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Jelentősen	csökkent	a	közterületeken
elkövetett	bűncselekmények	száma
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. szeptember 24. délután öt órától tartotta soron következő 
testületi ülését a Faluház dıśztermében. A képviselők összesen 
tizenkét napirendi pontot tárgyaltak. A testületi ülést megelőző-
en a két önkormányzati bizottság is ülésezett, előkészıt́ve a kép-
viselők döntését.
Az első napirend a Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti 
fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékozta-
tó a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormány-
zat bizottságainak döntéseiről cıḿet viselte. Tanács Gábor  polgár-
mester előterjesztését egyhangúlag fogadták el a képviselők.

A második napirendi pontban a rendőrség a településen végzett 
munkájáról szóló beszámolót fogadták el a képviselők. Az elő-
adó, Dr. Harkai István, alezredes korábban ıŕásban is megküldte 
az anyagot a testület tagjainak.  A tavalyi évben 29 bűncselek-
ményt regisztráltak településünkön, ami az előző évhez képest 
mindenképpen javulást mutat. Ezen belül is jelentősen csökkent 
a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma. Bordány 
közigazgatási területén az előző évben 7 esetben történt rendőri 
intézkedéssel járó közúti baleset, ebből két esetben történt súlyos 
sérüléssel járó baleset.
A harmadik napirendi pontban is beszámolókat hallgattak meg 
a képviselők, elsőként a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, majd ezt követően az NKM Energia Zrt. településen végzett 
munkájáról szóló beszámoló hangzott el. 
A következőkben Bordány Nagyközség O� nkormányzata 2020. 
évi költségvetési rendeletének módosıt́ására került sor.
Az ötödik napirendi pontban az Apraja-falva O� voda és Bölcsőde 
szakmai programjának módosıt́ásáról döntöttek a képviselők. 
Ezt követő két napirendben is beszámolók következtek. A hato-
dikban Bordány Nagyközség O� nkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaságok beszámolójáról, majd Bordány település 
részvételével működő önkormányzati társulások tevékenységé-
ről szóló beszámolók elfogadásáról döntöttek.
A nyolcadik napirendi pontban a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása társulási megállapodásának és szervezeti működési 
szabályzatának módosıt́ásáról született határozat, mıǵ a kilence-
dik napirendben Mórahalom Járás Egészségtervét vitatták meg, 
majd hagyták jóvá képviselőink.
A tizedik napirendben Tanács Gábor polgármester a település 
tér�igyelő kamerarendszerének fejlesztéséről szóló előterjeszté-
sét vitatták meg, mıǵ a következő napirend ugyancsak a polgár-

mester előterjesztésében a lakóhely környezeti 
állapotáról valamint a környezet védelméről 
szólt. Több problémára világıt́ottak rá: a legfon-
tosabb mindenképpen a hulladékudvar helyze-
te, amit közel fél éve nem tud megoldani a ko-
rábbi és az új szolgáltató. A mostani visszajelzé-
sek szerint októberben már várhatóan kinyit 
végre az udvar, és a korábbinál nagyobb nyitva-
tartási idővel működik majd. Az önkormányzat 
ehhez továbbra is minden segıt́séget megad az 
FBH Nonpro�it Kft-nek, azonban az újranyitás-
hoz szükséges előzetes adminisztrációt a mű-
ködtető cégnek kell soron kıv́ül elvégeznie.
Ugyancsak problémás a gyűjtőszigetek, illetve a 
közterületen található hulladékgyűjtők haszná-
lata, ahová egyes lakók nagy mennyiségű kom-
munális hulladékot hordanak ki.
Ugyancsak több jelzés érkezett, hogy sok eset-
ben például nagy mennyiségű használt pelen-
kát dobnak ki a buszmegállókban elhelyezett 
gyűjtőedényekbe. A előbbiek fényében várha-
tóan módosulni fog a közösségi együttélés sza-
bályairól szóló helyi rendelet, és a mezőőrség 
feladata lesz a szabálysértők lefülelése és meg-
bıŕságolása. A hidegebb időjárás ismét megnö-
veli a kályhákban kazánokban történő szemét-
égetést, amely jelentősen megemeli a levegőben 
található káros anyagok jelenlétét. Az önkor-
mányzat ismét külön kampányt indıt́ a jelenség 
felszámolása érdekében. 
Az utolsó napirendi pontot és egyben a testületi 
ülést a polgármester bezárta, hiszen nem érkez-
tek interpellációk, kérdések az SZMSZ-ben jel-
zett határidőig.

