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Többek	között	szociális	tűzifa	pályázat
benyújtásáról	is	döntöttek	a	képviselők
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának képviselő-testülete augusztus 13-án tartotta soron következő ülését a Fa-
luház dıśztermében. A testületi ülést megelőzően üléseztek az önkormányzat bizottságai is. Az első napirendi pont-
ban a szokásos polgármesteri beszámoló hangzott el a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, 
polgármesteri döntésekről. Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről is. Tanács Gábor polgármester két sikeres pályázatról 

is beszámolt. A Homokháti O� nkormányzatok 
Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egye-
sületéhez Vidéki szemléletformálást, egész-
ségnevelést és rekreációt szolgáló fejlesztések 
a Mórahalmi járás területén helyi felhıv́ásra 
benyújtott pályázat pozitıv́ elbıŕálásban része-
sült, ıǵy ennek keretében az Alkotmány téren 
és a Hunyadi téren készülhet el kültéri �itnesz 
park. Egy négy évvel ezelőtt beadott pályázat 
sikeréről is értesıt́ést kapott az önkormányzat. 
Ig� y a korábban még a Nemzeti Sportközpon-
tokhoz beadott pályázatnak köszönhetően a 
Deák tér is bővülhet egy �itnesz parkkal. Mind-
három pályázat önerő nélküli, tehát 100%-os 
támogatást élvez.
A második és harmadik napirendi pont az Ap-
raja-falva O� voda és Bölcsődéről szólt. Lázárné 
Borbola Márta, intézményvezető beszámolt a 

2019/2020 évi nevelési évről, majd ezt követően ugyancsak óvodavezető asszony javaslata alapján döntöttek a 
képviselők az óvoda és bölcsőde 2020/2021 évi nevelési évének meghatározásáról és a munkaterv jóváhagyásáról. 
A következő napirendben döntés született a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásár-
lására kiıŕt pályázat benyújtásáról. A polgármester javaslatára a képviselők támogatták összesen 357 köbméter tű-
zifa pályázat keretében történő beszerzéséről, amelyhez köbméterenként ezer forint önerőt is vállalt az önkor-
mányzat.
A pályázat benyújtásának velejárója volt a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2019. (IV.29.) ön-
kormányzati rendelet módosıt́ására. Ezt az ötödik napirendben dr. Fodor A� kos, jegyző előterjesztését követően fo-
gadta el a testület.
A hatodik napirendi pontban a Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése 
Mórahalom Járás területén cıḿű helyi Leader pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára került sor. A 
korábban konzorciumban benyújtott pályázatot a pályázatkezelő hiánypótlása, illetve tisztázó kérdései miatt kellett 
módosıt́ani. Többek között a konzorciumi megállapodás módosıt́ására, és a vállalt önerő csökkentésére is sor ke-
rült. A módosıt́ásoknak köszönhetően minél hamarabb születhet döntés, és reményeink szerint a támogatási szer-
ződés megkötésére is sor kerülhet. Sikeres pályázat esetén az elkövetkező időszakban többek között a település 
központjában lévő szálláshely napelemes fejlesztésére, valamint teljes körű légkondicionálására, majd festésére is 
sor kerülhet.
Az önkormányzat ajánlatot kapott a település külterületén lévő 0185/55 hrsz.-ú és 0185/21 hrsz.-ú ingatlanok ér-
tékesıt́ésére. A testület megtárgyalta a benyújtott ajánlatot, majd úgy döntött, hogy költségvetési és hasznosıt́ási 
megfontolások miatt nem él a lehetőséggel, nem vásárolja meg az ajánlott földterületeket.
A nyolcadik napirendi pontban Bordány Nagyközség Települési E� rtéktár Bizottságának tevékenységéről szóló be-
számolót hallgathatták meg a képviselők, mıǵ a kilencedik egyebek napirendi pontban döntöttek egy okos zebra 
pályázat benyújtásáról, módosıt́ásra került a SoneccerKraft Kft-vel a 0185/61 helyrajzi számú ingatlan eladásáról 
szóló adásvételi szerződés, illetve tárgyalták Börcsök Roland faluházvezető közalkalmazotti jogviszonyának átala-
kulásáról szóló előterjesztését is. Ezt követően Dr. Juhász Anikó képviselő tájékoztatta a testületet az O� vodaszék leg-
utóbbi ülésének történéseiről. Mivel interpellációk, kérdések nem érkeztek, Tanács Gábor polgármester a napiren-
det, illetve a testületi ülést bezárta.
Az önkormányzat  2020. évi ülés-, munka-, és rendezvényterve szerint legközelebb szeptember 24-én (csütörtök), 
17 órakor tartja ülését a képviselő-testület. Az ülés helyszıńe az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ lesz.

