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Helyi önkormányzati választások 2019

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK
Tudjon meg többet azokról, akik
indulnak a helyi választásokon!
Kettő polgármester és nyolc képviselő
jelölt közül döntheti el, hogy kik mellett
teszi le voksát!

Részletek a 7-9. oldalon!

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Fotó: Papp Gréta

Legjava Helyi Ízek Fesztiválja

Itt még a kecske is megnyalta a szája szélét
Idén is megrendezésre került Bordányban a nagysikerű Kecskeverseny és Legjava
Helyi Ízek Fesztiválja. A versengés délelőtt 9 órakor vette kezdetét, melyen összegyűlt
a község apraja-nagyja. Több mint 25 csapat főzött jó hangulatban a fesztiválon. Ezen
a napon Osztályharcot is hirdettek a szervezők. Az Ádám Jenő Általános Iskola
növendékei és szüleik csaptak össze a nap folyamán.
Részletek a 15. oldalon!
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„Az élet döntés: élhetünk fekete-fehérben vagy élhetünk színesben. Én a szivárvány több millió árnyalatát választom!” – Karen Marie Moning

Országos Könyvtári Napok
szeptember 30-tól október 5-ig

Bővebben a 3. oldalon!
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Bordány, ahol jó élni - fejlődik a falu, új építési
telkek kialakítására is szükség lesz
Az, hogy szinte nincs eladó há z a telepü lé sen azt bizonyıt́ja, hogy szeretnek itt é lni az emberek, illetve az utó bbi idő ben egyre tö bben vá lasztaná k Bordá nyt lakó helyü l.
Az ö nkormá nyzatnak kis rá hatá sa van a há zeladá sokra. Volt pró bá lkozá s egy adatbá zis mű kö dteté sé re,
amely segıt́i az eladó é s vevő k talá lkozá sá t, de olyan pillanatok alatt elkelnek a meghirdetett ingatlanok, hogy
ezt az adatbá zist lehetetlen napraké szen tartani, ıǵy egyenlő re szü netel ez a tevé kenysé g.
A megvaló sult szennyvıźcsatorna há ló zat kié pıt́é sé nek biztosan szerepe
volt az ingatlanok drá gulá sá ban, hiszen a fejleszté snek kö szö nhető en a
belterü leti há zak ö sszkö zmű vessé
vá ltak, ez is mindenké ppen jelentő sen nö velte az é rté kü ket. A kü lö nbö ző kormá nyzati programok, amelyek
tá mogatjá k a iatalok há zhoz, laká shoz jutá sá t, tová bb hatottak az ingatlaná rakra.
Az ö nkormá nyzat a telepü lé sre kö ltö ző ket kisebb tá mogatá sokkal, kamatmentes kö lcsö nnel tudja segıt́eni, de ennek mé rté ke nem jelentő s. Sokkal nagyobb tá mogató erő vel bıŕ, hogy a telkeinket bekerü lé si á ron é rté kesıt́jü k, ıǵy egy porta pé ldá ul a szegedi teleká rak tö redé ké ért vá sá rolható meg. Az elmú lt idő szakban a megmaradt ö t ö nkormá nyzati telekre is
nagy az é rdeklő dé s, vá rható an é v vé gé re el is fogynak az eladó ö nkormá nyzati telkek telepü lé sü nkö n. Ez nem
azt jelenti, hogy nincs ü res é pıt́é si telek, csak má r mind magá ntulajdonban van Bordá nyban. A Kossuth utcá ban nyolc, de a telepü lé s egé szé n ö sszesen mé g tö bb, mint ö tven ü res telek vá rja, hogy há z é pü ljö n rá . Telepü lé ské pi megfontolá sbó l az lenne a legkedvező bb, ha ezek a telkek miné l elő bb beé pü lné nek. Ezt kö vető en é rdemes ú jabb, aká r nagyobb lé pté kű telkesıt́é sbe fogni.
A ké pviselő -testü let az idé n elfogadott rendezé si tervben tová bbi terü leteket jelö lt ki, ahol a jö vő é v folyamá n
megkezdő dhet majd a telekosztá s. Ehhez azonban fö ldterü letek megvá sá rlá sá ra lesz szü ksé g. A tervek szerint a telepü lé s dé l-keleti ré szé n alakulhat ki egy ú jabb telepü lé sré sz, illetve ha szü ksé ges, akkor a keleti ré szen egy kisebb, nyolc-tıź telkes ré sz kimé ré se való sul meg.

Sikeres pályázat eredménye a 220 köbméter tűzifa
a rászorulóknak
szú , 5–35 cm á tmé rő jű tű zifá nak a legkö zelebbi erdő gazdá l-

Az Onkormá nyzat sikeresen pá lyá zott a Belü gyminiszté riumhoz szociá lis tü zelő anyag
vá sá rlá sá hoz kiegé szıt́ő tá mogatá sra. A dö nté s é rtelmé ben ö sszesen 220 kö bmé ter tű zifa megvá sá rlá sá ra lesz lehető sé g. A tá mogatá st a nyertes ö nkormá nyzat +/- 5% elfogadott tű ré shatá rú , á tlagosan 100 cm hosz2 | Bordányi Napló

kodó któ l tö rté nő megvá sá rlá sá ra fordı́thatja. Bordá nyba
Asotthalomró l é rkezik majd a tű zifa. Az igé nylé seket a rá szoruló k má r most benyú jthatjá k a Polgá rmesteri Hivatalhoz. Az ehhez szü ksé ges ű rlapot á tvehetik az ü gyfé lszolgá lati pultná l, vagy letö lthetik a telepü lé s honlapjá ró l is.
Magyarorszá g Kormá nya ö tmilliá rd forintot biztosıt́ott idé n
a szociá lis cé lú tü zelő anyag-programra. A telepü lé si ö nkormá nyzatok szociá lis cé lú tü zelő anyag-vá sá rlá sá hoz kapcsoló dó kiegé szıt́ő tá mogatá sra az ö tezer lé lekszá m alatti ö nkormá nyzatok pá lyá zhattak. A vissza nem té rıt́endő kö ltsé gveté si tá mogatá s tű zifa, illetve barnakő szé n megvá sá rlá sá hoz volt igé nyelhető . A nyertes ö nkormá nyzatoknak a tá mogatá sbó l vá sá rolt tü zelő anyagot legké ső bb 2020. februá r
17-ig szé t kell osztaniuk a rá szoruló k kö zö tt, de a korá bbi
é vek gyakorlatá nak megfelelő en Bordá nyban má r a té l beá llta elő tt szeretné k minden csalá dnak eljuttatni a tü zelő anyagot.

Digitális szakadék csökkentése képzések indulnak
A Faluhá z é s Kö nyvtá r tö bb digitá lis eszkö zhaszná latot fejlesztőFotó:
tanfolyam
́ á sá t tervezi 2019-ben is.
Maróti Dávidmegvaló sıt
A 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se” program keretein belü l tablet tanfolyamot hirdetü nk kü lső s ké pző
cé g kö zremű kö dé sé vel. A normá l tanfolyamok ké t hé tig, azaz
2*5 napig, a gyorsıt́ott, hé tvé gi tanfolyamok ké t egymá st kö vető hé tvé gé n 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65
é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak kö zé piskolá val, felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s
forrá sbó l nem vesznek ré szt informatikai ké pzé sben. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az okoseszkö z (tablet) haszná latá t, a ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt kapnak, illetve a ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel sajá t
haszná latra megkapjá k. A kö vetkező ké pzé s 2*3 napos hé tvé gi tanfolyam lesz, amely 2019. októ ber 18-20-ig,
valamint 25-27-ig kerü l megtartá sra.
Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt ké rjü k keresse bizalommal Farkas-Szé p Viktó ria GINOP 6.1.2 mentort
szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es szá mon.

Idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz
Idé n is megrendezé sre kerü l az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok programsorozat Bordá nyban 2019. szeptember
30. – októ ber 5. kö zö tt. A vá ltozatos programokon minden korosztá ly talá lhat szá má ra megfelelő programot.
Hé tfő n é s kedden az á ltalá nos iskola 8.
osztá lyosai vehetnek ré szt egy kö nyvtá ri foglalkozá son, ahol egy é rdekes bemutató sorá n megtudhatjá k, hogy mi az ö koló giai lá bnyom é s hogyan csö kkenthetik azt. Szerdá n az á ltalá nos iskola 4. osztá lyai vesznek ré szt egy-egy ó rá n, ahol a
kö rnyezetvé delemmel ismerkedhetnek.
Csü tö rtö kö n 10 ó rakor a Baba-Mama
Klubba lá togat Zsemberyné Mucs Katalin hordozá si taná csadó é s dú la, aki a
mosható pelenká kró l é s a hordozá sró l
tart elő adá st. Pé nteken az ó voda nagycsoportjá hoz lá togat Erdé lyi Noé mi a terá piá s kutyá ival. Itt a gyerekek megismerkedhetnek a kutyusokkal é s bemutató t is lá thatnak. Októ ber 5-é n, szombaton 14 ó rá tó l 17 ó rá ig Kö nyves Szombatot rendezü nk a kö nyvtá rban ké zmű ves foglalkozá sokkal (papıŕvirá g é s kö nyvjelző ké szıt́é s), kö nyvvá sá rral é s mesevetıt́é ssel. Októ ber 14-é n, hé tfő n a Ló ca együ ttes tart zené s elő adá st az á ltalá nos iskola 1. é s 2 osztá lyos kisdiá kjainak „Beü ltettem kis kertemet” cım
́ mel. A rendezvé ny ideje alatt ingyenesen lehet beiratkozni a kö nyvtá rba. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk!

