harcban	dől	el	ki	lesz	a	legjobb					

Digitális szakadék csökkentése képzések indulnak
ősszel Bordányban
A 65 év alattiaknak a
„Digitális Szakadék csökkentése” 
program keretein belül
tanfolyamot hirdetünk
külsős képző cég
közreműködésével.

Bővebben	a	6.	oldalon!	

Grecsó	Krisztián
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József Attila-dıj́as ıŕó,
újságıŕó és költő
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LEGÚJABB KÖNYVÉT

MUTATJA BE

Ingyenes													és															nyelvi
képzések	helyben
A nyelvtanfolyamra azok
jelentkezhetnek, akik legfeljebb 
középfokú végzettséggel 
rendelkeznek és életkoruk 16-65 év 
közé esik.

További	részletek	a	7.	oldalon!	 Részletek	a	2.	oldalon!

Nagyközségünk O� nkormányzatának 
Képviselő-testülete a 3A Takarék-
szövetkezettel folytatott tárgyalásokat 
követően úgy döntött, hogy megvá-
sárolja a pénzintézet bordányi épüle-
tét. A beérkezett ötletek alapján dön-
tenek majd arról mi is legyen a sorsa.



Újabb	egy	kilométernyi	útalapot	készítettek	el
A tervezett második ütemnek megfelelően határidőben végzett az útalapok elkészıt́ésével a kivitelező, ıǵy 
többrétegű darált betont, kavics alapot és zúzott aszfaltot kapott a Deák tér, a Pető�i Sándor utca vége, a Széc-
henyi utca eddig burkolatlan szakasza, a Toldy utca és az E� pıt́ő utca vége, valamint a Juhász Gyula utca teljes 

szakasza.  Az utolsó,  harmadik ütem-
ben készülhet el a Park tér és az Alkot-
mány tér két földes útja, továbbá a leg-
több belterületi út kereszteződésében 
azok a kanyarodó ıv́ek is megerősıt́ést 
kapnak, amelyek elsősorban a teher-
autó és traktor forgalom miatt kátyú-
sodtak ki, süllyedtek meg.
A jelenlegi fejlesztésnek köszönhető-
en a belterület teljes szakasza jól jár-
hatóvá vált, a munkálatok során kiter-
melt földet pedig a külterületi utak ká-
tyúzására, javıt́ására használták fel. 
I�gy a főbb külterületi utakon is javul-
hatott a közlekedés minősége, bár a 
száraz időjárás miatt a közel kilenc-

ven kilométeres földút hálózat karbantartása most is szinte lehetetlen vállalkozás. Amennyiben befejeződik 
a földutak pontos helyének kimérése, el kell gondolkodni azon, hogy a főbb dűlőutak felől haladva a kisebbek 
felé itt is útalapok készüljenek, megakadályozva ıǵy az eróziót, illetve az utak “elvándorlását” is. Ehhez tá-
mogatásként előreláthatólag  Magyar Falu program biztosıt́hat majd fedezetet.
A belterületi útalapok elkészıt́ését az önkormányzat saját forrásból �inanszıŕozta meg. Az útalappal rendel-
kező belterületi utak aszfaltozásához mindenképpen pályázati forrásra van szükség, jelenleg is zajlik a Ma-
gyar Falu program keretében benyújtandó pályázat előkészıt́ése. Ha az önkormányzat által benyújtott igény 
megkapná a szükséges támogatást, a most elkészült utak kicsivel több, mint fele a közeljövőben aszfaltbur-
kolatot kaphatna.

Az	önkormányzat	megveszi	a	takarék	épületét
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete a 3A Takarékszövetkezettel folytatott tárgya-
lásokat követően úgy döntött, hogy megvásárolja a pénzintézet bordányi épületét. Az erről szóló határozatot 
legutóbbi ülésén fogadta el a tes-
tület. Az adás-vétel napokon be-
lül lezajlik majd.
A Benke Gedeon utcában talál-
ható 302 m² területtel nyilván-
tartott ingatlant kicsivel több, 
mint nyolcmillió forintért vásá-
rolja meg a település. Az összkom-
fortos épület forgalmi értékét 
független ingatlanvagyon-értéke-
lő, ingatlangazdálkodási szakér-
tő határozta meg, amelyet mind-
két fél elfogadott. A szolgáltató 
ház megnevezésű épület hasz-
nos alapterülete 87 m². 
Az épület hasznosıt́ ásáról a kép-
viselő-testület később dönt.
Tanács Gábor polgármester el-
mondta, hogy azt szeretnék, ha az épület a lakosságot szolgálná. Első körben egy hasznosıt́ ási pályázatot ıŕ-
nak ki, amelyre vállalkozók, civil szervezetek, közösségek vagy akár magánszemélyek is benyújthatnak ja-
vaslatot. A beérkezett ötletek alapján döntenek majd arról mi is legyen a sorsa a falu számára fontos, azonban 
banki funkciókat ellátni már nem tudó épületnek.
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Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 15-én, csütörtökön tartotta soron 
következő ülését a Faluházban. A képviselők összesen hat napirendi pontot tárgyaltak. Az első napirendi 
pontban döntés született pályázatok benyújtásáról. Képviselőink a Magyar Falu Program keretében össze-
sen hét támogatási igény benyújtásáról határoztak. A legfontosabb fejlesztési cél a jelenleg útalappal rendel-
kező belterületi utak aszfaltozása, itt 
harminc millió forintos támogatás 
megıt́élésében bıźik a testület. Beke-
rült a pályázatok közé a polgármes-
teri hivatal bővıt́ése is. Mint ismeretes 
a felújıt́ást követően kialakıt́ott aka-
dálymentesıt́ett szociális blokk miatt 
nincs az épületnek tárgyalója, illetve a 
munkaszobák száma is kevesebb lett. 
Sikeres pályázat esetén az eredeti ter-
vek szerint bővülhet az épület a Pető�i 
utca irányába.  
Tervben van egy a közterület karban-
tartást segıt́ő jármű beszerzése, erre 
maximum tizenötmillió forintot lehetne költeni amennyiben támogatást nyer az elképzelés. A tanyagond-
noki szolgálat munkáját segıt́heti egy kilenc személyes kisbusz beszerzése. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy kihasználva a maximális támogatási összeget ugyancsak közel tizenötmillió forintért vásárolna járművet.
Kisebb összegű, általában öt millió forintos pályázati forrás érhető el többek között a temető karbantartá-
sára. Itt a cél például új urnafal épıt́ése, illetve a vizesblokk nyıĺászáróinak és szerelvényeinek cseréje. Ugyan-
csak pályázati forrásból szeretné megvalósıt́ani az önkormányzat az óvoda udvar locsolórendszerének kia-
lakıt́ását, udvari játékok beszerzését illetve növénytelepıt́éseket is.  O� tmillió forintos támogatással segıt́i a 
Magyar Falu program a járdaépıt́éseket is. Hasonlóan a Bordányban már bevett gyakorlathoz, ebből a pénz-
ből sódert, cementet vásárolhatnak a nyertes települések.
A második napirendi pontban a Bordány, Benke Gedeon u. 27. sz. alatti ingatlan megvásárlására irányuló 
adásvételi szerződés jóváhagyásáról döntöttek. A képviselő-testület kicsivel több, mint nyolcmillió forintért 
vásárolja meg a takarékszövetkezet épületét.
A harmadik napirendben képviselőink az orvosi ügyeleti feladatok ellátásának �inanszıŕozására kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról tárgyaltak, majd elfogadták a Szegedi Kistérség Társulási Tanács által már jó-
váhagyott anyagot.
A negyedik napirendi pontban az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan döntöttek a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. A jogszabályok szerint a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 

