Harmincöt fejlesztési tervet Újranyit a kilenc
készítenek elő
hulladékudvar
Az idén áprilisban elfogadott 20202024 közötti időszakra szóló települési szintű gazdasági program számos
fejlesztést irányoz elő, ezek bővülnek
folyamatosan a felmerülő igények, és
a megnyíló lehetőségek tükrében.

A közelmúltban lezajló két egyeztetést
követően nagy esély van a hulladékudvarok kapuinak újranyitására. Az
üggyel kapcsolatban településünk
polgármestere adott teljeskörű tájékoztatást. Tudjon meg többet!

Részletek az 2. oldalon!

Részletek a 6-7. oldalon!
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Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Fantasztikus nyári táborok
Remek szabadidős lehetőségek helyben
Sok színes és izgalmas táborba várják idén nyáron is a fiatalokat, ahol tartalmas pihenést biztosítanak számukra településünkön működő intézmények, egyesületek, vállalkozók . Továbbra is lehet jelentkezni azokra a táborokra, amelyek még nem teltek be.
Ezzel kapcsolatos bővebb információ a Faluház ügyfélpultjánál kapható, annak nyitvatartási ideje alatt.
Részletek a belső oldalakon
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RÚZSA
Iskolatáskacsere-AKCIÓ
Az akció keretében a csoport önkéntesei
MAGDI
a megjelölt időpontokban várják a
KONCERT
feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják
azokat is, akik szeretnék lecserélni régi
iskolatáskájukat.

Bővebb információt a 7. oldalon!
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senkinek hírek nélkül maradnia.
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Augusztusban startol az útépítés
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
veszélyhelyzet miatti hosszabb szünet után június 25-én,
csütörtökön tartotta soron következő ülését a Faluház megújult
dísztermében.
A délután öt órakor kezdődő ülésen tíz napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Elsőként Tanács Gábor polgármester számolt
be a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről, és
kérte, hogy hagyják jóvá a képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntéseket.
A második napirendi pontban a tavalyi év költségvetési rendeletének módosítására került sor, ezt követte az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása, amelyet a harmadik napirendi pontban tárgyaltak.
A negyedik és ötödik napirendi pontok nagyobb lélegzetvételűek voltak. Előbbiben településünk önkormányzatának 2019. évi
zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására került sor.
Ebben a napirendi pontban tárgyalták, majd fogadták el a képviselők az önkormányzat adósságállományának, adósságot keletkeztető ügyletek kimutatásáról, valamint az önkormányzat vagyon kimutatásáról szóló előterjesztéseket is. Az ötödik napi-

rendi pontban már az idei év önkormányzati
költségvetési rendeletének módosítására került sor. A polgármester hangsúlyozta, hogy
várhatóan az augusztus eleji testületi ülésre
áll össze az az anyag, amely már átfogóan elemzi az önkormányzat gazdálkodási helyzetét,
látva az első félévi bevételek és kiadások nagyságát, érzékenyítve a veszélyhelyzet miatti bevételkiesésekre, illetve kiadás növekedésekre.
Ez azt jelenti, hogy a számok tükrében lehet
majd végiggondolni az erre az évre tervezett
beruházások megvalósítását vagy esetleges halasztását. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu programban megnyert
útfejlesztési pályázatot mindenképpen megvalósítják, az útépítés augusztus közepén indul.
A következő napirendekben önkormányzati
rendeletek módosításaira került sor, így többek között az önkormányzati vagyonról való
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló rendelet módosult. Ugyancsak elfogadták a képviselők mind
Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti Működési Szabályzatának, mind a Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítását.
A tizedik, egyebek napirendi pontban kapták kézhez a képviselők a
Kormányhivatal által szervezett
képviselői képzés sikeres teljesítéséről szóló igazolásokat.

Az új gazdasági program nyomán harmincöt
fejlesztést készítenek elő
Első kö rben harmincö t fejleszté st ké szıt́enek elő a polgá rmesteri hivatalban, amelyeket az elkö vetkező idő szakban szeretné nek majd megvaló sıt́ani. Megvaló sıt́ható sá gi tanulmá nyok, projekttervek, engedé lyes tervek ké szü lnek a há tté rben, hogy amennyiben pá lyá zati forrá sok nyıĺnak az ö nkormá nyzat szinte ké sz anyagokkal rendelkezzen. Az idé n á prilisban elfogadott 2020-2024 kö zö tti idő szakra szó ló telepü lé si szintű gazdasá gi program
szá mos fejleszté st irá nyoz elő , ezek bő vü lnek folyamatosan a felmerü lő igé nyek, é s a megnyıĺó lehető sé gek tü kré ben. A tervek kö zö tt tová bbra is kiemelkedő helyen szerepel a Bordá nyt Zá ká nyszé kkel ö sszekö tő keré kpá rú t, é s
az ö nkormá nyzati utak felú jıt́á sa bel- é s kü lterü leten egyará nt. Ugyancsak nagy hangsú lyt kap a csapadé kvıź-elvezeté s é s vıźmegtartá s, vagy é ppen a kö zparkok ö ntö zé sé nek ké rdé se, amely a klım
́ avá ltozá s miatt idő szerű bb,
mint valaha. Elodá zhatatlannak tű nik az ö nkormá nyzati é tterem felú jıt́á sa, de egyre nagyobb igé ny van a nappali
idő sellá tá s, otthoná polá s, gondozá s kapacitá sbő vıt́é sé re is, ez is szerepel a ké szü lő anyagban. A bé rlaká sé pıt́é s is
a prioritá sok kö zö tt szerepel, ahogyan pé ldá ul egy kö zponti buszvá ró /buszforduló kialakıt́á sa, vagy aká r az
iskolaudvar felú jıt́á sa, illetve egy ú jrahasznosıt́ó park lé trehozá sa is tervezé s alatt á ll.
A nagyobb fejleszté si elké pzelé sek mellett szá mos kisebb terv is
formá ló dik, ıǵy tö bbek kö zö tt az utcané vtá blá k cseré je, a hulladé kszigetek rendberaká sa, a kamerarendszer bő vıt́é se. A tervek
kö zö tt lá ttuk a keré kpá rú t-há ló zat felú jıt́á sá t, a Kö zsé ghá za bő vıt́é sé t, vagy é ppen a Dó zsa té ri Kö zö ssé gi Há z felú jıt́á sá t is,
amelyek teljesen pá lyá zat fü ggő ek, ahogyan egy má sik nagy terv,
a kö zvilá gıt́á s felú jıt́á sa é s LED rendszerre való á tá llá sa is.
A terveken dolgoznak a szakemberek, amennyiben elké szü lnek
az első lá tvá nytervek, ö rö mmel mutatjuk majd be Onö knek.
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Rendes nyitvatartás a megszépült óvodában
Az idei é vben nem vá lt nyá ri nyitvatartá sra a bordá nyi ó voda annak
é rdeké ben, hogy minden szü lő zavartalanul tudjon dolgozni menni a
vıŕushelyzet miatti idő szakot kö vető en. Jó hıŕ, hogy az inté zmé nybe
visszaté rő gyerekeket egy megszé pü lt, megú jult kö rnyezet fogadta. A
pandé miá s idő szakban az alacsony gyermeklé tszá m miatt volt lehető sé g arra, hogy az ó voda munkatá rsai lefessé k a kerıt́é st. Ugyanebben az idő szakban az ö nkormá nyzat egy sikeres pá lyá zat megvaló sı-́
tá sá t indıt́otta el. A Belü gyminiszté riumtó l elnyert kö zel hú sz millió
forintbó l né gy ö ltö ző é s a hozzá tartozó szociá lis helyisé gek ú julhattak
meg teljesen. Igy az ó voda belső tere szinte teljesen megú jult, tová bbi
kisebb belső á talakıt́á sokra azé rt mé g szü ksé g van, a ré gi melegıt́ő konyhá nak kell majd ú j funkció t talá lni. Ugyancsak szeretné a fenntartó
ö nkormá nyzat, ha az ó vodaudvar is megszé pü lhetne, ú jabb nö vé nytelepıt́é sek, udvari já té kok beszerzé se mellett az ö ntö ző rendszer kié pıt́é se is a tervek kö zö tt van.