A következő testületi ülésre a programterv sze-
rint október 29-én, ugyancsak 17 órától kerül 
majd sor, ahol többek között napirendre kerül   
a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, 
illetve az önkormányzati adóhatóság tevékeny-
ségéről szóló előterjesztés is.
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Nincs	hír	a	szegedi	kerékpárút	építéséről
A szegedi önkormányzat régóta tervezi a Szeged-Sziksósfürdő és Bor-
dány közötti kerékpárút megépıt́ését. A tervek szerint az 5408. jelű köz-
út mellett új egyoldali, kétirányú, 2,5 méter széles és 3,7 kilométer hosz-
szú kerékpárutat épıt́enek csapadékvıź-elvezetéssel, amely kapcsolód-
na az út mellett már futó bordányi szakaszhoz, és ezzel egészen az üllési 

erdei iskoláig egybefüggő kerékpárút állna a kétkerekű járművel közle-
kedők rendelkezésére. A sajtóban megjelent hıŕek szerint a kivitelezést 
2019. II–2020. I. negyedév között szerették volna megvalósıt́ani, azon-
ban nagyon régóta nincs hıŕ a beruházásról.
A fejlesztésre mindenképpen nagy szükség lenne, hiszen annak kere-
tében nemcsak az új szakasz épülne meg, hanem a Szeged Dorozsmai 
úti vasúti keresztezés - Sziksósfürdő között meglévő kerékpáros kapcso-
latban lesz forgalomtechnikai beavatkozás: átvezetik a kerékpárutat a 

dorozsmai templomnál lévő körforgalmú 
csomóponton, valamint a vasúti átjáró 
után, a gyalogátkelővel párhuzamosan.
A Sziksósfürdő bejárat - Dorozsmai úti 
vasúti keresztezés között meglévő 5,5 
kilométeres kerékpárút burkolatát rész-
legesen, lokálisan felújıt́ják. A kerékpár-
úthoz kapcsolódóan bel- és csapadékvıź-
védelmi létesıt́ményeket épıt́enek: szik-
kasztóárok (3215 méter), amiből áteresz 
511 méter, zárt csatorna 15 méter.
A bordányi és zákányszéki önkormány-
zat is nagyon régóta tervezi a Bordányt 
Zákányszékkel összekötő kerékpárút 
megépıt́ését. Mıǵ a bordányi szakasz még 
engedélyes tervvel rendelkezik (2022. 
áprilisig), a zákányszéki engedélyt saj-
nos már meg kell újıt́ani. Mindkét ön-
kormányzati tervet már többször meg-
újıt́ották a fejlesztési forrás reményében.
A két falu között kicsivel több, mint hat 
kilométer kerékpárút épülhet majd meg, 
ha sikeresen pályáznak a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatıv́ Program kö-
vetkező kiıŕására.

Szakemberek	és	döntéshozók	látogattak
el	nagyközségünkbe
Békés és Csongrád-Csanád megyei te-
lepülések közösségfejlesztő és közmű-
velődési szakemberei, valamint dön-
téshozói látogattak el Bordányba szep-
tember 15-én, kedden. A szegedi Alter-
natıv́a Egyesület immáron harmadik 
alkalommal szervezett közösségfej-
lesztő képzést szakembereknek, mely-
nek része egy egynapos tanulmányút, 
jó gyakorlatok meglátogatása. Ennek 
keretében Békés megyéből, Dobozról 
a képviselő-testület, Orosházáról pe-
dig egy közösségfejlesztő, és az i�jú-
sági referens látogatott el települé-
sünkre. Csongrád-Csanád megyéből 
főleg Szeged különböző városrészei-
ből, illetve Tiszaszigetről, Szentesről, 
Hódmezővásárhelyről vettek részt 
közösségfejlesztő szakemberek a lá-
togatáson. Elsőként Tanács Gábor te-
lepülésünk polgármestere mutatta be 
településünket, majd Börcsök Roland 
a faluház vezetője beszélt a Faluház és 

Könyvtár közösségépıt́ő szerepéről. A látogatók megismerkedtek az 
i�júsági önkormányzat munkájával, a Bordányi I�júsági Információs 
Ponttal, ellátogattak az i�júsági szálláshelyre, de a Homokhátság Szı-́
ve Szociális Szövetkezet jóvoltából termékkóstoláson is részt vehet-

tek. A programot Vajda A� rpád, az Erzsébet I�júsági Alap Csongrád-
Csanád megyei i�júságszakmai mentora koordinálta.
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Nyugdíjasok		a		járvány	"árnyékában",
avagy	mi	a	helyes	magatartás?
Nagyon megváltozott a nyugdıj́as klub élete a korona-
vıŕus ideje alatt. Sok programunkon módosıt́ani kellett,  
esetlegesen nem is tudtuk megtartani.
A szokásos "mód"  is megváltozott. A mai napig szıv́esen 
szervezünk közös időtöltési lehetőséget, programokat, 
találkozókat. Azonban most a legfontosabb, hogy mind-
ezt fegyelmezetten tegyük. Tartsuk be az érvényes elő-
ıŕásokat, különös tekintettel a maszkviselésre vonatko-
zóakat. Segıt́sünk másokkal is megértetni, hogy ezek mi-
lyen fontosak.
Kirándulni voltunk Szarvason az Arborétumban és De-
meter kapitánnyal hajókáztunk a Körösön. Meglátogat-
tuk a röszkei O� szirózsa Nyugdıj́as klubot, akik nagyon 
hangulatos és jó programmal leptek meg minket.
Továbbra is készülünk az Idősek Világnapja megünnep-
lésére, azonban a jelenleg növekvő számú fertőzések mi-
att nem tudjuk, hogy milyen körülmények között tud-
juk megtartani. Októberben szeretnénk a Barátság Na-
pot is megszervezni, de fontos, hogy a biztonságunkat is 
szem előtt tartsuk.
Mint arról már korábban ıŕtam, a járvány tavaszi hullá-
mának csillapodása után, júliusban és augusztusban  kö-

