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A	hónap	utolsó	csütörtökén	ülésezett
a	Képviselő-testület
A hónap utolsó csütörtökén ülésezett Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete. A Faluház dıśz-
termében megtartott ülésen a képviselők betartva a koronavıŕus miatti protokollt összesen tizenhét napirendi pon-
tot tárgyaltak.
Elsőként a polgármester beszámolója hangzott el a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, pol-
gármesteri döntésekről. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A második napirendi pontban az ön-
kormányzat fenntartásában műkö-
dő nevelési- oktatási intézmények-
ben szedhető térıt́ési dıj́akról és tan-
dıj́akról szóló 11/2012. (III.29.) ön-
kormányzati rendelet hatályon kı-́
vül helyezéséről döntöttek képvise-
lőink.
Módosult az önkormányzati vagyon-
ról való rendelkezési jog gyakorlá-
sának szabályairól szóló 15/2012. 
(IV.13.) önkormányzati rendelet. A 
módosıt́ásáról a harmadik napiren-
di pontban döntött a képviselő-tes-
tület.
A következő, immár negyedik napi-
rendi pontban a szilárd burkolatú 

úthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározásáról döntöttek, mıǵ 
az ötödik napirendi pontban a civil szervezeteknek helyi kezdeményezések támogatásáról döntöttek a beérkezett 
beszámolók és igények alapján.
A hatodik napirendi pont a település tér�igyelő kamerarendszerének fejlesztéséről szólt. A képviselők megvitatták a 
beérkezett javaslatokat, igényeket, és ennek nyomán határozták meg azokat a pontokat, ahová új kamerák 
telepıt́ését kezdeményezik. 
Jóváhagyásra került a Nemzeti Földügyi Központtal megkötendő megállapodás, erről a hetedik napirendi pontban 
döntöttek képviselőink. A nyolcadik napirendben Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a Homokhátság Szıv́e 
Szociális Szövetkezet között fennálló megállapodás módosıt́ásáról született döntés, mıǵ a következő napirendi 
pontban a Bordány Sportkör kérelmét bıŕálták el. A tizedik napirendben is a Sportkör egyik pályázatával kapcso-
latosan született döntés. A sportöltöző felújıt́ásához bővıt́éséhez kapcsolódó térıt́ésmentes épület használatról kel-
lett döntést hozni. 
A tizenegyedik napirendi pontban a fogászati alapellátásra vonatkozó feladat- ellátási szerződés módosıt́ásáról 
döntöttek, mıǵ a tizenkettedikben a Gyermekor-
vosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szer-
ződés módosıt́ását szavazták meg a képviselők.
A tizenharmadik napirendi pontban a Dél-alföl-
di Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Ho-
mokháti O� nkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Non-
pro�it Kft., valamint az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonpro�it Kft. közötti együttműködési megálla-
podás megtárgyalására került sor.  A következő 
napirendben is térségi ügyek kerültek az asz-
talra, ugyanis a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncep-
ciójának megtárgyalása zajlott.
A képviselő-testület a következőkben tárgyalta, 
majd elfogadta az Integrált Szociális és Egészség-
ügyi Központ 2019. évi szakmai beszámolóját.
Ugyancsak elfogadásra került az a Beszámoló is, amely az önkormányzati adóhatóság 2020. évi tevékenységéről 
szólt. A tizenhatodik napirend keretében kerültek először vitára a  2021. évi adópolitikai irányelvek. A képviselő-
testület a következőkben dönthet majd a jövő évi adópolitikáról, amelyhez a lakosság véleményére is kıv́áncsiak. 
A képviselő-testület, ha minden rendben zajlik legközelebb november végén ülésezik majd.
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Bezárt	az	óvoda,	és	tovább	szigorodnak
az	intézmények	szolgáltatásainak	feltételei
Bizonyára már értesültek arról, hogy az őszi iskolai szünet előtt két nappal a Apraja-falva O� voda és Bölcsőde bezár-
ta kapuit a koronavıŕus megjelenése miatt. Szerencsére egyelőre nincs nagyobb baj, azonban sajnos a dolgozók 
között lett pozitıv́ teszttel rendelkező beteg, ıǵy a vıŕus továbbterjedésének megakadályozása érdekében a bezárás 
mellett döntött a fenntartó önkormány-
zat. Az időközben a koronavıŕusra uta-
ló tünetekkel rendelkező óvodai dolgo-
zók tesztelése folyamatban van, ıǵy a 
tervezett november eleji nyitáskor csak 
olyan dolgozó áll majd munkába, aki-
nek negatıv́ tesztje van, és egészséges.
A településen egyelőre tıź alatt van az 
igazolt fertőzöttek száma, és jelenleg 
mindenki saját otthonában, karantén-
ban gyógyul. 
A bordányi lakosok biztonsága érdeké-
ben az önkormányzati intézményekben 
továbbra is szigorú feltételei vannak a 
szolgáltatások igénybevételének. Minde-
nütt kötelező a szájat és orrot eltakaró 
maszk viselése, illetve az intézmények 
bejáratánál elhelyezett fertőtlenıt́ő-ál-
lomásokon a kézfertőtlenıt́és! Az intéz-
mények termeiben a bejáratoknál kihelyezett táblán jelzik az ott maximálisan bent tartózkodók számát. A vıŕus to-
vábbterjedése esetén az intézményekben a tavaszi időszakhoz hasonló korlátozások léphetnek életbe, amelyekről a 
bejáratoknál tájékoztatják a lakosságot. 
A vıŕus jelenléte miatt mindenkit arra kérünk, hogy a fertőzés lassıt́ása, megállıt́ása érdekében, ha nem szükséges, 
ne mozduljanak ki otthonról, ne utazzanak el távolabbi helyekre, ne vegyenek részt 20 főnél nagyobb tömegeket 
megmozgató, vagy zsúfolt rendezvényeken. Az ügyintézések során részesıt́sék előnyben a telefonos, elektronikus 
kapcsolattartást! Mindig viseljenek maszkot, rendszeresen mossanak kezet, használják az intézményekben, üzletek-
ben kihelyezett kézfertőtlenıt́őket!