Az önkormányzat megrendelte a
szúnyoggyérítést a katasztrófavédelemnél
A tavalyi évhez hasonlóan idén is segítséget
kért az önkormányzat a katasztrófavédelemtől a szúnyoggyérítés megvalósítására, ugyanis a lakók jelezték, hogy a település egyes
részein elviselhetetlen a vérszívók jelenléte.
A központi szúnyoggyérítési program azokra
a területekre terjed ki, ahol a szúnyoginvázió a
legnagyobb méreteket ölti. Amennyiben Bordány is bekerül a programba a lakosságot különösen a méhészeket külön - értesíti majd
a polgármesteri hivatal.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a lakókörnyeze-

tünkben megtalálható tenyészőhelyek felszámolására, amellyel
csökkenthető a szúnyogártalom mértéke. Fontos, hogy a takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát úgy terítsék le, hogy abban ne
álljon meg az esővíz. Ne tároljanak a szabadban szétszórtan
olyan hulladékot pld. gumiabroncs, amiben ugyancsak megmaradhat az esővíz. Az udvaron, kertben tárolt vödröt, talicskát,
gyerekjátékot fordítsák le, hogy azokban az esővíz ne tudjon
összegyűlni. Az állatok itatására kitett vizet rendszeresen cseréljék frissre. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót fedjék le, vagy takarják le szúnyoghálóval. Akár egy kint maradt virágcserépben,
madáritatóban százszámra képesek megjelenni a csípőszúnyogok lárvái, amelyek a jelenlegi meleg időben akár egy hét alatt
kifejlődhetnek.

Újra találkoztak településünk szépkorú tagjai
A tavaszi já rvá ny felborıt́otta a terveinket. A 4 hó napos ké nyszerszü net utá n nagyon vá rta mindenki az ú jratalá lkozá st. Jú nius vé gé tő l ismé t megkezdtü k a foglalkozá sokat é s rá adá ské nt jú liusban tová bbi há rom alkalommal
ö sszegyű ltü nk. A megvá ltozott programjaink ú gy hoztá k, hogy jú liusban ké t foglalkozá s kereté n belü l is ü nnepeltü k szü leté snaposainkat. Csalá dias kö rnyezetben é s hangulatban kö szö ntö ttü k Dudá s Zoltá nné Ró zsiká t é s id.
Ká sa Ká rolyné Idá t 80. szü leté snapjuk alkalmá bó l. Az é vforduló sok kö zö tt szerepelt Bö rcsö k Istvá n is, aki most
tö ltö tte be a 75. é vé t. Nem feledkeztü nk meg azokró l sem, akik ugyancsak ebben a hó napban szü lettek: Mé szá ros
Istvá nné , Polyá k Istvá n, Illé s Ká rolyné é s Lajkó Já nos. Ezú ton is nagyon jó egé szsé get kıv́á nunk mindegyikü knek!
A kitű nő hangulatban eltö ltö tt dé lutá n
sorá n beszé lgettü nk a klubró l, magunkró l é s azokró l a tennivaló kró l, amelyek a
jö vő ben vá rnak minket. Termé szetesen a
já rvá ny miatt tová bbra is ü gyelnü nk kell
a biztonsá gunkra, hiszen az egé szsé g a
legfontosabb.
A kö zö s dé lutá n folyamá n az ıźletes pö rkö lt é s inom sü temé nyek mellett soká ig tartó beszé lgeté sre kerü lt sor. Tö bbek
kö zö tt megá llapıt́ottuk, hogy Bö rcsö k Pista fő zi a legjobb bográ csost. Kö szö njü k
szé pen Bö rcsö k Rolandnak é s Gyuris
Já nosnak, hogy velü nk tö ltö tté k ezt a
kellemes dé lutá nt. Most egyhó napos nyá ri szü netre megyü nk, de mindenkit szeretettel vá runk szeptember 1-é n 14 ó rakor kezdő dő ő szi programjainkra.
Szalai Antal, klubvezető
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Soványító palacsinta a gyereknapon
A gyerekek minden ó vodai esemé nyt, programot izgatottan vá rnak, amit a nevelé si é vben szervezü nk a kollé gá inkkal együ tt.
Sajnos a kialakult helyzet miatt né há ny programunk elmaradt a
má sodik fé lé vben, de igyekeztü nk arra tö rekedni, hogy amit csak
lehet pó toljunk az é letü kben. Igy kerü lt sor a gyereknap megrendezé sé re is jú niusban. A vidá m dé lelő tt folyamá n a gyerekek
elő szö r egy mesé t hallgathattak meg Magyar Anikó ó vó né nitő l.
A mese, A sová nyıt́ó palacsinta volt, hiszen a gyerekek kedvence,
a palacsinta e nap inom csemegé je é s ebé dje volt. A lekvá ros é s
a kakaó s palacsintá kró l az ó voda konyhai dolgozó i gondoskodtak. A szü lő knek kö szö njü k a inom gyü mö lcsö ket é s zö ldsé geket, amit erre a napra hoztak. A mese utá n az ó vó né nikkel együ tt