negyvenkettedik napon kell megválasztani a bizottság 
tagjait, személyükre a helyi választási iroda vezetője 
tesz indıt́ványt. dr. Fodor A� kos jegyző Botka Istvánt, Ko-
vács Józsefnét, Sólyáné Sárközi A� gnest, mıǵ póttagjai-
nak Bálint Lászlónét és Szalai Antalt javasolta, a testület 
egyhangúlag őket választotta meg. 
Az ötödik napirendi pontban a Bordányi Lóbarátok 
Köre kérelmét tárgyalták. A kérelemnek helyt adva az 
önkormányzat 75 ezer forinttal támogatja az idei lovas-
napot. 
A képviselők az egyebek napirendi pontban döntöttek a 
járdaépıt́ési pályázat beadási határidejének meghosz-

szabbıt́ásáról. A pályázatokat szeptember 20-ig még be lehet adni.
A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb szeptember 26-án ülésezik majd, ahol többek között a cik-
lusértékelésről is döntenek majd, hiszen az október 13-ra kitűzött önkormányzati választások előtt 
várhatóan ez lesz az utolsó ülésük.

Hét	újabb	pályázat	benyújtásáról	is	döntöttek
képviselőink	az	augusztusi	testületi	ülésen
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Ismét	benyújtásra	került	az	ősfalu	pályázatunk
Korábban beszámoltunk róla, hogy a képviselő-testület a magas köz-
beszerzési ajánlatok miatt visszaadta a Területi Operatıv́ Program ke-
retében megnyert teljes pályázati forrást, és a Dudás utca végére meg-
álmodott turisztikai beruházás megvalósulását új sikeres pályázat-
hoz kötötte. A képviselők nem vállalták fel, hogy az eredetileg 100%-
os támogatás mellé, a közel öt éves költségvetésben tervezett pénznek 
már szinte a dupláját kellene önerőként hozzátenni az egyre növekvő 
épıt́ési költségek, és munkadıj́ak miatt. 
Jó hıŕ, hogy a Területi Operatıv́ Program ezen fejezetét időközben újra 
megnyitották, és lehetőség volt a pályázat benyújtására, amelyet a tes-
tület döntésének megfelelően, határidőben be is nyújtott a polgármes-
teri hivatal. Amennyiben maradt még annyi támogatási keret, illetve 
nem sok pályázat érkezett be a források felhasználására, esély van ar-
ra, hogy a sok-sok éves projekt meg tud valósulni az elkövetkező idő-
szakban. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az elfogadott gaz-
dasági program stratégiai irányai között is kiemelt helyen szerepel a 
turizmusfejlesztés. Az “E� rdekes település – turizmusfejlesztés” cıḿet 
viselő fejezetben az úgynevezett ősfalut a szakemberek a település 
szempontjából stratégiai jelentőségű, kulcsfontosságú �lagship beru-

házásként emlıt́ik. Létrehozását követően Bordánynak erre épıt́ve egy piacon jól megkülönböztethető, sok-
oldalú turisztikai termékcsomag állhat rendelkezésére. Amennyiben a beruházást sikerül teljes egészében 
Európai Uniós forrásból megvalósıt́ani, az mindenképpen egy sikertörténete lehet falunknak.

Újra	ki	van	világítva	a	templomtorony
Mint arról korábban is beszámoltunk az önkormányzat jelentős pénzügyi támogatással járult hozzá a temp-
lom toronysisakjának felújıt́ásához. A támogatási döntéssel egyidőben született arról is döntés, hogy kicse-
rélik a torony dıśzkivilágıt́ását szolgáló re�lektorokat is, azonban erre nem került sor. Mint megtudtuk, a dıśz-
kivilágıt́ás a közvilágıt́áshoz kapcsolva működik, annak szerves része, ezért mindenféle módosıt́ ás, ıǵy pél-
dául a re�lektorok cseréje is külön tervezést igényelne. A beérkezett árajánlatok alapján is közel egymillió fo-
rintba került volna a három re�lektor cseréje. Mivel a közvilágıt́ás karbantartására érvényes szerződés van az 
NKM Energia Zrt.-vel, ıǵy annak keretében a jelenlegi re�lektorok felújıt́ása, illetve az izzók cseréje külön költ-
ség felszámıt́ása nélkül megtörténhetett, az a döntés született, hogy a korszerűsıt́ésre, a LED-es fényvetőkre 
való átállásra majd egy külső támogatás, pályázati forrás elnyerése esetén kerül sor.  
Az egyeztetéseket követően az NKM Energia Zrt. szakemberei pár nap alatt elvégezték a szükséges javıt́áso-
kat illetve izzócserét, ıǵy a templomtorony sötétedés után is újra régi fényében ragyog.