Anneke	hetvenötezer	darabból	rakta
össze	a	bordányi	címert
Az idén tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a Bordányi Rádióamatőr Találkozó. Elsősorban be-
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szélgetésre és tapasztalatszerzésre gyűlnek össze ilyenkor a résztvevők, az ország számos pontja mellett az 
idén is több vendég érkezett külföldről is.
Sokan semmit nem tudnak erről a hobbiról. Pedig hazánkban is nagyon sokan amatőr rádióznak, saját adó-vevő 
készülékekkel, hıv́ójelekkel rendelkeznek. Számos hazai és nemzetközi versenyen mérik meg tudásukat. Ez a 
találkozó is inkább a rádiózásért rajongóknak szól, bár mindig örömmel engednek betekintést az életükbe az 
érdeklődőknek, mindig nagyon szıv́élyesek a térre érkező kıv́áncsiskodókkal.
Augusztus első hétvégéjén abból látszik, hogy valami különleges fog történni, ha a Faluház parkjában lakókocsik, 
sátrak jelennek meg, aztán egyszer csak egy hatalmas 
antenna emelkedik a magasba. Emberek ülnek egy 
készülék mellett és mikrofonba beszélnek, van ami-
kor elcsıṕhető egy-egy rövidebb vagy hosszabb morse 
jel áradat. Az utolsó nap reggelén pedig az érdeklődők 
egy olyan műszaki börzén találják magukat, ahol kü-
lönféle műszaki eszközöket, alkatrészeket árulnak ma-
gyar és külföldi emberek. A találkozó résztvevői tud-
ják mi micsoda és mire való. De egy kıv́ülálló? Mi lehet 
ez a hobbi, és mik ezek a kütyük? Erről Kisapáti Péter 
tudna sokat beszélni, aki amellett, hogy a találkozó 
szervezője és házigazdája, településünk rádióamatőr 
világbajnoka is. Péter legutóbb éppen a 2020. évi Ma-
gyar Kézibillentyűs Versenyen (HSKC) SOB kategóriá-
ban szerzett egy előkelő negyedik helyezést.
A programot minden évben az MTTSZ Bordányi Szer-
vezete és a Szegedi Területi Rádióklub rendezi.
A találkozóra pedig a számos hazai és külföldi rádióamatőr érkezik. Ilyen rendszeres résztvevője a találkozónak a 
holland Jan és Anneke van Essen. A házaspár nem ismeretlen településünk lakói előtt, hiszen 2012-ben egy fát 
ajándékoztak a faluháznak, amelyről a Bordányi Napló is beszámolt annak idején. Egy viharban kidőlt hatalmas fe-
nyőfa helyére ültették el az általuk adományozott facsemetét. Idén Anekke egy újabb meglepetéssel érkezett. 75 
ezer darab 2 x 2 milliméteres négyzetből rakta össze Bordány nagyközség cıḿerét. Az ıǵy elkészült alkotást kere-
teztették be, majd adták át a rádióamatőr találkozó első napján Tanács Gábor polgármesternek. A sokezer darabból 
álló cıḿert a Községházán helyezik majd el. Anekke elmondta, hogy nagyon szeretik községünket, mindig örömmel 
jönnek a faluba. Amikor a cıḿert rakosgatta össze a kirakósból, akkor is Bordányra, az itteni barátokra gondolt. Mit 
is mondhatnánk, köszönjük! Találkozzunk jövőre!

Tovább	erősödhetnek	a	testvértelepülési
kapcsolatok	Detta	és	Bordány	között
Még a pandémia előtt egyeztetett a két testvértelepülés a kapcsolatok folytatásáról, kiterjesztéséről. A konkrét együtt-
működések, programok várhatóan a jövő évben valósulhatnak meg, hiszen a vıŕus tovább akadályozza a program-
szervezést, a találkozókat.

Bordányból Tanács Gábor polgármester 
és Börcsök Roland faluházvezető, mıǵ 
Dettáról Petru Roman polgármester, 
Katona György, a helyi RMDSZ elnöke és 
Stanciu Klára, a dettai Reviczky Gyula 
Egyesület vezetője vettek részt az egyez-
tetésen.
Dettán nagyon fontosnak tartják a multi-
kulturális környezetet, a helyben élő nem-
zetiségek köré szerveződött közösségek 
évről évre mutathatják meg többek közt 
kulturális értékeiket, néptáncukat. 

Ugyancsak a korábbi jó tapasztalatok mentén szerveződnének Bordányban és Dettán is néptánctáborok, amelyek-
re mindkét település �iataljai nagyon kedvezményesen tudnának eljutni.
Peter Roman polgármester sikeresnek tartotta a korábbi motoros találkozókat is. Ezek megszervezése, a korábbi 
programok kibővıt́ése tovább erősıt́heti a technika ördögeinek együttműködését mindazok mellett, hogy a sok jár-
mű megjelenését mindig külön �igyelem övezi a rendezvényeken.
A Borostyán Népdalkör sokszor képviselte településünket Dettán. A népdal köré szerveződött programokat is sze-
retnék erősıt́eni, a különböző kulturális programokon bemutatkozási lehetőségeket biztosıt́ani. 
A testvértelepüléseken a legnagyobb rendezvények a város illetve falunapok, amelyek kitűnő találkozási, bemutat-
kozási lehetőségeket biztosıt́anak a határ mindkét oldalán élők számára. Ilyen alkalmak még a főzőversenyek, ahol 
amellett, hogy gasztronómiában mérik össze tudásukat a résztvevők számos kıśérőprogram is szıńesıt́i évről-évre 
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az eseményeket. Ezek rendszeres megrendezése is a hosszú távú tervek közé került.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a Dettán élő szórvány magyarság támogatására külön �igyelmet szeret-
nének fordıt́ani. A találkozón elhangzott, hogy a leginkább a nyelvtanfolyamokhoz szükséges nyelvkönyvekre, a 
gyerekeknek mesekönyvekre, taneszközökre, tanulási segédletekre lenne szükség. Mindezek biztosıt́ásával a Det-
tán élők magyarok nyelvtanulását tudná segıt́eni Bordány. A korábbi gyakorlatnak megfelelően magyarországi, 
bordányi nyelvi táborok megrendezését is szeretnék megvalósıt́ani a közeljövőben. A dettai és magyar �iatalok 
közös táborozásokon vehetnének részt, ahol a dettaiak játékosan, anyanyelvi környezetben gyakorolhatják a 
magyar nyelvet.
A találkozót mindkét fél hasznosnak és gyümölcsözőnek ıt́élte meg. Bıźva abban, hogy a különböző utazási korláto-
zásoknak, karanténoknak és természetesen a járványnak hamarosan vége szakad, talán a közös programok is 
minél hamarabb újrakezdődhetnek.