fotó:Czékus Péter

kü lö nbö ző á llomá sokra mentek. Kirakó ztak,
buboré kot fú jtak, koroná t ké szıt́ettek a gyerekek, lovagi torná n is ré sztvettek, vé gü l minden csoport aszfaltrajzot ké szıt́ett a mesé bő l.
Veres Gá borné tó l az ó voda szé p pö ttyö s labdá kat é s homokozó -eszkö zö ket kapott. Ezú ton is szeretné nk Neki megkö szö nni a felajá nlá st. A dé lelő tt izgalmasan telt el, amit egy kis
zá por meg is szakıt́ott, de ennek ellené re kicsik é s nagyok is jó l é rezté k magukat. Dé lutá n
pedig má r az ú j já té kok is ki lettek pró bá lva az
udvaron.
Jakab Anita, óvodapedagógus

Vidám műsorokkal
búcsúztak a
nagycsoportosok

Jú lius 4-é n, szombaton elballagtak az Apraja-falva Ovoda é s
Bö lcső de nagycsoportosai. A rendezvé ny a szoká sokhoz
hıv́en idé n is a Faluhá zban zajlott. 9 ó rakor a Katica -, fé l 11kor pedig a Napsugá r csoport lé pett fel. A rendkıv́ü li helyzet
sem rendıt́ette meg a nagyok é leté t, mindké t csoport
lelkesen ké szü lt, hogy egy kis mű sorral elbú csú zhassanak az
ó vodá tó l. Az esemé ny inté zmé nyvezető nk, Lá zá rné Borbola
Má rta kö szö ntő jé vel indult. A Katica csoport gyerkő cei né pi já té kokkal ké szü ltek, majd elő adtá k A kiskakas
gyé má nt fé lkrajcá rja cım
́ ű mesé t, ezutá n pedig versek elmondá sá val elbú csú ztak az ó vodá tó l. A Napsugá r csoport egy lakodalmas já té kot adott elő , bú csú videó n keresztü l bemutattá k az ó vodai é letü k
mindennapjait, vé gezetü l pedig ballagó versekkel
kö szö ntek el. A mű sort kö vető en a szü lő k é s gyerekek egy-egy verssel, é nekkel bú csú ztak el az
ó vó nő ktő l, dajka né niktő l, ezzel megkö szö nve az elmú lt é vek munká já t. Kıv́á nunk sok sikert az iskolai
é veitekhez!
Bakó Vanessza, óvodapedagógus

Pizsama Partit rendeztek a ballagó Katicaés Napsugár csoportnak
Az ó voda hagyomá nyaihoz hıv́en idé n is megrendezé sre kerü lt a nagycsoportosok pizsama partija. A rendkıv́ü li helyzet miatt ebben
az é vben ké ső bbre toló dott ez a jeles nap, ıǵy
jú nius 26-á n, pé nteken tudtuk megtartani a
bulit. Az inté zmé ny dolgozó i fé l 8-ra vá rtá k a
Katica é s Napsugá r csoportba já ró gyerekeket. Az első program a lovaskocsizá s volt, melynek szervezé sé ben Tari Attila é s felesé ge, Tari-Vass Veronika segıt́ett. Miutá n kö rbekocsiká ztuk Bordá nyt, visszaé rve az ó vodá ba friss
pizza vá rt minket, amit az inté zmé ny szaká csai ké szıt́ettek nekü nk. Mire megvacsorá ztunk, kellő en besö té tedett ahhoz, hogy elkezdő djö n a nyomozá s, ugyanis Rosszcsont Marci eldugta Ká prá zatos Ludmilla kincsé t, amit
meg kellett keresnü nk. Az utunk sorá n talá ltunk egy té rké pet, mely megmutatta, merre
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kell haladnunk. Ezt kö vető en szá mos megpró bá ltatá s vá rt rá nk.
Ki kellett szabadıt́anunk egy fogsá gba esett hö lgyet, ezutá n akadá lypá lyá n kellett vé gig bandukolnunk, majd egy mocsá ron keresztü l pró bá ltunk á tjutni, ahol szinté n egy bajba jutott hö lgy
ké rt tő lü k segıt́sé get. Ezenfelü l levelek kö zö tt kerestü nk nyomokat, elveszett hangokat raktunk ú jra a helyü kre, majd egy boszorká nnyal talá lkoztunk, aki elá llta az utunkat. Vé gü l pedig
talá ltunk egy lá dá t, elá sva az ó voda homokozó já ban, amelyben
puzzle darabok voltak. Ezt kirakva megtudhattuk, hova rejtette
el Marci a kincseket, amiket vé gü l a bö lcső de udvará n talá ltunk
meg. A hosszú ú t utá n mindenki kellemesen elfá radt, ıǵy visszaé rve az oviba a gyerekek fogat mostak, á tö ltö ztek, ezutá n pedig
megné ztek egy nyomozó s mesé t é s nyugovó ra té rtek. Szombat
reggel 7 ó rá ra jö ttek a szü lő k a gyermekeké rt, akik csillogó szemmel mesé lté k el az este tö rté né seit. Remé ljü k mindenki jó l é rezte magá t é s felejthetetlen emlé ket sikerü lt szereznü nk a Katica
é s Napsugá r csoport ballagó gyerkő ceinek.
Bakó Vanessza, óvodapedagógus

Szent István királyhoz Templomunk búcsúja
Ah hol vagy magyarok tü ndö klő csillaga!
Ki voltá l valaha orszá gunk istá pja!
Hol vagy Istvá n kirá ly? Té ged magyar kıv́á n,
Gyá szos ö ltö zetben teelő tted sıŕvá n.