Hosszú	évek	után	jövőre	minden	bizonnyal
változnak	a	helyi	adórendeletek
Az idei évet jelentősen meghatározó koronavıŕus járvány gazdasági hatásai önkormányzatunkra is rávetültek, mint 
ahogy arról korábban is beszámoltunk. A falu működését is át kell gondolnia a képviselő-testületnek, �igyelembe 
véve a helyi költségvetés helyzetét. Megkerülhetetlenné vált nem csak a költségek csökkentése, de a bevételek 
növelése érdekében a helyi adórendelet felülvizsgálata is. A tervek szerint a következő év elejétől változnának az 
adózás feltételei Bordányban, ıǵy a jövő évi költségvetést már a tervezett bevételek ismeretében lehetne majd elfogadni.
Az adórendelet módosıt́ása előtt a képviselő-testület mindenképpen szeretne egy széles körű egyeztetést. A kép-
viselők a helyben élő, és adó�izető polgárok véleményének �igyelembevételével fognának hozzá az adó rendeletek 

módosıt́ásához.
A most hatályban lévő adórendeletek, és a benne szereplő 
adómértékek több mint tıźévesek. Hosszú ideje nem változott 
semmi, még az in�lációt sem követték az adómértékek. Szeren-
csére a jól átgondolt költségtakarékos gazdálkodás, valamint 
a jelentős összegű fejlesztési pályázatok azt nem is tették szük-
ségessé. Eddig. A koronavıŕus járvány kapcsán elrendelt köz-
ponti adóelvonások és módosıt́ások azonban megkerülhetet-
lenné tették mind a helyi költségvetés felülvizsgálatát, mind a 
bordányi adórendelet felülvizsgálatát. A cél egy olyan feltétel-
rendszer megteremtése, ami a megváltozott körülmények 
között is biztosıt́ja a település biztonságos �inanszıŕozását, de 

senkire nem ró elviselhetetlen közterhet. Bordány nagyközségnek adó- és egyéb bevételei viszonylag szerénynek 
mondhatók, az egy főre eső terhek a térségben nem számıt́anak magasnak. A kommunális adó mértéke településün-
kön a legalacsonyabb a környéken, az iparűzési adó kulcsa minden településen ugyanekkora, és az idei évtől min-
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den más magyarországi településhez hasonlóan nálunk is teljesen továbbutalásra kerül a védekezési alapba a gép-
járműadó teljes mértéke. Mivel korábban is tovább kellett már utalni az adó 60%-át, jelenleg a 40% adóelvonás már 
“csak” 11,5 millió forint bevételkiesést jelent a falu kincstárából.
A fenti okok miatt műhelymunka keretében zajlanak egyeztetések mind bizottsági, mind igazgatási szinteken, aho-
vá minél több véleményt, javaslatot szeretnének becsatornázni a döntés előtt. Ilyen lehetőség lehet az a kérdőıv́, 
amelyet a napokban minden bordányi háztartás megkap. A kérdések megválaszolásával nagyban segıt́hetik a követ-
kező adórendelet megalapozott előkészıt́ését, hiszen a végső döntést meghozó képviselők közvetlenül láthatják az 
itt élő polgárok véleményét, javaslatait. A kérdőıv́eket november 15-ig lehet kitöltve visszajuttatni az intézmények-
ben kihelyezett gyűjtődobozokba, vagy kitölteni az alábbi weboldalon: https://forms.gle/F6EAZbDQ1yCCzur47.

Négynapos	kikapcsolódáson	vettek	részt
a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klub	tagjai		
Az országot és a régiókat behálózó járványhelyzet a civil szervezetek számára is nagyon komoly problémákat oko-
zott. A Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai egészségének védelmében a tervezett programokból azokat választottuk, 
amelyek biztonsággal megszervezhetők. 
Tavasz óta készültünk, hogy a Balatonfüredi Annabella szállóban tartandó négynapos fesztiválon részt vehessünk, 

melyet a járvány „miatt” áthelyeztek októberre. A várakozá-
sunk nem volt hiábavaló, hiszen térségünkből huszonöten si-
keresen vettünk részt az eseményen, amely nagyon kellemes-
nek bizonyult. Az időjárás az ott tartózkodás során „kegyes” 
volt velünk, mivel a kisvonatozáson nem fagytunk meg, a ha-
jókiránduláson a széllel is dacoltunk, de utána sikerült  "fel-
melegednünk". A Tihanyba történt kiránduláson a napsütés  
segıt́ett a jó hangulatunkon. A sok séta a Tagora sétányon min-
denki számára felüdülést és feltöltődést jelentett. Napközben 
a Richter programmal ismerkedtünk, valamint lehetőségünk 
volt ingyenes hallásvizsgálatra, illetve Rummikub  játékban is 