Hivatalosan	is	Boldog	Óvoda	lettünk
2020. június 26-án intézményünk sikeresen 
pályázott a Boldog O� voda cıḿre, ıǵy a 2020/ 

2021-es tanévet hivatalosan is Boldog O� vo-
daként kezdtük. A Boldogságóra Program Prof. 
Dr. Bagdy Emőke (a Jobb Veled a Világ Boldog-
ságóra program fővédnöke, a Boldogságóra 
könyvek társszerzője, klinikai szakpszicholó-
gus, pszichoterapeuta, a Személyiség- és Kli-

nikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa), Prof. Oláh Attila 
(az ELTE Pozitıv́ Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője, a Ma-
gyar Pszichológiai Társaság elnöke (2008 – 2016), a Boldogságóra 
program tudományos főtanácsadója) és Bagdi Bella (a Jobb Veled 
a Világ Alapıt́vány elnöke, a Boldogságóra program megálmodója 
és vezetője, a Sorsfordıt́ó önbecsülés és az Iránytű a boldogsághoz 
cıḿű bestseller könyvek szerzője) nevéhez kötődik. Céljuk, hogy a 
pozitıv́ pszichológia kutatási eredményeire épıt́ő Magyarország leg-
jobb szakembereinek bevonásával módszertani segıt́séget adjanak 
a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás 
korosztály számára.
O� vodánk életében elsőként a Vuk csoport mindennapjaiban kerül-
nek alkalmazásra a Boldogságóra tematikái, és terveink szerint fo-
kozatosan minden csoport csatlakozik majd a programhoz. A kö-
zépsősök egyik óvodapedagógusaként részt vehettem egy 30 órás 
akkreditált képzésen, ahol segıt́ettek a program megismerésében, 
módszertani ajánlásainak elsajátıt́ásában. A pályázat feltételeként 
elkészıt́ettük boldogság kirakónkat a nyár folyamán, majd a tané-
vet a képzésen szerzett tudás alkalmazásával kezdtük meg és öröm-
mel tapasztaljuk a gyermekek nyitottságát, érdeklődését és fogé-
konyságát. Tıź téma köré csoportosulnak a tanév során ezek a te-
vékenységek: 1. A hála gyakorlása; 2. Az optimizmus gyakorlása; 3. 
Társas kapcsolatok ápolása; 4. Boldogıt́ó jócselekedetek; 5. Célok 
kitűzése és elérése; 6. Megküzdési stratégiák; 7. Apró örömök élve-
zete; 8. A megbocsátás gyakorlása; 9. Testmozgás; 10. Fenntartha-
tó boldogság. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy Boldog Csoport-
ként kezdhettük a tanévet!    	Tóth	Leila,	óvodapedagógus

szöntöttük nyugdıj́asaink 75 - 80 éves tagjait! Nagy csa-
lád módjára összeültünk és átadtuk jókıv́ánságainkat.

Kedves Nyugdıj́as társaim! Nagyon kérlek benneteket, 
hogy vegyétek komolyan a Covid 19-et és fegyelmezet-
ten tartsátok be a kiadott utasıt́ásokat. A maszk viselé-
se nem a legkényelmesebb, de sok mindenben segıt́eni 
tud. Akinek valamilyen betegsége van, ne menjen kö-
zösségbe. Mindenkinek nagyon jó egészséget kıv́ánok 
és vıŕusmentes időszakot, hogy mielőbb újra, a meg-
szokott módon tarthassuk rendezvényeinket.
	 	 	 	 	Szalai	Antal,	klubvezető
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Az új tanévben a mindennapi életünket a járvány alapvetően megváltoztatta, ezért új szabályokat léptettünk életbe 
az iskolában a biztonságos munkavégzés érdekében:
U� j csengetési rendet vezettünk be, ıǵy az alsó és felső tagozatos tanulók nem tartózkodnak egyidőben az udvaron.