Sokan	átvették	már	a	rezsicsökkentési	támogatást
Bordányban szinte befejeződött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatására biztosıt́ott tűzifa, gázpalack, szén, 
fabrikett vagy cseppfolyós gáz az önkormányzat által történő 
átadásának lebonyolıt́ása. O� sszességében a 227 igényből már 
csak tıźen vannak, akik nem vették még át a természetben biz-
tosıt́ott támogatást, ennek általában az élethelyzetükből adódó 
okai vannak, például tartósan távol vannak a lakóhelyüktől. Te-
lepülésünkön a legtöbben tűzifát igényeltek, de sokan válasz-
tották a gázpalackot, vagy a szenet is. A kormányhatározat alap-
ján a támogatást legkésőbb az idei év végéig, konkrétan decem-
ber 15-ig vehetik még át mindazok, akik ezt eddig nem tették 
meg, velük folyamatosan egyeztet a Bordányi Polgármesteri Hi-
vatal ezzel megbıźott munkatársa. Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök a 2018. áprilisi országgyűlési 
választások előtt bejelentésekor csak az volt biztos, hogy minden család 12 ezer forintot ıŕhat jóvá gázszám-
lájából, a könnyıt́ést a távhővel fűtő háztartások is igénybe vehették. Arról pedig már a választások után dön-
tött a kormány, hogy a kiépıt́ett gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is megkapják a 
téli rezsicsökkentést. Ennek lebonyolıt́ását kapták meg ezt követően az önkormányzatok.

Fotó: Maróti Dávid

Fotó: delmagyar.hu
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A Képviselő-testület augusztus 15-i ülésén döntött a járdaépıt́ési pályázat beadási határidejének meghosz-
szabbıt́ásáról. A döntés értelmében a pályázatokat szeptember 20-ig még be lehet adni a polgármesteri hiva-
talhoz. Mint arról a múlt havi számunkban részletesen beszámoltunk, az önkormányzat a belterületi ingatla-
nok előtti járdaépıt́éseket szeretné ösztönözni oly módon, hogy a kivitelezéshez szükséges sódert és cemen-
tet biztosıt́ja, az ott lakóknak pedig munkájával kell hozzájárulni a fejlesztéshez. Az önkormányzat az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően idén is egymillió forintot biztosıt́ott a programra, amelyet most sikeres pályázat 
esetén még kiegészıt́het a Magyar Falu program is.

Szeptember	20-ig	még	lehet	pályázni	járdaépítésre

Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a település minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr 
és dr. Fodor A� kos jegyző úr 2019. augusztus 26-
án, kedden kora délután köszöntötte a 90. szü-
letésnapját ünneplő Takács Mihálynét. Polgár-
mester úr virágot és kis ajándékcsomagot, mıǵ 
jegyző úr Magyarország Miniszterelnöke által 
aláıŕt emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek.  
Rózsika néni 1929. augusztus 25-én született 
Bordányban. Gyermekkorát a Seregélyes dűlő-
ben töltötte. Fiatal korában mezőgazdaságban 
dolgozó szüleinek segıt́ett. Házasságot 1950-
ben kötött Takács Mihállyal, akivel 25 évet él-
hettek együtt férje haláláig. Két lányuk szüle-
tett: Angéla és Zsuzsanna. Hosszú ideig a 
Szegedi Házgyárban dolgozott, majd innen 
ment nyugdıj́ba. O� t unoka és kilenc dédunoka 

boldog nagymamája.  Az elmúlt néhány évben már lányaival él együtt, akik gondoskodnak és vigyáznak sze-
retett édesanyjukra.

Takács	Mihályné	90.	születésnapi	köszöntése

 

Tanulástechnikai	tábort	szervezett	a	CSAKPONT
Augusztus második hetében rendhagyó, de nagyon fontos témával várta a táborozó diákokat a bordányi Csa-
lád és KarrierPONT.  Tanulni tanultak az általános iskola felsős, illetve középiskolás résztvevők. A tanulás éle-
tünk egyik legfontosabb tevékenysége, „élethosszig” tanulunk. Fontos, hogy a legjobbat tudjuk kihozni ma-
gunkból, hiszen mindenki jó valamiben! Nagyon különbözőek vagyunk, emiatt a tudáshoz vezető útjaink sem 
egyformák. Van, akinek egy jó vázlat segıt́, 
van, akinek egy ritmus vagy egy érzés csem-
pészi emlékezetébe a tanulni valót. A leg-
fontosabb, hogy mindenki megtalálja a saját 
útját, hogy rájöjjön, számára miért fontos a 
tanulás, milyen praktikákat és módszereket 
használjon, amelyek számára leghatékonyab-
bak, hogyan kezelje az esetlegesen jelentke-
ző stresszt.
Az első hangzásra igen nehéz témát önisme-
reti feladatok és tesztek mellett rengeteg já-
tékkal, élménydús �igyelem- és memóriafej-
lesztő feladatokkal dolgozták fel a táboro-
zók. A csapatjátékok, logikai feladatok mel-
lett lu�it is hajtogattak a gyerekek, és a fal-
mászást is kipróbálhatták a vállalkozó ked-
vűek. A tábor végén a tábort vezető pszichológus és gyógytornász szakemberek a résztvevő gyermekek szü-
leit is találkozóra hıv́ták, hogy egyénre szabott tanácsaikkal, tapasztalataikkal segıt́sék a családokat.
A Család és KarrierPONT szeretné jövőre is megszervezni a tanulástechnika tábort, hogy minél többen elsa-
játıt́hassák az eredményes tanulás technikáit és megtapasztalhassák a módszerek használatából fakadó si-
kereket.
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A Faluház és Könyvtár immáron 4. alkalommal nyújtott be Napközi Erzsébet Tábor megrendezésére 
pályázatot a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapıt́ványhoz, amelyet sikeresen el is nyert, ıǵy 2019. augusz-
tus 12-16. között került megrendezésre a program. A tábor 5 napja alatt sok-sok érdekes, izgalmas kaland-
ban vehetett részt térıt́ésmentesen 20 bordányi gyermek, sőt napi négyszeri étkezést is biztosıt́ott számukra 
a pályázat.
A hétfő délelőtt az ismerkedés je-
gyében telt, melyet egy izgalmak-
kal teli Honfoglaló csata zárt. Az 
ebéd utáni mesenézést követően 
Balláné Adorján Judit és Zeitlerné 
Rákóczi Bernadett védőnők Activi-
ty-játék keretében beszéltek a tisz-
tálkodás fontosságáról a gyerekek-
kel, ezúton is köszönjük közremű-
ködésüket. Kedden a sporté volt a 
főszerep, a csoport az üllési tóhoz 
biciklizett, ahol fociztak, labdáztak, 
játszottak majd a nagy melegre va-
ló tekintettel az ebédet már a Vad-
gesztenye étteremben fogyasztották el. Délután mindenki részt vett a számháborúban. A kezdeti vonakodás 
ellenére minden gyerkőcnek ez lett a kedvenc tábori játéka. Szerdán délelőtt a rossz idő miatt elmaradt a trak-
toros kirándulás a Hermina tanyára, helyette a Faluházban tartották meg a sorversenyt, melyben érdekes fe-
ladatokkal mérettették meg magukat a csapatok. Volt labdaadogatás, rákjárás, hullahopp adogatás, ugráló-
kötelezés is. A versenyben mindenki szépen teljesıt́ ett. A nyertes csapat nyereménye volt, hogy kiválaszthat-
ták, hogy milyen mesét nézzenek ebéd után. A déli pihenés után a gyerekek Kiss János szobrász tanár segıt́-
ségével papıŕ virágokat készıt́ettek újrahasznosıt́ott anyagokból a környezettudatosság jegyében. A csütör-
töki lovas napot Török Tilda tanárnő forráskúti tanyáján rendezték meg, ahová lovaskocsival mentek ki. Mi-
közben a táborozók lovagoltak, a bográcsban �inom paprikás krumpli készült ebédre. Ebéd után fonalgra�i-
kával különböző lovas képeket készıt́ettek maguknak az ügyes kezű gyerekek, emellett számháborúzhattak, 
labdázhattak is. Pénteken buszra szállt a csapat, Budapestre utaztak. Délelőtt a Fővárosi Nagycirkusz Repü-
lőcirkusz cıḿű előadását nézték meg, mindenkinek nagyon tetszett az előadás. Délután a Budai Várnegyed-
ben tettek egy nagy sétát. A fáradt csapat este 7 óra után érkezett meg a Faluházhoz. Ezúton is köszönjük Tö-
rök Tildának és családjának a vendéglátást, Kiss János tanár úrnak a kézműves foglalkozást, valamint Kiss Gá-
bornak a biciklitúrán nyújtott segıt́ségét.