részt vettünk. A teljes utazásunk zavartalanul telt. Betartottuk az előıŕt utasıt́ásokat és maszkot viseltünk. Remél-
jük, hogy minden megelőzésünk sikeresnek bizonyult.
Egy másik igen fontos és sok előkészületet igénylő eseményen is túl vagyunk. Október 23-án megtartottuk a majd 
két évtizede tartó Barátság napi rendezvényünket. Tudjuk, hogy a komoly járvány aggodalomra adott okot, de �i-
gyelmeztettük társainkat, hogy tartsák be az általános járványügyi megelőző szabályokat, mert ezekkel az intézke-
désekkel a többi társunkat is védjük!	 	 	 	 	 	 		Szalai	Antal,	a	Nyugdíjas	klub	vezetője

Szeptember 25-én a várva várt szüreti mulat-
ság vette kezdetét. Az óvónénik már kora reg-
gel feldıśzıt́ették az óvoda kerıt́ését a Szülők 

és gyerekek által hozott szőlővesszőkkel és 
fürtökkel, amit ezúton is köszönünk szépen. 
A Méhecske csoport szüreti műsora után kez-
detét vette a közös munka: a szőlő szürete-
lése, darálása, préselése. Mindeközben az óvo-
da előterében a Szülők és dolgozók által ösz-
szegyűjtött népi használati eszközökből egy 
látványos kiállıt́ást lehetett megtekinteni.
	 	 											Horváthné	Kálmán	Zita

Szüret,	tánc,	jókedv Kirándulás	Lego	országban	
Szeptember 30-án a Vuk és Tücsök csoportos gyermekekkel elláto-
gattunk a Faluházba, ahol papıŕszıńház formájában az óvodások 
egyik közkedvelt meséjét A kiskakas gyémánt félkrajcárja cıḿű tör-
ténetet láthattuk. Az interaktıv́ előadáson az előzetes ismereteikre 
épıt́ve minden gyermek az egyes jelenetekhez érve kukorékolva 

idézhette a kiskakas szavait. Ezt követően kis csoportokat alkotva 
lego készleteket kaptunk, melyből a mese egy-egy emlékezetes pil-
lanatát, helyszıńét, szereplőjét épıt́ettük meg. Köszönjük szépen, 
hogy részt vehettünk a programon!

Tóth	Leila	óvodapedagógus
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Ki	tud	többet
Bordányról	vetélkedő
Az iskolai Hagyományőrző szakkör hely-
történeti vetélkedőt hirdet községünk 
önállóvá válásának 70. évfordulója alkal-
mából. A jelentkezési lap az 5. - 8. osztály 
részére a folyosó faliújságán található. A ve-
télkedő időpontja : 2020. nov. 6. 14 óra 30 . 
Helye : 14 - es terem. Mindenkit szeretettel 
vár a szervezők nevében : Balogh Ferencné  
a szakkör vezetője

Változik	a	Faluház
nyitvatartása
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, olvasó-
inkat és ügyfeleinket, hogy 2020. november 

2-től a Faluház és Könyvtár nyitvatartása 
az alábbiak szerint változik: hétfőn zárva, 
kedden 11:00-19:00, szerdán 8:00-16:00, 
csütörtökön 11:00-19:00, pénteken 8:00-
16:00, mıǵ szombaton és vasárnap intéz-
ményünk zárva tart. Az előzetesen egyez-
tetett programok a nyitvatartási időn túl is 
megtarthatók.

Pályázat	tanulói	támogatásra
Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány pályázatot hirdet bor-
dányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató 
diákok támogatására. Pályázati támogatás nyújtható azoknak a kö-
zépfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákoknak, akik 
nehéz anyagi körülmények között élnek. A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2020. november 23. Részletek a bordany.com-on.

„Ahol	a	csodák	kezdődnek”
Október 9-10-én az óvónénik egy különleges akkreditált képzésen 
vehettek részt a Faluházban „Ahol a csodák kezdődnek” cıḿmel. 
Célja volt, hogy a résztvevő pedagógusok olyan élménypedagógiai 
módszereket ismerjenek meg, melyeket beépıt́hetnek a mindennapi 
gyakorlatba és illeszkednek az adott célcsoport sajátosságaihoz.  
Mindez olyannyira tartalmas volt, hogy már most azt tervezzük, ho-
gyan és mikor tudnánk a teljes dolgozói közösséggel együtt ismét 
átélni.	 	 	 	 	 												Horváthné	Kálmán	Zita

Babaruha	és
játékbörze
Az elmúlt évekhez hasonlóan újabb baba-
ruha- és játékbörzét szervez a Védőnői 

Szolgálat a bordányi Faluház nagytermé-
ben. A szülők eladóként és vásárlóként is 
találkozhatnak egymással 2020. november 
14-én (szombaton) 09:00-tól. A rendez-
vényre bárki elhozhatja a feleslegessé vált, 
megunt babaholmikat, kiegészıt́őket, amik 
új gazdára találhatnak. A szervezők arra 
kérik O� nöket eladási szándékukat előre je-
lezzék a védőnőknél! Elérhetőségeik: Judit: 
+3630/3381-647, E�vi: +3630/1979-135.