Konyhai praktikákat oszt meg Kurucsai Judit, a
Legjava Főzőklub háziasszonya
A 2019 á prilisá ban indult Fő ző klub tagjai a nyá r folyamá n is talá lkoztak, hogy ú jabb ismeretekkel, ıźekkel, é lmé nyekkel gazdagodjanak. A
klub há ziasszonya, Kurucsai Judit alkalomró l alkalomra remek menü sort á llıt́ ö ssze, hogy miné l tö bbet megtudhassanak a ré sztvevő k az
adott té má val kapcsolatban. Jú niusban sü lt hú sok elké szıt́é sé vel, jú liusban grillezé ssel, mıǵ augusztusban halé telek elké szıt́é sé vel ismerkedhettek meg a ré sztvevő k. Októ ber első hé tvé gé jé n fő zelé kekkel é s
rakott é telekkel ké szü lnek a szervező k. Jelentkezé s: +36 62/588-516.

Fotó: Makra Réka
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Megkezdődött a 2019/20-as nevelési év Apraja-falván
2019. szeptember 2-á n megnyitotta kapuit a bordá nyi ó voda é s bö lcső de. A nyitá st megelő ző ké t hé tben takarıt́ottunk, illetve a telephelyi ó vodá t á tkö ltö ztettü k az ú j szá rnyba, amit a ké t nagycsoportunk a Katica é s
Napsugá r csoport foglalt el. Az ú j csoportok csakú gy, mint a ré giek eszté tikusan berendezve vá rtá k a gyerekeket. Csoportlé tszá maink nagyon optimá lisak az idei é vben is, annak ellené re,
hogy most ö t ó vodai csoportot tudtunk
indıt́ani. A nagyok 19-21 fő vel, a kö zé pső sö k 23 fő vel, a kicsik 26 fő vel, az induló
mini 19 gyermekkel kezdte meg a tané vet.
Az ü res csoportszobá t tornaszobá vá alakıt́ottuk á t ideiglenesen, ıǵy tornafoglalkozá saink a szabadban a sportpá lyá nkon,
illetve bent is meg tudnak való sulni.
A kibő vıt́ett, ú jjá é pıt́ett, korszerű technoló giá val felszerelt konyhá nk is megkezdte vé gre a mű kö dé sé t. Ké t szaká cs é s egy
konyhai dolgozó lá tja el az ottani feladatokat. A felszabadult tá laló konyhá nk helyé n egy fejlesztő szoba kerü lt kialakıt́á sra, ıǵy ké nyelmesebben tudnak dolgoz-ni
a gyerekekkel a mó rahalmi szakszolgá lat munkatá rsai (fejlesztő pedagó gus, logopé dus, pszicholó gus). Tová bbra is lehető sé g van a só szoba folyamatos haszná latá ra. A gyermekekkel- vagy a csalá dokban felmerü lő
problé má k megoldá sá ban, most is segıt́sé gü nkre van a szociá lis segıt́ő , aki a pedagó gusok mellett a szü lő ket
is tá mogatja szakmai taná csaival.
Bö lcső dé nkben tová bbra is 14 gyermeket tudunk fogadni, akik betö ltö tté k a 2. é leté vü ket. Az ó vodai mini csoportba kerü lnek á t tané v kö zben a picik, ıǵy tudjuk a bö lcső dei fé rő helyeket maximá lisan kihaszná lni. A
bö lcső dé nkben há rom kisgyermeknevelő é s egy bö lcső dei dajka lá tja a szakmai feladatokat.
Az ó vodai é let a munkaterv szerint elindult, ké szü lü nk a szü retre, majd a tö kfesztivá lra. A kollé gá k egy kihelyezett szakmai munká t elő segıt́ő tová bbké pzé ssel kezdté k a tané vet, melyen Bordá nybó l 7 fő , Ullé srő l 5 fő
ó vodapedagó gus vett ré szt. A 2019. szeptember 9-é n tartott ké pzé s a gyermekek Fejlő dé s Vizsgá ló Rendszeré rő l (DIFER-rő l) szó lt, amit a pedagó gusok az ó vodá skorú gyermekek mé ré se, é rté kelé se kapcsá n tudnak

Tó th Gusztá v

Anyám vigasza
Anyá m, te kö nnyeimet
tű ző napké nt szá rıt́od,
Szavad mosolyra buzdıt́ja
szomorú ajkamat,
hogyan nyú jts vigaszt,
csakis te tudod!

majd hasznosıt́ani. A ké pzé s kö vetkező idő pontja: szeptember 23.
Megkezdő dtek a dé lutá ni tevé kenysé gek is. Kedden 15.45-16.30ig foci a nagycsoportosoknak, csü tö rtö kö n a kis- é s kö zé pső csoportosoknak. Az edzé seket Puská s Dó ra tartja.
Szeptember 16-tó l, hé tfő nké nt indul a Jó ga Mó ka Gyuris Lillá val,
Fotó: delmagyar.hu
16 ó rá tó l a kicsiknek, 17 ó rá tó l a felnő tteknek.
Októ bertő l indul Magyar Anikó ó vó né ni Mocorgó torná ja é s Mé szá rosné Gyuris Zsuzsi ó vó né ni Né pi já té k é s tá nc foglalkozá sa valamint, Sü veges Tamá s bá csi „okosıt́ó torná ja” is folytató dik szerda é s pé nteki napokon 16.15 ó rá tó l.
Mindenkinek tartalmas é s szé p tané vet! Lázárné Borbola Márta
4| Bordányi Napló

Am most ne vigasztalj!
hangod ne csendü ljö n kacajra,
mint nadrá gszakadá skor,
most ne mondd, hogy
szıv́em ö sszefoltozod!
Sirasd most te is Ot, Anyá m
Sıŕj velem Oé rte, sıŕj a bá natá n,
Sıŕj, mert kö nnyeid talá n
vigasz lesz nekem, Anyá m!
Pó salaka, 1974. má jus 15.

Tankonyha átadásával vette kezdetét az új tanítási év

Szeptember 2-á n hé tfő n reggel nyolc ó rakor hivatalosan is megkezdő dö tt az ú j tané v az Adá m Jenő Altalá nos
Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskolá ban. A Szegedi Tankerü lethez tartozó kö zoktatá si inté zmé nyben 251 diá k kezdte meg tanulmá nyait, ö sszesen 12 osztá lyban tanulnak majd a bordá nyi nebuló k. A diá kok mű sora utá n Ocskó Zoltá n tané vnyitó beszé de kö vetkezett. Ezutá n a felső bb é ves diá kok egy-egy iskolakezdé si csomaggal lepté k meg az első osztá lyos tanuló kat, akik pedig egy rö vid mű sorral mondtá k el,
hogy egy kicsit izgulnak az ú j kö rnyezetü kben. A tané vnyitó t
kö vető en mind az é rdeklő dő k, mind az iskola nö vendé kei ü nnepé lyes keretek kö zö tt megtekinthetté k a Bordá ny I jú sá gá é rt
Alapıt́vá ny pá lyá zatá ban nyert ú j tankonyhá t, amelynek kö szö nhető en az edé nyzet, bú torzat mellett korszerű konyhai eszkö zö k is beszerzé sre kerü ltek.

