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Megkezdődött	a	régészeti	park	kivitelezése								
										
A falu határában megkezdődött az ősfalu megépítése. Elsőként a főépületet és a hoz-
zá szorosan kapcsolódó kilátótornyot készíti el a fővállalkozó, majd ezt követően a 
mederárok és a sánc kialakításával folytatódik a munka. Végül a falak kialakításával 
egyidőben kezdődhet meg az ősfalu kialakítása. A tervrajzon szerepelnek még 
kopolya kutak, kemencék, aszalók és füstölők.    		 	 											Bővebben	a	2.	oldalon!

Épül	az	ősfalu	a	falu	mellett									
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a matricát?

Részletek	a	bordany.com-on

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |
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a	11.	oldalon!

 
és a Bordányi Napló szerkesztősége 

nevében minden édesanyának 

boldog anyák napját
kívánunk!

Bordány Nagyközség Önkormányzata,

az intézmények Támogassa Ön is jövedelemadója 
1 %-ának felajánlásával valamely 
Bordányi civil szervezetet,	alapít-
ványt, hogy ezáltal is fejlődhes-
sen településünk.
	Részletek	a	6.	oldalon!

	Ön	is	segíthet!		

Bővebben
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Az	év	második	felétől	leállhat	a	napló
és	a	hírek	külterületi	terjesztése
A Magyar Posta Zrt. kivezeti szolgáltatási 
portfóliójából 2021. júliustól a cıḿezetlen 
reklámkiadványok terjesztésének minden 
tıṕusát, ıǵy a kereskedelmi, az ingyenes 
sajtótermékek és a politikai reklámkiad-
ványok terjesztését is. Mindez azt jelenti, 
hogy a Bordányi Napló és a Bordányi Hı-́
rek a külterületre való eljuttatása is aka-
dályba ütközik a második félévtől. Az ön-
kormányzat jelenleg megoldásokat keres. 
Ami már biztos, hogy az önkormányzattól 
szolgáltatást igénybe vevők a tanyagond-
nokok segıt́ségével a továbbiakban is meg-
kapják majd a friss példányokat. 
A többség számára egy mindig nyitva tar-
tó helyen biztosıt́anának ingyenes hozzá-
férést a lapszámokhoz, ugyanis a cıḿzett 
levélként történő heti rendszeres kiküldés 
például a legolcsóbb esetben is több, mint 
nyolcezer forintos postaköltséget jelente-
ne tanyánként. Ha csak havonta egyszer a 
napló kerül postán keresztül kiküldésre, 
az is kétezer forintos plusz költséget jelent 

majd a nyomda költségeken felül. Természetesen a Bordányi Napló 
és a Bordányi Hıŕek folyamatosan közzétételre kerülnek települé-
sünk honlapján is, ahonnét pdf formátumban bármelyik lapszámot 

ingyenesen letölthetik, Olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk 
majd a megoldási lehetőségekről.

Megkezdődhetett	a	régészeti	őspark
kivitelezéseA falu határában megkezdődött az ősfalu megépıt́ése. Elsőként a főépü-

letet és a hozzá szorosan kapcsolódó kilátótornyot készıt́i el a fővállal-
kozó, majd ezt követően a mederárok és a sánc kialakıt́ásával folytató-
dik a munka. Ezután, a falak kialakıt́ásával egyidőben kezdődhet meg 
az ősfalu kialakıt́ása.

Jelenleg az alapozás zajlik. A fő tartóoszlopok helyét már hatalmas be-
tontestek, úgynevezett pontalapok jelzik. A régészeti parkként is üze-
melő komplexum kialakıt́ása nem lesz egyszerű feladat. Mıǵ a főépület 