Napközi	Erzsébet	Tábor	a	Faluházban

Digitális	szakadék	csökkentése	képzések	indulnak
ősszel	Bordányban
A Faluház és Könyvtár több digitális eszközhasználatot fejlesz-
tő tanfolyam megvalósıt́ását tervezi 2019-ben is.
A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” prog-
ram keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk külsős képző 
cég közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 
2*5 napig, a gyorsıt́ ott, hétvégi tanfolyamok két egymást kö-
vető hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 
év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középis-
kolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogvi-
szonyban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s 
forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. A részt-
vevők elsajátıt́hatják az okoseszköz (tablet) használatát, a kép-
zés elvégzéséről tanúsıt́ványt kapnak, illetve a képzés során használt tabletet a tanfolyam végeztével saját 
használatra megkapják. A következő képzés 2*3 napos hétvégi tanfolyam lesz, amely 2019. október 18-20-ig, 
valamint 25-27-ig kerül megtartásra.
Amennyiben érdeklődik a képzések iránt kérjük keresse bizalommal Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort sze-
mélyesen a Faluház információs pultjánál vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es számon.



Digitális	Médiaműveltség	Szülőknek	program
A Faluház és Könyvtár a Bordányi I�júsági Információs Ponttal karöltve a „Digitális Médiaműveltség Szülők-
nek” program keretében előadást hirdetett 2019. augusztus 9-én, pénteken 15:00 és 16:30 között a Faluház 
földszinti rendezvénytermébe. A programmal párhuzamosan a Bordányi I�júsági Információs Pontban Lu�i 
péntek cı́mmel gyerekfoglalkoztatót 
tartottak az i�júsági közösségi tér nyá-
ri diákmunkásai, ıǵy a gyermekükkel 
érkező szülők is jó helyen tudhatták 
csemetéiket, amıǵ ők az előadáson vet-
tek részt.
Elsőként Börcsök Roland DJP mentor, 
a program előadója köszöntötte a meg-
jelenteket, majd néhány mondatban 
bemutatta a Digitális Jólét Programot 
és a Digitális Jólét Program Hálózatot. 
Megismertette a jelenlévőkkel, hogy 
Bordányban két Digitális Jólét Program 
Pont van, az egyik a Faluház és Könyv-
tár, a másik a Bordányi I�júsági Infor-
mációs Pont, de bemutatta a ponto-
kon dolgozó DJP munkatársakat is, 
illetve beszámolt a Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése cıḿű pályázatról.
Ezt követően bemutatásra került a Digitális Médiaműveltség Szülőknek Program, annak mind a 11 témaköre, 
melyből 6 témát érintettek részben vagy egészben a másfél órás előadás során. A program témái között kie-
melt helyet kapott az of�line szülő, online gyerek – avagy a digitális generációs szakadék(ok) kérdése, de szó 
volt a digitális identitások, digitális testkép témájáról, a médiahasználati szokásokról, a magánszféra és a 
nyilvánosság kapcsolatáról, a magánélet védelméről, az online adatvédelemről, valamint az információ hite-
lessége és megbıźhatósága, illetve az álhıŕek témaköréről.
A programon 12 szülő, nagyszülő és a téma iránt érdeklődő személy vett részt, akik nagy lelkesedéssel hall-
gatták végig az egyes témák bemutatóit, de aktıv́an részt is vettek a programban, kérdeztek, bekapcsolódtak 
a gyakorlatokba, de saját élményeiket, tapasztalataikat is szıv́esen megosztották a jelenlévőkkel. A program 
közben, illetve végén kis vendéglátással (sós és édes péksütemény, üdıt́ő, ásványvıź) kedveskedtek a meg-
jelenteknek. Az előadáson résztvevők visszajelzése pozitıv́ volt, sőt jelezték szándékukat, hogy a későbbiek-
ben is szıv́esen részt vesznek a témához kapcsolódó előadásokon.

Ingyenes angol és német 
nyelvi képzéseket indıt́ a 
Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum a Laksmi 
2002 Kft. nyelviskolával 
együttműködve a GINOP-
6.1.3 projekt keretében 
Bordányban. A 120 órás 
ingyenes nyelvtanfolyamra azok jelentkezhetnek angol és német 
nyelvből, akik legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkeznek és 
életkoruk 16-65 év közé esik. Jelentkezni személyesen a Faluház-
ban vagy telefonon a 62/588-516-os telefonszámon lehet. A tanfo-
lyamok helyszıńére nem kell utazni, azok elegendő számú jelentke-
ző esetén helyben, a tervek szerint a Faluházban lesznek lebonyo-
lıt́va. A kurzust tájékoztató és szintfelmérés előzi meg. Részletes 
információk a www.bordany.com oldalon elhelyezett tájékoztató-
ban olvashatók.

Szent halmok közt ballagok,
fényben fáradt angyalok
s virágok a csontok felett.

Szıv́emre vak csend tapad,
s csak sápadt árnya marad
s a hideg fény földre esett.

Reményt az éj falja fel,
s csillagokkal útra kel.
Az én időm már lejárt...