Művészeti alkotó tábort szervezett az általános iskola
„A művészet az élet csodálatos dísze. Nem lehet
más, mert minden művészet lényege: a díszítés.
Zene és költészet a nyelv dísze, a járásé a tánc. A
festészet és a szobrászat viszont a gondolatok
dísze – üres falakra vetítve.” (Henry Clemens Van
de Velde - belga festő, építész)
Hagyomá nyteremtő cé llal, immá r má sodik alkalommal rendezte meg a bordá nyi Adá m Jenő
Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola
2019. augusztus 26-30. kö zö tt Komplex Mű vé szeti Alkotó Tá borá t az iskola falain belü l.
Az alkotá s zenei é s ké pző mű vé szeti tanszakokon folyt, ezen belü l is zongora, furulya, gitá r,
né pi é nek, valamint gra ika é s festé szet illetve a
szobrá szat é s kerá mia berkein belü l. A tá bor taná rai Bodolá né Szabó Emıĺia – zongora, Hampel Zsuzsa – furulya, Sö vé ny Olivé r – gitá r, Kiss
Csillag Anna – né pi é nek, Zsoldos Gabriella –
ritmushangszerek, gyakorlá s, Sá ndor Mó nika –
gra ika é s festé szet é s Kiss Já nos – szobrá szat
é s kerá mia voltak.
A gyerekek nagy lelkesedé ssel vetetté k bele magukat a munká ba é s a hé t folyamá n megtanultá k, hogy a kitartó munka meghozza gyü mö lcsé t. A gra ika é s festé szet tanszakon kü lö nbö ző techniká kat pró bá lhattak ki, mint pé ldá ul
pasztellkré ta, akril, tempera, a szobrá szat é s kerá mia tanszakon pedig az agyaggal való mintá zá s é s a ké sz munká k festé sé nek rejtelmeiben
mé lyü lhettek el a tanuló k.
A zenei tanszakok inká bb a kö nnyedebb stıĺusok felé fordultak, mese é s ilmzené ket, mai popslá gereket tanultak a hé t sorá n. Termé szetesen
ez aló l kivé tel a né pi é nek tanszak, ahol hagyomá nyő rző né pdalcsokorral foglalkoztak a gyerekek.
A tá borban ré szt vettek tö bb tanszakos tanuló k
is, pé ldá ul ké t hangszeren já tszó , vagy zenei é s
ké pző mű vé szeti tanszakon is tanuló diá kok. Szá -

mukra - é s igazá bó l mindenki szá má ra - nyitott volt a tá rsmű vé szetek ajtaja, bá rki belekukkanthatott egy má sik mű vé szeti á g munká já ba é s ki is pró bá lhatta magá t benne. Kamarazenei partnersé g is szü letett a tá bor sorá n a zongoristá k
é s a furulyá sok kö zö tt, amit nagyon é lveztek a gyerekek, é s
amit szeretné nk a tané v sorá n tová bb folytatni.
Pé nteken, a tá bor utolsó napjá n kiá llıt́á sra kerü ltek a gyerekek szebbné l szebb festmé nyei é s kerá miá i a Faluhá z elő teré ben é s dé lutá n egy jó hangulatú , zené sz viccekkel tű zdelt, vidá m koncerttel zá rult a hé t. Az utolsó szá m egy kö zö s kamarazenei produkció volt, amire egé sz hé ten komoly
felké szü lé s zajlott. A hangszeres gyerekek együ tt zené lhettek taná raikkal é s lehető sé gü k volt megtapasztalni, hogy milyen is egy nagy együ ttesben já tszani, amiben talá n mé g sosem volt ré szü k. Fantasztikus é lmé ny volt mindez a gyerekeknek, taná raiknak é s a kö zö nsé gnek egyará nt, fergeteges
siker é s szű nni nem akaró taps lett a jutalma.
Nagy-nagy kö szö net a szü lő knek minden tá mogatá suké rt,
az iskolá nak é s a Faluhá znak a szervezé sé rt é s a helyszın
́ ek
biztosıt́á sá é rt, a Vadgesztenye Etteremnek az ebé deké rt, valamint Fodor Antalnak é s Frank Istvá nnak csalá djaikkal
együ tt a gyü mö lcsö ké rt!
Mindannyian remé ljü k, hogy jö vő re is megrendezé sre kerü lhet a tá bor é s hatá sá ra egyre tö bb iatal fordul majd a
mű vé szetek felé !
Hampel Zsuzsa
Szeretettel meghıv́juk Onö ket az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola ü nnepi mű sorá ra, amelyet iskolá nk né vadó já nak tiszteleté re rendezü nk.
Fellé pnek az á ltalá nos iskola é s a mű vé szeti iskola nö vendé kei. Helyszın
́ e az iskola elő tti dombormű .
Idő pont: 2019. szeptember 27. (pé ntek) 10 ó ra.
Az ü nnepsé g utá n a hagyomá nyos sportnapi 2019 mé teres futá s kö vetkezik az Ullé s felé vezető keré kpá rú ton.
Tová bbi programjainkró l az iskola honlapjá n megjelentetett Munkatervbő l tá jé kozó dhatnak:
http://iskolabordany.hu/wp-content/uploads/2018/09
/munkaterv.pdf
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Idén nyáron is sok gyereket vonzott az Úszótábor
Az elő ző é vekhez hasonló an az idei nyá ri szü netben is 2 alkalommal szervezett ú szó tá bort a Bordá ny Sportkö r. Az ú szá s alapjait elsajá tıt́ani akaró é s strandolni vá gyó gyerekek minden reggel felnő ttek kıśé reté vel
indultak Mó rahalomra a Szent Erzsé bet Gyó gyfü rdő be. A
gyerekek kis csoportokban ú szá soktatá son vettek ré szt, Kiss
Csaba taná r ú r vezeté sé vel. Addig a tö bbiek a medencé k é s
csú szdá k nyú jtotta lehető sé gek kö zü l vá laszthattak a csoportvezető k felü gyelete mellett. Nagy ö rö mü nkre sokan sajá tıt́ottá k el a mellú szá s forté lyait. Akik má r nem elő szö r
vettek ré szt a tá borban, a nagy - 2 mé ter mé ly - medencé ben
is kipró bá lhattá k tudá sukat.
Az ú szá s, amellett, hogy megmozgatja a test ö sszes izmá t,
fejleszti az á lló ké pessé get é s a mozgé konysá got is. Hajlé konnyá é s rugalmassá teszi a testet, nö veli a tü dő kapacitá st, hozzá já rul a szıv́ egé szsé ges mű kö dé sé hez. Jó té kony
hatá ssal van a vá ll, a csıp
́ ő é s té rd izmaira é s a gerincre is. Az
ú szá s nyugtat, elű zi a feszü ltsé get, idegessé get.
Mi szü lő k pedig nyugodtabbak lehetü nk, mert egy veszé lyforrá st kiiktattunk gyermekeink é leté bő l azzal,
hogy megtanıt́ottuk ő ket ú szni.
Kö szö njü k Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester ú rnak, Bö rcsö k Roland Faluhá z vezető nek é s a Faluhá z dolgozó inak a szervezé sben nyú jtott segıt́sé gü ket!

