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Mi	lesz	a	helyi	hírek	sorsa?
Július	elsejétől	a	posta	kivezeti	szolgálta-
tási	 portfóliójából	 a	 címzetlen	 reklám-
kiadvány	 terjesztésének	 minden	 típu-
sát,	 így	ez	a	példány	az,	 ami	a	Magyar	
Posta	segítségével	utoljára	jut	ki	a	bor-
dányi	dűlőkben	és	a	kiskertekben	élők	
számára.
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Június	huszonnegyedikén	ülésezett	újra
a	képviselő-testület
A járványhelyzet javulásának köszönhetően június 15-től új-
ra ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, 
megszűnt a polgármesterekre delegált döntési jogkör. A kor-
mányrendeletet a miniszterelnök aláıŕásával a Magyar Közlöny 
június 5-én éjjel megjelent száma tartalmazta. A kabinet a ko-

ronavıŕus-világjárványra hivatkozva, saját hatáskörben mó-
dosıt́otta korábban a többi között a katasztrófavédelmi tör-
vényt, amelynek alapján a képviselő-testületek jogköreit a pol-
gármesterek gyakorolhatták.
A bordányi képviselő-testület a járványhelyzet miatt legu-
tóbb 2020. november 29-én ülésezett, a mostani ülésük egyik 
legfontosabb napirendi pontja éppen az elmúlt időszakban 
hozott polgármesteri döntésekről valamint a képviselő-tes-
tület nevében hozott döntésekről szóló beszámoló volt. Ta-
nács Gábor polgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet ide-
je alatt a képviselő-testület nevében eljárva összesen közel 
húsz határozatot hozott. Annak ellenére, hogy a testület nem 
ülésezett, minden fontos döntésről előzetesen tájékoztatta a 
képviselőket, szinte minden döntés esetében kikérte az adott 
bizottságok véleményét is. A kommunikáció telefonon vagy 
interneten zajlott. A polgármesteri beszámoló ıǵy nem oko-
zott nagyobb meglepetést a testület ülésén, hiszen a képvi-
selők tudtak a döntésekről, sok esetben részt vettek az előké-
szıt́ő munkában is.

A több mint húsz napirend tárgyalása eléggé el-
húzódott. A képviselők elfogadták az idei költség-
vetés módosıt́ását, óvodavezetőt választottak, 
döntöttek többek között az óvoda szabályzatai-
nak módosıt́ásáról is. Számos tájékoztatót is meg-
vitattak, ıǵy például az elmúlt időszak munká-
járól szóló rendőrségi beszámoló, az önkormány-
zati társulások elmúlt évi tevékenységéről szóló 
szakmai anyagok is képviselőink elé kerültek.
Döntés született újabb pályázatok benyújtásá-
ról: mıǵ a településüzemeltetés számára egy kis-
teherautó beszerzését célozták meg, addig a 
még nyitva lévő Leader felhıv́ásokra egy szabad-
időpark kialakıt́ ásának megvalósıt́ ását célzó 
támogatási kérelmet szeretnének benyújtani. Két 
további kiemelt fejlesztés is zöld utat kapott a 
testületi ülésen, amennyiben a pályázati felhıv́ás 
lehetővé teszi a zártkertek ivóvıź hálózatának bő-
vıt́ését, valamint a dűlőutak javıt́ását szeretné 
megvalósıt́ani a képviselő-testület hazai vagy uni-
ós források bevonásával.
Az elmúlt időszakra tervezett és eddig elmaradt 

testületi anyagokat a szeptemberi ülésen tárgyal-
ja majd a testület. Hacsak nem kerül sor rendkı-́
vüli ülésre képviselőink legközelebb a nyári szü-
net után találkoznak majd. Az az ülés is minden 
bizonnyal a szokásosnál is sokkal hosszabb lesz.