A templombú csú augusztus 20-á t kö vető vasá rnap, augusztus
23-á n lesz. Az ü nnepi szentmise 10 ó rakor kezdő dik, majd
kö rmenettel zá rul. Nagyon sok szeretettel hıv́unk é s vá runk
mindenkit!
Templomunk vé dő szentje Szent Istvá n kirá ly

Ró lad emlé kezvé n csordú lnak kö nnyei,
Bú val harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szü ntelen vité zlő karjai,
Nem szü nnek iszonyú sıŕá stó l szemei.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
Istvá n kirá ly napja, a kereszté ny magyar á llamalapıt́á s, a magyar á llam ezeré ves folytonossá gá nak emlé knapja.
Uralkodá sa idejé n I. Istvá n mé g augusztus 15-é t, Nagyboldogasszony napjá t avatta ü nneppé , ekkorra hıv́ta ö ssze Fehé rvá rra a kirá lyi taná csot, é s tartott tö rvé nynapot. Elete vé gé n a beteg kirá ly ezen a napon ajá nlotta fel az orszá got Szű z Má riá nak, é s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az ü nnep
dá tumá t Szent Lá szló kirá ly tette á t augusztus 20-ra, mert
1083-ban VII. Gergely pá pa hozzá já rulá sá val ezen a napon
emeltetté k oltá rra I. Istvá n relikviá it a szé kesfehé rvá ri baziliká ban, ami a szentté avatá sá val volt egyené rté kű .
https://mult-kor.hu/20140820_mit_unnepeltunk_regen_
augusztus_20an

Virá gos kert vala hıŕes Pannó nia,
Mely kertet ö ntö zé hıv́en Szű z Má ria.
Kerté sze e kertnek Istvá n kirá ly vala:
Behomá lyosodott ö rvendetes napja.
Elő tted kö nyö rgü nk, bú s magyar iaid,
Hozzá d fohá szkodunk á rva maradé kid.
Tekints, Istvá n kirá ly szomorú hazá dra,
Fordıt́sd szemeidet ré gi orszá godra.
Remé nysé gü nk vagyon benned s Má riá ban,
Mint magyar hazá nknak hıv́ kirá lyné já ban.
Mé g é ltedben minket ennek ajá nlottá l,
Es szent koroná ddal együ tt felá ldoztá l.
Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763)

Kö lcsey Ferenc Himnusz cım
́ ű mű ve elő tt a katolikus magyarsá g né phimnusza a Boldogasszony Anyá nk é s az 'Ah, hol vagy
magyarok tü ndö klő csillaga kezdetű é nek, mıǵ a reformá tus
magyarsá gé a 90. gen i zsoltá r (Tebenned bıźtunk, elejé tő l fogva) volt.

Boldogasszony Anyánk

Egyházközségünk
közelgő eseményei:

(Ré gi magyar himnusz)

- Augusztus 20-á n 18.00 ó rakor
ü nnepi szentmise é s kenyé rá ldá s.
A szentmise utá n hangverseny
lesz a templomban, melyre a belé pé s dıj́talan, az orgona felú jıt́á sá ra szá nt adomá nyokat kö szö nettel fogadunk.
- Augusztus 23-á n templomunk
bú csú ja, 10.00 ó rakor ü nnepi
szentmise é s kö rmenet.
- Augusztus 3-tó l 7-ig zajlik egyhá zkö zsé gi hittantá borunk, a Kincskereső tá bor. A tıźó rai é s az uzsonna biztosı-́
tá sá hoz idé n is szeretettel fogadunk tá mogatá st, gyü mö lcsö t, zö ldsé get, lekvá rt, mé zet, cukrot, citromlevet, csemege uborká t. Bő vebb informá ció Gá bor Tamá stó l é s Bá lintné
Gyuris Agnestő l.
- Az első á ldozá s é s a bé rmá lá s októ ber folyamá n lesz a Pü spö ksé g á ltal a ké ső bbiekben meghatá rozott idő pontban.
- Minden hó nap első szombatjá n a szentmise elő tt 17.15tő l a Ró zsafü zé rt imá dkozzuk a templomban.
- Minden hó nap első vasá rnapjá n a szentmise utá n é s minden pé nteken a szentmise utá n 18.30-tó l 19.30-ig Szentsé gimá dá si ó rá t tartunk a templomban. Szeretettel vá rjuk az imá dkozni vá gyó kat.
- 2020. jú nius 14-tő l a hıv́ek szá má ra a szentmise lá togatá sa kö telező , idő sebb, veszé lyeztetett, illetve beteg testvé reinkre a kö telezettsé g nem vonatkozik. Tová bbi ré szletek a templomi hirdető tá blá n olvasható k.

Boldogasszony, Anyá nk, ré gi nagy Pá troná nk,
(Boldogasszony, Anyá nk, Regina Patroná nk)
nagy ın
́ sé gben lé vé n ıǵy szó lıt́ meg hazá nk:
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l.
O Atyaistennek kedves, szé p leá nya,
Krisztus Jé zus anyja, Szentlé lek má tká ja!
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l.
Nyisd fel az egeket sok kiá ltá sunkra,
anyai palá stod fordıt́sd oltalmunkra!
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l.
Kegyes szemeiddel, tekintsd meg né pedet,
segé ljed á ldá sra magyar nemzetedet.
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l.
Sıŕnak é s zokognak á rvá knak szıv́ei
hazá nk pusztulá sá n s ö zvegyek lelkei.
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l.
Boldogasszony, Anyá nk, ré gi nagy Pá troná nk,
nagy ın
́ sé gben lé vé n ıǵy szó lıt́ meg hazá nk:
Magyarorszá gró l, Edes hazá nkró l,
ne feledkezzé l meg szegé ny magyarokró l.
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Hamarosan újranyithat a hulladékudvar a
zorciumban benyú jtott ISPA/KA pá lyá zatban
kilenc településen
rö gzıt́ettek szerint a hulladé kudvar tulajdonosa
Tisztelt Bordá nyiak! Az utolsó pillanatig vá rtam, hogy jó hıŕrel
tudjak ö nö knek szolgá lni a bordá nyi hulladé kudvarral kapcsolatosan. Csak most, az elmú lt hé ten zajló ké t utolsó egyezteté st
kö vető en lá tok remé nyt arra, hogy az ü gy rö vid tá von rendező dni tud é s a hulladé kudvar kapujá t ki tudja nyitni a kö zszolgá ltatá st vé gző cé g. Pró bá lom ö nö knek rö viden é s é rthető en
ö sszefoglalni mi is tö rté nt mindeddig, hol tartunk most.