A diófa az ember legnagyobb barátja

A dió fa a legtö bb kertben megtalá lható , hiszen nem csak a dió maga nagyon é rté kes tá plá lé k, de maga a fa is
nagyon terebé lyesre tud nő ni, é s az egyik legjobb á rnyé kot adja a forró nyá ri napokon.
Mindenki ismeri a mondá st, hogy a dió fá t az ember nem magá nak, hanem az unoká já nak ü lteti. Há t ne ké slekedjü nk, legyen minden bordá nyi kertben egy dió fa (is)!
Valaha, amikor az embert mé g nem szakıt́otta ki a teremté s rendjé bő l a sajá t maga á ltal teremtett mű vilá g, a dió t mé g isteni, szent faké nt tisztelté k. Bö lcső t
é s koporsó t ké szıt́ettek belő le. De nem csak asztalos
munká val, hanem é letet termő szertartá ssal is! Ha
gyermek szü letett, dió t ü ltettek a tiszteleté re. Ha
meghalt egy szeretetre mé ltó ember, dió t ü ltettek a
sıŕjá ra. A dió hé jbó l a gyermekek já té kbö lcső t is ké szıt́ettek. A dió hé jba kanó cot té ve é s mé hviaszt ö ntve
dió mé csest kapunk, amit meggyú jtottak a megemlé kezé s napjá n a sıŕokon, ablakokban, ligetekben, berkekben, forrá sokná l, sziklá kná l. A zö ld dió levé lbő l
gyó gyfő zetet ké szı́tettek, vagy é ppen bolhaű zé sre
haszná ltá k. A frissen lehullott sá rga dió lomb gyö nyö rkö dtette a szemet, hempereghettek benne a gyerekek, é s megbú jhattak alatta az é let kereké t forgató szorgos kis é lő lé nyek. Es mé g nem is szó ltuk a dió bé lrő l,
ami a mogyoró val együ tt megkoroná zott minden eledelt, amihez fogyasztottá k. Egy egé sz kö nyv is kevé s
lenne felidé zni, há ny szá lon kapcsoló dott az emberek é lete ehhez a tiszteletremé ltó fá hoz.
Adjuk há t vissza a dió minden ré szé nek, mé g a lehullott lombjá nak is azt a tiszteletet, ami valaha megillette!
Ne higgyü k el, hogy a talaj vé delmező je, a fö ldet betakaró avar á rthat a fö ldnek! Ne higgyü k el, hogy a magró l
kelt dió é rté ktelenebb, mint az oltvá ny! Ké ső bb fordul ugyan termő re, de tová bb is é l, é s a szemet is jobban
gyö nyö rkö dteti. Helyezzü k vissza a dió t evilá gi é letü nk mindké t kapujá ba ő rnek, a ké t kapu kö zö tt pedig
oltalmazó nknak, hisz a legnagyobb melegben is vé di a talajt a kiszá radá stó l, az embert pedig a nap hevé tő l!
Amikor esszü k a dió belet, adjon há lá t ki-ki hite szerint azé rt az eledelé rt, ami a jelenlegi nagy té kozlá s, termé szetpusztıt́á s utá ni ın
́ sé ges idő kben mé g sokakat menthet meg az é hhalá ltó l!
Igy ü ltesd a dió t: amennyiben a vé gleges helyé re szeretné d ü ltetni, akkor terü letet rendes gö dö rnagysá gban
fö lá ssuk, megforgatjuk, é s trá gyá zzuk. Erdemes egy helyre 2-3 db dió t vetni. A magokat 8-10 cm mé lyen kell
vetni varrati oldalá ra fektetve. Az ıǵy nevelt dió fa é leterő s nagy fá vá nő é s kö rü lbelü l a tizedik é vtő l terem.
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KEDVES BORDÁNYIAK!
Bitó Má tyá s vagyok, 23 é ves. Szü leté sem ó ta a bordá nyi tanyavilá gban
é lek. Bordá nyba já rtam á ltalá nos iskolá ba é s a helyi focicsapat oszlopos
tagja vagyok gyerekkorom ó ta. Jelenleg Domaszé ken dolgozom hivatá sos
vadá szké nt. Elő tte a mező gazdasá gtó l kezdve a kereskedelmen á t az é pıt́ő iparig szá mos terü leten pallé rozó dtam. Ennek kö szö nhető en iatal korom
ellené re rengeteg tapasztalatot szereztem a mindennapi é lettel kapcsolatban. Nap mint nap sok emberrel talá lkozom. Meghallgatom a problé má ikat, segıt́ek nekik. Talpraesett vagyok. A felmerü lő helyzetekben nem a
problé má t lá tom, hanem a megoldá st keresem. Legyen szó az é let bá rmelyik terü leté rő l, ú gy gondolom, hogy fejlő dni aktıv́ é s kritikus gondolkodá smó ddal, jó humoré rzé kkel, egymá s meghallgatá sá val é s ö sszefogá ssal lehet.
A mai vilá gban nagyon fontos a kö rnyezettudatossá g. Ezé rt szeretné m a
falu lakó it segıt́eni a mé g haté konyabb hulladé kkezelé sben. A kü lterü leten
é lő k sajnos magukra vannak utalva. Tanyá n lakó emberké nt a falu fejlő dé se mellett, a tanyavilá g fö lzá rkó ztatá sá t szıv́ü gyemnek tartom.
Az erdé szeti vé gzettsé gemet kamatoztatva Bordá ny egé sz terü leté n szeretné m megnö velni a fá s terü letek ará nyá t. A telepü lé s kö zö s komposztá ló já ban lé trejö tt humusszal
lá tná m el a falu csemetekertjé t.
Sok olyan ü gyes kezű ember é l Bordá nyban, akik szolgá ltatá saikkal tudná k a telepü lé st segıt́eni. A helyi
vá llalkozá sokkal szorosabb kapcsolatot kell á polni. Ami megoldható helyben, azt ott is kell kezelni,
vé dve ezzel a kö rnyezetü nket é s a helyi gazdá lkodó kat, vá llalkozó kat.

Kedves Bordányiak, Tisztelt Választók!
Ezú ton is szeretné m megkö szö nni bizalmukat, tá mogatá sukat amelynek kö szö nhető en immá r kilencedik é ve vagyok Bordá ny nagykö zsé g polgá rmestere. Feladatomat nem egy cım
́ nek, hanem egy szolgá latnak tekintem, becsü lettel helyt
á llva vé gzem munká mat nap, mint nap.
Hiszem, hogy Onö k is bü szké k a kö zö sen elé rt eredmé nyekre, az elmú lt é vekben
vé gigvitt fejleszté sekre. Együ ttmű kö dő tá mogatá sukkal folytatni szeretné m a
megkezdett munká t, bıźva abban, hogy Bordá nyt egy mé g é lhető bb, mé g csalá dbará tabb telepü lé ssé fejleszthetjü k. A mi falunk az a hely, amelyre má r most is
igaz, hogy „Jó itt é lni!”
Azzal is tisztá ban vagyok, hogy mindig lehet mé gjobb. Mé g jobbak, mé g pontosabbak, mé g haté konyabbak
kell hogy legyü nk, hiszen kihıv́á sokkal teli vilá gban é lü nk, ahol rá adá sul csak egymá sra tá maszkodhatunk.
Bordá nyban az elmú lt é vekben é rté kes beruhá zá sok való sulhattak meg, ezá ltal kö nnyebbé , é lhető bbé té ve a
falu é s lakó inak mindennapjait. Rengeteg telepü lé si á lom vá lt való ra az elmú lt idő szakban, szerencsé re
szá zmillió kban mé rhető az a pá lyá zati forrá s, ami Bordá nyba é rkezett. Legutó bb é pp az ó voda bő vıt́é se ké szü lt el, ú j csoportszobá kat, kibő vıt́ett konyhá t tudtunk á tadni. De Onö k elő tt, akik a Bordá nyi Napló é s a
Bordá nyi Hıŕek hű sé ges olvasó i azt gondolom, nincsenek titkok. Mivel hé trő l-hé tre igyelemmel kıśé rik ú jsá gunk tudó sıt́á sait, hıŕeit, nagyon jó l tudjá k, hogy mennyi minden má sra is bü szké k lehetü nk, amikor
Bordá nyra gondolunk. Telepü lé sü nk egyre szebb, kö rnyezetbará tabb. Szá mos program való sult meg, sok
ú j dolog bú jt elő a fö ldbő l. Ez nem sikerü lhetett volna a ké pviselő tá rsak, a kollé gá k, az aktıv́ civil szervezetek, é s a lakossá g ö sszefogá sa né lkü l.
Fü ggetlenü l attó l, hogy vá lasztá sokra ké szü lü nk, most is folyamatosan dolgozunk. Jelenleg is tö bb mint tıź
pá lyá zat vá rja, hogy elbıŕá ljá k, é s azt kö vető en megindulhasson az ú jabb fejlesztő munka. Folytatni szeretné k. Osszefogva együ tt, Onö kkel. Ahhoz, hogy minden tervü nk való ra vá ljon, nagy szü ksé g van arra, hogy a
hé tkö znapokban egy tá mogató csapat á lljon mellettem. Ezé rt ké rem Onö ket, ha segıt́eni szeretné k a munká mat tá mogassá k a velem együ tt induló jelö lteket: Kiss-Patik Pé tert, Frankné Varga Katalint, Szilá gyiné
Tari Gyö ngyit, Fodor Csabá t, Ká lmá n Lé ná rdot é s Dr. Juhá sz Anikó t. Kö szö nö m!
Tanács Gábor
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Kedves Bordányiak! Az Önök
támogatásának, ajánlásainak
köszönhetően független képviselő-jelöltként indulhatok az
októberi önkormányzati választásokon, ismételten az Összefogás Bordányért támogatásával. 35 éves vagyok, 2010 októbere óta a település alpolgármestereként segítem az itt élők
mindennapjait. Feleségemmel, Évával és két fiú
gyermekünkkel, Ádival és Bazsival természetes
volt, hogy szülőfalunkban építünk közös otthont.
Több civil szervezet munkájában veszek részt,
2013-tól a sportkör elnöki feladatait is ellátom,
ahol a pályázati lehetőségeknek köszönhetően
több sportfejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt
időszakban. Minden területen a közösségépítésben gondolkodok, hiszen ez az alapja annak, hogy
élhető, családbarát településünk legyen. Ezt a
munkát szeretném továbbra is folytatni, ehhez
kérném a támogatásukat. Október 13-án
szavazzanak az Összefogás Bordányért jelöltjeire.
Folytassuk együtt! Közösen.
Tisztelettel: Kiss-Patik Péter

Frankné Varga Katalin vagyok, közel 20 éve élek Bordányban, amely kezdettől
fogva élhető és szerethető
község számomra. Férjemmel a családi gazdaságunkban gyümölcstermeléssel
foglalkozunk, tanyán élünk, 3
gyermeket nevelünk. Első gyermekem születése előtt a Teleházban dolgoztam kulturális szervezőként. A falu iránti elköteleződésem és a közösségért
folytatott munka azóta is folyamatosan az életem
része. Mindig is igyekeztem részt venni azokban a
feladatokban, amelyek településünk fejlődését, az
itt élők életminőségének javítását segítik. A 2016ban alakult Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet elnökeként nagyon büszke vagyok arra, hogy a
helyi gazdák által megtermelt zöldségek, gyümölcsök feldolgozásra kerülhetnek egy helyi üzemben.
Az eddig elért eredményeink jól mutatják, hogy
nagy értéket képvisel szövetkezetünk célkitűzése.
Jelenleg is tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak.
Úgy gondolom, hogy önkormányzati képviselőként
még inkább lehetőségem lenne mind a tanyán élők,
mind a családok, mind a gazdálkodók érdekeit szem
előtt tartva Bordány fejlődését szolgálni.