A	tervezettnél	hamarabb	indult	el	a
külterületi	utak	karbantartása
A tervek szerint augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében indul meg a külterületi utak karbantartása Bor-
dányban. A munkálatok megkezdését nagyban befolyásolja az elkövetkező időszak időjárása. A gépekkel végzett 
munka a dűlőutakon kisebb fennakadásokat okozhat majd, a lakosok és a gazdák türelmére is szükség lesz. 

Településünkön minden évben kétszer, tavasszal és ősszel zajlik 
nagyobb léptékű útfelújıt́ás. Az őszi karbantartásokat a legideáli-
sabb időpontban novemberben szokták elvégezni, hogy a munkát 
segıt́sék az őszi esők és az esetleges kisebb talajmenti fagyok is, 
azaz az időjárás kedvezzen a földutak tömörödésének. Amiatt is 
november második felére időzıt́ik a felújıt́ást, hogy minden gazda 
még az útjavıt́ás előtt kiszállıt́tassa a trágyát a földjére, mert a 
megpakolt szerelvények egyből szétvágnák a rendbe rakott utat. 
Most ősszel azonban a tervezettnél hamarabb indul el a felújıt́ás, 
mert az idei nagy mennyiségű csapadék nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy az utak gyorsabban menjenek tönkre. Az évről-évre nö-
vekvő forgalom, a magas útszélek miatt egyre nagyobbak a kátyúk 
az úttesten. Ugyancsak sok gondot okoznak a kiszántások, vagy az, 
hogy az erőgépek a földmunkák során az úton forognak vissza pél-
dául a szántás során. 

Bordány külterületén közel száz kilométeres földúthálózat fut, az utak karbantartására szinte sosem megfelelő az 
időjárás, hiszen a legtöbb évben nagyon magas a száraz napok száma. A homokot ilyenkor csak ide-oda dúrni lehet, 
ezt követően azonban személyautóval és biciklivel sem lesz jól járható az út. Az idei nagy esőzések utáni javıt́ás 
ugyancsak nehézkes, mert egyrészt a hirtelen lezúduló csapadék nagy kátyúkat okoz, amelyet az azokon keresztül 
haladó nagyobb mezőgazdasági járművek gyorsan kimélyıt́enek. A sárral ugyancsak nem lehet mit kezdeni. Az 
azonnali feltöltés csak további sarat okoz. Másrészt a vizes időszakokban többen járnak ki megnézni a földjeiket. 
Mennyire ázott meg? A� ll-e rajta a vıź? A traktorral közlekedők gyorsan járhatatlanná teszik a felázott úttestet, ame-
lyen traktorral még igen, személyautóval már nehezen, vagy egyáltalán nem lehet közlekedni.
Ha kevesebb az eső ugyancsak nincs ideális lehetőség a javıt́ásra, hiszen a kilencven kilométert nem lehet pár nap 

Író-olvasó	találkozó
Hegedűs	Gáborral
2020. szeptember 8-án, kedden, 14:30-tól a 
bordányi Faluház vendége lesz Hegedűs Gábor 
pusztamérgesi származású ıŕó, költő. 2015 Ka-
rácsonyára jelent meg magánkiadásban az első 
kötete A� lmodozások cıḿmel, majd a 2016. évi 
Poet Antológiában 3 verse kapott helyet. Emel-
lett az Algyői Hıŕmondóban is jelentek meg ıŕá-
sai. Versei a Poet.hu irodalmi oldalon jelennek 
meg, de a Holnap Magazinnál lévő blogján is ta-
lálhatók versei. A találkozó során a résztvevők 
megismerkedhetnek a költő műveivel, munkás-
ságával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ezúton tájékoztatjuk azon lakosságot, akiknek tulajdonukban lé-
vő ingatlanjukon korábban még nem engedélyeztetett fúrt, vagy 
ásott kút található, a kutak engedélyeztetési eljárásában történt 
változásról:
A már meglévő kutak vıźjogi engedélyezésével összefüggésben a 
korábbi jogszabályi előıŕás szerint valamennyi kutat engedélyez-
tetni kell. Vıźjogi bıŕság elkerülése érdekében ezidáig 2020. decem-
ber 31. napját határozták meg határidőnek, hogy az ügyfél kérel-
mével saját ingatlanján található kútja engedélyezési eljárását el-
indıt́sa. 2020. május 19. napján azonban elfogadta az Országgyű-
lés az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősıt́ő módo-
sıt́ásáról szóló 2020. évi XXXI. törvényt, mely 2020. július 1. nap-
ján lépett hatályba. E törvény szerint mentesül a vıźgazdálkodási 
bıŕság meg�izetése alól, aki az engedély nélkül vagy engedélytől el-
térően létesıt́ett vagy üzemeltetett felszıń alatti vıźkivételt biz-
tosıt́ó vıźilétesıt́mény (kút) vıźjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi. 
O� sszefoglalva tehát a korábbi jogszabályi határidőt (2020. decem-

ber 31.) három évvel eltolta a jogalkotó, ıǵy a 
bıŕság megelőzése érdekében az engedélyezte-
tésre 2023. december 31-ig van mód.