A	Keve	órák	folytatódnak
A Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra-Keve program kere-
tén belül a harmadik osztályos gyerekekkel október 1-jén, délután 
foglalkoztunk. Szerencsére a két hazajárós tanuló is jelen tudott len-
ni az órán. Először átismételtük a gyalogos közlekedés szabályait, az 
elsőbbségadás témakörét és az úton való átkelés főbb tudnivalóit. 
Másodikban megbeszéltük, most felelevenıt́ettük, hol mehetünk át a 
túloldalra, illetve hogyan mehetünk át szabályosan. Az osztályte-
remben a kijelölt gyalogátkelőhely táblát párban szıńezték a megfe-
lelő szıńűre. Ezt követően közlekedéssel kapcsolatos mondatokat ol-
vastunk fel nekik, melyekről eldönthették: igazak vagy hamisak. Ez-
után az elsőbbségadás tábláit keresték meg a sok tábla közül, majd a 
két tábla közti különbséget sorolták fel. Beszéltünk az útkeresztező-
dések fajtáiról is. A gyerekek nagyon várták a kerékpárral való köz-
lekedést, a játszótéren felállıt́ott pályát. A tavaly kapott kerékpárok a 
hosszú szünet után kis karbantartáson estek át, hiszen minden gu-
mi lapos volt. A pumpálást követően a biciklik a játszótéren várták 
az óra folytatását. A gyerekek fegyelmezetten, a szabályokat betart-
va, lelkesen teljesıt́ették a bójákkal kijelölt pályát. Még az sem oko-
zott gondot, hogy az erősödő szél egy-két táblát feldöntött. Akadt 
segıt́ő, aki helyére állıt́otta és folyhatott tovább a kerékpározás.
Ebben a tanévben is tervezzük a közlekedési ismereteket oktató 
tanórák megtartását. Hasznosnak és fontosnak tartjuk a gyerekek 
tudatos felkészıt́ését a közlekedésre.
   								Juhász	Gabriella	és	Sólyáné	Sárközi	Ágnes
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A	meg	nem	született	gyermekek	emlékműve
a	bordányi	templomkertben
Néhány héttel ezelőtt a bordányi templomba érkezett az a vándorszobor, mely a meg nem született gyermekekre és 
emberi méltóságukra irányıt́ja �igyelmünket. Egy, korunkat sajnos nagyon érintő esemény, az abortuszok egyre nö-
vekvő száma adta apropóját e szobor elkészültének. Most a mi templomunkban is látható volt...
Ennek érkezése, itt léte egy régi tervemet erősıt́ette meg. Hónapokkal ezelőtt kaptam két nagyon régi márvány sıŕ-
emléket az egyik papbarátomtól. Az ottani temetőből ezek elévülés miatt kikerültek, a családok már nem gondoz-
ták, talán már nincsenek hozzátartozók sem, s ıǵy e két felszabadult sıŕemlék gazdátlan maradt. Ekkor jött a lehető-
ség, hogy ezeket megszerezzem. Tudtam, hogy Bordányban és Zákányszéken jó helyet találok nekik. Néhány nap 
gondolkodás, és egy belső indıt́tatás után kirajzolódott: nem egyházi ünnepnek, nem helyi, vagy országos hősnek, 
sem Trianonnak nem szeretnék emléket állıt́ani. Van ennél sokkal fontosabb, emberi, mélyebb téma is: az abortu-
szok áldozatainak és a halvaszületett, vagy nagyon korán elhunyt gyermekeknek szeretnék emléket állıt́ani.
Több dolog is fontossá teszi ezt. Elsősorban kihangsúlyozza, hogy az abortusz áldozatai SZEME� LYEK, EMBEREK. 
Akiknek egy vagy két szülő döntése alapján nem adták meg a lehetőséget az életre. O� k nem csak sejtek és kromo-
szómák, hanem Isten ajándékai, 
melyeket valakik nem fogadtak 
el… de sokan elfogadnák pedig…
A másik oka, nemcsak a magza-
tok sérülnek és „semmisülnek 
meg” ebben, hanem akkor – 
vagy később – az anya és apa is. 
Akik vagy a rossz döntésüket 
gyászolják, vagy a valamiért el-
hunyt kis életet…
Szeretném, ha ez az emlékmű 
gyógyıt́ó hely lenne települé-
sünk lakóinak. Azoknak, akik va-
lamilyen módon érintve vannak 
e témában. Egy rossz döntéssel, 
vagy egy tragédiával kell együtt 
élniük. Isten szeretné meggyó-
gyıt́ani az O�  szıv́üket, kapcsola-
tukat is! Ez a hely lehetőség… az 
odaállásra, odagondolásra. Egy 
hely, ahol lehet gyászolni, emlékezni, megállni, bocsánatot kérni… Mert a mai törvények nem engedik meg, hogy ezt 
a magzat sıŕjához kimenve megtegyük. Kıv́ánom azt a gyógyulást az érintettek számára, melyet csak Isten kegyelme 
és szeretete képes megadni. S ezúton szeretném megköszönni Lajkó Antal műkövesnek precıź munkáját, valamint 
a Bordányi Baráti Kör támogatását, akik terveim mellé álltak, s lehetővé tették, hogy ez a régi, elfeledett sıŕemlék 
megújuljon, s talán sokak szıv́ébe gyógyulást, az újrakezdés örömét adja.	 	 	 																					Zoltán	atya