Csengetési rend alsó (1-4.): 1. óra: 8:00-8:45; 2. óra: 9:00-
9:45; 3.: óra 9:55-10:40; 4.: óra 10:50-11:35; 5. óra: 11:45-
12:30; 6. óra: 12:35-13:20; 7. óra: 13:25-14:10.
Csengetési rend felső (5- 8).: 1. óra: 7:45-8:30; 2. óra: 8:45-
9:30, 3. óra: 9:45-10:30; 4. óra: 10:40-11:25; 5. óra: 11:35-
12:20; 6. óra: 12:30-13:15; 7. óra: 13:20-14:05.
Reggel 7:30 előtt indokolt esetben csak az tartózkodjon 
az iskolában, aki azt ıŕásban kérte. Az épületbe belépés-
kor használják a kézfertőtlenıt́őt, majd a nap során szap-
pannal mossanak alaposan kezet. Szülők előzetes egyez-
tetés alapján lépjenek be az iskola területére, szigorúan 
maszkban. A gyermekek számára a közösségi terekben, 
pl. a folyosókon a maszk viselése kötelező, beszerzése a 

szülő feladata. Délelőtt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét, viszont délután, akinek 
nincs foglalkozása ne tartózkodjon az iskola területén! Ebédeltetésnél a csoportok keveredését igyekszünk elkerül-
ni, az étterem pedig fertőtlenıt́ést végez a csoportok ebédeltetése között. Csak egészséges, tünetmentes gyermeket 
engedjenek iskolába! A háziorvos tájékoztatóját a gyermek közösségben tartózkodásának feltételeiről és az iskola 
vıŕushelyzetre kidolgozott eljárásrendjéről az iskola honlapján tájékozódhatnak. Kérjük az abban foglaltak betartá-
sát. Vigyázzunk egymásra!       	 	Ocskó	Zoltán,	intézményvezető

A	járvány	megváltoztatta	az	iskola	rendjét

Nyár	vége?	Akkor	művészeti	tábor!
2020. augusztus 24-28. között 3. alkalommal került megrendezésre a bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Komplex Művészeti Alkotó Tábora. Az előző évekhez hasonlóan az iskolában oktatott művé-
szeti ágakon folyt az alkotás, úgy mint zongora, furulya, gitár, citera, népi ének, valamint gra�ika és festészet, illetve a 
szobrászat és kerámia. A tábor tanárai Szilágyi Kristóf – zongora, Hampel Zsuzsa – furulya, Sövény Olivér – gitár, 
Kiss Csillag Anna – citera, népi ének, Zsoldos Gabriella – ritmushangszerek, betanıt́ás, gyakorlás, vezénylés, Sándor 
Mónika – gra�ika és festészet és Kiss János – szobrászat és kerámia voltak. A tábor célkitűzését talán jól mutatja a 
következő Poszler Györgytől származó gondolat: 
„A	művészet	varázs,	mely	átalakít.	A	könnycsep-
pet	persze	gyöngyszemmé	nem.	Az	embert	embe-
rebbé	 azonban	 igen.” Nem titkolt szándékunk 
amellett, hogy a gyerekek kipróbálhatták magu-
kat akár több művészeti területen való alkotás-
ban, hogy a művészetekre érzékeny, alkotni sze-
rető, kreatıv́ embereket neveljünk, akik példák 
lehetnek kortársaik számára. Mindemellett lehe-
tőséget biztosıt́ani arra, hogy az alkotás folyama-
tában „elvarázsolódjunk”, engedni, hogy az hatás-
sal legyen ránk, megélni azt a mágikus pillanatot, 
ami ott és akkor csak a miénk. John Ruskin sze-
rint: „Ha mindaz, ami a kezedben, fejedben és 
szıv́edben egyesül, nos, az a művészet.” Bizton állıt́hatom, hogy egyesült. A kis művészek szebbnél szebb festmé-
nyekkel, rajzokkal, kerámiákkal kápráztattak el mindannyiunkat, melyek kiállıt́ásra kerültek a tábor zárónapján. A 
zenészek pedig hagyományosan kis koncerttel zárták a hetet, melyet kivételesen zártkörűen rendeztünk meg a 
kialakult vıŕushelyzet miatt. A hét folyamán megtanult művek hangzottak itt el, a hangversenyt pedig az elmarad-
hatatlan közös produkció zárta. A zárókoncert és kiállıt́ás mottójaként az „adás”-t fogalmaztuk meg: odaadtuk egy-
másnak ajándékba az alkotásainkat. Ki a festményét, ki a kerámiáját, ki a muzsikáját. Ig� y megélhettük mind az adás 
és elfogadás örömét is. Hiszem, hogy elvarázsolódtunk, formálódtunk, emberebbek lettünk, és többel mentünk ha-
za, mint ahogy érkeztünk. A zárókoncert végén mindenki névre szóló emléklapot kapott, ami segıt́ felidézni a hét 
eseményeit, visszagondolni a különleges pillanatokra. Szeretnénk megköszönni minden szülőnek a támogatást, az 
iskolavezetésnek a szervezést és a helyszıńek biztosıt́ását, a Vadgesztenye E� tteremnek az étkeztetést, valamint Fo-
dor Antalnak és családjának a �inom gyümölcsöket! Várjuk a következő tábort is jövőre!
        									Hampel	Zsuzsa,	művészeti	munkaközösség	vezető
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Figyelem!	Változás	a	művészeti	iskolai	térítési	díjak
és	tandíjak	be�izetésében
A 2020. július 1-től érvénybe lépő jogszabályi változá-
sok miatt a térıt́ési dıj́ak és a tandıj́ak be�izetése esetén a 
Tankerületi Központ tanszakonként előzetes jelzésük 
szerint átutalásos vagy készpénzes számlát állıt́ ki.
Amennyiben dıj́�izetési kedvezményt kérnek, az iskola 
honlapjáról letölthető nyomtatványt mihamarabb kitölt-
ve küldjék be a titkárságra, a kérelem jogosságát alátá-
masztó dokumentumokkal együtt (jövedelem igazolás, 
igazolás tartós betegségről/testi-, érzékszervi fogyaté-
kosságról, gyermekvédelmi kedvezményről határozat, 
jegyzői határozat hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetről). Ha másként nem rendelkeztek, a Tankerületi 
Központ a tanuló nevére és cıḿére állıt́ja ki a számlát a 
teljes dıj́ról. A kiállıt́ott átutalásos vagy készpénzes szám-
lát személyesen az iskola titkárságán lehet majd október 
folyamán átvenni. A számla érkezéséről értesıt́ést küldünk.
  Köszönettel: Ocskó	Zoltán,	iskola	igazgató