Kutak	engedélyeztetése



Bordányi Napló | 5           

Megkezdtük az őszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

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

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

problémamegoldó készítmények,
 valamint BÁBOLNA termékek

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

Péntek:  7:30-15:00

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

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

Az idei évben a Faluház és Könyvtár a Szociális Központtal karöltve, immáron 5. alkalommal nyújtott be Napközi Er-
zsébet Tábor megrendezésére pályázatot a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapıt́ványhoz, amelyet sikeresen el is 
nyert, 2020. augusztus 3-7. között került megrendezésre a program. A tábor 5 napja alatt sok-sok érdekes, izgalmas 
kalandban vehetett részt 20 gyermek.
A hétfő délelőtt az ismerkedés jegyében telt, 
valamint csapat�igurák megtervezésével és a 
csapatnevek kitalálásával ügyeskedtek a lur-
kók. Az ebéd utáni mesenézést követően egy 
izgalmakkal teli Honfoglaló csatával zárták a 
táborozók a napot. Kedden a sporté volt a fő-
szerep, a csoport az üllési tóhoz biciklizett, 
ahol fociztak, labdáztak, számháborúztak, va-
lamint többen körbe gyalogolták a tavat is. 
Délután a �inom ebédet követően mesenézés-
sel pihenték ki a gyerekek a délelőtt fáradal-
mait, majd folytatódott a számháború csata. 
Szerdán délelőtt a rossz idő miatt ismét el-
maradt a traktoros kirándulás a Hermina ta-
nyára, sajnos már második éve. Helyette a Fa-
luházban tartották meg a sorversenyt, melyben érdekes feladatokkal mérettették meg magukat a csapatok. Volt 
labdaadogatás, rákjárás, hullahopp adogatás, ugrálókötelezés is. A versenyben mindenki szépen teljesıt́ett. Minden 
csapat egy apró nyereménnyel gazdagodott. A délutáni pihenést követően a gyerekek meseıŕós játékkal töltötték a 
délutánt, ahol adott szavakból kellet egy mesét ıŕniuk. Igazán élvezték a feladatot, nagyon szép munkák születtek. A 
csütörtöki kirándulós napot Szarvason töltöttük, ahová busszal utaztunk el. A délelőttöt az arborétumban töltöttük, 

Óriás	társassal	játszhattak	az	Erzsébet	Táborozók

valamint 11:30-12:30 óráig hajókázással telt, ahol min-
denki egy általa választott limonádét szürcsölgetve gyö-
nyörködött a tájban. A helyi étteremben kapott �inom 
ebéd elfogyasztása után a Mini Magyarország parkot jár-
hatták be a gyerekek, ahol volt játszótér is, itt kijátszhat-
ták magukat a hazaindulás előtt. Pénteken az egész nap 
a csapatjátéké volt. A reggelt egy futóbajnoksággal kezd-
tük, itt az egyéni, illetve a csapatteljesıt́ményt is dıj́aztuk 
később. Ezt követően egy ügyességi csapatversenyen vet-
tek részt a gyerekek, ahol 7 versenyszámon keresztül kel-
lett harcolniuk a győzelemért. Az ebéd utáni pihenést 
követően eredményhirdetés következett, ahol minden 
csapatot apró ajándékokkal dıj́aztunk, valamint a futó-
bajnokságnak egyéni dıj́azottjai is születtek. Jó hangula-
tú vıźibomba csatával zártuk a tábort, reméljük minden-
ki talált új barátokat, szerzett új élményeket.

GYURIS  GÉZA
CUKRÁSZDA

Az üllési Gyuris Géza cukrászat
várja kedves vásárlóit

hétköznap 10-17 óráig,
szombat-vasárnap 8-18 óráig.

Üllés, Dorozsmai út 63/a, Tel: 62/282-528

alatt egyszerre rendbe tenni, és ezt követően ismét szárazzá válik a felület.
Most leginkább attól tart mindenki, hogy ha a javıt́ást követően újabb nagyobb esőzés következik, az további kárt 
okoz a felújıt́ott, de fellazult útfelszıńen. A lakosok több módon tudják segıt́eni az út állapotának megőrzését. Ha a 
földutakon közlekedők élnek a “több nyomon járj” elvével talán később alakulnak ki nyomvályúk az utakon. Ugyan-
csak védelmet jelent, ha feleslegesen nem járnak nagyobb gépekkel a nedves vagy éppen fellazult utakon. További 
segıt́séget jelenthet ha valaki nagy teherrel megrakott járműjével tönkreteszi az utat, azt maga után rendbe is teszi.
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Mesés	hangfürdőt	vettek	az	óvoda	lakói
Egy pályázat keretein belül valósulhatott meg a bordányi óvo-
dában az első mesehangfürdő, melyet Nagy Anitának, Papp A� g-
nesnek és Pápai Péternek köszönhetünk. Az izgalmas mese és 
kaland  mellett különleges hangszerek szerepeltek a műsorban, 
mint a gongok, dobok, koshi harangok, hangtálak, óceándobok, 
esőbot, nyelvdob, különböző népi hangszerek. Az egyedi csör-
gők mellett, még a furulya is megszólalt, majd az óriási kagyló-
kürt - a gyermekek legnagyobb meglepetésére. A zenei élmény-
nyel együtt ıǵy hangterápiában is részt vehettek a gyermekek, 
hiszen ezen hangszerek rezgése bizonyıt́ottan kiegyensúlyozó 
hatású az emberi  szervezetre. A Békakirály cıḿű mesébe mint-
egy pontosan odaillő mesei elem szólaltak meg a hangszerek, 
hangjukkal, rezgésükkel még élőbbé varázsolva a mesét. Ebben 
pedig egy idő után a gyerekek is részt vehettek. Maradt lehető-

ség minden érdeklődőnek megnézni és kipróbálni a nem mindennapi eszközöket. Köszönjük szépen, hogy minden 
résztvevőt sikerült egy kis időre elvarázsolni és mosolyt csalni az arcukra.