Lázárné	Borbola	Márta	vezeti	tovább	az
Apraja-Falva	Óvodát	és	Bölcsődét
Az önkormányzat képviselő-testülete az idei el-
ső, júniusi ülésén döntött a bordányi Apraja-Fal-
va O� voda és Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről, 
az intézményvezető mandátuma ugyanis lejárt. 
A kiıŕt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, 
az előkészıt́ő bizottság javaslatára Lázárné Bor-
bola Márta szakmai elképzeléseit a képviselő-tes-
tület egyhangú igen szavazattal támogatta, ıǵy ő 
viheti tovább az óvoda ügyeit az elkövetkező öt 
évben. Tanács Gábor polgármester amellett, hogy 

megköszönte a vezető és az intézményben dolgozó összes 
kolléga munkáját, örömét fejezte ki azért, hogy a megkezdett 
szakmai munka folytatódni fog. A magas szıńvonalú munká-
nak köszönhetően az óvoda számos cıḿet tudhat magáénak, 
jó azt látni, hogy milyen elkötelezett mindenki a gyerekekért 
és a szakmai szıńvonal emelkedéséért is - mondta.  A telepü-
lésvezető úgy látja, hogy egy jól összeszokott csapat dolgozik 
minden nap azért, hogy a településen élő gyermekek biz-
tonságos, rendezett körülmények között fejlődhessenek, mi-
közben a szülők dolgoznak, megteremtve a család jövőjét. 
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Az óvoda és bölcsőde a település egyik legnagyobb önkormányzati fenntartású intézménye, a képviselők minden 
egyes döntésnél �igyelnek arra, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosıt́ani a szakmai munkához akár 
oly módon is, hogy a normatıv́ állami forrásoknál nagyobb összeggel járulnak hozzá az óvoda működéséhez. Az 
intézményt folyamatosan bővıt́ették, fejlesztették is az elmúlt időszakban. Mind az új épületszárny megépıt́ése, 
mind a konyhabővıt́és a gyerekek életkörülményeinek javulását szolgálták, akik idejük nagy részét ezen épü-
letek falai között töltik.  Ezúton is gratulálunk intézményvezető asszony kinevezéséhez!

Amíg	nincs	jó	megoldás	mindenhonnan
jönnek	a	hírek
Július elsejétől a posta kivezeti szolgáltatási 

portfóliójából a cıḿzetlen reklámkiadvány 

terjesztésének minden tıṕusát, ıǵy a keres-

kedelmi, az ingyenes sajtótermék, a politikai 

reklámkiadványok terjesztése is megszűnik. 

Emiatt a döntés miatt a Bordányi Napló és a 

Bordányi Hıŕek eljuttatása lehetetlenné válik 

a külterületen, azaz történelmi jelentőségű 

ez a Napló, hiszen ez a példány az, ami a Ma-

gyar Posta segıt́ségével utoljára jut ki a bor-

dányi dűlőkben és a kiskertekben élők szá-

mára. A Bordányi Hıŕek már nyári szüneten 

van, ıǵy ott a június 11-ei szám volt a posta 

által külterületre kivitt lapszám. 

A változás a belterületre nincs hatással, ott 

már eddig is a településüzemeltetésben dol-

gozók kézbesıt́ették a kiadványt, és ha ez a 

variáció lesz a végleges, az O� nök számára to-

vábbra is az ő segıt́ségükkel jutnak el az ön-

kormányzati hıŕek.
A havi megjelenésű Bordányi Napló és a hoz-

zá kapcsolódó heti kiadású Bordányi Hıŕek 

eddig ingyenesen jutott el a településen élők 

postaládáiba. Hétről-hétre, hónapról-hónap-

ra 1250 példányban kerültek kinyomtatásra. 

A változás azonban arra ösztökélte mind a 

szerkesztőséget, mind az önkormányzatot, 

hogy mindenképpen gondolja át a terjesz-

tést. A harmincéves lap kézbesıt́ési lehetősé-

geinek beszűkülésére több megoldási javas-

lat is született, ezek közül kell választani.

Mindaddig viszont, amıǵ a döntés megszüle-

tik mindenhonnan érkezhetnek majd a hıŕek, 

ıǵy arra kérjük kedves olvasóinkat a szoká-

sosnál is járjanak nyitottabb szemmel. Lap-

számaink a továbbiakban is teljes terjedelem-

ben a bordany.hu oldalról elérhetők, és letölt-

hetők!
Arról hogy az újságok, hogyan jutnak el az 

önök háztartásához több ötlet is született.