mind kialakıt́ásában, mind a későbbi 
működése során egy modern épület 
lesz, amelyet a külső borıt́ása rejt majd 
el, és teszi amennyire csak lehet korhű-
vé, addig a belső udvarrészben az ős-
falu kialakıt́ásához az alapanyagok te-
kintetében a teljesen természetközeli, 
hagyományos anyagokat, a kialakıt́ás 
során pedig a kornak megfelelő ősi 
technikákat alkalmazzák majd. 
Egy szarmata kori faluban az ásatási le-
letek szerint a lakóházakon kıv́ül zö-
mében a mezőgazdasággal foglalkozó 
nép életét megkönnyı́tő gazdasági 
épületek találhatók. Az Alföldön lete-
lepedett szarmaták állattartással is fog-
lalkoztak, ıǵy juhot, marhát és kecskét 
tartottak. Elsősorban gabonát termel-
tek, éppen ezért az ősfaluban is min-
den bizonnyal láthatunk majd termény-
tárolónak használt vermeket, az őrlé-
séhez használt kézimalmot. A tervraj-
zon szerepelnek még kopolya kutak, 
kemencék, aszalók és füstölők, és pél-
dául egy fazekasműhely is.
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Húsvéti	tojásfa	és
nyuszik	díszítették
a	főteret
Két hatalmas jutanyúl fészkelte be magát a bordányi 
Szt. István tér közepére, karnyújtásnyira a település 
első tojásfája mellé. A település vezetőségének ezzel az 
volt a célja, hogy minél többen sétáljanak egyet a jó le-

vegőn, és fotózkodjanak akár a fával, akár a nyulakkal. 
Településünk lakosai adhattak nevet a közel másfél 
méteres húsvéti meglepetés állatoknak. A főtéri nyu-
szik a Füles és Pamacs nevet kapták, hiszen erre a két 
névre érkezett a legtöbb szavazat facebook oldalunkon. 
Ennek köszönhetően a Legjava ajándékcsomagot Csor-
báné Lajkó Henriett vehette át. Gratulálunk neki!
Továbbá köszönjük a magánszemélyeknek, családok-
nak, szervezeteknek, vállalkozásoknak azt a több száz 
húsvéti tojás felajánlást, ami lehetővé tette hogy ilyen 
szép Tojásfa dıśzıt́se településünk központját.

Nagyközségünkkel	ismerkedtek	a
közösségfejlesztők
Egy teljes jó példaként mutatta be Bordány közösség-
fejlesztő tevékenységét az Alternatıv́a Egyesület. Az on-
line szakmai látóutat tizenöt szakember követte élőben 
több megyéből is. Vajda A� rpád, az Alternatıv́a Egye-
sület elnöke vezette az eseményt. Először Tanács Gá-
bor, településünk polgármestere bemutatta a falu kö-
zösségépıt́ő tevékenységeit. Ezt követően Börcsök Ro-
land intézményvezető tartott idegenvezetést a Faluház-
ban. Zárásképp a biip konyhájában Gubik Mariann, a 
Legjava termékcsaládot előállıt́ó Homokhátság Szıv́e 
Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövet-
kezet elnöke különleges, internetes ételbemutató se-
gıt́ségével ismertette az ıńycsiklandozó helyi terméke-
ket, amelyek ez alkalommal is nagy sikert arattak és amit a képzésben résztvevők előzetesen postán kaptak meg. 

Katonai	oltóbusz
járt	Bordányban
A� prilis 24-27. között nyolc helyszıńre, köztük április 
26-án hétfőn Bordányba is megérkezett a Magyar Hon-
védség katonai oltóbusza, ezzel segıt́ve a helyi oltási te-
vékenységeket. Reggel 8-tól 17.30-ig oltottak P�izer-vak-
cinával a katonák. O� sszesen 180 helyi kapta meg az el-
ső védőoltását a Faluház előtt beállıt́ott mobil oltópont-
ban, vagyis egy átalakıt́ott buszban. Idősek és �iatalok 
egyaránt voltak az oltásra várók között. A Magyar Te-
levıźió élőben jelentkezett be a helyszıńről. Dr. Juhász 
Tünde kormánymegbıźott nyilatkozatában mindenkit 
arra kért, hogy biztassák környezetüket a védőoltás mi-
hamarabbi felvételére. Tanács Gábor településünk pol-

gármestere tájékoztatójában elmondta, hogy már na-
gyon szeretné, ha végre visszatérhetne minden a régi 
kerékvágásba, újra változatos programok szıńesıt́enék 
településünk életét, valamint már várja, hogy minden-
kiről lekerülhessen a védőmaszk.
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Az elmúlt hetek során intézményünk 
ügyeleti rendszerében kb. 20 óvodás 