Lezárul	a	nyár,	megkezdődik	a	tanév	Apraja-falván
A nyári élet szervezése idén rendhagyó módon alakult. A tavasszal érkező COVID-19 vıŕus miatt változtatásokat al-
kalmaztunk a megszokott szervezési feladatokban. Amıǵ az intézményben nem tartózkodott gyermek, addig a daj-

ka nénik folyamatosan fertőtlenıt́ették az intézmény helységeit, 
illetve amikor az időjárás engedte, az óvoda-bölcsőde körüli ke-
rıt́és festése is megtörtént. Az óvónénik „home of�ice” munká-
ban rendszeresen küldtek az évszaknak és az aktuális ünnepnek 
megfelelő játékos feladatokat, meséket, verseket, kreatıv́ kézmű-
ves ötleteket a szülői csoportokba. Célunk az volt, hogy az ottho-
ni családi együttlét minél tartalmasabb, játékosabb legyen. Sze-
retnénk megköszönni a szülők lelkesedését, pozitıv́ hozzáállását, 
kitartását ebben a nehéz időszakban. O� römmel láttuk újra az on-
line visszaküldött képeken a vidám gyerekeket szép alkotásaik-
kal.
Szintén ezen időszak alatt valósult meg a „régi szárny” 4 mosdó-
jának teljes felújıt́ása is. A berendezések illeszkednek a gyerekek 
testi adottságaihoz, ıǵy például kisebb méretű mosdót és wc-t 

használhatnak a mini csoportosok, mint a nagyobbak.  Modern, mozgásérzékelős, vıźtakarékos csapok használa-
tával egy környezettudatosabb szemléletmódot szeretnénk a gyerekekben kialakıt́ani. A szép és esztétikus mosdó-
kat a gyerekek és a dolgozók is nagy örömmel vettek újra birtokba.
Fontos szempont volt a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése a hosszú távollét után, ıǵy többnyire a sa-
ját csoportjukba és a saját óvó nénijük mellé kerültek vissza. A� tlagosan 80-90 óvodás és 8-10 bölcsődés gyermek el-
látásáról gondoskodtunk a nyár folyamán. Munkánkat segıt́ették a gyakorlatukat teljesıt́ő pedagógus hallgatók, a 
közösségi szolgálatot teljesıt́ő-, és diákmunkát végző �iatalok. Ezúton is köszönjük munkájukat, segıt́ségüket. A min-
dennapokat az óvónénik és a kisgyermeknevelők szıńes, kreatıv́ játékötleteivel, új udvari játékok kipróbálásával és 
a gyerekek egyéni játékötleteinek megvalósıt́ásával próbálták gazdagıt́ani.
A 2020/21-es tanév 5 homogén csoporttal indul: Tücsök (nagy) csoport 32 fő, Vuk (középső) csoport 27 fő, Mé-
hecske (kis) csoport 19 fő, Napsugár (kis) csoport 19 fő, Katica (mini) csoport 13 fővel kezd és 22 főre bővül a tanév 
végéig. Bölcsőde: Micimackó csoport 14 fő. Az intézmény közalkalmazotti létszáma 27 fő.
Az új tanévre a csoportok a kedvezőbb csoportszoba és mosdó adottságok miatt helyet cserélnek. Ig� y a „régi szárny” 
második termébe a Tücsök csoport költözik. A Vuk csoport marad a megszokott helyén és az utolsó termet a Katica 
csoport veszi birtokba. Az „új szárnyban” a Napsugár csoport marad, mellette pedig a Méhecske csoport rendezke-
dik be. Mindenkinek szép tanévet kıv́ánunk! 																																				Horváthné	Kálmán	Zita,	Intézményvezető-helyettes

Meseolvasás	és	mozgás,		mint	„hamuba		sült		pogácsa”
Szülőként, szakemberként sokat gondolkodunk azon, milyen útravalót is pakolhatnánk 
gyermekeink tarisznyájába. Azt is tudjuk, hogy a gyermekek életében a mese és a 
mozgás nélkülözhetetlen szerepet tölt be, fontosságukat senki nem kérdőjelezi meg. 
Olyan értékeket közvetıt́enek, amelyek segıt́ik a gyermekek testi-lelki fejlődését. Ho-
gyan tudunk a helyes mozgásfejlesztéssel, valamint a tudatos meseválasztással és 
meséléssel értéket átadni a gyermekeknek? - ezekre a kérdésekre kaphatnak választ 
az érdeklődők a szeptember 19-én megrendezésre kerülő programunkon. 10 órától 
Szabó Barbara, a Zöld Béka Fejlesztő Központ munkatársa tart interaktıv́ előadást Ta-
nulási zavarok – a primitıv́ re�lexek jelentősége a mozgásfejlődésben cıḿmel. Megtud-



Bordányi Napló | 7           

Két	jeles	Mária-ünnepünk
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Szűz 
Mária mennybevételére emlékezünk.
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kis-
asszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Na-
tivitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztel-
te Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna 
tiszteletére templomot épıt́ettek itt, melynek felszentelési 
évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária 
születéséről. A nyugati egyházba valószıńűleg I. Sergius pá-
pa vezette be az ünnepet a 7. század végén.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető visz-
sza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújá-
rónap. A Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszte-
letére szokás volt szeptember 8. hajnalán a napfelkeltét a 
szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor 
Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, 
hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz 
Máriát. A népi meg�igyelések szerint a fecskék Kisasszony-
kor indulnak útnak. Mária Isten áldott földje, amelyből üd-
vösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Ebből a szimboli-
kából nőtt az a 19–20. század fordulóján még élő Balaton-vi-
déki és göcseji szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó 
éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne 
üszkösödjék meg. /Magyar Kurıŕ/

A	 tanévnyitó	 ünnepi	 szentmise	 (Veni	 Sancte)	 és	
táskaszentelés	szeptember	13-án a vasárnap reggeli 
szentmise keretében lesz.