Kiss	Angelika	iskolánkban	készítette	el	a	Parafrázis
2019.	Országos	Festészeti	Verseny	döntős	alkotásait
Tavasszal beszámoltunk arról az örömteli hıŕről, hogy iskolánk tanulója, Kiss Angelika bejutott az országos festé-
szeti verseny döntőjébe, amelyet eredetileg Egerben rendeztek volna meg, azonban a járvány akkori, illetve mos-

tani alakulását �igyelembe véve a szervezők arra a döntésre jutottak, hogy a 
versenyt online bonyolıt́ják le. A tanulók alkotásaikat a saját intézményük-
ben készıt́ették el, megadott időkeret alapján, a saját felkészıt́ő tanárának fe-
lügyelete mellett október 15-ig. Angelika ugyan már elballagott iskolánkból, 
hiszen tanulmányait a Tömörkény István Művészeti Szakgimnázium textil 
szakán folytatta tovább, de ezen alkotások erejéig ismét visszatért hozzánk, 
aminek szıv́ből örültünk.
Két izgalmas feladatot kapott: az elsőben egy Charlie Chaplinről készült fe-
kete-fehér fotót kellett átıŕnia szıńesbe, tetszőleges festészeti technikával. A 
másodikban pedig  el kellett képzelnie hogy, Ferenczy Károly: Vörös fal cıḿű 
alkotásának a hátterében egy nagy graf�itit festett fel.
Döntős alkotásaival elvarázsolt bennünket, bıźunk benne, hogy a szakértő 
zsűri is hasonlóan látja majd képeit. 

	A	kép	illusztráció,	nem	a	versenymunkák	elkészítése	közben	készült.
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Az elmúlt időszakban sok olyan esemény történt, amelyről örömmel számolunk be. Ilyen a már többször hirdetett 
orgonafelújıt́ási pályázatunk. Az első szakasz �inanszıŕozása megoldódott, a második részre, melyben a sıṕok elhe-
lyezése és a szekrény bővıt́ése történik meg, még keressük az anyagi fedezetet.
Nagy segıt́séget jelentett a hıv́ek által vásárolt sıṕjegyek-
ből befolyt összeg. Ezeket a sıṕjegyeket továbbra is meg 
lehet vásárolni a templomban. Szép esemény volt to-
vábbá a hittanosok nyári tábora, mely jó néhány gyer-
meknek nyújtott értékes és tartalmas pihenést. Ezúton 
is köszönetet mondok a segıt́őknek. Aztán szeptember 
végén a jó termésért adtunk hálát, közelmúltban ünne-
peltük az elsőáldozást és a bérmálás szentségének ki-
szolgáltatását. Előre tekintve az év végéig még néhány 
szép, ünnepi alkalmunk lesz.
November 1-én, Mindenszentek ünnepén kerül megál-
dásra Zákányszéken Cseh Zoltán atya sıŕemléke. A 11 
órakor kezdődő szertartásra szeretettel hıv́ok min-
denkit! Majd délután 14.00-kor a bordányi temetőben 
lesz megemlékezés és sıŕszentelés, utána 16.00-kor 
szentmise a templomban. November 22-én a hagyományos egész napos szentségimádást tartjuk meg. Majd elkez-
dődik az adventi időszak, amelyről későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.
Az egyházközségi képviselő testülettel egyeztetve a jövő évre vonatkozóan egy-két változásra is szükség van. Szük-
ségesnek látszik január 1-jétől az egyházközségi hozzájárulás összegének emelése. Utoljára 2012-ben volt erre pél-
da. Ig� y a továbbiakban a kereső személyek hozzájárulásának összege 4000 Ft-ról 5ooo-re, a nyugdıj́asoké 3500 Ft-
ról 4500-re változik. A szentmisék dıj́a pedig 3000 Ft-ról 3500 Ft-ra módosul.
Október 1-jétől a templom körüli munkák segıt́ésére egy gondnokot is alkalmazunk, aki feladatát heti 10 órában 
látja el. O�  fogja majd az irodai ügyeletet biztosıt́ani minden pénteken 10.00 és 12.00 óra között a plébánia épületé-
ben. Természetesen a szentmisék előtt és után a sekrestyében továbbra is, a már megszokott módon, lehetőség nyı-́
lik az ügyek intézésére. Bıźom abban, hogy ezek a változások is segıt́ik a gördülékeny ügyintézést, és az emlıt́ett 
dıj́ak emelése által templomunk működtetésének feltételei is javulnak.
A következő eseményekre szeretettel hıv́om és várom mindannyiukat! Isten áldása legyen településünk minden 
lakójának életén!	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Szeretettel:	Zoltán	atya

Az	orgona	felújítási	munkálatokhoz	további
anyagi	forrásokra	van	szükség

Mindenszentek	és	Halottak	napja
November 1-én, vasárnap Mindenszentek ünnepe. 14.00 órakor lesz a temetőlátogatás és a hagyományok szerint a 
sıŕszentelés. A sıŕszentelésre vonatkozó igényeiket a sekrestyében jelezhetik. 16.00 órakor szentmise a tem-
plomban, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent István téren a II. világháborúban elesett bordányi áldozatok 
emlékére állıt́ott emlékműnél.
Ugyancsak november 1-én 11.00 órakor lesz a zákányszéki temetőben Cseh Zoltán atya sıŕemlékének megáldása.
November 2-án, hétfőn Halottak napja. 17.00 órakor lesz szentmise.  