és 7 bölcsődés gyereket látott el. Eb-
ben a nehéz helyzetben sem marad-
tunk feladat nélkül. Először is a bent 
lévő gyermekek ellátásáról gondos-
kodtunk, hogy nekik minél zökkenő-
mentesebb legyen ez az időszak és tö-
rekedtünk arra, hogy minél változa-
tosabban töltsék az óvodai időt. A vıź 
világnapja alkalmából azon a héten 
kimondottan vizes játékokat, vıźhez 
kapcsolódó meséket, verseket hall-
hattak, kıśérleteket próbálhattak ki a 
bent lévő gyerekek. Azonban nem 
csak az óvodában lévők, hanem az 
otthon maradt kispajtások is láthat-
ták és a szülők segıt́ségével elkészıt́-
hették az óvó nénik által online kül-
dött feladatokat. Ehhez a témához 
kapcsolódóan intézményünk csatla-
kozott az OGYE� I által kezdeménye-
zett Happy-hét nevű pályázathoz, 
mely akciót a vıźivás népszerűsıt́é-
seként indıt́ottak. Az óvoda minden 

Nemcsak	az	óvoda,	de	a
méhecske-hotel	is	megnyitotta	kapuit

csoportja készıt́ett egy kék pólós közös képet, amit online küldtek a szü-
lők a gyerekekről, ıǵy az óvó nénik összeállıt́ották a tablókat. Az „A� lmaim 
vizespohara” rajzversenyre is készültek szebbnél szebb ötletek, amiket 
nagy örömmel küldtünk be a pályázatra, bıźva abban, hogy sikerrel 
járunk. Ezúton is köszönjük a Szülők együttműködését, segıt́ségét, hogy 
ez a projekt létrejöhetett és hogy esélyt kapjunk a nyeremények egyikére.
A jó időnek köszönhetően az óvoda dolgozói ez idő alatt az előkertet is 
kicsinosıt́ották. U� ltettünk bokrokat, virágokat, végül mulccsal beterıt́et-
tük, mindezt egy szép madáritatóval, valamint húsvét alkalmából nyuszis 
dekorációval tettük még hangulatosabbá. Az ünnepi készülődést az óvó 
nénik és kisgyermeknevelők által összeállıt́ott kreatıv́ meglepetés cso-
maggal szerettünk volna még emlékezetesebbé tenni, amit az otthon lévő 
gyerekek is elvihettek az óvoda főbejárata elől.
A gyerekek bevonásával a már kihelyezett méhecske-hotel elé egy méh-

legelőt is kialakıt́ottunk. Hatféle virágmagot szórtunk el, ami folyamato-
san nyıĺik a nyár folyamán. A gyerekek nagyon élvezték a magszórást, a 
szép időben közben énekeltünk és beszélgettünk arról, hogy mik azok a 
nélkülözhetetlen dolgok, amik a növények fejlődéséhez szükségesek. Az 
ablakból pedig �igyelhetjük majd, hogy van-e már lakója a hotelnek. 
Közben az intézményben a takarıt́ás is folyamatos volt. Padlást rendez-
tünk, minden csoportszobát, öltözőt, mosdót fertőtlenıt́ettek és előkészı-́
tettek a dajka nénik a gyerekek fogadására. Egy korábbi O� nkormányzati 
pályázatnak köszönhetően pedig új nagymozgásos eszközöket, bábpara-
vánt, különféle készség- és képesség fejlesztő eszközöket, hangszereket, 
társasjátékokat, Lego-t kapott óvodánk közel 800.000 Ft értékben. Mind-
ezt köszönjük a fenntartónak és bıźunk benne, hogy hamarosan minél 
több gyerek kipróbálhatja majd az új játékokat. 				Horváthné	Kálmán	Zita

Madárbarát	Óvoda	címet	kapott
Apraja-falva
Az óvoda udvara környezetünk olyan része, melyben 
sok meg�igyelhető apró élőlény talál otthonra. Intézmé-
nyünk dolgozói elhivatottak a bennünket körülvevő ter-
mészet óvására. Jelenlegi kezdeményezésünk főképp a 
madarak igényeinek �igyelembevételével történt, élő-
helyeket, táplálkozási és szaporodási lehetőségeket biz-
tosıt́unk számukra. Mindehhez megfelelő szakmai hát-

teret biztosıt́ a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) Madárbarát Kert Programja. Az MME 
egy Madárbarát O� voda tábla küldésével ismerte el ma-
dárvédelmi tevékenységünket. Mi kellett ehhez? Mes-
terséges odú kihelyezése, etető, itató működtetése, táp-
lálkozó, fészkelő- és búvóhelyet adó növényzet meglé-
te, telepıt́ése, gondozása és egy Madárbarát Kert Prog-
ram jelentőlap vezetése, mellyel igazoltuk is egész éves 
madárvédelmi tevékenységünket. (folytatás a