Szeptember	 20-án	 a	 szentmise	 keretében	 lesz	
templomunkban	a	terményáldás.
Az ember évről évre elülteti, öntözi, gondozza terményeit, 
bıźik, és hálát ad Istennek. A szentmisét megelőző héten vár-
juk a hıv́ek áldásra felajánlott terményeit a sekrestyében.

Szentírás	vasárnapja

pöki Konferencia az elsők között rendelte el a vilá-
gon. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték 
meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szep-
tember utolsó vasárnapjára.
Ezen a napon a katolikus közösségek a templomok-
ban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Is-
tennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően 
megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, 
a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazıt́ást 
és erőt merıt́hetnek belőle életük egész folyamán, és 
bizonyosságot arról, hogy az ember öröklétre kapott 
meghıv́ást.
http://www.ktp.hu/kalendar/szentiras-vasarnap-
szeptember-utolso-vasarnapja

A Kincskereső tábor idén is sikeresen megvalósult. 
Köszönjük a hıv́ek nagylelkű adományát és minden 
segıt́ségét, mellyel hozzájárultak programjaink sike-
réhez. Részletes beszámolóval a következő számban 
jelentkezünk.

Hittanosaink	a
Kincskereső	táborban

hatjuk milyen jelentősége van a primitıv́ re�lexeknek, mi történik, ha nem gátlódnak le, valamint milyen összefüggé-
sek vannak a primitıv́ re�lexek és a tanulási problémák között. A program második részében, 11.30-tól Náfrádi Ani-
kó alkotó-fejlesztő meseterapeuta Mit meséljek, hogyan meséljek? - a népmesék fejlesztőhatásairól szülőknek és 
pedagógusoknak cıḿű előadása hallgatható meg. Választ kaphatunk a mesékkel és meséléssel kapcsolatos gyakori 
kérdéseinkre : - Milyen a jó mese?, - Melyik életkorban mit meséljünk és mit ne?, - Hogyan meséljünk és milyen ha-
tásai vannak a népmeséknek?, - Hogyan lehet megismerni egy gyermeket a meséken keresztül?, - Melyek a mesék 
fejlesztőhatásai óvodáskortól a középiskola végéig. Sok szeretettel hıv́ják és várják a szülőket, nagyszülőket, gyer-
mekekkel foglalkozó szakembereket a bordányi Faluház Család- és Karrierpontjába. A program ideje alatt ingyenes 
gyermekfelügyeletet biztosıt́anak. Információ: Balláné Judit: +36 30/338 1647, Lajkóné E�vi: +36 30/197 9135.

A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán kialakult kö-
rülményekre tekintettel Bordány Nagyközség O� n-
kormányzatának Adóhatósága az alábbiakra szeret-
né felhıv́ni a tisztelt adózók �igyelmét.
Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 
30-a között esedékessé váló éves és soron kıv́üli 
helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettsé-
gét és az ezzel egyidejűleg teljesıt́endő adó�izetési 
kötelezettségét 2020. szeptember 30. napjáig telje-
sıt́heti.
Amennyiben az adózó a 2019-es adóévre vonatko-
zó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adó-
bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 15. nap-
jáig nem teljesıt́ette, akkor 2020. szeptember 15. 
napján a 2020. március 16-i előlegrészletet kell meg-
�izetnie, ezen adóelőlegrészlet mérséklését 2020. szep-
tember 15. előtt kérheti, ha az adózó számıt́ásai sze-
rint a 2020-ban kezdődő adóévi adója nem éri el az 
adóévi adóelőleg összegét.
Mindezek alapján javasoljuk a 2019-es adóévre vo-
natkozó állandó jellegű helyi iparűzési adóbevallás 
2020. szeptember 15. előtt történő benyújtását!
Amennyiben a fent leıŕtakkal kapcsolatban további 
kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll ren-
delkezésére!
																										Bordány	Nagyközség	Önkormányzata

Covid	Hipa

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptem-
ber 27-én ünnepli az egyház Szentıŕás vasárnapját. A biblia 
védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptem-
ber 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház 
különös �igyelmet szentel a Szentıŕásnak. 
Bár a Szentıŕást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mé-
gis csak a II.Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki 
külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a 
világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és 
a tanácskozások középpontjába állıt́ották a Bibliát.
Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testülete Dei 
Verbum cıḿmel új szellemű határozatot fogadott el a Bibliá-
ról, amely többek között arra szólıt́ja fel a katolikusokat, 
hogy rendszeresen olvassák a Szentıŕást.
A szentıŕásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püs-
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2020. szeptember 9-
én, szerdán 16 órai 
kezdettel a bordányi 
Faluház és Könyvtár-
ban ismét felolvasó-
estet szervezünk.
Kérjük, hozza magá-
val kedvenc versét 
vagy prózarészletét, 
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel 
minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasó-
ként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett 
eltölthessünk egy kellemes estét.

Ötórai	tea	és	felolvasóest

Augusztusi	demográfia
Születés:
„Kicsi	rózsabimbó,
élted	hajnalán	szunnyadozz
csak	párnád	hófehér	haván.
Ringat	jó	anyácskád,
ezer	gondja	van	rád,
féltő	szívvel	virraszt
sok-sok	éjszakán.”
/Csanádi	Imre/

Léna (Kószó János és Kocsmár Szilvia);   
Dominik (Nagygyörgy Szabolcs és Farkas Kitti)   

Házasságkötés:
Te	az	enyim,	én	a	tied,
Nekünk	áll	a	világ!
Magas	a	nap	fejünk	fölött,
Messze	földet	belát,
De	ameddig	szeme	elhat,
Nem	lát	nálunk	boldogabbat.
/Pető�i	Sándor/

Veszelka Nóra és Molnár Róbert; 
Knopp Tamás Alfonz és Lángi Zsuzsanna;
Farkas György és Vajgel Zita

Halálozás:
„Nekem	nincs	már	holnap,
Ennyi	volt	az	élet,
Sirassatok	csendben,
Szívetekben	élek!”