Mindenek elő tt szeretné m azt tisztá zni, hogy telepü lé sü nk lakó i az ú j hulladé ktö rvé ny elfogadá sa ó ta a hulladé kszá llıt́á sra
vonatkozó dıj́at nem az ö nkormá nyzatnak vagy az ö nkormá nyzat valamely cé gé nek, hanem a Nemzeti Hulladé kgazdá lkodá si Koordiná ló é s Vagyonkezelő Zá rtkö rű en Mű kö dő Ré szvé nytá rsasá gnak (NHKV Zrt.), mint koordiná ló szervnek izetik be
a kikü ldö tt szá mlá k alapjá n. A beé rkező pé nzt az NHKV Zrt.
egy pontrendszer alapjá n osztja szé t a kö zszolgá ltatá st vé gző
cé gek felé . Bordá nyban a szilá rd hulladé kgyű jté ssel kapcsolatos feladatot a jelenleg ö nkormá nyzatunkkal kö zszolgá ltatá si
szerző dé ses jogviszonyban á lló vaskú ti FBH-NP Nonpro it Kft.
vé gzi el, tehá t ő kapja meg utó lagosan a pé nzt az NHKV Zrt-tő l.
A hulladé kgyű jté si feladatot Bordá nyban, Forrá skú ton, Ullé sen é s Zsombó n viszont nem kö zvetlenü l az FBH-NP Kft. vé gzi, hanem alvá llalkozó ké nt a Né gyforrá s Nonpro it Kft. Telepü lé sü nkö n tehá t izikailag ő k gyű jtik be a szemetet hé trő l hé tre.
A ké t cé g kö zö tti szerző dé s alapjá n kap pé nzt kizá ró lag a hulladé kbegyű jté sé rt a forrá skú ti kö zö s ö nkormá nyzati cé g. A
hulladé kudvar ü zemelteté se az ö nkormá nyzatunkkal kö tö tt
kö zszolgá ltatá si szerző dé s szerint az FBH-NP Nonpro it Kft.
feladata.
A telepü lé si szilá rd hulladé kkezelé ssel kapcsolatos kö zszolgá ltatá s ellá tá sá ró l Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata Ké pviselő - testü leté nek 8/2014(VI.30.) ö nkormá nyzati rendelete
szó l, amely rö gzıt́i a kö zszolgá ltatá s ré szé t ké pező lomtalanı-́
tá s, illető leg a telepü lé sen mű kö dő hulladé kudvar szolgá ltatá sainak igé nybevé telé vel kapcsolatos feladatokat is. A helyi rendelet szerint a lakossá gi gyű jté sbő l szá rmazó szelektıv́en szé tvá logatott hulladé kok, valamint a há ztartá si mennyisé gben
elő forduló veszé lyes hulladé kok á tvé telé re hulladé kudvar mű kö dik. A hulladé kudvar igé nybevé telé ért a lakossá gnak nem
kell kü lö n dıj́at izetnie.
A helyi hulladé kudvart a kö zszolgá ltatá st vé gző nek kell mű kö dtetnie, azonban a té rsé g tö bb telepü lé sé n, ıǵy Bordá nyban
is egy korá bbi, mé g 2000-ben 33 telepü lé s á ltal kö zö sen kon6| Bordányi Napló

Szeged Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata lett.
Szegedtő l a mé g az ezredforduló n 5000 Ft-é rt
az akkori ö nkormá nyzattó l megvett fö ldterü let
nagy ré szé t ugyan má r visszavá sá rolhatta ö nkormá nyzatunk, de arró l elő tte levá lasztottá k a
hulladé kudvar terü leté t, ıǵy csak a rekultivá lt
szemé ttelep kerü lt ú jra bordá nyi tulajdonba. A
hulladé kudvar sorsá ró l (a helyi ö nkormá nyzatoknak való á tadá sá ró l) az akkoriban megkö tö tt
megá llapodá sok sajná latos mó don nem rendelkeznek.
A hulladé kudvar ü zemelteté st hosszú idő n á t a
Szegedi Hulladé kgazdá lkodá si Nonpro it Kft.
vé gezte, aki ké ső bb -a kö zszolgá ltató vá ltá s miatt- szerző dé st kö tö tt a FBH-NP Nonpro it Kftvel, aki izetett a szegedi cé gnek a hulladé kudvar
haszná latá ért é s ü zemelteté sé ért. Ez a szerző dé s azonban 2019. októ ber 21-é n lejá rt. Uj szerző dé st a ké t cé g nem kö tö tt, a hulladé kudvart a
szegedi cé g mű kö dtette ú gy tová bb, hogy annak
inanszıŕozá sa kö zponti kö ltsé gveté sbő l nem
volt szá má ra biztosıt́va. Az ü zemelteté st, miutá n szerző dé sek hiá nyá ban sehonnan nem kapott pé nzt, a Szegedi Hulladé kgazdá lkodá si
Nonpro it Kft. 2020. má rcius 16-á n felfü ggesztette, az ott talá lható eszkö zö ket, gyű jtő edé nyeket elszá llıt́otta é s az udvart bezá rta.
A há tté rben informá ció nk szerint folytak egyezteté sek a ké t cé g kö zö tt a hulladé kudvar ú jranyitá sá nak lehető sé gé rő l, azonban vé gü l a Szegedi
Hulladé kgazdá lkodá si Nonpro it Kft. é s a FBHNP Nonpro it Kft. csak a napokban á llapodott
meg az udvarok bé rleti formá ban való mű kö dteté sé rő l. A vita a legutó bbi egyezteté sen elhangzottak szerint tö bbek kö zö tt a szerző dé ssel le
nem fedett idő szak kö ltsé geinek viselé se volt.
Szeged Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata,
mint a hulladé kudvar tulajdonosa a bordá nyi
hulladé kudvart vagyonkezelé sbe adta 2020.
jú lius 1-tő l a Szegedi Hulladé kgazdá lkodá si Nonpro it Kft-nek, má jus 23-á n viszont a Csongrá d
Megyei Kormá nyhivatal a hulladé ktö rvé ny rendelkezé seinek való meg nem felelé sre tekintettel, a tö bbi kö zö tt a bordá nyi hulladé kudvar ü zemelteté si engedé lyé t is hivatalbó l visszavonta,
mivel a hulladé kudvart csak olyan cé g mű kö dtetheti, aki kö zszolgá ltatá st vé gzi a terü leten. A
jogszabá lyok szerint egy telepü lé sen csak egy
kö zszolgá ltató vé gezheti a kö zszolgá ltatá st, Bordá ny eseté ben ez a FBH-NP Nonpro it Kft.
Igaz, hogy a Szeged á ltal megkö tö tt vagyonkezelé si szerző dé s egyik felté tele volt a hulladé kudvarok a helyi szolgá ltató knak való bé rbeadá sa,
azonban a bé rbeadá s é s a Sá ndorfalvi ú tra való
hulladé kbeszá llıt́á s felté teleit az FBH-NP Nonpro it Kft. az eredeti felté telekkel nem tudta elfogadni. A hosszú egyezteté seket kö vető en a ké t