Az első szerint a település belterületén a kéz-

besıt́és a továbbiakban is a postaládákba tör-

ténik majd, tehát a korábban bevett gyakor-

latnak megfelelően a településüzemeltetés-

ben dolgozók juttatják ki a kiadványokat. En-

nek előnye, hogy mindenkihez a kapuig eljutnak a település hı-́
rei, esély van arra, hogy amennyiben nem is újságolvasó „bele-
botlik” majd a település hıŕeibe. Hátránya, hogy költséges és kör-
nyezetterhelő, ráadásul nem hatékony, hiszen nagy példányszám-
ban nyomtatódik az újság, heti szinten dolgoznak a terjesztéssel, 
azonban olyan családokhoz is kikerül, akik számára ez érdekte-
len, olvasás nélkül kidobják. 
A második megoldási javaslatnál a külterületen a meglévő posta-
szekrények mellé helyeznének ki egy-egy újságos dobozt, ahon-

nét a postaládákhoz érkezők szabadon vehetik ki az ott elhelye-
zett lapot. Az újságos dobozok felügyeletével, illetve a kiadvá-
nyok kiszállıt́ásával vagy a tanyagondnoki szolgálat, vagy a  tele-
pülésüzemeltetés munkatársait bıźnák meg. Hátrány a korábban 
emlıt́ett gazdaságosság és környezetvédelem mellett az is, hogy 
az újságos dobozoknak időjárásállóknak, kiemelten vıźállóknak, 
és vandálbiztosnak kell lenniük, ami további költség. Gond az is, 
hogy a külterületen élők közül sokaknak nincs is központi posta-
ládája, ıǵy ők eleve nem keresik fel ezeket a helyeket.
A harmadik megoldási javaslat már azzal számol, hogy az inter-
nethasználat terjedésével párhuzamosan észlelhető, hogy egyre 
többen az internetről, elsősorban a közösségi médiából infor-
málódnak. A nyomtatott sajtótermékek népszerűsége egyre csök-
ken. Sok újság kerül feleslegesen kinyomtatásra, amelyek olva-
sás nélkül kerülnek vissza - jó esetben a szelektıv́ gyűjtőbe - és 
ez mind gazdaságilag, mind környezetvédelmi szempontból ag-
gályos. Tehát a trendeknek megfelelően az önkormányzat növel-
né a digitális tartalmakat, egy BordányAPP elkészıt́ésével, eset-
leg twitteres �iók beindıt́ásával új kommunikációs csatornákat is 
nyitnának. Mindezzel párhuzamosan, az igények folyamatos �i-
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gyelésével szakaszosan csökkentenék az újságok példányszámát. Az elképzelés szerint mind a Bordányi Naplót, 
mind a Bordányi Hıŕeket az intézményekben, forgalmasabb üzletekben elhelyezett állványokra helyeznék ki, 
ahonnan a bordányiak szabadon vehetnék el azokat. A szociális központ gondozottjai - függetlenül attól, hogy 
belterületen vagy külterületen élnek - a gondnokoktól kapnák meg az újságot, más ellátással együtt. A megoldási 
javaslat előnye, hogy a továbbiakban ahhoz jut el az újság, aki valóban el akarja olvasni, érdeklődik utána. Csök-
kenhet a példányszám, a nyomdaköltség. Hátránya, hogy a települési hıŕek nem jutnak el nyomtatott formában 
egyből az otthonokig. A javaslattevők mindenképpen megoldandó problémának tekintik, hogy a kiskertekben la-
kók a tapasztalatok szerint nagyon ritkán járnak be a településre, inkább Kiskundorozsmát vagy Szegedet pre-
ferálják, hozzájuk ıǵy nyomtatott formában még kevésbé jutnak majd el a település hıŕei.
Felmerült az is, hogy meg kellene fontolni a Bordányi Hıŕek kiadásának szükségszerűségét, maradjon-e a 
továbbiakban is a hetilap? A hetilap előnye, hogy a rövid kétoldalas lapban azonnal meg tudnak jelenni friss hıŕek 
és azok el is tudnak jutni a lakossághoz. Még mindig sokan vannak, akik nem tájékozódnak az internetről, tehát 
számukra fontos ez a hıŕforrás. Hátránya, hogy költségigényes. A település egészére, nagy példányszámban 
nyomtatják az újságot, dolgoznak a terjesztéssel, és olyan családokhoz is kerül a lapból, akik olvasás nélkül ki-
dobják. További hátrány, hogy a külterületen ez a frissesség mindig attól függött, hogy a lakók milyen időközön-
ként nézték meg a zöld postaládájukat. Az első terjesztési javaslat szerint ez a továbbiakban sem változna.
Mindezekről O� n mit gondol? O� römmel vesszük véleményét, javaslatait a naplo@bordany.hu e-mail cıḿen, vagy az 
588-516-os telefonszámon. De ıŕhat nekünk levelet is: Bordányi Napló Szerkesztősége, 6795 Bordány, Park tér 1.