A	betegek	szentsége
November 15-én a vasárnap reggel 9.30-kor kezdődő szentmise keretében tör-
ténik a betegek szentségének kiszolgáltatása. Ezt a szentmisét a betegekért, 
családjukért, gondozóikért ajánljuk fel. Ebben a szentmisében lesz a betegek 
szentségének, a betegek kenetének a kiszolgáltatása is. Ezt a szentséget nem 
csak az idősek, hanem mindazok felvehetik, akik meg vannak keresztelve, és 
valamilyen súlyos betegségben szenvednek. Fiatalok is kérhetik, például súlyos 
műtét előtt. Sokan nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelméből akkor, 
amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. Ne féljünk ettől a lehetőségtől.

November 21-én, szombaton a 
szokásos módon a szentmise 
keretében emlékezünk A� rpád-
házi Szent Erzsébet életére, cse-
lekedeteire.

Szent	Erzsébet
ünnepe

Jubiláló	házasok	ünnepi	szentmiséje Október 9-től a templomban a 
téli miserend szerint a péntek 
és szombat esti szentmisék 17 
órakor kezdődnek. A vasárnap 
reggeli szentmisék kezdete to-
vábbra is 9.30.

Téli	miserend
November 22-én, vasárnap a 9.30-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében 
kerül sor a jubiláló házaspárok megáldására. Köszöntjük az idén jubiláló házas-
párokat. Azok, akik nem a bordányi templomban kötöttek házasságot, és sze-
retnének a közösséggel együtt hálát adni az együtt töltött évekért, kérjük, je-
lezzék a sekrestyében. Ig� y a későbbiekben névre szóló meghıv́ást kapnak.
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2020. november 12-
én, csütörtökön 16 
órai kezdettel a Falu-
ház Községi könyv-
tárban 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

Mobilizált	Kormányablak
Tájékoztatjuk O� nöket, hogy a kormányablak busz 2020. 
november 16. (hétfőn), 8:00-10:30 között a Bordányi 
Faluház előtti parkolóba települ ki. A mobilizált 
ügyfélszolgálat segıt́ségével minden kormányablakban 
intézhető ügy elindı́tására vagy lebonyolı́tására 
lehetőség van.

Októberi	demográfia
Születés:
„Én	már	azóta	szeretlek,	mikor	még	nem	
voltál	más	csak	puszta	gondolat	és	a	
csillagok	lüktették	az	égre	képzelt	
mosolyodat.
Aztán	megdobbant	a	szíved	a	
szívem	alatt	és	én	azóta	a	
lelkemhez	simítva	hordalak.”

Mátyás (Farkas Csaba és Simon Enikő); Zsóka 
(Sáringer Sándor és Miklós Diána); Máté (Farkas 
Gábor és Szép Viktória); Diána (Szűcs A� dám és Veres 
Hédi); Hanna (Szilágyi Szabolcs és Sója Vivien Erika)   

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/

Szabó István és Lajkó Emőke; Bali András Gábor 
és Monostori Julianna; Pétervári A� dám Attila és 
Bozsó Bea

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

Zádori Antal (1957.), Lajkó Imre (1953.)
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„C”	kategóriás	sofőrt	keres	a
Négyforrás	Nonpro�it	Kft.	
A Négyforrás Nonpro�it Kft. teljes munkaidős állást hirdet Sofőr 
munkakörben. A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, U� llés, 
Zsombó. Munkaidő: 1 műszakos, munkaidőkeret alkalmazásával. 
Szakmai és egyéb elvárásaink: „C” kategóriás jogosıt́vány; egész-
ségügyi alkalmasság; GKI kártya; adott gépcsoportra hatályos gép-
kezelői jogosıt́vány (vagy annak hiányában annak megszerzésének 
hajlandósága); pontos, megbıźható munkavégzés; rugalmasság; 
csapatmunka. Előnyt jelent: emelőgépkezelői képesıt́és; települési 
hulladék-gyűjtés-szállıt́ó képesıt́és; gépkezelői jogosıt́vány.  Bővebb 
információ a bordany.com-on.

A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda prog-
ramja a tudatos fogyáshoz szükséges alapo-
kat kıv́ánja átadni az érdeklődők számára. A 
túlsúly és az elhıźás jól ismert népegészség-
ügyi probléma, ami növeli a COVID-19 fer-
tőzés súlyosabb lefolyásának esélyét is. No-
vember 2-től, hétfő esténként 17.30-tól 6 al-
kalommal a következő témákat érintik: az 
elhıźás háttere, a fogyás alapkövei; fogyásunk 
nyomon követése; táplálkozási napló, kaló-

Otthonról	ingyenesen	elérhető	a	tudatos
fogyás	program

Véradás	helyben

2020. november 6-án, pénteken 13 és 17 
óra között véradást szervez a Magyar Vö-
röskereszt Területi Szervezete a Faluház szıń-
háztermében. Adj vért és segıt́s Te is! A vé-
radáson résztvevők ajándékokat kapnak.
Kérjük a véradókat, hogy a személyi igazol-
ványukat, lakcıḿkártyájukat és TAJ kártyá-
jukat hozzák magukkal.