Szeptember 5-én a lövészklubbunk meghıv́ást kapott a röszkeiek versenyére, amit örömmel fogadtunk. Zádori 
Lajosné női egyéniben, valamint csapatunk is a dobogó harmadik fokára állhatott.
Ezt követően szeptember 12-én megrendezésre került a vadásztársaságok verse-
nye a helyi lőtéren, amit segıt́ségünkkel a zsombói vadászok rendeztek meg. Az 
eseményre meghıv́ást kaptak a röszkei lövészklub és a szatymazi vadásztársaság 
tagjai is. A programok reggel 9 órakor zsıŕoskenyér elfogyasztásával vette kezdetét. 
Mialatt a lőállásoknál folytak a versenyek, kint a többi résztvevő, illetve családtag-
jaik kedvükre beszélgethettek és mindezalatt bográcsban főtt a �inom ebéd. A kilá-
togató gyerekek sem unatkoztak, mert felügyelet mel-
lett légpuskával lőhettek. Juhász Péter klubtagnak kö-
szönhetően pedig külön dıj́azásban részesültek: az 1. 
helyezett kettő, a 2. helyezett egy éves tagdıj́át 
vállalta át, ıǵy támogatva az utánpótlást. 
A versenyszámokat egyéniben és csapatban is érté-
kelték. Egy csapatban 5 fő vett részt. Egy sorozatban 
8 fő tudott befeküdni a lőállásba. Minden versenyző-

nek 5 próba és 10 értékelt lövést kellet adnia. A verseny befejeztével kihirdették a vár-
va várt eredményeket. Női egyéniben: 1. Zádori Lajosné; 2. Simonné Szabó Ildikó; 3. 
Fohsz Andrea; 4. A� brahám Cintia. Fér�i egyéniben: 1. Simon Mihály; 2. László Gábor; 3. 
Füle Csaba; 4. Osznovics Mátyás. Csapatban: 1. Röszke F.T V.T; 2. MTTSZ Bordány; 3. 
Zsombó V.E; 4. SZAVAD.
Az eredményhirdetés végeztével a zsombóiaknak köszönhetően �inom birkapörkölt 
elfogyasztásával zárult a program. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és gratulálunk az eredményekhez.
               																			Szabó	Ildikó

Szeptemberben	puskalövésektől	volt
hangos	a	röszkei,	majd	a	bordányi	határ

“Én	és	az	olvasás”	fotópályázat	a	Faluházban
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül a bordányi Faluház és Könyvtár fotópályázatot hirdet „E� n és az olva-
sás” cıḿmel.
Ha van egy képed arról, ahogy valamelyik szeretted, barátod vagy ismerősöd éppen a könyvébe mélyedve belefe-
ledkezik az olvasásba, a gyermekeinek olvas, vagy éppen az egyik gyerkőc bújja a meséket, ne habozz! Küldd el fotó-
dat a konyvtar@bordany.hu e-mail cıḿre, vagy hozd be személyesen a könyvtárba. A fényképek készülhetnek fény-
képezőgéppel, telefonnal, vagy akár tablettel is. A levélben tüntesse fel nevét és életkorát.
A fotópályázat 2020. szeptember 21-től október 8-ig tart. Az eredményhirdetés 2020. október 10-én 10:00-kor lesz 
a könyvtárban. A beküldött képeket kiállıt́juk, a legjobb fotókat készıt́ők pedig értékes nyereményekkel gazdagod-
nak. A pályázók hozzájárulnak, hogy az általuk készıt́ett fotókat kiállıt́juk a könyvtárban.
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Veni	Sancte	Spiritus...
Jöjj,	Szentlélek,	Úristen...	hangzott fel az ének a Veni Sancte szent-
misén. Gyermekek, családok, pedagógusok jöttek el szeptem-
ber 13-án a vasárnapi szentmisére, hogy az előttünk álló tan-
évet rábıźzuk Mennyei Atyánkra. Hiszen a ránk váró felada-
tok elvégzésében, a felmerülő problémák, nehézségek megol-
dásában nem csak magunkra számıt́hatunk, egymást segıt́het-
jük, bátorıt́hatjuk, de a Szentlélek is erővel, bátorsággal tölt el, 
ha beengedjük életünkbe.