következő oldalon)
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Nem állunk meg itt! Tovább bővıt́jük madárvédelmi esz-
közeink számát. Rövid időn belül sor kerül néhány fecs-
kefészek kihelyezésére is. A fészkeket az intézményünk-
be járó gyerekekkel együtt készıt́ettük el, a fészkekhez 
szükséges fecskepelenka alapanyagát pedig Masıŕ János-
nak köszönhetjük.
Intézményünk célja a természetvédelmi szemlélet kia-
lakıt́ása a gyermekekben, példát mutatva és őket bevon-
va ebbe a folyamatos madárvédelmi tevékenységbe. 	
	 	 	 	 	 									Katona	Edina

Az	egyik	diákcsapatunk	dobostortával
jutott	be	a	vetélkedő	döntőjébe
Iskolánk tanulói a tavalyi verseny folytatásaképpen idén is jelentkeztek a hungarikum vetélkedőre. A tavaly 
hetedikesként induló csapat, idén nyolcadikosként folytatta a versenyt. Sajnos a járvány miatt nem valósulhatott 
meg személyes jelenlétben, 
viszont a vetélkedőt ıǵy is 
folytatták. Az elődöntőben 
egy hungarikumot[1] kel-
lett bemutatniuk egy kise-
lőadás (ppt) keretein be-
lül. A nyolcadikos csapa-
tunk, az E� jjeli baglyok a 
Kodály-módszert válasz-
tották. A bemutatót ének-
léssel, zongoraszóval szı-́
nesıt́ették. Ezt a zsűribıŕó-
ság dıj́azta is, hiszen to-
vábbjutottak a döntőbe, 
ami szintén online kerül 
megrendezésre egy újabb 
prezentáció formájában. Az E� jjeli baglyok az alföldi citerát fogják hungarikumnak ajánlani, amit dalokkal, 
képekkel fognak ezúttal is szıńesıt́eni.
A nyolcadikosok mellett egy újabb csapattal neveztünk, immár a hetedikes kategóriában. Itt a Legjava csapat 
képviselhette iskolánkat, akik az első feladatban egy totót töltöttek ki, valamint a településünket mutatták be egy 
kiselőadásban. Majd az elődöntőben nekik is egy újabb prezentációt kellett készıt́eniük. A Legjavák ebben a 

fordulóban a dobostortát választották, 
amit a még szemléletesebb előadás ked-
véért meg is sütöttek. Azonban nem a 
klasszikus változatát, hanem egy újra gon-
dolt, modernebb variációt. Az ıźe viszont 
ıǵy is a régi, krémes maradt, ıǵy nem is 
csoda, hogy gyorsan el is fogyott.  A zsűri-
nek is tetszett, hiszen ez a csapatunk is 
továbbjutott a döntőbe, ahol egy számuk-
ra fontos értéket kell hungarikumnak 
ajánlaniuk. A Legjavák a csiramálét fog-
ják bemutatni, ami reméljük, újból el-
nyeri a zsűri tetszését. A vetélkedő során 
nyújtott segıt́séget ezúton is köszönjük 
mindenkinek, aki csak egy kicsi segıt́sé-
get, támogatást nyújtott!

[1] A	 "hungarikum"	 a	 magyarság	 csúcsteljesítményét	 jelölő	 gyűjtőfogalom,	 amely	 olyan	 megkülönböztetésre,	
kiemelésre	méltó	értéket	jelez,	amely	a	magyarságra	jellemző	tulajdonság,	egyediség,	különlegesség	és	minőség.