cé g ké pviselő i é s a té rsé g polgá rmesterei kö zö tt
zajló kö zö s egyezteté s eredmé nyeké nt erre a
megá llapodá sra kerü lt pont jú lius 13-á n. Remé nyeink szerint mire ez az ú jsá g megjelenik, alá is
ıŕjá k az errő l szó ló hosszú tá vú szerző dé st. Ez
remé nyt ad a mielő bbi ú jranyitá sra.
Kedves Bordá nyiak! Mindenekelő tt sajná lom,
hogy a veszé lyhelyzet ideje alatt (má rcius 11. é s
jú nius 20. kö zö tt), amikor egyé bké nt is zá rva
tartott a hulladé kudvarok nagy ré sze a cé geknek nem sikerü lt megoldá st talá lni a problé má kra. Onkormá nyzatunk mindent megpró bá lt
a helyzet javıt́á sa é rdeké ben. A kö zszolgá ltató val szervezett kü lö n gyű jté sekkel talá n sikerü lt
enyhıt́eni a gondokat. A mó rahalmi hulladé kudvar haszná lata termé szetesen tová bbra is minden bordá nyi szá má ra ingyenes, ahogyan a há z-

tó l tö rté nő lomtalanıt́á st is é vente 2 alkalommal ingyenesen
meg tudjá k rendelni a kö zszolgá ltatá st vé gző cé gtő l.
Megé rtem, hogy a szolgá ltatá sé rt izető polgá rké nt senkit nem
é rdekel, hogy mié rt nem, csak az, hogy mikortó l nyit má r ki a
hulladé kudvar, mert szeretné k zavartalanul haszná lni azt. Nagyon bü szke vagyok arra, hogy a bordá nyiak nagy ré sze menynyire elkö telezett a kö rnyezetvé delemé rt, szinte é vrő l-é vre
egyre tö bb szelektıv́en ö sszegyű jtö tt hulladé kot sikerü l begyű jteni, é s a hulladé kudvarba is rengeteg veszé lyes hulladé kot szá llıt́ottak be, amely ugyancsak jelentő sen csö kkentette
kö rnyezetü nk terhelé sé t. Bıźom benne, hogy miné l elő bb minden szolgá ltatá st helyre tudunk á llıt́ani, de addig is tü relmü ket
ké rem: ne vigyé k ki a termé szetbe (illegá lis lerakó kba) a
szemetet, ne é gessé k el a veszé lyes hulladé kokat. Telepü lé sü nk maradjon tová bbra is tiszta, rendezett é s egé szsé ges vidé k. Kö szö nö m!
Tanács Gábor, polgármester

Továbbra is használjunk kézfertőtlenítőt
A napokban egyre tö bb hıŕ é rkezik a koronavıŕus terjedé sé nek ú jbó li erő sö dé sé rő l, a kö rü lö ttü nk lé vő orszá gokban ú jra tö bb fertő zö ttrő l beszé lnek. A kü lfö ldre tö rté nő nö vekvő szá mú ki- é s beutazá sok nö velhetik a hazai
fertő zé sek szá má t. A kö rü lmé nyek arra ö sztö nö znek bennü nket, hogy tová bbra is igyeljü nk
magunkra, vigyá zzunk egymá sra.
Bordá nyban az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben nem kö telező a maszk viselé se, az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben azokat a polgá rtá rsainkat ké rjü k az orrot é s szá jat takaró kendő
vagy maszk viselé sé re, akik betegnek é rzik magukat, lá zasak, kö hö gnek. Tová bbra is é l azonban minden inté zmé nyben a szociá lis tá volsá gtartá sra való igyelmezteté s: kiemelten fontos,
hogy tartsá k meg egymá stó l az 1,5-2 mé teres
tá volsá got, tartó zkodjanak a ké zfogá stó l é s má s
testi kontaktust igé nylő kö szö nté si mó dtó l. Az
inté zmé nyeinkben a kiadott protokoll szerint
rendszeresen fertő tlenıt́ü nk. Minden inté zmé nyben ké zfertő tlenıt́ő adagoló automatá t helyeztü nk el. Ké rjü k ö nö ket, hogy segıt́sé k az egé szsé ges ü gyfé lkö rnyezet megteremté sé t azzal, hogy az é pü letekbe való belé pé sné l haszná ljá k a bejá ratokná l jó l lá tható an kihelyezett
fertő tlenıt́ő szereket. Vigyá zzunk egymá sra!

Augusztusban újraindul az iskolatáska akció
Kedves Szü lő k! A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n ismé telten iskolatá skacsere-akció t szervez. Az akció kereté ben a csoport ö nké ntesei a megjelö lt idő pontokban vá rjá k a feleslegessé vá lt haszná lt, de mé g jó á llapotú , tiszta
iskolatá ská kat, majd vá rjá k azokat is, akik szeretné k lecseré lni ré gi iskolatá ská jukat. Tá ská k fogadá sa: 2020.
augusztus 3-á n, 4-é n é s 7-é n 9-16 ó rá ig. Helyszın
́ : Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia hittanterme (Bordá ny, Kossuth
u. 59.).
Tá ská k kivá lasztá sa é s elvitele: a tankö nyvosztá s alkalmá val. Helyszın
́ :
Adá m Jenő Altalá nos é s Alapfokú
Mű vé szeti Iskola Bordá ny.
Ké rjü k, hogy kezdemé nyezé sü nket
tá mogassá k, ıǵy eredmé nyes lesz.
Tová bbi informá ció Jenei Gyö rgyné tő l ké rhető , a 30/621-6375-ö s telefonszá mon. A Karitászcsoport tagjai
Bordányi Napló | 7