Díjeső	az	idei	tanévzárón,	hatan	kaptak
kitüntetést

Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola június 21-én hét-
főn tartotta tanévzáró ünnepségét. A 
délután öt órakor kezdődő eseményen 
hagyományosan átadásra kerültek a 
Bordány Sportjáért Alapıt́vány és Bor-
dány Nagyközség O� nkormányzata ál-
tal alapıt́ott „Jó tanuló - jó sportoló” 
dıj́ak. Az idén a szokásostól eltérően 
többen, az alsó és felső osztályokból 
összesen hatan vehették át a kitünte-
tést, amely az emléklapon és emlékpla-
ketten kıv́ül egy-egy tıźezer forintos 
vásárlási utalvánnyal is jár. Az iskola 
negyedik osztályából Fodor Nóra, Csu-
ka Bertold és Nógrádi Blanka, a nyol-
cadik osztályokból pedig Béres Dori-
na, Sándor Márton és Nógrádi Gergő 

vehették át a kitüntetéseket, amelyeket az adományozók nevében idén is Tanács Gábor polgármester adott át.

A járványhelyzet miatt az I�júsági O� nkormányzat tagjai mostanra 
tudták megvalósıt́ani a konditerem festését. Az újonnan válasz-
tott testület tagjainak ez volt az első közös projektje, ıǵy a mun-
kálatok egyik célja az volt, hogy összekovácsolja a csapatot. Az if-
júsági képviselő-testület tagjai, Lehel Máté, Gábor Zalán, Czékus 
Péter és Vas Nimród, Vida Patrıćia i�júsági polgármesterrel közö-
sen festették ki a helyiséget és a nyıĺászárókat. A �iataloknak to-
vábbi terveik is vannak: szükséges még a szúnyoghálók beszerzé-
se, de némelyik erősıt́ő gép karbantartása, javıt́ása szintén esedé-
kes, továbbá a meglévő eszközparkot is bővıt́enék. Jó hıŕ, hogy a 
megújult konditermet oltási igazolvánnyal a Faluház nyitvatartási 
idejében már lehet látogatni. Vida	Patrícia,	i�júsági	polgármester

Festéssel	egybekötött	csapatépítést	tartott
a	Gyermek-	és	I�júsági	Önkormányzat
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Levendula	palántákat	ültettek	a	főút
melletti	gömbkőris	fák	tövéhez
Mint arról korábban beszámoltunk önkormányzatunk 300 tő levendula palántát vásárolt, amit a településüze-
meltetés munkatársai a Kossuth utcán az 
elmúlt napokban elültettek. A nagyköz-
ség vezetősége abban bıźik, hogy egy-két 
éven belül gyönyörűen virágzó levendu-
labokrok szıńesıt́ik a település központját. 
A gömbkőris fák tövéhez rézsűköveket 
helyeztek ki, ezekbe kerültek az új nö-
vények. A gyomosodás csökkentése érde-
kében a virágtartók alá geotextil került, 
ezt követően virágfölddel kevert homok-
kal töltötték fel a kő tárolókat, amelybe 
egyenként két-két darab konténeres le-
vendula tőt helyeztek el.
A kora tavasztól késő őszig virágzó növény 
szinte egész évben dıśzıt́eni fogja főutcán-
kat. Ig� y az idelátogatóknak vagy telepü-
lésünkön átutazóknak is szép látványt 
nyújt, ráadásul jellegzetes, nyugtató ha-
tású illatával még hangulatosabbá teszi a településen élő családok mindennapjait.