6  Bordányi Napló           |

A személyi jövedelemadóból, amit az előző 
adóévben �izettünk/levontak tőlünk, szaba-
don megválaszthatjuk, hogy az adónk 1+1%-
át mely szervezetnek utalja a költségvetés. Ha 
igazán felelősen gondolkodunk, akkor élünk 
a lehetőséggel, és segıt́ünk másokon! Az adónk 
kétszer egy százalékáról rendelkezhetünk.
Az egyik a központi előirányzat valamint az 
egyházak, hitéleti szervezetek számára, mıǵ a 
másik a jogosult civil szervezetek részére 
nyújt nagy segıt́séget. Legkönnyebben, legegy-
szerűbben, az eSZJA (elektronikus személyi 
jövedelemadó bevallás) felületen rendelkez-
hetünk – már most is, az SZJA bevallásunk el-
készıt́ése nélkül is, csak néhány kattintással! 
Papıŕ formában nyilatkozatát postai úton 
vagy lezárt borıt́ékban a NAV ügyfélszolgála-
tain személyesen, illetve meghatalmazott út-
ján nyújthatja be. Ezt legkésőbb 2021. május 
20-ig az SZJA-bevallástól függetlenül is meg-
tehetik. Településünk civil szervezetei és ala-
pıt́ványai, melyek fogadják 1% felajánlásai-
kat: Bordány I�júságáért Alapıt́vány adószá-
ma: 18461637-1-06; Bordány Község Fejlő-
déséért Közalapıt́vány adószáma: 1846 5411 
-1-06; Bordány Sportjáért Alapıt́vány adó-
száma: 18456406-1-06; Bordány Sportkör 
adószáma: 19079646-1-06; Bordányi 
O� vodáskorú Gyermekekért Alapıt́vány adó-

Ajánlja	fel	adója	1%-át	bordányi
szervezeteknek

Juhász Anna 6. a osztályos tanuló tollat ragadott és szıv́hez szóló 

anyák napi köszöntőt ıŕt. Eme ıŕás olvasása közben adjunk hálát 
az édesanyáknak feltétel nélküli szeretetükért, önzetlen lemondá-

Szívhez	szóló	anyák	napi	köszöntőt	írt
iskolánk	növendéke saikért, és azért, hogy az év minden napján 

erejük felett, fáradtságot nem kıḿélve gon-
doskodnak gyermekükről, családjukról.  

Az	én	anyukámnak
Sok-sok	 dolgot	 tudok	 anyukámnak	megkö-
szönni.	Nagyon	hálás	vagyok	neki,	kezdve	az-
zal,	hogy	a	világra	hozott	és	teljes,	odaadó	sze-
retettel	nevel.	Az	édesanyám	az	én	védelme-
zőm,	aki	nélkül	nem	tudnék	élni.	Aki	szerete-
tet	és	bölcsességet	nevel	belém.	Akinek	bár-
mit	elmondhatok,	akár	kicsi	vagy	jelentékte-
len	 vagy	 éppen	 nagy	 problémám	 van.	 Úgy	
gondolom,	hogy	az	olvasás	iránti	szeretete-
met	is	neki	köszönhetem.	Remekül	tud	segí-
teni	azokon	a	helyzeteken	is,	amikor	bánatos	
vagyok.	Felelevenítünk	vicces	sztorikat	és	úgy	
kacagunk	rajta,	hogy	már	fáj	a	hasunk	az	ál-
landó	nevetéstől.
Édesanyám,	Isten	éltessen	sokáig	anyák	nap-
ja	alkalmából!

száma: 18464520-1-06; Bordányi Polgárőr Csoport adószáma: 
18460863-1-06; Egérház Alapıt́vány adószáma: 18478190-2-
06; Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18464551-2-
06; Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordá-
nyi Klubja adószáma: 19082318-1-06.

TÁMOGASSUK

TELEPÜLÉSÜNK
JÖVŐJÉT
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Május:	A	Húsvét	utáni	időszak
egyházi	ünnepei
Urunk	mennybemenetelének	ünnepe:	május	16.:	A Húsvét utáni hetedik 
vasárnapon ünnepeljük, hogy kereszthalála és feltámadása után negyven 
nappal mennybe ment Krisztus Urunk.
Ki	az,	aki	fölmegy?	Ugyanaz,	aki	leszállt.
Azért	szálltál	le,	Uram,	hogy	meggyógyíts,
azért	szálltál	fel,	hogy	fölemelj.
Ha	magamtól	emelkedem	fel,	elesem,
de	ha	te	emelsz	fel,	sértetlen	maradok...
Neked,	aki	feltámadsz,	ezt	mondom:
Uram,	te	vagy	a	reménységem;
neked,	aki	a	mennybe	szállsz:
te	vagy	az	én	menedékem.
(Szent	Ágoston)
Pünkösdvasárnap:	május	23.,	pünkösdhétfő:	május	24.