Martin Andrásné (1932.)

Háztartási	varrógép	JAVÍTÁS	és	szervíz.	Elérhetőségek:	
Papp	Géza,	Szeged	-	Kiskundorozsma,	Bölcs	u.	34.
Telefonszám:	70/466-1265			

2020. szeptember 29-
én, kedden 17 órától a 
bordányi Faluház ven-
dége lesz R. Kelényi 
Angelika ıŕónő. 2014-
ben elnyerte a nők tár-
sadalmi megbecsülé-
sének és önbecsülésé-
nek növelését célzó, 
2010-ben alapı́tott 
Terézanyu-pályázat 
fődıj́át. Ezt követően 
indult el regényı́rói 
pályafutása. Könyvei közt találhatunk romantikus és 
történelmi regényeket is. Regényei között szerepel töb-
bek között a Lánynevelde-sorozat, Az A� rtatlan-sorozat, 
valamint a Róma, Róma és a Barcelona, Barcelona. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

Író-olvasó	találkozó
R.	Kelényi	Angelikával
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Fotó: Maróti Dávid
Idén július 20-24 között zajlott le a IV. Kuckoló tábor a Faluházban, melynek helyszıńét a Biip biztosıt́otta. A táboro-
zók a hét folyamán összemérhették erejüket különböző számıt́ógépes, illetve társas játékokban, mely során ponto-

kat gyűjthettek. A dobogósok pénteken csokoládéval és oklevél-
lel térhettek haza, a többiek pedig emléklapot kaptak. A meg-
mérettetés többek között Ps3 Fifa és Just dance táncverseny, 
biliárd, Activity társasjáték, Póker, Uno és még sok izgalmas 
játékból állt. A kreativitás fejlesztése érdekében kedden két csa-
patra oszlottak a gyerekek és saját társasjátékot kellett tervez-
zenek az ellenfélnek. Bár az előkészületek felöleltek egy délelőt-
töt, a gyerekek nagyon kreatıv́nak bizonyultak. QR kódok lepték 
el a Faluházat (melyet szintén a táborozók generáltak) és a par-
kot is, ezek segıt́ségével és persze egy QR kód olvasóval ellátott 
okostelefonnal juthattak el egyik állomásról a másikra a táboro-
zók: kellett verset ıŕni az ellenfél által meghatározott szavakkal 
(digitalizáció, számıt́ógép, játék stb.), találós kérdésekre vála-
szolni, pukkadásig fújni egy lu�it, keresztrejtvényt fejteni, időre 
kosarat dobni, focikapuba lőni. Szerda délután Szegedre men-
tünk kirándulni a Lézerjátszmába. Itt másfél órát tölthettünk el 
több, kisebb csapatra osztva. A remekül kialakıt́ott játéktéren 
izgalmas lézerharcot vıv́hattunk egymással. Péntek reggel bicik-

lire pattanva elindultunk polgárőri kıśérettel U� llésre a tóhoz, ahol a délelőttöt töltöttük. Számháborúk sora után el-
indultunk vissza Bordányba. A hét folyamán Czékus Zorán és Hődör Zoltán segıt́ette a munkát. 																		Vida	Patrícia

Hagyományteremtő jelleggel 2018-ban elindıt́ott Kézműves tábort idén III. alkalommal rendezhettük meg. 
Augusztus 10-14 között szıńes papıŕfecnik, festékfoltok és fonaldarabkák borıt́ották a tábor helyszıńét adó Biip-et. 
A táborozók a hét folyamán különböző technikákkal ismerkedhettek meg, fejleszthették kézügyességüket és kreati-
vitásukat. Készültek kartonpapıŕból meglepetés boxok, megtanultunk a kéztartásaink segıt́ségével különböző álla-
tokat pillanatok alatt lerajzolni, festettünk akvarell papıŕra, készıt́ettünk szıńes buborékképet majd abból előugró 
mintás üdvözlőlapot, �ilc anyagból dıśzes hajgumit és mozgószemes �ilc�igurát is. Az újrahasznosıt́ás jegyében új-
ságpapıŕból készıt́hettek a táborozók ajtódıśzt vagy kosárkát, aki szerette volna dıśzıt́eni, az lefesthette akrillfes-
tékkel és készıt́hetett hozzá papıŕból ró-
zsákat is. A héten a legjobban várt prog-
ram a fülbevaló és a gyöngyös drótfa 
készıt́és volt. Kétféle fülbevalót készı-́
tettek, egy karika alapút és egy lógós 
bojtosat. Mindkettőhöz fonalat hasz-
náltak a táborozók. A maradék fonal-
ból az ebéd utáni mesenézés közben, 
aki szeretett volna, készıt́hetett indián 
fonat és kumihimó technikával szıńes 
karkötőt magának. A héten elkészıt́ett 
tárgyakat pénteken vihették haza a gye-
rekek, ıǵy örök emlék marad számukra 
a tábor! A hét folyamán Vida Dominika 
és Szűcs Dávid segıt́ette a munkát.
	 	 	 						Vida	Patrícia

Gyöngyös	drótfa	készült	a	Kézműves	táborban

Társasjátékot	terveztek	a	Kuckoló	�iatalok

SzerdaKedd

25°C
16°C

Hétfő

28°C
17°C

Elvétve	záporElvétve	felhős

26°C
16°C

Elvétve	zápor

Szombat Vasárnap

24°C
14°C

25°C
15°C

Csütörtök Péntek

27°C
17°C

26°C
17°C

Elvétve	felhősElvétve	felhős Elvétve	felhősElvétve	zápor
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Start!	Indul	a	20/21-es	foci	szezon!	
Új	kihívások	és	feladatok	színesítik	a	most	rajtoló	bajnokságot