riaszámlálás; testtömegcsökkentő étrend alapjai; kerülendő és fo-
gyasztásra javasolt élelmiszerek, ételek; mozgás szerepe; az evés lé-
lektana. Az online előadások 60 percesek lesznek kérdezési lehető-
séggel. Az előadó Dr. Pipicz Márton, az Egészségfejlesztési Iroda ve-
zetője. Az előadásokat telefonon és számıt́ógépen is elérhető ingye-
nes Zoom program segıt́ségével tartják meg. A jelentkezők előzetes 
segıt́séget kapnak majd a program használatával kapcsolatban. A 
részvétel ingyenes és a Mórahalmi járás bármely településéről le-
het jelentkezni. A program felnőtteknek szól. Az előadáshoz előze-
tes regisztráció szükséges. Regisztráció az alábbi linken található 
jelentkezési lap kitöltésével: https://forms.gle/mihbGPzqADriLf�k8
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Fotó: Maróti Dávid

Eltelt az a négy év, amelyben a bordányi �iatalokat Barta Dániel, Bálint Hanga Rea, Lajkó Bálint, Valkár Anna és Vida 
Patrıćia képviselték a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzatban. A �iatalok a 2016. december 16-án megtar-
tott helyi i�júsági választásokon kaptak mandátumot, mıǵ Lajkó Bálint i�júsági polgármesterként, addig Barta Dáni-
el, Bálint Hanga Rea, Lajkó Bálint, Valkár Anna és Vida Patrıćia i�júsági képviselőként dönthettek a helyben élő �iata-

lok ügyes-bajos dolgairól, i�júsági rendez-
vényekről vagy akár fejlesztési elképzelé-
sekről is.
Az idén a négy év letelte után ismét vá-
lasztások kiıŕására kerül sor. A tervek sze-
rint interneten adhatják le voksukat a 12-
25 év közötti, bordányi lakhellyel rendel-
kező �iatalok az i�júsági önkormányzati 
választásokon. Az interneten lebonyolı-́
tott szavazás sokkal gazdaságosabb és 
gyorsabb, mint a papıŕalapú, ráadásul 
szıv́esebben is szavaznak a �iatalok 
elektronikusan, hiszen akár az iskolából, 
könyvtárból, a Bordányi I�júsági Informá-
ciós Pontból vagy otthonról is leadhatják 
voksaikat.
Elsőként egy papıŕalapú választási érte-
sıt́ő kerül majd kipostázásra, ezt követő-
en a jelöltállıt́ás, az ezzel kapcsolatos ad-
minisztráció már az internetes platfor-

mon zajlik majd, és december 18-án kicsivel több, mint 450, 12-25 év közötti �iatal szavazhat az erre a célra kiala-
kıt́ott elektronikus szavazófelületen.
A jelöltállıt́ást követően a kampány a szavazást megelőző tıź napban tart majd, a korábbi tapasztalatok szerint a �ia-
talok nagy része ezt is interneten, sok esetben csak a közösségi oldalak használatával oldja meg. Noha a választási 
alapokmány lehetővé teszi a plakátolást, szórólapozást, választási fórumok tartását, erre igazából csak az első, 2000-
ben megtartott választások alkalmával volt példa. Az új generáció már a hálózaton keresztül vesz részt a demokrá-
ciában.
A �iatalok - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - az i�júsági polgármester mellé négy i�júsági képviselőt is választa-
nak, akiknek mandátuma egyaránt négy évre szól. A tét nagy, hiszen az öt �iatal képviseli a �iatalok érdekeit a telepü-
lésen. Dönthet az önkormányzat által biztosıt́ott támogatás felhasználásáról, véleményt formálhat a települési ön-
kormányzat által tárgyalt, a �iatalokat érintő ügyekben. Az i�júsági testület egy tagja Bordányban rendszeresen meg-
hıv́ást kap a települési önkormányzat üléseire, külső tagja az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottságnak. A 
szokásjog alapján a �iatalok által választott testület terjeszti elő például a település i�júságpolitikai koncepcióját is.

Több	mint	450	�iatal	választhat	i�júsági
önkormányzatot	decemberben	

SzerdaKedd

14°C
3°C

Hétfő

15°C
4°C

Elvétve	zápor

Elvétve	felhős

13°C
3°C

Elvétve	zápor

Szombat Vasárnap

10°C
2°C

9°C
1°C

Csütörtök Péntek

14°C
3°C

12°C
3°C

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

Elvétve	zápor

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Választások eseménynaptára

November 23. (hétfő) A választási névjegyzék közzététele.
November 27-ig (péntek) A fiatal választópolgárok értesítése a 
választásokról, a névjegyzékbe való felvételről, illetve a szavazás 
menetéről.
November 28. (szombat) Ajánlások gyűjtésének megkezdése.