1965-ben szü lettem Szegeden.
Há zassá gkö té sem elő tt
Forrá skú t telepü lé sé n é ltem é s
má r elé g iatalon (18 é vesen)
ré szt vettem a telepü lé s
kö zé leti munká já ban. Mindig
fontos volt a szá momra, hogy
az emberek javá t szolgá ljam.
1987-ben kö tö ttem há zassá got
é s az ó ta é lek Bordá nyban. Ké t gyermekü nk má r
há zassá gban é l é s ő k is ebben a faluban ké pzelik
el a jö vő jü ket. 2010-ben indultam az
ö nkormá nyzati vá lasztá son elő szö r, mint
ké pviselő jelö lt é s az ó ta is tagja vagyok a
testü letnek. 2014-tő l vagyok a Bordá ny
Nagykö zsé g Egé szsé gü gyi, Oktatá si é s Szociá lis
Bizottsá gá nak az elnö ke. Az eddigi ké pviselő i
munká m sorá n mindig arra tö rekedtem, hogy a
dö nté seim é s javaslataim sorá n a telepü lé sen é lő
emberek é rdekeit ké pviseljem. Vallom, hogy egy
egé szsé ges tá rsadalom alapja a jó l mű kö dő
csalá d é s egy jó l mű kö dő telepü lé s alapja az
ö sszefogá s. Mindké t hitvallá somban jelen van a
kompromisszumké szsé g é s az egé szsé ges
é rdeké rvé nyesıt́é s. Ebben a szellemben ké pzelem
el a tová bbiakban is tá mogatni a telepü lé s
minden lakó já t. Tisztelettel: Szilágyiné Tari Gyöngyi

Kedves Olvasó !
Tö bb ciklusban is lehető sé get kaptam, hogy tudá sommal, tapasztalatommal segıt́sem szeretett szü lő falum vezető inek munká já t. Szü leimtő l, bará taimtó l, taná raimtó l,
a helyi kö zö ssé gektő l, a bordá nyi
lakosoktó l olyan indıt́tatá st, tá mogatá st kaptam, melyekre é pıt́ve az
é let szá mos terü leté n eredmé nyeket tudtam elé rni.
20 é ves té rsé gfejleszté si tapasztalatot szereztem Mó rahalmon a homokhá ti ö nkormá nyzatok együ ttmű kö dé sé nek szervezé sé vel. Jelenleg a Magyar Tudomá nyos Akadé mia megbıźá sá bó l ú j kutató inté zet kialakıt́á sá ért vagyok felelő s.
Az é letem indulá sá hoz kapott segıt́sé get igyekszem
viszonozni a bordá nyi kö zö ssé gnek. Tá mogatom a
sportkö r, a polgá rő rsé g fejleszté seit. Ké pviselő -testü letben vé gzett munká mmal, mű szaki, gazdasá gi
tapasztalataimmal hozzá já rultam ahhoz, hogy telepü lé sü nk alapfeladatainak ellá tá sa mellett, kiegyensú lyozott pé nzü gyi keretek kö zö tt, szá mos fejleszté si cé lt meg tudott való sıt́ani.
Ha ú gy ıt́é lik meg, hogy együ ttmű kö dé sü nk eredmé nyes volt, ú gy ké rem, októ ber 13-á n szavazzanak az
Osszefogá s Bordá nyé rt jelö ltjeire!
Tisztelettel: Fodor Csaba
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Szű csné Kneip Má rta vagyok.
Fü ggetlen jelö ltké nt indulok a
ké pviselő vá lasztá son. Ké t
gyermekem van, Edina é s
Dá vid. Fé rjem, Szű cs Lá szló a
Vıź é s Kert Technika Kft.
ü gyvezető je, jó magam
má sodik é ve vezetem a Virá g
é s Dıśznö vé ny Arudá t itt,
Bordá nyban. Mező dű lő
tanyavilá gban é lek immá r 23
é ve, ennek minden elő nyé vel
é s há trá nyá val. Sok té ma é rint,
hiszen kü lterü leti lakos, ké t pá lyakezdő iatal
é desanyja é s vá llalkozó is vagyok. En nem tudok
mú ltba visszanyú ló an eredmé nyeket é s jö vő beli
terveket felmutatni, hiszen mé g ú joncnak
szá mıt́ok ezen a té ren.
Szeretné m a kü lterü leten é lő k, a vá llalkozó k
é rdekeit is ké pviselni, informá ló dni azon
dolgokró l, amik é rintik vagy é rinteni fogjá k
telepü lé sü nket é s termé szetesen minket,
lakossá got. Vá ltoztatni, ha szü ksé ges! Né zetem
szerint fekete van vagy fehé r. A szü rke talá n a
gyengé knek való ! Kö szö nö m a bizalmat!
SzKM, Bordá ny, Mező dű lő 56.

Kedves Bordányiak!
Sokan már ismernek,
azonban szeretném
megragadni a lehetőséget, hogy bemutatkozzam, ezúttal mint a
képviselő testület legfiatalabb tagja. Akik
esetleg nem ismer,
Kálmán Lénárd vagyok, jelenleg egy sikeres lízing cégnél
dolgozom. Tősgyökeres bordányiként sokat kaptam a falutól és
szeretném ezt viszonozni. Az első 5 éves ciklusomat egy kiváló csapatban töltöttem, lehetőséget kaptam a fiatalokat is
képviselni és Bordány fejlődéséért dolgozni. Rengeteg tervünk van még és szeretném, hogy az Öszszefogás Bordányért csapatában a megkezdett munkánkat folytathassuk és tovább dolgozhassunk
Bordány szépüléséért. Ehhez igyekszem a munkám által szerzett szaktudásommal és kapcsolataimmal hozzájárulni, valamint továbbra is elérhető
lenni a lakosok számára a mindennapokban.

Tisztelt Bordányiak!
Szeretné m megkö szö nni, hogy tá mogató alá ıŕá sukkal lehető vé tetté k, hogy ké pviselő jelö ltké nt indulhassak az októ ber 13-i ö nkormá nyzati vá lasztá son.
63 é ves nyugdıj́as vagyok, felesé gem 38 é ve á ltalá nos iskolá nk taná ra. Fiunk matematikus, felesé gé vel é s ké t unoká nkkal Kanadá ban é lnek. Gyermekkorom ó ta Bordá nyban lakom. Az Elő re Szakszö vetkezetben kezdtem dolgozni gyakornokké nt,
majd há ztá ji á gazatvezető ké nt. 1984-ben vá lasztottak taná cselnö knek, 1990-tő l 2010-ig 5 cikluson
keresztü l voltam telepü lé sü nk polgá rmestere. 2010tő l ö nkormá nyzati ké pviselő ké nt vagyok a testü let
tagja , a jogi é s ü gyrendi bizottsá g elnö ke. A testü leti
ü lé sek elő tt rendszeresen tartottam ké pviselő i fogadó ó rá t, s az itt felvetett problé má kat, é szrevé teleket tová bbıt́ottam az illeté kesek felé . Az esetek jelentő s ré szé ben vá laszt kaptam a felveté sre, vagy
inté zkedé s tö rté nt. Nem vagyok az ”Osszefogá s
Bordá nyé rt” csoport tagja, de eddig is, é s megvá lasztá som eseté n ezutá n is tá mogatom a kö zsé g
fejlő dé sé t, a bordá nyi lakosok é letminő sé gé t javıt́ó
elő terjeszté seket.
Tisztelettel: Balogh Ferenc
Bordá ny Urhajó s utca 1. (06-30-370-5911)