Szentháromság	ünnepe:	május	30.: a Szentlélek kitöltetése, a Szentlélek el-
jövetelének ünnepe, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, a húsvéti időszak 
megkoronázása, az Egyház születésének ünnepe.
A Biblia ıǵy ıŕ erről: „Amikor	eljött	a	pünkösd	napja,	és	mindnyájan	együtt	
voltak	ugyanazon	a	helyen,	hirtelen	hatalmas	szélrohamhoz	hasonló	zúgás	
támadt	az	égből,	amely	betöltötte	az	egész	házat,	ahol	ültek.	Majd	valami	
lángnyelvek	jelentek	meg	előttük,	amelyek	szétoszlottak,	és	leszálltak	minde-
gyikükre.	Mindnyájan	megteltek	Szentlélekkel,	és	különféle	nyelveken	kezd-
tek	beszélni;	úgy,	ahogyan	a	Lélek	adta	nekik,	hogy	szóljanak.”

(ApCsel 2,1-3)

Reviczky	Gyula:
Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek 
megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta 
fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, 
homályba’:
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a 
nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szıv́ből szıv́be 
szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Kedves Hıv́ek! A� prilis 17. (szombat) óta templomunk-
ban újra nyilvánosak a szentmisék. Miserend: pénte-
ken 18 óra, szombaton 18 óra, vasárnap 9.30. Az egész-
ségügyi szabályokat mindannyiunk biztonsága érde-
kében a templomban továbbra is tartsuk be. A májusi 

litániát hétköznaponként 16.00 órától, pénteken, szom-
baton és vasárnap a szentmisékhez kapcsolódóan vé-
gezzük a templomban.

Újra	nyilvánosak	a
szentmisék

A  tanıt́ványok a Szentlélektől megkapták a tanúság ere-
jét, erőt kaptak a cselekvéshez, ahhoz a küldetéshez, 
ami ıǵy szólt: „Elmenvén	azért,	tegyetek	tanítványokká	
minden	 népeket,	 megkeresztelvén	 őket	 az	 Atyának,	 a	
Fiúnak	és	a	Szent	Léleknek	nevében.” (Mt. 28:19)
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Tizenhét	családnak	lett
boldogabb	az	ünnepe

Minden évben május első vasárnapján, idén 
május 2-án különleges �igyelemmel, szere-
tettel vesszük körül az édesanyákat, nagy-
mamákat.
Templomunkban ilyenkor ünnepi szentmi-
se keretében a gyerekek virággal, verssel, 
énekkel szoktak kedveskedni az édesanyák-
nak, a nagymamáknak.
Ebben az évben a kialakult rendkıv́üli hely-
zet miatt ezt a szép ünnepünket sem tudjuk 
a hagyományos módon megtartani. 
Vasárnap reggel a 9.30-kor kezdődő szent-
mise kiemelt miseszándéka lesz, hogy imád-
kozunk az édesanyákért, nagyszülőkért, azo-
kért is, akik már nincsenek közöttünk.

Március 7-14. között ismét megrendezték hazánk templomai-
ban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. Ehhez az akcióhoz kapcso-

lódott plébániánk is.
O� sszegyűlt 267 kg tartós 
élelmiszer. Az élelmiszer-
csomagokat tizenhét he-
lyi családnak juttattuk el 
még az U� nnepek előtt.
Köszönjük mindazoknak, 
akik adományaikkal hoz-

zájárultak a családok megajándékozásához. Külön köszönet Rácz-
né Tanács Aranka és Veres Gáborné vállalkozóknak nagylelkű 
adományaikért, valamint az ISZEK munkatársainak a csomag-
szállıt́ásban végzett szolgálatért.
								 	 	 													A	Bordányi	Karitász	csoport	tagjai

Szentmise	az
édesanyákért

A� prilis hónapban is szépen gyarapodtak a kupakok a Piac tér sarkán elhelyezett gyűjtőszıv́ben. Közel hetven kilo-
grammal sikerült bővıt́eni az előző havi mennyiséget, ıǵy már jelenleg 
194 kilogrammnál tart közös gyűjtésünk, melyet ezúton is köszönünk 
mindenkinek. Az akció megindıt́ásával együtt életre hıv́ott "kupakta-
nács" az elmúlt időszakban sok-sok támogatásra érdemes célt áttekin-
tett, minden évben két-három lehetőséget igyekszik majd megjelölni 
és ezáltal támogatni a tanács. Az első ilyen célként egy kis�iú gyógyu-
lásának segıt́ését jelölték meg. Bende nyitott gerinccel született, és az 
állapota miatt a vérszerinti édesanyja még a kórházban lemondott ró-
la. Műtétek sora várt rá, hosszú hónapokat töltött a kórház falai között, 
ám végül megtörtént a csoda. Másfél éve már, hogy Bende szerető csa-
ládban él a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakos házaspár-
ja, Várkonyi Beáta és Gábor gyermekeként. Bendének azóta is számos 
kezelésen, terápián kell részt vennie, a felmerülő költségek fedezésé-
hez közös gyűjtésünkkel most mi is itt a Homokhátság Szıv́ében hozzájárulhatunk. Köszönjük segıt́ségüket!