Minden esztendőben szeptember utolsó vasárnapján a Szen-
tıŕás kiváló ismerője és fordıt́ója, Szent Jeromos ünnepéhez 
(szeptember 30.) kapcsolódóan tartjuk meg a Katolikus Egy-
házban a Szentıŕás vasárnapját. A Biblia 45 ószövetségi és 27 
újszövetségi iratát jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen 
tesz tanúságot az isteni kinyilatkoztatásról. E� rdemes oda�i-
gyelnünk ezen az ünnepen arra, hogy a Szentıŕás mennyiben 
lehet számunkra a hit forrása és közvetıt́ője.
Az egyház különösképpen felhıv́ja a hıv́ek �igyelmét a Szent-
ıŕás tiszteletére, olvasására, ismeretére. A II. vatikáni zsinat li-
turgikus reformja is a korábbinál nagyobb jelentőséget tulaj-
donıt́ a szentmise első részében az igeliturgiának, a Szentıŕás 
olvasásának és a homıĺiának.
A hit forrása és közvetıt́ője az ember számára természetesen 
maga Jézus Krisztus, az Isten Igéje, aki jelen van a Szentıŕás-
ban, mint Isten igéjében, szavában.     	Magyar	Kurír

Szentírás	vasárnapja
Tolle	et	lege,	azaz	vedd	és	olvasd!	–	Szent	Ágoston

Kincskereső	Tábor
Köszönjük az adományokat, a sok-sok segıt́séget, 
melyeknek köszönhetően idén is sikeresen meg-
tarthattuk hagyományos Kincskereső táborunk 
programjait.

Elsőáldozás	és	bérmálás
Idén október 11-én a vasárnapi szentmise kereté-
ben lesz templomunkban az elsőáldozás.  
A bérmálás október 18-án a szentmise keretében 
lesz templomunkban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Téli	miserend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Október 9-től a téli miserend szerint a péntek és 
szombat esti szentmisék 17.00 órakor kezdődnek. 
A vasárnap reggeli szentmisék továbbra is 9.30-
kor kezdődnek.

Templomunk	scholája
A Boldog Jolánta Schola szeretettel hıv́ja és várja 
az énekelni vágyó gyermekek, �iatalok jelentkezé-
sét, hogy bekapcsolódjanak a szentmisék énekes 
szolgálatába. A próbákat csütörtökönként délután 
16.00 órától 17.30-ig-ig tartjuk a plébánia hittan-
termében.

Leendő	ministránsok
4. osztályos vagy annál idősebb gyermekeket vá-
runk ministránsfoglalkozásra, akik már voltak el-
sőáldozók, és kedvet éreznek arra, hogy felkészül-
jenek az oltárszolgálatra. A foglalkozásokat péntek 
délutánonként 15.00 órától 15.45-ig tartjuk. Jelent-
kezni a hitoktatóknál lehet.

Mindenszentek	és	halottak	napja
Az előző évekhez hasonlóan idén is november 1-
én 14.00 órakor lesz a temetőlátogatás, szentmise 
16.00 órakor, majd 16.45-kor koszorúzás a Szent 
István téren a háborús emlékműnél.
Halottak napján, november 2-án - immár hagyo-
mányt teremtve - az adott évben elhunytakért ajánl-
juk fel a szentmisét. Sıŕszentelést kérni továbbra is 
a sekrestyében lehet. Október	a

Rózsafüzér	hónapja
Október 9-ig mindennap 17.30-tól, október 9-től (péntek) minden-
nap 16.30-tól litánia a templomban, péntekenként, valamint minden 
hónap első vasárnapján a szentmise után szentségimádást tartunk a 
templomban.
Október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége 
hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimerıt́hetet-

lenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely	Istenhez	láncol	minket”.
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság esz-
köze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt 
rózsaszirmokból készıt́ette - rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.
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2020. október 7-én, 
szerdán 16 órai kez-
dettel a bordányi Fa-
luház Községi könyv-
tárában felolvasóes-
tet 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 eltölt-
hessünk egy kellemes estét.

Ötórai	tea	és	felolvasóest

Szeptemberi	demográfia
Születés:
„Hosszú	csőrű	gólyamadár
cipelt	egy	kis	csomagot.
A	mai	napon	megérkezett,
s	Téged	nekünk	itt	hagyott.
Karcsú	lába	vízbe	gázolt	
bokáig,
Téged	pedig	pici	baba
Isten	éltessen	sokáig!”