Kedves Bordányiak! Szeretné m
megkö szö nni, hogy kilenc é ve
ké pviselő lehetek. Tová bbra is
gyó gyszeré szké nt dolgozom, ké t
é ve a zsombó i Thurzó Fió kgyó gyszertá rat vezetem. Az elmú lt é vekben az Egé szsé gü gyi, Oktatá si é s
Szociá lis Bizottsá g é s az Ovodaszé k munká já ban vettem ré szt,
valamint a Dé l-Alfö ldi I jú sá gi Szö vetsé g elnö keké nt tevé kenykedtem. Ez utó bbi munka legfelemelő bb pontja a Hermina-tanya kialakıt́á sa volt, hiszen a kultú ra, a tanyasi, csalá di é rté kek megő rzé se
mindig is fontos volt nekem. Az elmú lt é vek alatt sokat fejlő dö tt telepü lé sü nk. Remé lem, a kö vetkező kben is segıt́hetek elé rni, hogy miné l tö bb iatal itt
akarjon é lni. Inká bb kü lfö ldrő l lá togassanak ide, ne
a bordá nyiak hagyjá k el a telepü lé st.
Ké rem Onö ket, hogy mindenké ppen jö jjenek el szavazni októ ber 13-á n, mert ıǵy kaphatnak szá mszerű visszajelzé st a ké pviselő k a falué rt vé gzett tevé kenysé gü krő l.
Remé lem, bizalmat kapok Onö ktő l, hogy mé g tö bbet tehessek a kö zö ssé gé rt, s az Osszefogá s Bordá nyé rt programja meg is való sulhasson.
Tisztelettel: Dr. Juhá sz Anikó
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Beszámoló a Csongrád
Megyei Önkormányzat
munkájáról
A Csongrád Megyei Önkormányzat elmúlt öt évének
munkájáról kértünk beszámolót Nagy Attilától, aki az
mellett, hogy Üllés nagyközség polgármestere, a Csongrád Megyei Önkormányzatban képviselőként látja el
Bordány érdekeink védelmét is.

zióssá válik, felújított és új épületek, ipari területek, kerékpárutak valósultak meg és mindezen
fejlesztések használatba vétele időpontjától a helyi közösség szolgálatába állnak.
Bordány is sokat köszönhet a Csongrád megyei
pályázati támogatásoknak, hiszen a Település- és
Területfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően valósulhatott meg az óvodafejlesztés, és így kerülhetett sor az általános iskola, a
szociális központ és a polgármesteri hivatal energetikai felújítására is.

Ültess fát, és olvass el
alatta sok könyvet

Nagy Attila megyei képviselő elmondta, hogy az elmúlt
években a Csongrád Megyei Önkormányzat legfontosabb feladata a területfejlesztés, illetve a turizmusfejlesztés volt, éppen ezért kiemelt figyelem kísérte a megyei közgyűlés munkáját. Az 5 évvel ezelőtt kezdődő
önkormányzati ciklusnak az első intézkedése volt megalkotni és véglegesíteni azt az integrált területi programot, amire a Település- és Területfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázatai épülnek.
A tervezés időszakában különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni arra, hogy a TOP pályázatok esetében elsősorban a gazdaságélénkítést célozzuk meg, éppen ezért
a megyei koordinációban kiírt pályázatok 60 %-a közvetlenül támogatja a gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést.
2016-ban megjelentek az első pályázati felhívások,
amire a települések önkormányzatai benyújthatták
projektelképzeléseiket. Összesen közel 30 milliárd forint fejlesztési forrás kiírása kezdődött meg, amire a
megyei jogú városokon kívül az összes Csongrád
megyei település pályázhatott. Megannyi bölcsőde,
óvodafejlesztés, kerékpárútfejlesztés valósulhatott
meg az elmúlt időszakban, sőt büszkén mondhatjuk,
Csongrád megye a dinamikus fejlődés példaképévé
vált.
Egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki az önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat között, hiszen
már a kezdetekkor – az integrált területi programok
tervezésekor – a települések igényeihez és ötleteihez
igazodtunk. Jó látni azt, hogy a kétdimenziós tervek,
betűk, számok halmaza egyszer csak háromdimen10| Bordányi Napló

Országos faültető akciót hirdettek a könyvtárak
számára azzal a céllal, hogy 2019. szeptember 30október 6. között, az Országos Könyvtári Napok
ideje alatt minél több „könyvtárfát” ültessenek el
a könyvtárosok az olvasókkal együtt saját településükön. Ezzel az akcióval a könyvtárosok szeretnék felhívni a figyelmet a klímaváltozásra és a
környezettudatosság fontosságára.
Az akcióhoz a Bordányi Könyvtár is csatlakozik, a
faültetésre a Park téren kerül majd sor. A részle-

tekről az olvasók a könyvtárban kaphatnak majd
bővebb információt, így aki szeretne abba bekapcsolódni már most érdemes bemenni a könyvtárba kikölcsönözni egy jó könyvet, vagy visszavinni
a lejártakat.

A Meglepetés magazin
tudósít Bordányból
A Meglepetés magazin újságíróját, Szurovecz
Kittit és egy az újságtól érkező fotóst várunk október elején, hogy képes tudósítást készítsen
településünkről Bordányról és az itteni kerékpározási szokásokról. A fiatal hölgy elmondta, hogy
egy a közösségi médiában elérhető kisfilm keltette fel a figyelmét, és ennek nyomán szeretne
beszámolni rólunk bordányiakról a Meglepetés
következő számában.

Orfűre látogattak el a Scholatábor résztvevői

Immá ron 12. alkalommal rendeztü k meg jú lius 22-26-ig scholatá borunkat a zsombó i é s szatymazi tá rsainkkal együ tt. Izgatottan indultunk hé tfő reggel ú ti cé lunk, Orfű felé , hogy együ tt tö ltsü nk egy é lmé nyekben gazdag hetet scholá s bará tainkkal.
Erkezé sü nk utá n scholá ink vezető i megnyitottá k a hetü nket. A kö zö s já té kok, egy é nekpró ba é s vacsora utá n
a csapat egy ré sze a já tszó teret lá togatta meg, mıǵ a má sik a naplementé ben sé tá lva fedezte fel a telepü lé st.
Mire visszaé rtü nk a szá llá sunkra, igen elfá radtunk, ıǵy nem maradtunk fent soká ig: miutá n elimá dkoztuk a
Kompletó riumot (esti imaó ra), é s meghallgattuk az
aznapi esti mesé nket, lefekü dtü nk aludni.
A keddi napunkat az Orfű i Malmokná l tö ltö ttü k.
Megtudhattuk, hogyan ké szü l hagyomá nyosan a kenyé r; izzadsá ggal teli munka, de a vé geredmé ny nagyon inom. Megné ztü k a helyi papıŕ-, vıź- é s szé lmalmot, majd ké zmű ves foglalkozá st tartottak nekü nk: vajazó ké st csiszolhattunk é s karkö tő ket fonhattunk.
Szerdá n egy izgalmas program vá rt rá nk: a Trió -barlangot lá togattuk meg. A fö ld alatti já ratokban szű k
ré seken, csú szó s lé trá kon é s kö veken kü zdö ttü k le magunkat, é s mé g az igazi barlangi sö té tet is megtapasztaltuk, ső t é nekesekhez mé ltó an egy Ave Mariat is elő adtunk vezető inknek. Biztosak vagyunk benne, hogy a
lent szerzett emlé keink mé g nagyon soká ig nem hagynak el minket.
Csü tö rtö kö n az abaligeti cseppkő barlanghoz vezetett utunk, termé szetesen gyalog. Ugyanebben a barlangban nem kellett kú szni-má szni, mé gis emlé kezetes marad szá munkra. A kivá ló akusztiká nak kö szö nhető en
é gig emelő nek é reztü k, amikor gregoriá n é nekeket é nekeltü nk. Olyan volt, amilyennek a gregoriá nnak kell
lennie: csendes é s angyali. Kis idő tö lté s utá n visszaindultunk Orfű re. Elkezdtü nk ké szü lni az esti misé nkre.
Janes Zoltá n atya eljö tt hozzá nk, lehető sé gü nk nyıĺt elvé gezni a szentgyó ná st. A szentmisé t latinul imá dkoztuk, ami mindenkinek kü lö nleges é lmé nyt nyú jtott. Bá r né ha kihıv́á st jelentettek a latin szö vegek, de egy
szé p é s ü nnepi hangulatú misé ben volt ré szü nk.
Az este há tralevő ré szé ben elő ké szıt́ettü k a tá bortü zet: fá t gyű jtö ttü nk, szalonná t é s zö ldsé geket daraboltunk, é s persze tü zet gyú jtottunk. A kö zö s sü tö geté s é s é neklé s mé g jobban ö sszehozta csapatunkat. A
pé ntekkel eljö tt tá borunk utolsó napja, ıǵy dé lelő tt lezá rtuk a hetü nket, majd ebé d utá n hazaindultunk.
Rengeteg é lmé nnyel gazdagodtunk é s sok ú jdonsá got tanultunk, há lá san kö szö njü k nektek, Rita é s Tamá s!
Vé gü l pedig kö szö njü k a tá mogatá st a bordá nyi egyhá zkö zsé gnek é s az egyhá zmegyé nknek!
Lajkó Bianka és Veres Kata Mária