December 8. (kedd) Ajánlások gyűjtésének 
határideje.
December 11. (péntek)  A választás 
kitűzése, a kampány kezdete.
December 18. (péntek) A választás napja. 
Szavazni 9-19 óra között lehet.
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Zárkózik	felnőtt	megye	I-es	csapatunk		
Minden	korosztályban	eddig	folyamatosan	zajlanak	a	meccsek

Megyei I. osztályú együttesünk az elmúlt két 
fordulóban aratott győzelmének köszön-
hetően zárkózik a középmezőny csapataihoz, 
hétvégén Hódmezővásárhelyre látogatunk. 
Megye III-as gárdánk kiütéses diadalt aratott 
a Ruzsa ellen és már az első hatban vannak 
Mészárosék. U19-es és U17-es együttesünk is 

szépen szerepel, több szoros meccset játszottak a fiúk. Kiemelt U15-ös 
bajnokságban részt vevő U15-ös fiaink továbbra is szépen helyt állnak és 
fejlődnek a nagy utánpótlás műhelyek csapatai ellen, U14-ben egy 
újjáalakuló közösség kezdte meg a munkát és Lőrinc Árpád fiai már két 
győzelmet arattak, szép tavasz elé néznek utánpótlás játékosaink. U7-től 
U13-ig rendszeres résztvevői vagyunk a Bozsik programnak, ez mellett 
U11-es és U9-es csapatunkkal az Algyői Gyermekliga küzdelmeiben is részt 
veszünk. Női felnőtt csapatunk bravúros győzelmeket ért el az elmúlt 
fordulókban, de a legutóbbi Üllés elleni találkozón nem sikerült a 
pontszerzés. 

Meccsnaptár	
2020.	november
Megyei	I.	osztály	-	felnőtt

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

2020. november 8. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	SZVSE	II.

2020. november 14. (szombat), 13.30
Algyő	-	Foliaplast-Bordány	SK

2020. november 22. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány	SK	-	Mórahalom

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2020. október 31. (szombat), 13.30
Röszke	SK	-	Foliaplast-Bordány	II
2020. november 7. (szombat), 13.30
Baks	-	Foliaplast-Bordány	SK	II

2020. november 21. (szombat), 13.00
Csanádpalota	-	Foliaplast-Bordány	II
2020. november 29. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Pusztamérges

Megyei	U19	-	A	csoport
2020. november 1. (vasárnap), 11.30
Mórahalom	-	Foliaplast-Bordány

2020. november 8. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	SK	-	Szentes

2020. november 14. (szombat), 11.30
Algyő	-	Foliaplast-Bordány	SK

2020. november 21. (szombat), 11.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	UTC

2020. november 28. (szombat), 13.30
Csengele	-	Foliaplast-Bordány	SK

	

Megyei		U17	-	A	csoport
2020. november 4. (szerda), 15.00

Deszk	-	Foliaplast-Bordány
2020. november 7. (szombat), 10.00
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány

MLSZ	II.	osztály	U15
2020. november 4. (szerda), 17.30 
Grosics	Akadémia	-	DAFC	Bordány
2020. november 8. (vasárnap), 12.00

OMTK-ULE	-	DAFC	Bordány
2020. november 14. (szombat), 12.00
DAFC	Bordány	-	Hódmezővásárhely
2020. november 21. (szombat), 13.00

Gyula	-	DAFC	Bordány
2020. november 28. (szombat), 12.00 
DAFC	Bordány	-	Szeged-Csanád

Megyei		U14	-	D	csoport
2020. október 30. (péntek), 13.30

Foliaplast-Bordány	-	DAFC	Szeged
2020. november 6. (péntek), 13.30

Ruzsa	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	felnőtt
2020.  november 1. (vasárnap), 10.00

KSE	Balástya	-	Foliaplast-Bordány	SK
2020. november 8. (vasárnap), 10.00

SZVSE	-	Foliaplast-Bordány
2020. november 15. (vasárnap), 10.00	
Foliaplast-Bordány	-	Csanytelek

A	felnőtt	futsal	bajnokságban	is	indulunk	
Hazai	mérkőzéseinket	a	zákányszéki	sportcsarnokban	rendezzük

Először neveztünk férfi fel-
nőtt együttest az MLSZ által 
kiírt Regionális Futsal baj-
nokságba. A főként megye I-
es keretünkre épülő csapa-
tunk a zákányszéki sport-
csarnokban rendezi hazai 
mérkőzéseit, hiszen torna-
termünk mérete nem felel 

meg a minimum követelményeknek. A találkozókra hétfő esténként 20.00 
órakor kerül sor, a nyitó fordulóban november 2-án a Szarvasi FC-t fogadjuk. 
Ezt követően az SZVSE és az Apátfalva elleni meccs következik. 

Egyedi	egyesületi	szájmaszkot	készít	a	BSK	
A	kétrétegű	maszk,	háromféle	méretben	lesz	kapható	novembertől

A hatályos kormányrendelet 
értelmében október 23-tól 
kötelező a szabadtéri sportren-
dezvényeken is a maszkhaszná-
lat. Mivel várhatóan a járványügyi 
intézkedések tavaszig fenn-
maradnak, ezért az egyesület 
úgy döntött, hogy sportolóink, 
edzőink, szurkolóink és támoga-
tóink részére egyedi klub címer-
rel és jelmondattal ellátott száj-
maszkot készít. A kétrétegű, mosható szájmaszk sportolóink részére 999 Ft-
ért beszerezhető, míg szurkolóink és az egyesület támogatói 1.999 Ft-os 
áron juthatnak hozzá a maszkokhoz. Gyerek, és kétféle felnőtt méretben lesz 
kapható. A vásárlási szándékot telefonon a 06306765910-es számon, illetve 
e-mailben a  címen lehet jelezni. Vigyázzunk bordanysportkor@gmail.com
egymásra!

mailto:faluhaz@bordany.hu
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