Ötórai tea és felolvasóest Bordányi demográfia
2020. augusztus 5é n, szerdá n 17 ó rai
kezdettel a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá rban ismé t felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t
vagy pró zaré szleté t,
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel
minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Születés:
Brigitta (Kiss Jó zsef é s Elek Tım
́ ea);
Jakab (Szilá gyi Gergely é s Otvö s
Mó nika); Tamá s (Tó th Attila é s
Szé csi Gabriella Ibolya); Martin
(Kordá s Jenő é s Nagyapá ti
Emese); Milá n ( Já ger
Dá vid é s Naszradi Petra);
Hunor (Tá bi Dezső é s
Berczeli Anett); Emma
Lili (Palotá s Lá szló Pé ter é s Papp Katalin); Kincső
B a r b a ra ( H e g ykö z i T iva d a r é s D r. K a l m á r
Zsuzsanna); Krisztiá n (Ottlik Krisztiá n é s Ordö g
Beatrix); Vencel (Dr. Hajdú Lá szló é s Gö rbe Agnes);
Blanka (Losoncz Pé ter é s Nagy Brigitta); Ró zi Lolita
(Miksi Pé ter é s Deme Lolita); Hunor (Kocsispé ter
Dá vid é s Pá l i Anna); Jú lia (Tari Csaba é s Bezdá n
Hajnalka)

Házasságkötés:
Nagy Enikő é s Hriczu Pé ter;
Soó s Alexandra é s Turcsá n
Gergő ; Ordö g Beatrix é s
Ottlik Krisztiá n; Szilá gyi
Brigitta é s Bó di Zoltá n Pé ter

Halálozás:
Farkas Mihá lyné 1946.; Katona
Jó zsefné 1935.; Kiss Sá ndor
1932.; Skulté ty Lajos 1940.;
Gyuris Imre Vendelné 1931.;
Molná r Imré né 1935.; Ká lmá n
Henrik 1957.; Csá szá r Istvá n
1949.; Katona Tibor 1959.; Illé s
Já nos 1948.
Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz. Elérhetőségek:
Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.