Fojtó fekete álom 
tüzében folyton ázom,
fölényes kacajjal leránt.

Majdan sıŕom horpaszán
a bús dallam tovaszáll,
egy fázós őszi alkonyon...

Bordány, 2019. június 13.

Zádori-Molnár A� goston
Szent	halmok	közt…
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Ingyenes	angol	és	német	nyelvi
képzések	helyben

Fotó: Lehel Máté



Választási	tájékoztató
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hıv́nám fel a Választópolgárok 
�igyelmét.

Választási	bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasz-
tásra kerültek. A helyi választási bizottság (hvb) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület 
legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (hvb és szszb) megbıźott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet beje-
lenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda értesıt́ő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesıt́őt a vá-
lasztópolgár értesıt́ési cıḿére, ennek hiányában lakcıḿére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi 
választási iroda értesıt́ő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzé-
kébe.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelent-
kezésre irányuló kérelme elbıŕálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyé-
nek érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosıt́ás nélküli elektronikus benyújtás 
esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, mıǵ a személyes vagy elektronikus azonosıt́ást követő elek-
tronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesıt́ett a fen-
ti időbeli korlátok �igyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármes-
terjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az 
átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi kép-
viselő jelöltre szavaz.

Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud el-
menni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a 
mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesıt́ ése) alapján nincs lehetőség mozgó-
urna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elek-
tronikus azonosıt́ás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, mıǵ személyesen vagy 
elektronikus azonosıt́ással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 
órát követően elektronikus azonosıt́ással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesıt́ésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be.

Jelölt-	és	listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az 
igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóıv́et.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állıt́ ásához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda veze-
tője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapıt́ja meg 2019. augusztus 8-án. A szüksé-
ges ajánlások számának megállapıt́ásakor a választópolgárok számát kell �igyelembe venni. Bordány Nagy-
községben az egyéni listás (képviselő) jelölt állıt́ áshoz szükséges ajánlások száma: 27, a polgármesterjelölt 
állıt́ áshoz szükséges ajánlások száma: 81.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-
én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 
óráig vonhatja vissza.
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A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állıt́ ani szándékozó jelölő szerve-
zet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóıv́et köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére 
rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illeté-
kes választási bizottság hivatalból eljárva bıŕságot szab ki. A bıŕság összege minden be nem nyújtott ajánlóıv́ 
után ezer forint.
Nem szabható ki bıŕság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-
jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóıv́ után.
A választási bizottság a bıŕság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt. 

Az	ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóıv́re rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosıt́óját, magyarországi lak-
cıḿét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóıv́et az ajánló választópolgár saját kezűleg aláıŕja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóıv́en az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláıŕását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:

 · az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesıt́ ése közben,

 · a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a 
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesıt́ ése közben,

 · tömegközlekedési eszközön,

 · állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

 · felsőoktatási és köznevelési intézményben,

 · egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ıǵérni tilos. Az ajánlást adó választó-
polgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ıǵéretét.
E� rvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárai-
nak legalább 1 %-a jelöltnek állıt́ ott. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-
a jelöltnek állıt́ ott.

A	választási	kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben, a 
szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhe-
lyiség megközelıt́ ését szolgáló bejáratától számıt́ott 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kıv́ül az e területen belül tartóz-
kodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevé-
kenység. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem le-
het közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 
2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készıt́ett közvélemény-kutatás 
eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, 
aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolıt́ani.

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Valamennyi szavazókör a Faluház (Park tér 1.) épületében kapott he-
lyet, mindhárom szavazókör akadálymentesıt́ett.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy láto-
gassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 
                
               Dr.	Fodor	Ákos
					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												Helyi	Választási	Iroda	vezetője
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Szűz	Máriára	két	jeles	ünneppel	emlékezünk	meg		
Augusztus	15-én	Nagyboldogasszony	ünnepe,	amikor	Szűz	Mária	mennybevételére	emlékezünk,	és	
közeleg	szeptember	8.,	Kisboldogasszony	napja.
Szeptember	8-án,	Kisboldogasszony	(népi	elnevezése:	Kisasszony)	napján	Egyházunk	Szűz	Mária	születésnap-
ját	(Nativitas	Beatae	Mariae	Virginis)	ünnepli.

Giotto:	A	Szűz	születése	(1305	körül)

A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária 
születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére temp-
lomot épıt́ettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-
án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószıńű-
leg I. Sergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisbol-
dogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap. A Stella puer-
pera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszteletére szokás volt szeptember 8. 
hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalok-
hoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt 
tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz 
Máriát. A népi meg�igyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indul-
nak útnak. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és 

Ünnepi	hangverseny	és	az	új	kenyér		megszentelése
Augusztus 20-án, községünk védőszentjének, Szent István királynak napján Dr. Pápai Lajos nyugalmazott 
győri megyés püspök celebrált szentmisét templomunkban, majd megáldotta az új kenyeret. Az ünnepi szent-

misét követően a zene nyelvén folytattuk az ünneplést a 
110 éve felépült templomunkban. Mindebben segıt́ségünk-
re volt a L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia két brácsása: Bálint Ilona és lánya, Marta Mastrul-
lo. Bár Rómában élnek, de nem feledkeznek meg családi 
gyökereikről, mellyel Bordányhoz kötődnek. Amikor haza-
jönnek, a szentmisék alkalmával mindig megörvendezte-
tik a hıv́eket szép hegedű- illetve brácsajátékukkal.
Az orgonakıśéreteket és az orgonaműveket Gábor Tamás 
és Gábor-Kneip Rita kántorházaspár játszotta, akik a bor-
dányi, a zsombói és a 
szatymazi egyház-
községekben végzik 
egyházzenei szolgá-

A	tanévnyitó	ünnepi	szentmise	(Veni	Sancte)	és	táskaszentelés	szeptember	15-én	a	vasárnap	reggeli	
szentmise	keretében	lesz.

gyümölcse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt az a 19–20. század fordulóján még élő Balaton-vidéki és gö-
cseji szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy 
ne üszkösödjék meg. /Magyar Kurıŕ/
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latukat. Egyházközségünk célul tűzte ki, hogy a Győrből ajándékba ka-
pott közel 1200 sıṕot felhasználja orgonánk bővıt́éséhez. U� nnepi hang-
versenyünkön a több mint 100 fős hallgatóság 109.230 Ft-tal járult hoz-
zá e cél megvalósulásához. Ezúton szeretnénk megköszönni a támoga-
tást, s kérjük a kedves olvasót is, hogy adományával segıt́se, a még hi-
ányzó 8,5 millió Ft összegyűjtését, hogy templomunkhoz illő, megbıź-
hatóan működő nemes hangú hangszerrel gazdagodhasson közössé-
günk. A be�izetéseket a szentmisék előtt vagy után a sekrestyében vagy 
pedig az 56900037-11081124 számlaszámon tehetik meg.
Reméljük, hogy kiváló akusztikájú templomunk egyre többször adhat 
majd teret a mostanihoz hasonló zenei rendezvényeknek, s egyszer 
majd az orgonaszentelő koncertnek is. 