A hétvégén két mérkő-
zéssel megkezdődött 
csapataink számára is a 
2020/2021-es bajnoki 
labdarúgó szezon.
Megye I-es együttesünk 
sok néző előtt, helyen-
ként jól játszva játszott 
döntetlent a jó erőkből 
álló, újonc Apátfalva 
ellen, míg a harmadosz-
tályban szereplő Bor-
dány II vereséggel kezdett idegenben a Pázsit SE ellen.  Hétvégén már a női 
labdarúgók is pályára lépnek, de a következő két hétben minden 
korosztályos gárdánk lejátssza első találkozóját. Sok-sok új kihívás vár 
sportkörünkre az új szezonban is, az egyik legnagyobb új vállalásunk a 
gyerekek fejlődése érdekében a DAFC-al közösen az NB II-ben indítandó 
U15-ös és U14-es csapat. A BSK történetében először lépünk ki a megyei 
szintről, gyerekeink többek között a Szolnokkal, Békéscsabával, 
Kecskeméttel és a Tiszakécskével is megküzdenek majd a bajnoki 
pontokért. A mérkőzésekből sem lesz majd hiány, hiszen az SZVSE pálya 
felújítása miatt a DAFC U17-es és U19-es együttese is itt játssza majd NB-s 
mérkőzéseit, így a futballt kedvelő szurkolók ősszel több, mint ötven 
találkozót tekinthetnek meg a Bordányi Focipályán. A napokban 
labdarúgóink birtokba vehették a Petőfi Sándor utcai, felújított sportpályát, 
így az edzések már itt zajlanak. Hamarosan elkészül a labdafogó háló, illet-
ve a világítás bővítése, korszerűsítése is folyamatban van annak érdekében, 
hogy esti edzéseket is megfelelő fényviszonyok mellett lehessen tartani.

Meccsnaptár	
2020.	szeptember

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2020. augusztus 29. (szombat), 17.30

Makó	-	Foliaplast-Bordány	SK
2020. szeptember 5. (szombat), 16.30

Foliaplast-Bordány	SK	-	UTC
2020. szeptember 12. (szombat), 16.30

Szentes	-	Foliaplast-Bordány	SK
2020. szeptember 20. (vasárnap), 16.00
Foliaplast-Bordány	SK	-	Mórahalom
2020. szeptember 26. (szombat), 16.00
Dorozsma	ESK	-	Foliaplast-Bordány

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2020. augusztus 30. (vasárnap), 17.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Öttömös

2020. szeptember 6. (vasárnap), 16.30
Szentes	-	Foliaplast-Bordány	II

2020. szeptember 13. (vasárnap), 16.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Újszentiván

2020.  szeptember 19. (szombat), 16.00
Szegvár	-	Foliaplast-Bordány	II

2020. szeptember 27. (vasárnap), 16.00
Fp.-Bordány	II	-	Fábiánsebestyén

Megyei	U19	-	A	csoport
2020. szeptember 6. (vasárnap), 14.30

Szentes	-	Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 12. (szombat), 14.30

Foliaplast-Bordány	-	Algyő
2020. szeptember 20. (vasárnap), 14.00

UTC	-	Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 26. (szombat), 14.00

Foliaplast-Bordány	-	Csengele

Megyei		U17	-	A	csoport
2020. szeptember 13. (vasárnap), 13.00

Foliaplast-Bordány	-	Móraváros
2020. szeptember 20. (vasárnap), 10.00

Deszk	-	Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 25. (péntek), 16.00

HFC	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	felnőtt
2020. augusztus 30. (vasárnap), 10.00

	Foliaplast-Bordány	SK	-	Makó
2020.  szeptember 6. (vasárnap), 10.00

Üllés	-	Foliaplast-Bordány	
2020.  szeptember 13. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	St.	Mihály	FC

2020.  szeptember 27. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Csanytelek

Közel	háromszáz	néző	előtt	játszott	megye	I-es	csapatunk	döntetlent

Női	felnőtt	csapatunk	kupagyőztes	lett	Kelebián
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Női	kupagyőzelem	Kelebián!	
A	gólkirályi	címet	és	a	legjobb	játékos	díját	is	bezsebelték	lányaink	

Augusztus 20-án női tornán sze-
repelt női együttesünk Kelebián. 
A Kiskőrös ellen 3-0-ra, míg a Já-
noshalma ellen 3-1-re nyertek 
lányaink, így veretlenül szerez-
ték meg az első helyet. A torna 
gólkirálya Rövid Letícia lett, míg 
a csapat két legjobb játékosának 
Vér Fannit és Puskás Dórát vá-
lasztották a szervezők.
Gratulálunk!!!

DAFC	Bordány	U15	csapatának	sorsolása
2020. augusztus 29. (szombat), 10.00 Ceglédi	VSE	-	DAFC	Bordány	
2020. szeptember 5. (szombat), 12.00 DAFC	Bordány	-	Szolnoki	MÁV	FC
2020. szeptember 12. (szombat), 10.00 Békéscsabai	Előre	-	DAFC	Bordány
2020. szeptember 19. (szombat), 12.00 DAFC	Bordány	-	Dabas-Gyón	FC
2020. szeptember 27. (vasárnap), 12.00 Makó	FC	-	DAFC	Bordány
2020. október 3. (szombat), 12.00 DAFC	Bordány	-	Tiszakécskei	VSE
2020. október 11. (vasárnap), 12.00 Törökszentmiklós	-	DAFC	Bordány
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