Telefonszám: 70/466-1265

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallai Éva
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
8| Bordányi Napló
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Médiásaink visszaverték az űrlények invázióját!
Ezen a nyá ron is megrendezé sre kerü lt a mé diatá bor,
amely első alkalommal má r nem csak a helybé li, de a
kö rnyező telepü lé seken é lő iatalok é rdeklő dé sé t is
felkeltette. A tá bor ez alkalommal a harmadik tıp
́ usú
talá lkozá sokra é pü lt.
A ré sztvevő k a korá bbi é vekhez hasonló an megismerkedhettek a kiadvá nyszerkeszté s, fotó zá s, videó zá s,
ilmké szıt́é s, szın
́ é szkedé s kulisszatitkaival is. Ha
akadt olyan, aki nem é rdeklő dö tt az aktuá lis té ma
irá nt, az a lé gkondicioná lt, iataloknak kivá ló an felszerelt biipben lazulhatott. A tá borozó k minden tagja
hazavihetett egy á ltaluk ké szıt́ett sajtó igazolvá nyt, amely 2021
nyará ig é rvé nyes.
Az idei é vben egy fantasztikumokban bő velkedő , sci- i rö vid ilmet ké szıt́ett el a
lelkes csapat. A forgató kö nyvıŕá stó l kezdve az ö sszes munkafolyamaton á t ré szt
vehettek a tá borlakó k. Az alkotá s a zUrkalandorok cım
́ et kapta, amely cselekmé nysorozata magá val ragadja a né ző ket. Az alkotó k telepü lé sü nkö n kıv́ü l a szegedi Lé zerjá tszma elnevezé sű , igé nyesen kialakıt́ott já té kteret vá lasztottá k a forgatá s helyszın
́ é ül. A jelenetek felvé teleit kö vető en pedig a 300 né gyzetmé teres
terü leten egy izgalmas lé zerharcban is ré szt vehettek a tá borozó k.
A ilm tö rté nete a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban kezdő dik, ahol furcsa
esemé nysorozat veszi kezdeté t. Kiderü l ugyanis, hogy a telepü lé sü nkö n lé vő
plü ssá llatok egy ré sze a Hulabuga bolygó ró l é rkezett ű rlé nyek, akik azzal a cé llal
é rkeztek, hogy elő szö r elfoglaljá k a kıv́á ló fö ldrajzi fekvé sű Bordá nyt, majd onnan indıt́sanak tá madá sokat az egé sz Fö ld ellen. Igy né há ny iatal kezé be kerü l a
vilá g sorsa. Ha mé g nem lá tta é s é rdekli mi lesz a tö rté net vé ge, akkor lá togasson
el a Bordá ny – a Homokhá tsá g szıv́e facebook oldalá ra vagy telepü lé sü nk hivatalos youtube csatorná já ra.
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Égig érő Nyári Napközis és Faluvédő Tábor
A Nyá ri Napkö zis é s Faluvé dő Tá bor immá ron 21. alkalommal kerü lt megrendezé sre 2020. jú lius 6.-10. kö zö tt a
Fotó: Maróti Dávid
Faluhá
zban, mely idé n az Egig é rő tá bor nevet kapta. Té má ja a csillagá szat kö ré é pü lt. Az első napon a 40 ré sztvevő csapatokat alkotott é s kü lö nfé le ismerkedő s já té kokat já tszottak. Ezutá n elké szıt́etté k a né vká rtyá kat, majd
csapatnevet talá ltak ki é s elké szıt́etté k a csapatzá szló kat. Szebbné l szebb munká k szü lettek. Ebé d utá n, mint
minden nap megné zhettek egy-egy animá ció s ilmet. A mesené zé s utá n a gyerekek a „Fö ld szü letik” kvıźjá té kot is
kitö ltö tté k egy megtekintett tudomá nyos videó alapjá n. A dé lutá n tö bbi ré szé t a Faluhá z parkjá ban tö ltö tté k, fociztak, kosaraztak, ugrá ló kö teleztek.
A keddi napon a rossz idő miatt a traktoros kirá ndulá s a Hermina tanyá ra elmaradt. Helyette a csapatok a kö nyvtá rban kutakodtak é s é rdekes tudnivaló kat gyű jtö gettek az á ltaluk kivá lasztott bolygó ró l.
Mesené zé s utá n a dé lutá nt a szabadban tö ltö tté k, szá mhá ború ztak é s
labdá ztak a tá borozó k.
Szerda reggel a torna utá n buszra szá lltak é s az ó pusztaszeri Csillagö své ny Labirintust lá togattá k meg. Elő szö r a csapatok vé gigjá rtá k az
ó riá s labirintust, majd a Szeri csá rdá ban elfogyasztottá k az ebé det.
Dé lutá n kipró bá ltá k a parkban talá lható szabadté ri já té kokat é s a
kisebb labirintusokat. A gyerekeket a rengeteg szú nyog sem tudta viszszatartani a szá mhá ború tó l.
A csü tö rtö ki nap biciklitú rá val kezdő dö tt. Mindenki a sajá t biciklijé vel
indult el az ü llé si tó hoz, ahol az egé sz dé lelő ttö t eltö ltö tté k. A tó partjá n labdá ztak, já tszottak é s szá mhá ború ztak. Nagyon jó l bıŕtá k a gyerekek az utat, de a szervező k fel voltak ké szü lve minden eshető sé gre.
Kü lö n autó val is jö ttek segıt́ő k, ha bá rmi gond adó dna, rö gtö n tudjanak segıt́eni. Ezú ton is kö szö njü k a segıt́sé get Kocsispé ter Anettnak.
Dé lutá n pihené ské pp má r a Faluhá zban megné ztek egy mesé t. A tá bor ideje alatt ké t gyermek is ü nnepelte a szü leté snapjá t, nekik egy
nagy csoki tortá val kedveskedtek a szervező k, melyet a tá borozó k kö zö sen el is fogyasztottak.
Pé ntekre vizes napot terveztek a tá borozó knak. Reggel ismé t torná val indult a nap. 9 ó rakor megé rkezett a traktor, ami kivitte a gyerekeket a Hermina tanyá ra. Kö szö njü k Lovai Misi bá csinak, hogy segıt́ett a traktorozá s lebonyolıt́á sá ban. A dé lelő tt sorversenyekkel telt, volt ű rsé ta, ű rszemé tszedé s, harisnyakugli, sü ketpostá s é s akadá lypá lya is. A versenyen minden csoport jó l é rezte magá t. A nyertes csapat a NASA csapat lett. Ebé dre visszasé tá ltak
az é tterembe, majd a Faluhá zba visszaté rve mesé t né ztek a tá borozó gyerekek. Kö zben a szervező k vıźibomba
gyá rtá sba kezdtek, ıǵy a gyermekek hatalmas vıźibomba csatá t vıv́hattak. A csata utá n senki sem maradt szá razon. Mıǵ megszá radtak akadá lyversenyeztek a parkban. A tá borzá ró 16:30 utá n vette kezdeté t, amikor a szü lő k is
megé rkeztek. Kö zö sen megné zté k a tá borvideó t, majd a szervező k vendé gü l lá ttá k a szü lő ket is. Ez é vben a vıŕushelyzet miatt sajnos a sá trazá s elmaradt. Mindenki jó l é rezte magá t, remé ljü k jö vő re megint talá lkozunk!
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IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
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Összefogás a Dél-Alföld labdarúgásáért
A Bordány Sportkör is együttműködő partnerként vesz részt a programban
Öt klub összefogásával indult el az a
kezdeményezés, amelynek célja, hogy
eredményesebbé tegye a Dél-alföldi
régió labdarúgását.
Együttműködési szerződést kötött a
Szeged-Csanád Grosics Akadémia, az
Algyői SK, a Foliaplast Bordány SK, a
Hódmezővásárhelyi FC és a DAFC. A
résztvevők rövid távon az utánpótlás erősödését, hosszabb távon pedig a régió felnőtt labdarúgásának
fejlődését is remélik a programtól.
A Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) célkitűzései között szerepel
az utánpótlás-nevelés fejlesztése.
Ennek szellemében a korábbi 45
MLSZ Alközpontból 32 Tehetségközpontot hozott létre a Szövetség. A
Szeged-Csanád GA a szűkítés után is
fontos szerepet kapott: bekerült a Tehetségközpontok közé.
Ebbe az irányzatba illeszkedik a június végén aláírt együttműködés, amelyben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia
koordinálásával indul meg idén nyáron. Az egyesületek képviselői ma a Szent Gellért Fórumban aláírásukkal szentesítették a programot.
Az együttműködés főbb pontjai: - Közös utánpótlásnevelési koncepció az edzések módszertanában és
tervezésében; - Kétirányú játékosmozgás a klubok között, hogy minden labdarúgó a saját szintjének
leginkább megfelelő csapatban és bajnokságban játszhasson; - Közös, belső edzőképzések; - Közös tornák
lebonyolítása; - U-19 korosztálytól a tehetséges játékosok integrálása a Szeged-Csanád Grosics Akadémia
felnőtt csapatába vagy a partner egyesületek valamelyikébe; -Közös részvétel Európai Uniós és hazai
projektekben.
Az együttműködés főbb történéseiről a továbbiakban is beszámolunk majd olvasóinknak itt a Bordányi Naplóban.

A közelmúltban elhunyt Sándor Zoltán
74 éves korában távozott a bordányi futball meghatározó alakja
Labdarúgó pályafutását a SZAK-ban kezdte. Ifistaként majd felnőtt játékosként is ebben a csapatban
játszott egészen az egyesület megszűnéséig. Utána az UTC-ben folytatta pályafutását visszavonulásáig.
A jelentős játékos karrier után edzősködni kezdett. 1983. nyarától lett a Bordányi SK megyei első osztályú csapatának az edzője. A Bordány trénere maradt - több-kevesebb megszakítással 1997-ig. Közben egy-két bajnoki évadra a megye I. más csapatánál - így pl. Újszentivánon is - megfordult.
A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetségben is fontos feladatokat látott el. 1990-től-1992-ig a Megyei IFI Válogatott
edzője volt Dr. Szamosvölgyi Zoltánnal együtt. Hozzáértő munkájuk gyümölcse 1992-ben érett be, amikor is csapatuk Országos első helyezést ért el. A későbbiekben a CSLSZ különböző bizottságaiban tevékenykedett.
Az edzősködés befejezése után sem szakadt el imádott sportágától, hiszen az öregfiúk különböző csapataiban és a
baráti lábteniszben továbbra is "játékban" maradt.
Egy idő óta tudtuk, hogy súlyos beteg. Őt, akit mindig a győzni akarás hajtott most mégis veszíteni kényszerült, legyőzte a betegség. Halál hírén megrendülve búcsúzunk Sándor Zoltán Barátunktól, Sporttársunktól, akinek munkássága a Csongrád megyei labdarúgás jelentős fejezete.
Zoli, nyugodj békében.
Bordány Sportkör
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