Másodszor
járt	nálunk
az	oltóbusz
Mint arról korábban beszámoltunk a 
Magyar Honvédség katonai oltóbu-
sza segıt́i a helyi oltási tevékenysége-
ket. A második adag beadására má-

jus 31-én hétfőn reggel 8 órára érke-
zett meg az erre a célra átalakıt́ott 
busz a Faluház parkolójába. A válto-
zékony idő ellenére is  egész nap ol-
tottak P�izer-vakcinával a katonák.
Második oltásra különböző okokból 
tizenegyen nem tudtak eljönni. Azon-
ban a kiérkező honvédeknek köszön-
hetően újabb 169 bordányi lakos lett 
ideiglenesen immúnis a koronavıŕus-
sal szemben. A védőoltásokkal kap-
csolatos bővebb információt a www. 
koronavirus.gov.hu oldalon talál.

Május 25-én délután az egykori képviselőt, alpolgármestert, amatőr me-
teorológust Zádori Imre bácsit köszöntötték 95. születésnapja alkalmá-
ból az ISZEK-ben. Imre bácsi településünk ikonikus személyiségei közé 

tartozik. Földműves családba született, �iatalkorában hıd́épıt́ésben 
dolgozott, pályafutását kertészeti ágazatvezetőként fejezte be. 1993-ban 
ő kapta Bordány első dıśzpolgári cıḿét. Tanács Gábor polgármester te-
lepülésünk minden lakója nevében kis ajándékcsomagot, Fodor A� kos 
jegyző pedig Orbán Viktor miniszterelnök nevében emléklapot nyújtott 
át az ünnepeltnek. Hamarosan megérkezett a torta, amelyen a gyertyát a 
mostani és a korábbi polgármesterrel, Tanács Gáborral és Balogh Ferenc-
cel fújta el. Zárásképp pezsgővel koccintottak Imre bácsi egészségére, 
aki megköszönte a megbecsülést és tiszteletet, amit kapott.

95.	életévét	töltötte	be
Bordány	első	díszpolgára,
Zádori	Imre	bácsi
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2021. június 2-án intézményünk szokásait ápolva gyermek-
napot szerveztünk. A délelőttöt intézményvezetőnk köszön-
tője nyitotta meg, amikor megmutatta nekünk, hogy Veresné 

Margitka néni mennyi szép homokozós játékot és labdát ho-
zott az ovisoknak és bölcsiseknek gyermeknap alkalmából, 
amit nagyon hálásan köszönünk neki! Ezt követően A� gi néni 
tartott egy mókás zenés tornát és utána minden csoport elin-
dult egy-egy állomásra. O� sszesen hat helyen próbálgatták 
ügyességüket, kreativitásukat, kitartásukat a gyerekek, mely-
nek mindegyikénél állatokról gyűjtött érdekes információkat 
tudhattak meg. Volt a feladatok között kötélhúzás („Kié lesz a 
giliszta?”), gólyacsőr hajtogatás, állatos puzzle, „kukacgyűj-
tés” (zsenıĺia drótból készültek), zsákban ugrálás („Legyél te 
is kenguru!”), állatos dobókocka („Utánozd az állatok moz-
gását!”) és egy nagy kartonra különböző állatokat is festet-
tünk, melyek szájába kislabdákkal kellett bele találni. Az utol-
só állomás minden csoportnak a csemegézés volt, ahol a daj-
ka nénik vıźzel és a szülők által hozott gyümölcsökkel kıńál-
tak bennünket és természetesen a jól megérdemelt palacsin-
ta is megérkezett. A bölcsődében is különböző mozgásos 
játékok közül választhattak a gyerekek és a nap végén minden 
gyermek egy-egy állatos hıḿzett kulcstartóval tért haza.