Kincskereső Tábor - 2019

2019 nyará n Kincskereső tá borban vehettü nk ré szt, immá ron 8. alkalommal Bordá nyban. Idé n is, mint minden alkalommal, jó kis csapat gyű lt ö ssze a má sodik osztá lyos gyermekektő l egé szen a kö zé piskolá s segıt́ő kig.
A napokat mindig imá dsá ggal kezdtü k, hiszen a tá bort kereszté ny hittel á tsző tt
jellege tová bbra is kü lö nlegessé teszi. A tá bor sorá n csoportmunká ban dolgoztunk, ez alatt é letre szó ló kapcsolatok szü lettek.
Az első napon a iatalok szabadjá ra engedhetté k a kreativitá sukat a 4000 é vvel
ezelő tti vá rosok modellezé sé ben. A programok nagy ré sze kapcsoló dott a tá bor
té má já hoz, mely Abrahá m tö rté nete volt. Má sodik nap a nomá d é letmó d nehé zsé geit is megtapasztalhattuk, mivel sá trakat ké szıt́ettü nk botokbó l é s pokró cokbó l. Szerdá n kimozdultunk, a pá losszentkú ti kegyhelyet lá togattuk meg, melyhez a vasú tá llomá stó l gyalogszerrel jutottunk el. Csü tö rtö k dé lelő tt Abrahá mkorabeli vá rosokat é pıt́ettü nk papıŕbó l. Pé ntek dé lelő tt kü lö nbö ző ké zmű ves tá rgyak elké szıt́é sé nek techniká it sajá tıt́ottuk el. Csü tö rtö k é s pé ntek dé lutá n lelki
feltö ltő dé sre is lehető sé gü nk nyıĺt. A tá bort szentmisé vel é s szeretetvendé gsé ggel zá rtuk.
A tá bor é tkezé sé t a Vadgesztenye Etterem é s a Karitá sz Csoport biztosıt́otta. A
programok mellett pihené sre is adó dott lehető sé g. Ezek kö zben egy szé p é s tanulsá gos mesé t hallgathattunk meg a Jó Pá sztorró l é s egy bá rá ny é leté rő l 5
ré szletben. Kö szö net minden segıt́ő nek, ré sztvevő nek é s szervező nek, akik ezt a
tá bort lehető vé tetté k.
Bakó Amadé és Bálint Béla
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Veni Sancte - Veni Sancte Spiritus...

„Jöjj, Szentlélek, Úristen...” zengett az é nek a Veni Sancte szentmisé n. Kö zel 80 gyermek é s csalá dja jö tt el a
vasá rnapi szentmisé re, hogy az elő ttü nk á lló tané vü nket rá bıźzuk Mennyei Atyá nkra. Hisszü k, hogy a rá nk
vá ró feladatok elvé gzé sé ben, a felmerü lő problé má k é s nehé zsé gek megoldá sá ban nem csak magunkra szá mıt́hatunk: egymá st segıt́hetjü k, bá torıt́hatjuk, s maga a Szentlé lek is erő vel, bá torsá ggal tö lt el, ha beengedjü k é letü nkbe. Ennek szimbó lumaké nt a gyermekek az oltá r elé helyezté k iskolatá ská ikat, hogy Zoltá n atya
megszentelje azokat.
Az ú j tané v ú j lehető sé geket rejt magá ban: ú j ismeretek, é lmé nyek, kü lö nfé le ké szsé geink, ké pessé geink fejlő dé se, valamint ú j ismeretsé gek, bará tsá gok alakulá sa é s a ré gi kapcsolataink erő sö dé se. Ugyanakkor fontos, hogy szıv́ü nk ,,iskolá já ban'' is fejlő djü nk, elő re haladjunk. Bıźom abban, hogy a hittanos foglalkozá sok, a
plé bá niai é s egyhá zmegyei programjaink, s a vasá rnapi szentmisé ken való ré szvé tel hozzá já rulnak lelki é letü nk gazdagodá sá hoz. Hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunk fejlő dé se segıt́eni fogja szemé lyisé gü nk
kibontakozá sá t, szemé lyes é letü nk é s kö zö ssé gü nk gazdagodá sá t.
Kıv́á nom, hogy mindannyian – gyermekek, szü lő k é s taná rok - é ljü nk az ú j tané v á ltal megnyıĺt lehető sé gekkel, hogy majd jú niusban ö rö mmel tudjunk há lá t adni.
Gábor Tamás - hittanár
Pé ntek dé lutá nonké nt 3 ó rá tó l ministrá nsfoglalkozá sra vá rjuk azokat a gyerekeket, akik má r voltak első á ldozó k é s kedvet é reznek az oltá rszolgá lat gyakorlatá nak elsajá tıt́á sá hoz, s szıv́esen csatlakozná nak a
ministrá nsok né pes csapatá hoz.
Kö szö njü k szé pen a Scholatá borra é s a Kincskereső Tá borra adott adomá nyokat é s a sok-sok segıt́sé get,
melyeknek kö szö nhető en idé n is sikeresen megtarthattuk mindké t programunkat. A tá borokban ké szü lt
fé nyké p ö sszeá llıt́á sok a kiá llıt́á si tá blá kon megtekinthető ek.

Szentírás vasárnapja: szeptember 29.
„Tolle et lege, azaz vedd és olvasd!” – Szent Ágoston
Minden esztendő ben szeptember utolsó vasá rnapjá n a Szentıŕá s kivá ló ismerő je é s fordıt́ó ja, Szent Jeromos
ü nnepé hez (szeptember 30.) kapcsoló dó an tartjuk meg a Katolikus Egyhá zban a Szentıŕá s vasá rnapjá t. A
Biblia 45 ó szö vetsé gi é s 27 ú jszö vetsé gi iratá t jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen tesz tanú sá got az isteni kinyilatkoztatá sró l. Erdemes oda igyelnü nk ezen az ü nnepen arra, hogy a Szentıŕá s mennyiben lehet
szá munkra a hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je.
Az egyhá z kü lö nö ské ppen felhıv́ja a hıv́ek igyelmé t a Szentıŕá s tiszteleté re, olvasá sá ra, ismereté re. A II. vatiká ni zsinat liturgikus reformja is a korá bbiná l nagyobb jelentő sé get tulajdonıt́ a szentmise első ré szé ben az
igeliturgiá nak, a Szentıŕá s olvasá sá nak é s a homıĺiá nak.
A hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je az ember szá má ra termé szetesen maga Jé zus Krisztus, az Isten Igé je, aki jelen van
a Szentıŕá sban, mint Isten igé jé ben, szavá ban. Magyar Kurıŕ
Templomunk scholá ja szeretettel hıv́ja é s vá rja a má r olvasni tudó é s é neklé shez kedvet é rző gyermekek,
iatalok jelentkezé sé t, hogy bekapcsoló djanak a szentmisé k é nekes szolgá latá ba. A pró bá kat csü tö rtö kö nké nt dé lutá n 4-tő l fé l 6-ig tartjuk a plé bá nia hittan termé ben.
Októ ber 1-tő l a té li miserend szerint a pé ntek é s szombat esti szentmisé k 17.00 ó rakor kezdő dnek. A vasá rnap reggeli szentmisé k tová bbra is 9.30-kor kezdő dnek.

Schäﬀer Erzsébet előadása
2019. októ ber 16-á n, szerdá n 17 ó rakor a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge lesz Schä ﬀer
Erzsé bet Prima Primissima é s Pulitzer-dıj́as ú jsá gıŕó , ıŕó , publicista. Az 1990-es é vek ó ta a Nő k
lapja munkatá rsa. Mindenkit szeretettel vá runk!
A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A
rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes!
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Sertéstartók igyelmébe
A nyá ri, ő szi mező gazdasá gi munká latokra tekintettel felhıv́juk a serté startó gazdá k igyelmé t, hogy a vaddisznó ban elő forduló afrikai serté spestis megbetegedé sek miatt
fokozott igyelmet kell fordıt́ani a há zi serté sá llomá nyok
vé delmé re. A fertő zö tt vaddisznó val való é rintkezé s lehető sé ge miatt a mező gazdasá gi terü letek, az onnan szá rmazó termé kek ó riá si veszé lyt jelentenek, jelenthetnek
serté seinkre. A vé dekezé sben első dleges cé l é s feladat a
vıŕus bekerü lé sé nek megakadá lyozá sa a há ziserté s á llomá nyokba. Ré szletek a www.bordany.com-on

Könyvtári felolvasóest

2019. októ ber 9-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t. Vá runk szeretettel minden kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze
tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.
Sárgazsák elszállításának időpontjai:
október 1.; október 15.; október 29.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
október 8.; október 22.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Érdeklődni: Gallainé Éva

Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Ismét felmekegtek a kecskék a Bordányi Park téren
Idé n is megrendezé sre kerü lt Bordá nyban a nagysikerű Kecskeverseny é s Legjava Helyi Izek Fesztivá lja. A
versengé s dé lelő tt 9 ó rakor vette kezdeté t, melyen ö sszegyű lt a kö zsé g apraja-nagyja. Tö bb mint 25 csapat
fő zö tt jó hangulatban a fesztivá lon. Ezek kö zö tt voltak az iskolai osztá lykö zö ssé gek tagjai (osztá lyok, pedagó gusok é s szü lő k), a helyi egyesü letek, kö zö ssé gek é s a testvé rtelepü lé sek meghıv́ottjai is. A rendezvé nyen
má r megszokott mó don 2 kategó riá ban
mé rkő zhettek meg a gasztronó mia szerelmesei. Bográ csos é telek, valamint grillen
é s tá rcsá n sü lt é telek kategó riá ban mé rté k
ö ssze fő ző tudomá nyukat a nevezett csapatok. A zsű ri tagjai kö zö tt volt Tó th Mihá ly, a szegedi Szent Istvá n Etterem é s Borozó mesterszaká csa, Frankné Varga Katalin a Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet elnö ke é s Arany Já nos a Dé lmagyarorszá g ú jsá gıŕó ja.
Bográ csos kategó riá ban első helyen vé gzett a 8. a osztá ly, má sodik helyet szerzett
a Kö já l csapata é s harmadik a 7. a osztá ly
gá rdá ja lett. Ebben a kategó riá ban kü lö nFotó: Papp Gréta
dıj́ak is kiosztá sra kerü ltek. A bográ csos
kategó ria kü lö ndıj́á t a Bordá nyi ö reg iú k 1. csapata nyerte, mıǵ tá lalá s kü lö ndıj́á ban a Taná rok csapata győ zedelmeskedett, a legkü lö nlegesebb bográ csos é tel kü lö ndıj́á t pedig a Dettai Galaj 2. csapata nyerte el. A
grillen é s tá rcsá n sü lt é telek kategó riá ban, szoros versenyben a Bordá nyi ö reg iú k 2. csapata á llhatott a
dobogó legfelső foká ra, ezt kö vette a 6. osztá ly gá rdá ja, a harmadik helyet pedig a 5. a osztá ly csapata szerezte
meg. Tová bbá idé n elő szö r kiosztá sra kerü lt a Legjava kü lö ndıj́ is, ezt a Kö já l csapata vehette á t.
Ezen a napon Osztá lyharcot is hirdettek a
szervező k. Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola nö vendé kei é s a diá kok szü lei csaptak ö ssze a
nap folyamá n. Volt, aki a kecskefejé sben, ká posztadobá sban, ká posztacipelé sben vagy
é ppen a kecsketej ivá sban volt a legjobb. Beszá mıt́ott a vé geredmé nybe az ezen a napon
megrendezett fő ző verseny eredmé nye is. Extra pontokat szerezhettek mé g az osztá lyok
a fé mkecske akadá lyversenyen, a kecske totó ban, vagy az aszfaltrajzversenyen is. A nap
legjobban vá rt versenyszá ma a kecskefutam
volt, amely minden é vben nagy drukkal é s
hajrá val kerü l megrendezé sre. Az alsó sokná
l az első helyet a 4. a osztá ly szerezte meg,
Fotó: Lehel Máté
melyet a szervező k vadasparki kirá ndulá ssal jutalmaztak. A 7. a osztá ly lett a felső sö k kö zü l a legjobb csapat, ő k egy osztá lykirá ndulá ssal lettek gazdagabbak. A má sodik helyet szerző k 15 ezer-, mıǵ a harmadik helyen vé gző k 10 ezer forinttal gazdagodtak
mindké t kategó riá ban. Má sodik lett az alsó sokná l a 4. b osztá ly, a felső sö kné l pedig a 8. b osztá ly. A harmadik
helyet az alsó sokná l a 3. osztá ly szerezte meg a felső sö kné l pedig a 7. b. Gratulá lunk minden csapatnak!
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. október 15. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. október 25. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

22°C
9°C

20°C
8°C

21°C
6°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

21°C
5°C

19°C
6°C

19°C
7°C

20°C
7°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős
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Erős csapatok ellen mérkőztünk meg
Kecskeméti és Szentesi tornán is részt vettek U11-es játékosaink
Augusztus végén és szeptember első hétvégéjén két komoly
erőfelmérőn vett részt 20092010-es születésű gyerekekből
álló utánpótlás csapatunk. Kis
Levente edző tanítványai előbb
Kecskeméten a nyolccsapatos
Hírős-Ép Kupán szerepeltek. A
Kiskunfélegyházával, a DAFC
Szegeddel és a házigazda SC
Hírös Ép Kecskemét csapatával
játszottunk a csoportmérkőzések során, majd egy helyosztó találkozón is pályára léptek kis focistáink.
Szeptember első hétvégéjén a szentesi Kinizsi Gyermekfoci Fesztiválon is részt vett az előbb már említett korosztály. Itt a házigazdák
mellett a Móraváros, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a SZEOL SC és
a vajdasági TSC Topolya ellen játszottak komoly, színvonalas meccset a
gyerekek. Összességében mindkét tornáról elmondható, hogy a nehéz
mérkőzések ellenére szépen helyt álltak a gyerekek, egyre jobban fejlődnek, sok-sok ilyen mérkőzést kell játszani ahhoz, hogy a későbbiek
során magasabb szinten is megállják a helyüket fiatal labdarúgóink.

Nagy sikerrel indult az Ovifoci
Közel harminc óvodás kezdte meg az őszi edzéseket

Meccsnaptár
2019. október
Megyei I. osztály - felnőtt
2019. október 6. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány - Szentesi Kinizsi
2019. október 13. (vasárnap), 15.00
Mórahalom VSE - Foliaplast-Bordány
2019. október 20. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány - Tiszasziget SE
2019. október 26. (szombat), 14.30
Csongrád TSE - Foliaplast-Bordány

Megye III. osztály - felnőtt
2019. október 6. (vasárnap), 15.00
Öttömös SE - Foliaplast-Bordány II
2019. október 12. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány II - FC Szegvár
2019. október 19. (szombat), 14.30
Zákányszék - Foliaplast-Bordány II
2019. október 26. (szombat), 13.30
Foliaplast-Bordány II - Földeák

Megyei U19 - A csoport
2019. október 6. (vasárnap), 15.00
SZEOL SC „B” - Foliaplast-Bordány
2019. október 13. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány - Szentesi Kinizsi
2019. október 20. (vasárnap), 14.30
Kisteleki TE - Foliaplast-Bordány
2019. október 26. (szombat), 12.30
Tiszasziget - Foliaplast-Bordány

Megyei U17 - A csoport
A Bordány Sportkör az Apraja2019. október 12. (szombat), 14.00
falva Óvoda és Bölcsődével köMaros-menti UFC - Foliapl.-Bordány
2019. október 20. (vasárnap), 10.00
zösen 2019. szeptemberétől
Foliaplast-Bordány - Mórahalom
megkezdte az ovifocis edzése2019. október 26. (szombat), 10.00
ket az intézményben. A 2013,
DAFC - Foliaplast-Bordány
2014 és 2015-ös gyerekek száMegyei U14 - I. osztály
mára meghirdetett programra
2019. október 4. (péntek), 15.00
az előzetesen is vártnál jóval
Foliaplast-Bordány - Csongrád TSE
2019. október 11. (péntek), 15.00
többen, közel harmincan jelentBaks BSE - Foliaplast-Bordány
keztek. A nagy létszámra való
2019.
október 18. (péntek), 14.30
tekintettel kedden a nagycsoFp.-Bordány - Maros-menti UFC „B”
portosok, mıǵ csü tö rtö kö n a kö zé pső sö k é s a kiscsoportosok szá má ra
2019. október 25. (péntek), 14.30
tart edzé seket Puská s Dó ra, nő i csapatunk já té kosa. A legfontosabb cé l Foliaplast-Bordány - Szentesi Kinizsi
az, hogy a gyerekek mozogjanak, ismerkedjenek meg a sportá g alapjaMegyei női - felnőtt
ival, é lmé nyeket szerezzenek.
2019. október 5. (szombat), 10.00

Alumínium doboz gyűjtés a sportpályán
A klub új, közösségi szemléletformáló akciót indított

Foliaplast-Bordány - Szegedi VSE
2019. október 12. (szombat), 17.00
Maros-menti UFC - Foliapl.-Bordány
2019. október 19. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - Szentesi Kinizsi
2019. október 27. (vasárnap), 10.00
Nagymágocs - Foliaplast-Bordány

Augusztus végétől megkezdődött
a Bordányi Focipályán az alumínium dobozok gyűjtése. ElsőkörMegyei női - U19
ben már közel ötszáz sörös és 2019. október 6. (vasárnap), 10.00
üdítős doboz lett laposra tapos- SZEAC Focisuli - Foliaplast-Bordány
va, melyeket a következő idő- 2019. október 13. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - SZEOL SC
szakban Szegeden fog az egyesü2019. október 20. (vasárnap), 10.00
let leadni az erre a célra létreho- Szentesi Kinizsi - Foliaplast-Bordány
zott gyűjtőponton.
2019. október 25. (péntek), 17.30

#hajrábordány #egycsapatvagyunk
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Foliaplast-Bordány - KSE Balástya