Márk (Lévai Mátyás és Albert Anna);
Bella Veronika (Dudás Attila és Kozma Noémi)   

Házasságkötés:
Talán	semmi	sincs	szebb	a	világon,
mint	találni	egy	embert,
akinek	a	lelkébe	nyugodtan
letehetjük	szívünk	titkait,	akiben	
megbízunk,
akinek	kedves	arca	elűzi	lelkünk	bánatát,
akinek	egyszerű	jelenléte	elég,	hogy	vidámak	és	nagyon	
boldogok	legyünk.
/Ernest	Hemingway/

Széll Erika és Kispéter Attila; Miksi Brigitta és Toldi 
Róbert; Rácz Mónika és Kádár-Németh Krisztián; 
Szekeres Hajnalka és Dudás Imre

Megkezdtük az őszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

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

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

problémamegoldó készítmények,
 valamint BÁBOLNA termékek

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

Péntek:  7:30-15:00

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

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

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva
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Nőgyógyászati	vizsgálat,	rákszűrés	ULTRAHANG
vizsgálattal

A Bordányi Védőnői Szolgálat és Dr. Kajtár István 2020. október 6-án (ked-
den) és 2020. október 20-án (kedden) 14-18 óra között 4000 Ft ellenében 

nőgyógyászati vizsgálatot és rák-
szűrést (ultrahang vizsgálattal) 
tart. Az ultrahangos vizsgálat 
mellett cytológiai kenet és hu-
rok levételt, felhelyezést, gyógy-
szerıŕatást is végez és bármi-
lyen nőgyógyászati panasszal le-
het fordulni a szakemberhez. Ha 
még nem telt le az egy év az elő-

ző rákszűréstől számıt́va és panasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a 
környező települések lakóit is. A járványügyi helyzetre te-

Rajzpályázat	ovisoknak
és	iskolásoknak
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül a bordányi 
Faluház és Könyvtár rajzpályázatot hirdet óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. A pályázat témája: Kedvenc 
mesehősöm, irodalmi szereplőm. Dıj́azás három kategó-
riában lesz: óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos is-
kolás. A pályázatokat 2020. október 7., szerdáig kell be-
adni a Faluházba. Eredményhirdetés a Faluházban lesz 
2020. október 10-én, szombaton 10 órakor.

kintettel maszk viselése kötelező és 
kérjük a 1,5 méteres távolság betar-
tását. Időpont egyeztetés és bejelent-
kezés a Védőnői Szolgálatnál szemé-
lyesen vagy telefonon a 62/288-678 
vagy Juditnál a 30/3381-647-es vagy  
E�vinél a 30/1979-135 -ös számokon. 
A be�izetéskor megcıḿzett, felbélyeg-
zett borıt́ékot hozzanak magukkal, 
hogy az eredményt postázni tudjuk.
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Fotó: Maróti Dávid

2020 decemberében lejár a jelenlegi i�júsági testület mandátuma. A Gyifö alapszabálya szerint négyévente válasz-
tásokat kell tartani Bordányban, amikor a településen élő 12 és 25 év közötti �iatalok megválasztják új képviselői-
ket. 2016 decemberében is elektronikusan zajlottak a választások egy erre a célra fejlesztett felületen. Idén sem ter-
vezi ezt másképp lebonyolıt́ani az 
i�júsági önkormányzat. Folyamatban 
vannak az előkészületek, a jogi háttér 
egyeztetése, hiszen 2017 májusa óta 
kiemelt szerepet kapott az Európai 
Unióban a személyes adatok védel-
me. Ezt az elvet �igyelembe véve szer-
vezi meg a GYIFO�  a választásokat.  
A testületbe egy i�júsági polgármes-
ter és négy i�júsági képviselő kerül-
het. Polgármester minden a 16., kép-
viselő minden a 12. életévét betöltött, 
de legfeljebb 25. évet be nem töltött 
�iatal lehet. Az i�júsági testület mun-
kája a helyi �iatalok érdekképviselete 
a település önkormányzata előtt, a Bordányi I�júsági Információs Pont működtetése, programok szervezése és 
lebonyolıt́ása. A jelenlegi testület amint felkéri a választási bizottságot a választások lebonyolıt́ására, nyilvánosságra 
fogjuk hozni azokat a csatornákat, ahol a �iatalok jelentkezhetnek ha éreznek magukban elhivatottságot lakóhelyük 
�iataljainak támogatására. 
2016-ban i�júsági polgármesternek Lajkó Bálintot, i�júsági képviselőknek Bálint Hangát, Valkár Annát, Vida Patrıći-
át és Barta Dánielt választották a �iatalok. Az elmúlt négy évben számos nagysikerű rendezvényt tudhatnak maguk 
mögött, melyek között vannak amiket elődeik hoztak létre, illetve van olyan ami az mandátumuk alatt lett a 
bordányiak életének része. Ezekről később a GYIFO�  kisebb visszaemlékezésekkel és összefoglalókkal jelentkezik 
majd a közösségi média felületein; biip Facebook oldalán, Instagramon pedig a @biip_bordany oldalon. 