Óvodásaink	különféle	állatok	bőrébe
bújtak	a	gyermeknapon

A fennálló helyzetből adódóan azonban az isko-
lásokat nem hıv́tuk el erre a programra, pedig 
ez szokott lenni az egyetlen alkalom, amikor volt 
óvodásaink visszalátogatnak hozzánk egy kicsit. 
A tanıt́ó nénivel egyeztetve az a döntés szüle-
tett, hogy június 11-én látogatást tesznek majd 
nálunk az első osztályosok és együtt töltjük a 
délelőttöt.
Szeretnénk köszönetet mondani minden ked-
ves szülőnek, aki gyümölccsel, csemegével támo-

gatta programunkat és köszönjük szépen Sza-
bóné Gyuris Bernadettnek a Sole-Mizo Zrt. fel-
ajánlásaként érkezett �inom kakaót és Túró Ru-
dit, melyet a reggeli illetve uzsonna mellé fo-
gyasztottak el a gyerekek!
			Tóth	Leila	és	Katona	Edina,	óvodapedagógusok

Pizsi	partival	zárták	az	évet	a	ballagó
apróságok	
A várva várt pizsi parti június 4-én lett megrendezve a 
ballagó gyerekek számára. Immár hagyománnyá váló 
program meghatározó a gyerekek életében, hiszen ezen 
a napon nem csak nappal, hanem egy egész éjszakát 
töltenek a gyerekek az óvodában izgalmakkal teli prog-
ramokkal. Az estét lovaskocsikázással kezdtük meg, ez-
úton is szeretnénk megköszönni a közreműködést a bor-
dányi Lóbarátok körének. Kocsikázás után az óvodában 
CsipkeVanessza várt ránk, aki egy szülinapi ünneplésre 
hıv́ott meg bennünket. Az ünnepi vacsorára a pizzát a 
konyhai dolgozók készıt́ették el, a tortát pedig az SZMK-
s szülők, Szabóné Gyuris Bernadett és Sádt Anikó. Ezú-
ton is szeretnénk nekik megköszönni a segıt́ségüket, 
továbbá Zádori Gábor és családja számára is, akiktől 
epret kaptunk csemegének. A vacsora közben Csipke- 