Bende	gyógyulásáért	gyűjtjük	a	kupakokat



Bordányi Napló  9           |

Elérhetőség: 06 30/643-2249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176
Facebook: ThongThaiMassage

Lepd meg párod vagy magad egy Masszázs ajándékkártyával.
Aki felmutatja a kivágott hirdetést 10% kedvezményt kap.

Thong Thai Massage

Könyvtárost	keres
a	Faluház
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyv-
tár a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályáza-
tot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A Munka 
törvénykönyve szerinti jogviszony időtartama határo-
zott idejű 2023.07.31. napjáig tartó, helyettesıt́és ide-
jére szóló munkaviszony, a foglalkoztatás jellege teljes 
munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. 
május 17., elbıŕálásának határideje 2021. május 31. A 
munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthe-
tő be. Olvassa el a részleteket O� n is a www.bordany.hu 
weboldalon!

Tavaszváró fotópályázatot hirdet a bordányi Faluház és 
Könyvtár! Mutasd meg legkedvesebb tavaszi pillanatod! 

Hangolódjunk együtt ebben a változékony időben! Az 
elkészült képeket a faluhaz.bordany@gmail.com email-
cıḿre várjuk május 10-ig. Beküldött képekre a Faluház 
és Könyvtár facebook oldalán lehet szavazni május 12-
től 14-ig. A három legtöbb szavazatot kapott kép nyere-
ményben részesül.

Tavaszi
fotópályázat!

A védőoltás felvételéhez előzetes regisztráció szüksé-
ges. Aki szeretné beoltatni magát, de nincs lehetősége 
az adminisztráció elvégzésére, annak a Faluházban se-
gıt́enek. Az intézmény segıt́séget kıv́án nyújtani mind-
azoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavıŕus 
elleni oltásra (https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-
oltasra), azonban számıt́ógép és egyéb infokommuni-
kációs eszköz hiányában ezt nem tudják megtenni. El-
sősorban telefonon a 06-62/588-516-os, vagy a 06-30 
/965-0771-es telefonszámon várják az érdeklődőket. 
A jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni: 
név, lakcıḿ, életkor, e-mail cıḿ, telefonszám, TAJ szám.

Segít	a	koronavírus
elleni	oltás	online
regisztrációjában
a	Faluház

Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:	május	4.,	május	18.
Zöldhulladék	elszállításának

időpontjai:
május	11.,	május	25.

Külterület	kommunális	és	szelektív	
hulladék	gyűjtése:	május	5-6.
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Nőgyógyászati	vizsgálat,	rákszűrés
ultrahanggal
A Bordányi Védőnői Szolgálat és Dr. Kaj-
tár István 2021. május 12-én (szerdán) 
és 2021. május 26-án (szerdán) 14-18 
óra között 5000 Ft ellenében nőgyógyá-
szati vizsgálatot és rákszűrést (ultrahang 
vizsgálattal) tart. Az ultrahangos vizs-
gálat mellett cytológiai kenet és hurok 
levételt, felhelyezést, gyógyszerıŕatást is 
végez és bármilyen nőgyógyászati pa-
nasszal lehet fordulni a szakemberhez. 
Ha még nem telt le az egy év az előző 
rákszűréstől számıt́va és panasza van, 
az sem akadály. Várjuk a helyi és a kör-
nyező települések lakóit is. A járvány-
ügyi helyzetre tekintettel maszk viselé-
se kötelező és kérjük a 1,5 méteres távol-
ság betartását. Időpont egyeztetés és be-

jelentkezés a Védőnői Szolgálatnál személyesen vagy telefonon a +36 
62/288-678 vagy Juditnál a +36 30/3381-647-es vagy E�vinél a +36 

30/1979-135-ös számokon. A be�izetéskor megcıḿzett, felbélyegzett 
borıt́ékot hozzanak magukkal, hogy az eredményt postázni tudjuk.