Fotó: Pino Mastrullo

Fotó: Pino MastrulloGábor	Tamás	kántor,	hittanár



A  szegedi utazási iroda őszi ajánlataMID TRAVEL

További információ és jelentkezés:
Mihály Illés 06 30/371 9335, Mihály Péter 06 20 43 12 094 6727 
Szeged Délceg utca 11. info@midtravel.hu www.midtravel.hu 

Író-olvasó	találkozó	Grecsó	Krisztiánnal
2019. szeptember 5-én, csütörtökön 17 órától a bordányi Faluház 
vendége lesz Grecsó Krisztián József Attila-dıj́as ıŕó, újságıŕó és köl-
tő. Szegváron született, a vidéki élet mindennapjai, szokásai regé-
nyeinek egyik fő elemei. A Nők lapja cıḿű hetilapban is publikált. 
Regényeit településünk lakói is szıv́esen olvassák. Az est folyamán 
az ıŕó legújabb könyvét, a Verát mutatja be a bordányi közönségnek. 
A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú, U� j ta-
nulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át 
tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósul meg. A rendezvé-

nyen való részvétel ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvtári	felolvasó
2019. szeptember 11-én, szer-
dán 16 órai kezdettel a Falu-
ház Községi könyvtárában fel-
olvasóestet szervezünk. Kér-
jük, hozza magával kedvenc 
versét, művét vagy próza-
részletét, melyet felolvashat, 
vagy elmondhat. Várunk sze-
retettel minden irodalmat 
kedvelő kedves bordányit, 
akár felolvasóként, akár hall-
gatóként.

Felhívás	parlagfű	mentesítésre
Kérem a Tisztelt Lakosságot, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, használatukban lévő ingatlano-
kon a parlagfű irtását folyamatosan végezzék el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenn-
tartani.
A parlagfű elleni védekezés betartá-
sát bejelentés alapján vagy saját kez-
deményezésre helyszıńi ellenőrzés ke-
retében belterületen a jegyző, külte-
rületen a Járási Földhivatal végez. Az-
zal szemben, aki nem tesz eleget a par-
lagfű elleni védekezési kötelezettségé-
nek belterületen a jegyző, külterüle-
ten a Járási Hivatal közérdekű véde-
kezést rendel el, amelynek költségeit

Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:

szeptember	3.;	szeptember	17.
Zöldhulladék	elszállításának

időpontjai:
szeptember	10.;	szeptember	24.
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a földhasználó, illetve a termelő köteles megtérıt́eni. Ezzel egyidejűleg a Járási Hivatal Növény-és Talajvé-
delmi Osztálya növényvédelmi bıŕságot szab ki. A növényvédelmi bıŕság mértéke a terület nagyságától füg-
gően: 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Kérem az érintetteket, hogy a parlagfű irtásával tegyenek meg 
mindent egészséges környezetünkért!                                                                                   									Dr.	Fodor	Ákos	jegyző

Kirándulás időpontja  Kirándulás főbb megállói  Kirándulás részvételi díja  

Szeptember 28.  
(szombat)  

Ökotúra a Tisza -tavon, Horthy emlékek 
Kenderesen  (Tisza -tavi Ökocentrum, Horthy -
kastély, Horthy kripta és múzeum)  

7.500, -/fő, tartalmazza az 
útiköltséget az idegen -
vezető díjával.  

Október 10 -12. 
(csütörtöktől 
szombatig)  

Szaploncai vidám temető, vonatozás a 
Máramarosi havasokban  (Szatmárnémeti, 
Barcánfalva, Szaplonca, Máramarosi havasok)  

36.500, -/fő, tartalmazza 
az úti költséget, a 2 éjszakai 
szállás díját félpanzióval, az 
idegenvezető díj át. 

Október 23 -26. 
(szerdától szombatig)  

Őszi Őrség Orchidea farmmal és 
Csáktornyával  (Grábóc, Dombóvár, Göcsej, 
Csáktornya, Dobronak, Alsólendva, Őriszentpéter)  

45.500, -/fő, tartalmazza a 
3 éjszakai szállás díját 
félpanzióval, útiköltség et, 
idegenvezető díj át. 

November 8 -10. 
(péntektől vasárnapig)  

Dél-Erdély legszebb tájain  (Vajdahunyad, 
Máriar adna, Gyulafehérvár, Déva, Marosillye, 
Temesvár, Arad)  

26.900, -/fő, tartalmazza a 
2 éjszakai szállás díját 
félpanzióval, útiköltség et, 
idegenvezető díj át. 

 

KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!



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

Augusztus	havi	demográfiaKÉREM SEGÍTSENEK!

ELTŰNT CICA

Május elején elvesze� a cicánk az Építő 
utcából. Nőstény cica, fehér, félhosszú szőrű, 

fekete pö�yökkel.
Minden lehetséges helyen kerestük, 

kiplakátoltuk a faluban, eredménytelenül. 
Valami megijeszthe�e… messzebb szaladt el… 

ismeretlen helyre... vemhesen és így nem 
tudo� hazajönni.

Eltelt 3 hónap, aki befogadta ma már örömét 
leli a kölykeiben. Az anya cicát pedig mi várjuk 

haza oda, ahol az igazi o�hona van.
Aki befogadta vagy lá�a vagy bármilyen 

információt tud a hollétéről, kérem értesítsen.

Tel.: 06-20/330-4114

Születés

Dominik Balázs (Ilia Róbert és Bóbis Kata Gabriella)
Máté (Vikartovszky László Krisztián és Peták 
Mónika) 

Házasságkötés

Lippai Péter és Dunai Edit
Bogyó Péter és Varga Fruzsina Krisztina

Kása Szabolcs Imre és Kassai Szabina

„Igérd	meg	azt,	hogy	kezed	akkor
Kezemből	vissza	nem	veszed
S	szeretni	fogsz	majd	akkor	is	még,
Mikor	már	én	is	vén	leszek.	”

„Szeretettel	köszöntelek	
te	édes	kicsi	csöppség,
életedet	kísérje	áldás	és	egészség!
Szüleidnek	te	légy	a	fény,
életük	aranya;	mosolyod	legyen	napjaik	csillaga!”