Vanesszát elrabolta a rossz tündér, ıǵy az est további 
programja az volt, hogy CsipkeVanesszát megment-
sük és felébresszük az álomból, amit rászórt a tündér. 
A lovaskocsikázás ideje alatt az óvoda dolgozói beren-
dezték az óvoda udvarát különböző állomásokkal. A 
keresést az elejtett orsó fonala segıt́ette, miközben ta-
lálkoztunk király�ival, udvarhölggyel, tündérekkel, kro-
kodilokkal, boszikkal és sárkányokkal is. Nagyon izgal-
mas kalandban volt részünk, és a gyerekek is nagyon 
élvezték, ahogy a sötétben zseblámpa segıt́ségével ke-
restük CsipkeVanesszát. Végül sikeresen megtaláltuk, 
felébresztettük, aki hálája jeléül nekünk adta a fele 
vagyonát és királyságát. A sikeres megmentést köve-
tően pedig közösen megnéztük a Csipkerózsika cıḿű 
mesét, reggel pedig a szülők várták a gyerekeket, akik 
alig győzték elmesélni, a sok-sok élményt az éjszaká-
ról.	 	 	 	 	 			Tücsök	csoport
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Tanévzáró	és	ballagás	az	Apraja-Falva
Óvoda	és	Bölcsőde	Tücsök	csoportjában
Hagyományokhoz hıv́en május 28-
án szombaton megtartottuk a nagy-
csoportosok évzáró, ballagó búcsúz-
tatását gyönyörű napsütéses délelőt-
tön. A kialakult helyzetre való tekin-
tettel az óvoda udvarán szerveztük 
meg az ünnepséget a járványügyi sza-
bályok betartásával. Igyekeztünk egy 
igazán meghitt, bensőséges ünnepi 
műsort és környezetet biztosıt́ani a 
búcsú pillanataira. A ballagás napján 
feldıśzıt́ettük óvodánkat kıv́ül-belül, 
előkészıt́ettünk mindent a vendégek 
fogadására. A műsorunkat próbáltuk 
úgy összeállıt́ani, hogy az évközben 
tanult versek, mesék, dalok, dalosjá-
tékok köréből válogattunk. Ig� y tud-
tuk, hogy mindenki bátran, magabiz-
tosan sikerélményhez jutva tudta 
megmutatni szüleinek, nagyszülei-
nek milyen sokat ügyesedett, okoso-
dott az óvodában eltöltött évek során. 
A ballagási évzáró műsorunkat az in-
tézményvezető Lázárné Borbola 
Márta nyitotta meg a szülők köszön-
tésével, rövid beszédével kıv́ánt min-
denkinek örömteli délelőttöt. Az ün-
nepséget a Nagytakarıt́ás a napnál cı-́
mű mese dramatizálásával kezdtük, 
amit zenés, táncos elemekkel szıńe-
sıt́ettünk, gazdagıt́ottunk. Minden kis-
pajtás vidáman, örömmel, bátran 
mondta el szerepét és mutatta meg 
együttműködő képességét. A mesét 
egy közös tűztánccal zártuk. Az elis-
merő taps után büszkén vonultunk 
be a csoportba ahol mindenki ünnep-
lőbe öltözött és úgy ballagtunk a ven-

Az	iskolába	látogattak	nagycsoportosaink
2021.06.10-én Ocskó Zoltán igazgató úr engedélyt adott, hogy 
a nagycsoportos óvodásokkal ellátogassunk az iskolába és ta-
lálkozhassunk az első osztályosokkal. Az ovisok izgatottan ké-
szültek a találkozóra. Ez az esemény mindig mérföldkő a nagy-
jaink életében, hiszen már csak egy karnyújtásnyira vannak az 
iskolától. Saci néni, Gabi néni és Orsi néni szeretettel fogadtak 
minket. Vendégvárás a folyosón, közös játék az udvaron, majd 
végigvezettek minket az iskolában és benézhettünk a leendő 
osztálytermükbe. Találkozhattunk a tanıt́ókkal is Szilvi és Me-
linda nénivel, akik szeptembertől nevelgetik majd gyermeke-
inket. Az idő gyorsan telt, még jutott idő egy kis hangszer be-
mutatóra, ahol Zsuzsa tanár néni bemutatta a kisebb nagyobb 
furulyákat és általunk is ismert dalokat játszott rajtuk.

dégek elé. A tanult versekkel, dalokkal búcsúztak nagycsoportosaink az 
óvodától, óvónéniktől, dadusnéniktől és mindenkitől, akik az évek során 
nevelésükben, fejlesztésükben, gondozásukban részt vett. A középsős, 
óvodában maradó kispajtások és óvónénik egy szép verssel köszöntek 
el, azzal, hogy „jövőre találkozunk majd az iskolában”. Ezt követően a kis 
ballagók átvették a gyönyörű ballagó tarisznyájukat, amit gondosan meg-
töltöttek hasznos útravalóval, emlékkel a középső csoportosok. A szülői 

munkaközösség által készült csoport tablókép is a tarisznyában lapult, 
amely egy örök emlék, hogy soha ne feledjék kikkel töltötték boldog óvo-
dás éveiket. Az óvoda dolgozói nagyon köszönik az SZMK munkáját, segıt́-
ségét a 4 év szervezésében és a megható köszöntésüket az óvodai, óvo-
dapedagógiai munkánk elismerését. Miután a szülők átadták a kis virág-
csokrokat és meghatóan megölelték gyermekeiket ballagásuk alkalmá-
ból, a csoportban megvendégeltük őket sok-sok �inomsággal, szeretetbe-
főttel és egy ballagó bábot kaptak ajándékba. Egy emléklappal elismer-
tük, hogy „sok-sok játékkal és énekléssel az óvodai tanulmányokat elsa-
játıt́ották és megkezdhetik küzdelmüket a betűk és számok seregével az 
iskolában”. Sok-sok szeretettel búcsúzunk tőletek Tücsök csoportos paj-
tások. 
                Ági	néni,	Anita	néni,	Ibolya	néni	és	Kata	néni