„Pszichiátriai	szerek	viselkedési	problémákra?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az A� llampolgári Bizott-
ság az Emberi Jogokért Alapıt́ványt. Az alapıt́ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás té-
májában. Cıḿ: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: info@cchr.hu. Web-
oldal: www.emberijogok.hu. „Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

22°C
9°C

19°C
7°C

21°C
10°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

20°C
8°C

16°C
7°C

21°C
9°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

19°C
8°C

Elvétve	felhős Elvétve	zápor

Elvétve	felhős

Hosszú	idő	után	először	szólalt	meg
a	felújított	és	felszentelt	orgona
A� prilis 25-én, Jó Pásztor vasárnapján orgonaszentelési áldással adtunk hálát azért, hogy orgonaprojektünk I. üte-
me elkészülhetett. Volt okunk a hálaadásra, hiszen kıv́ül-belül megújult a Győrből kapott három manuálos játszó-
asztal, melynek segıt́ségével 
megszólaltatható a régi orgo-
nánk nyolc sıṕsora valamint 
a most beépıt́ésre került négy 
pedálsıṕsor.
Köszönet és hála mindazok-
nak, akik adományaikkal,  
munkájukkal, imádságaikkal 
és biztatásukkal lehetővé 
tették e nagyszabású terv el-
ső felének megvalósulását.
Bár az új orgonaszekrény el-
készıt́ését eredetileg a bővı-́
tési munkálatokkal a II. ütem-
hez terveztük, a nagylelkű 
adományozóknak köszönhe-
tően már idén elkészülhetett.
A felújı́tási munkálatokat 
Csibi Balázs orgonaépıt́ő mes-
ter irányıt́otta, a templomunk 
neogótikus stıĺusához jól il-
leszkedő orgonaszekrényt 
pedig Bálint Vilmos, zsombói asztalosmester készıt́ette. Hálásan köszönjük nekik kitartó munkájukat.
2020 januárja óta közel 200 sıṕjegy talált gazdára. A II. ütem végére orgonánk közel 1800 sıṕosra bővül. Ezért bá-

torıt́unk mindenkit, hogy akinek lehetősége van, 
aki teheti támogassa ezt a nemes ügyet. 5.000 
Ft-os, 10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os sıṕjegyek 
vásárlásával járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 2. 
ütem munkálataihoz mihamarabb hozzákezd-
hessünk!
Sıṕjegyeket a sekrestyében lehet vásárolni, de 
adományozni átutalással is lehetséges az orgo-
naépıt́ésre elkülönıt́ett számlaszámra: 569000 
37-11081124.
Hiszem, hogy a hangszerek királynőjének sok-
szıńű hangján keresztül maga Isten érintheti 
meg lelkünket, s ezáltal közösségünket is for-
málhatja, alakıt́hatja.
	 	 	 	 																					Gábor	Tamás

Elvétve	zápor Elvétve	zápor

Elvétve	zápor Elvétve	zápor

Fogadjon örökbe egy orgonasípot!
egyházközségünk orgona építésére elkülönített számlaszáma: 56900037-11081124
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Újra	Homokhát	Éjszakai	Félmaratont	rendeznek		
Már	lehet	jelentkezni	az	augusztus	19-én,	22	órakor	startoló	eseményre

Megkezdődtek az előkészületei a negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Homokhát Éjszakai Félmara-
tonnak. A Bordány Sportkör szervezésében megvaló-
suló futóeseményre április 26-tól már a nevezési 
felület is megnyílt, a bordany.darktiming.hu oldalon 
már lehet regisztrálni. A Bordány belterületi utcáin le-
bonyolított versenyen ismét négy távban lehet majd 
rajthoz állni, 5,25, 10,5, 15,75 és 21 km-es táv várja a 
futás szerelmeseit. A hangulatos éjszakai sportesemény-
re ismét számos újdonsággal készülnek a szervezők, 
ezekről leggyorsabban a facebook.com/bordanysk 
oldalon találhatnak majd infókat, illetve a szintén kö-
zösségi oldalon létrehozott esemény hírfolyamában. A 
rajthoz állók pólót, befutóérmet kapnak ajándékba és 
számos kategóriában, távonként díjazzák a legjobba-
kat. Frissítő állomás is lesz a Faluház előtt, itt ásványvi-
zet, izotóniás italt, gyümölcsöket és szőlőcukrot kap-
nak a versenyzők. A pontos időeredmények mind a hely-
színen, mind pedig a netes felületen elérhetőek lesznek 
majd.
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