I�júsági	önkormányzati	választások	
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Bővülő	utánpótlás	létszám	a	BSK-nál		
Több,	mint	százötven	fiú	és	női	sportoló	focizik	Bordányban

Mind a nyári időszak-
ban, mind pedig az 
elmúlt hetekben is 
jelentős munka zajlott 
utánpótlás csapataink 
életében.
Nyáron mérföldkőnek 
is tekinthető módon a 
szegedi DAFC sport-
egyesülettel közösen 
indított a sportkör NB-
s utánpótlás bajnok-
ságban korosztályos csapatot, így először léphettünk ki a megyei szintről. 
Szeretnénk gyerekeinket minőségi bajnokságban szerepeltetni, hogy a 
fejlődésükhöz leginkább megfelelő képzést tudjanak kapni. Ennek 
érdekében, mint arról korábban beszámoltunk együttműködést kötöttünk 
a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával, az U7-U15 korosztályok esetében 
összehangolt szakmai munka kezdődik. Ennek a munkának a felelőse Retek 
Flórián lett, aki utánpótlás szakmai vezetőként végzi a munkáját a fenti 
korosztályok esetében. Az ovi foci program megújult működése még 
folyamatban van, az U7, U9 és U11-es korosztályokban Kis Levente edző 
felel a szakmai munkáért. U13-as és U14-es korosztályban Lőrinc Árpád 
lett a tréner, míg az U15-ös, DAFC Bordány néven szereplő gárda edzője 
Nagy Torma Ricsárd lett. U17-es és U19-es korosztályban Puskás István és 
Szabó Péter készíti fel a fiúkat a bajnoki küzdelmekre. Női vonalon az U19-
es lány csapat újjászervezése zajlik, felnőtt vonalon pedig továbbra is Rácz 
Tamás segítségével készülnek a lányok. Ami örömteli, hogy utánpótlás 
vonalon összesen több, mint százötven sportolónk van, a felnőtt létszámot 
is beleszámítva pedig már közel kétszáz labdarúgó játszik a BSK-nál.

Meccsnaptár	
2020.	október

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2020. szeptember 26. (szombat), 16.00
Dorozsma	ESK	-	Foliaplast-Bordány

2020. október 4. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	-Szeged-Csanád	II

2020. október 10. (szombat), 15.00
Tiszasziget	-	Foliaplast-Bordány	SK
2020. október 18. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	Székkutas
2020. október 24. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	Csongrád
2020. október 31. (szombat), 13.30
HFC	II	-	Foliaplast-Bordány	SK

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2020. szeptember 27. (vasárnap), 16.00

Fp.-Bordány	II	-Fábiánsebestyén
2020. október 3. (szombat), 15.00

Kisteleki	TE	-	Foliaplast-Bordány	II
2020. október 11. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Zsombó

2020.  október 25. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Ruzsa

2020. október 31. (szombat), 13.30
Röszke	SK	-	Foliaplast-Bordány	II

Megyei	U19	-	A	csoport
2020. szeptember 26. (szombat), 14.30

Foliaplast-Bordány	-	Csengele
2020. október 4. (vasárnap), 10.00
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány

2020. október 11. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Dorozsma	ESK

2020. október 18. (vasárnap), 14.00
Makó	-	Foliaplast-Bordány

2020. október 24. (vasárnap), 12.30
Foliaplast-Bordány	-	Tiszasziget

2020. november 1. (vasárnap), 11.30
Mórahalom	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U17	-	A	csoport
2020. szeptember 25. (péntek), 16.00

HFC	-	Foliaplast-Bordány	
2020. október 3. (szombat), 16.00
Foliaplast-Bordány	-	Mórahalom
2020. október 10. (szombat), 10.00
DAFC	Szeged	-	Foliaplast-Bordány
2020. október 17. (szombat), 15.30

Foliaplast-Bordány	-	Szentes
2020. október 21. (szerda), 17.00

Szeged-Csanád	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	felnőtt
2020. szeptember 27. (vasárnap), 09.30
	KSE	Balástya	-	Foliaplast-Bordány
2020.  október 4. (vasárnap), 09.00
Foliaplast-Bordány	-	Szegedi	VSE	
2020.  október 10. (szombat), 13.00
Csanytelek	-	Foliaplast-Bordány	

2020.  október 18. (vasárnap), 10.00
Szt.	Mihály	FC	-	Foliaplast-Bordány
2020.  október 25. (vasárnap), 10.00

Foliaplast-Bordány	-	Üllés	
2020.  november 1. (vasárnap), 10.00

KSE	Balástya	-	Foliaplast-Bordány	SK	

A	környező	településekről	is	egyre	többen	választják	csapatainkat

U11-es	csapatunk	három	győzelemmel	zárta	az	első	fordulót

Győzelmekkel	kezdtük	a	Gyermek	Ligát!	
Két	korosztályban,	összesen	tizenhat	csapat	versenyez	Algyőn	

U9-es és U11-es korosztály-
ban beneveztünk az algyői 
Gyermek Labdarúgó Ligába. 
Elsőként a nagyobbak lép-
tek pályára szeptember 19-
én, a srácok 10-1-re nyertek 
a Móravárosi Kinizsi ellen, 
4-1-re verték a HFC-t, míg a 
Szeged-Csanád Grosics Aka-
démia ellen 5-1-es győzel-
met arattak. Gratulálunk a 
csapat minden tagjának!
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