Halálozás
„Nem	múlnak	ők	el,	kik	szívünkben	élnek,	
Hiába	szállnak	árnyak,	álmok,	évek.	
Ők	itt	maradnak	bennünk	csöndesen	még,	
Hiszen	hazánk	nekünk	a	végtelenség.”

Tóth István János (1950.); Pataki Ferenc (1955.)
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A Nemzeti Művelődési Intézet és a Mórahalmi Kapocs Népfőiskola által szervezett, augusztus 12-15. között 
lezajlott Népfőiskolai Vándorakadémiának Mórahalom adott otthont. A négynapos rendezvény keretében 

több, példaértékű kezdeményezéssel is megismerked-
hettek az ország minden tájáról, valamint Erdélyből, a 
Partiumból, Vajdaságból, Kárpátaljáról érkezett szak-
emberek. A délelőtti, szakmai előadásokat követően 
augusztus 13-án, kedden délután Bordányba látogat-
tak a résztvevők, ahol a helyi kulturális és i�júsági élet-
tel ismerkedhettek meg a program résztvevői.
A vendégeket elsőként Tanács Gábor Bordány Nagy-
község Polgármestere fogadta a Faluház előtt. Polgár-
mester úr röviden bemutatta településünk jellegzetes-
ségeit, beszélt a helyi intézményekről. Börcsök Roland 
intézményvezető bemutatta a Faluház és Könyvtár te-
vékenységét, a Bordányban működő civil szervezete-

ket és közösségeket, de a látogatók végigjárhatták az intézmény fontosabb közösségi tereit is. Külön kérés 
volt a Bordányi I�júsági Információs Pont bemutatása is, amelyet �iatalok által létrehozott és működtetett ci-
vil szervezetek üzemeltetnek. Valkár Anna i�júsági képviselő bemutatta az i�júsági önkormányzatot, annak 
szerepét például a �iatalok a településen tartásában. A polgármester beszélt még a szociális szövetkezet lét-
rehozásáról, jelenlegi helyzetéről, és a termékekről. A vendégek megkóstolhatták a Legjava 100%-os alma-
levet is.

Népfőiskolai	Vándorakadémia	Bordányban

A Biip sajnos munkaerőhiány miatt régóta zárva tartott, csak egy-egy rendezvényre, neves alkalomra nyitot-
ta meg kapuit a helyi �iatalok előtt. Természetesen ezen szerettünk volna változtatni és újra megtölteni a 
biip-et gyerekekkel és programokkal. 
Tavaly ősszel a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat tes-
tülete kidolgozta a folyamatot, amellyel újra megnyit-
hatjuk a közösségi teret és elkezdődött a munka. Ennek 
néhány mozzanatát már láthattátok Instagram és Face-
book-oldalunkon. December végén felfestettünk egy táb-
lát a biip egyik falára, melyre a gyerekek krétával rajzol-
hatnak. A munka nagy része azonban ezekben a hetek-
ben zajlik. A biip egyik fele átrendezésre kerül, előtte 
azonban laminált padlót fektettünk le a kopott, 15 éves 
szőnyeg helyére, illetve falfestésre is sor került. Ezek 
mellett új eszközöket és játékokat is fogunk vásárolni, 
valamint a meglévőket javıt́juk.
A laminált padló egy részét Bordány Nagyközség O� nkormányzatától kaptuk, ıǵy szerencsére nem kellett so-
kat vásárolnunk. Az alapanyagok szállıt́ ásában Lovai Misi bácsi állt rendelkezésünkre, a padló lerakásában 
Mészáros Norbert, Kusza tag segıt́ett aki szabadidejében burkolta le a biip-et. A falak festését az i�júsági ön-
kormányzat képviselői végezték. Köszönjük a segıt́séget!
E� rdemes lesz követni minket a közösségi oldalakon, ugyanis sok részletet tudhattok meg a biip átalakulásá-
ról és a pontos nyitás dátumát is ott fogjátok megtudni.

Megújult	a	Biip,	szeptembertől	rendes	nyitva
tartással	várja	a	�iatalokat

Az	Összefogás	Bordányért	képviselők	fogadóórája
Az O� sszefogás Bordányért képviselői Fodor Csaba, Dr. Juhász Anikó, Kálmán Lénárd, Kiss-Patik Péter, Szilá-
gyiné Tari Gyöngyi és Tanács Gábor szeptember 4-én, szerdán 17-19 óra között a Faluházban tartanak foga-
dóórát, ahol várják az O� nök véleményét, ötleteit. A képviselők beszámolnak az elmúlt öt év sikereiről, öröm-
mel osztják meg O� nökkel az elkövetkező időszak terveit, elképzeléseit is. E� szrevételeiket, javaslataikat ter-
mészetesen interneten is elküldhetik üzenetben a képviselők facebook közösségi oldalára vagy e-mail cıḿé-
re, ezen keresztül is szıv́esen válaszolnak a feltett kérdésekre.
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Moldáv	delegáció	látogatta	meg	településünket
Július legutolsó napján amerikai együttműködés és szakmai program keretében látogatott Bordányba egy 
négyfős moldáv delegáció, amelynek tagjai vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek voltak. A szakmai ta-
nulmányút célja, hogy a közösségi gazdaságfejlesztésről tanuljanak, helyi jó gyakorlatokat lássanak Magyar-
országon. 
A delegációt Bálint Erzsébet, a Perrysburg-i Great Lakes Consortium igazgatója vezette. Bordányt képvisele-
ve Tanács Gábor polgármester és Bálint Hanga Rea i�júsági képviselő fogadták a vendégeket a Faluház épü-
letében.
Szeged és az Egyesült A� llamok Ohio 
államában található Toledo több év-
tizede testvérvárosok. Toledo ha-
sonlóan Szegedhez megyeszékhely. 
A jó kapcsolatoknak köszönhetően 
Lucas megye és Csongrád megye is 
testvérmegyék lettek, ami sokféle 
együttműködésre ad lehetőséget a 
megyék és településeik között is. 
A közösségi gazdaságfejlesztéssel 
foglalkozó moldáv szakembereket 
nagyon érdekelte a Homokhátság 
Szıv́e Szociális Szövetkezet, és a szö-
vetkezet mögött meghúzódó gazda-
ságfejlesztési elképzelések.
Mivel azzal a céllal ajánlották nekik 
Bordányt, hogy itt a turizmusról, a 
vállalkozásfejlesztésről és a �iatalok 
bevonásáról tanulhatnak, külön ér-
dekesség volt számukra a Bordányi I�júsági Információs Pont, a Hermina tanya és a Bordány Hostel is, ame-
lyet �iatalok által létrehozott és működtetett civil szervezetek üzemeltetnek. Bálint Hanga Rea külön bemu-
tatta az i�júsági önkormányzatot, annak szerepét például a �iatalok településen tartásában. A �iatalok el-
vándorlása nem csak nálunk de Moldáviában is óriási probléma a településeken. A polgármester elsősorban 
a szociális szövetkezet létrehozásáról, jelenlegi helyzetéről, és a termékekről beszélt, bemutatta a település 
gazdasági programjával összhangban lévő fejlesztési elképzeléseket is, majd ezt követően megtekintették a 
falu közösségi szálláshelyét és a Hermina tanyát is.
Tanács Gábor polgármester bizakodó. Véleménye szerint az együttműködés minden bizonnyal folytatódik 
majd mind a moldáv, mind az amerikai szálon. A vendégek nagyon jól érezték itt magukat, és már az elutazás 
előtt a folytatásról, a szakmai együttműködések lehetőségeiről egyeztettek.

2019. augusztus 21-23. között egy mini falu-
védő táborra került sor a Faluházban. Hat 
gyermek vett részt mókás feladatokon és egy 
kicsit belekóstolhattak a környezettudatos-
ság fortélyaiba is. Első nap kartonpapıŕból el-
készıt́ettek egy öko-város makettet újrahasz-
nosıt́ható anyagokból ezzel is �igyelve a kör-

Mini	faluvédő	tábor nyezetre. Második nap miután megreggeliztek egy gyors tor-
nára kimentek a gyerekek a szabadba, ahol ügyességi felada-
tokat kellett teljesıt́ eniük. A �inom ebéd után a kajakóma eny-
hıt́ése képpen szabadon választott mesét néztek minden nap. 
Számos játék közül az utolsó napon a könyvtárat felfedezve ke-
resztrejtvényeket oldottak meg és délután a jó időnek köszön-
hetően szabadtéri társasra és vıźibomba csatára volt lehetősé-
gük a Faluház parkjába, ahol senki nem úszta meg szárazon.

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős
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Győzelem	a	címvédő	Algyő	ellen!
Megyei	I-es	csapatunk	hétvégén	Zsombón	szerepel		

Az elmúlt hétvégén a címvédő Algyőt fogadta a Foliaplast-Bordány SK 
Megyei I. osztályú együttese. Fodor Balázsékra nem várt könnyű fela-
dat, hiszen az idei évben is a dobogó legmagasabb fokát megcélzó ven-
dégek is győzelemre készültek. Csapatunk a meccs elejétől motiváltan 
és magabiztosan játszva végül öt góllal győzött a bajnok ellen. A győze-
lemnek örülni kell, de a siker természetesen akkor ér majd igazán vala-
mit, ha szombaton 17 órakor idegenben Zsombón is sikerül majd be-
gyűjteni a három pontot. Hajrá srácok!!!

Meccsnaptár	
2019.	szeptember
Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2019. szept. 8. (vasárnap), 16.30
Foliaplast-Bordány	-	Makó

2019. szept. 14. (szombat), 16.30
Székkutas	-	Foliaplast-Bordány
2019. szept. 22. (vasárnap), 16.00

Foliaplast-Bordány	-	HFC
2019. szept. 28. (szombat), 16.00
Röszke	-	Foliaplast-Bordány

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2019. szept. 1. (vasárnap), 17.00
Foliapl.-Bordány	II	-	Dóc	KE

2019. szept. 8. (vasárnap), 14.30
Szentes	II	-	Foliaplast-Bordány	II
2019. szept. 15. (vasárnap), 16.30
Foliap.-Bordány	II	-	Nagymágocs
2019. szept. 21. (szombat), 16.00
Újszentiván	-	Foliap.-Bordány	II
2019. szept. 29. (vasárnap), 16.00
Foliap.-Bordány	II	-	Csanádpalota

Megyei	U19	-	A	csoport
2019. szept 7. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	FK	Szeged

2019. szept 11. (szerda), 17.00
Foliaplast-Bordány	-	Tiszasziget
2019. szept. 14. (szombat), 16.30

Foliaplast-Bordány-	UTC
2019. szept. 21. (szombat), 13.00
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány
2019. szept. 28. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány-	Dorozsma

Megyei		U17	-	A	csoport
2019. szept. 8. (vasárnap), 10.00
Dorozsma	-	Foliaplast-Bordány
2019. szept 15. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	FK	Szeged
2019. szept. 21. (szombat), 10.00
SZEAC	-	Foliaplast-Bordány

2019. szept. 29. (vasárnap), 10.00
Balástya	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U14	-	I.	osztály
2019.  szept. 20. (péntek), 16.00
Foliaplast-Bordány	-	MUFC	„A”
2019.  szept. 27. (péntek), 16.00
SZEOL	SC	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	felnőtt
2019.  szept. 8. (vasárnap), 10.00
Foliapl.-Bordány	-	St.	Mihály	FC

2019.  szept. 15. (vasárnap), 10.00
Balástya	-	Foliaplast-Bordány

2019.  szept. 21. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Üllés

2019.  szept. 28. (szombat), 13.00
Csanytelek	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	U19
2019.  szept. 7. (szombat), 10.00

HFC	-	Foliaplast-Bordány
2019.  szept. 15. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma
2019.  szept. 21. (szombat), 10.00
Nagymágocs	-	Foliaplast-Bordány

Remek játékkal verte Dr. Tóth János együttese az Algyőt, szombaton Zsombón lesz szomszédvári rangadó 

Szép	nyári	sikerek	a	Balatonról
Ismét	Zánkán	táborozhattak	utánpótlás	focistáink
Augusztus elején, immáron négy utánpótlás korosztály táborozott a 
Balaton partján, ahol a BSK együttesei részt vettek a XIX. Zánka Kupán 
is. Két tornagyőzelmet értek el ifjú focistáink, a fiúknál 2006-os korosz-
tályunk, míg a lányoknál U19-es együttesünk végzett veretlenül az élen. 
2007-es, valamint 2010-11-es korosztály is szépen szerepelt, több ke-
mény és szoros mérkőzést is tudott játszani. Remekül szolgálta a prog-
ram a gárdák felkészülését, gratulálunk minden résztvevőnek, felkészí-
tő edzőnek az elért eredményhez. Hajrá Bordány!!!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