Szép délelőttöt tölthettünk együtt az elsősök-
kel. Köszönjük a meghıv́ást.
2021.06.11-én mi vártuk az elsősöket egy kö-
zös játékra. A vendégvárás után közös udvari 
játékra hıv́tuk őket. Volt akadálypálya, kötélhú-
zás, zsákba futás, célbadobás, közös focizás.  Az 
idő itt is gyorsan telt. Zsuzsi néni és Vanessza is 
találkozhatott a gyerekekkel, akiket egy évvel 
korábban ők ballagtattak és engedtek el az is-
kolába. Nagyon örültünk a találkozásoknak. 
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kıv́ánok 
mindenkinek a nyárra!
          										Lázárné	Borbola	Márta
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O� vodánk életében fontos szerepet kap az anyanyelvi ne-
velés. A vers és mese mindennap jelen van az életünkben 
bármilyen témakörben is tevékenykednek a gyerekek. 
Ezt egészıt́i ki a hagyományokhoz hıv́en tavasszal meg-
rendezésre kerülő vers- és mesemondó verseny. Az idei 
évben 14 lelkes óvodást hallgatott meg a zsűri. Fődi Lász-
lóné E� va néninek, Veresné Gyuris Alexandrának és 
Károlyi Annának nehéz dolga volt, mert jobbnál jobb ver-
seket hallhattak. Döntésük alapján a mini csoportban I. 
helyezett lett: Mihálffy Luca. Kiscsoportban I. helyezett: 
Szabó A� dám, II. helyezett: Berta Hanna. Középső csoport-
ban: I. helyezett: Szilágyi Zselyke, II. helyezett: Simon 
Titusz, III. helyezett: Kovács A� bel. A nagycsoportban I. 
helyezett: Szabó Dóra, II. helyezett: Sádt Zénó, III. helyezett: 
Gyuris Maja. Részt vett a versenyen: Ottlik Vivien Lara, 
Szabó Bejke Etelka, Kovács Petra, Kovács Tıḿea, Lajkó Léna.

Vers-	és	mesemondó	verseny,	valamint
rajzpályázat	az	óvodában

Diákjaink	a	hungarikumok	földjén	
A Lakitelekre utazásunk története, nem most, hanem egészen korán, 
már októberben elkezdődött. Török Tilda tanárnő kért fel minket, hogy 
vegyünk részt a teljes Kárpát-medencében megszervezett, többfordu-
lós versenyben.
Az első fordulóban egy tesztet töltöttünk ki, a másodikban egy tetszőle-
ges hungarikumot mutattunk be. A feladatok elvégzése után bejutot-
tunk a döntőbe, ahol javasolnunk kellett hungarikumnak valamit, ami 
még nem szerepel a listán.

Május 27-én indultunk Lakitelekre átvenni a dıj́akat, de az eredménye-
ket már korábban megkaptuk. A mi csapatunk, a Legjava 2. helyezést 
ért el, ami elképesztő. A dıj́átadóra az egész Kárpát-medencéből érkez-
tek versenyzők: Felvidékről, az ukrán határról, és mi természetesen 
Bordányból.
Jelenleg ott hatalmas munkálatok zajlanak és zajlottak korábban is, mert 

A	Meg	nem	született	gyermekek	emlékművének
megáldása	a	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 – tény, az abortuszok egyre 
növekvő 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 
sıŕemléket az egyik papbarátomtól. Az ottani temetőből ezek elévülés miatt kikerültek, a családok már nem 

A rajz pályázatra 26 alkotás érkezett, melynek té-
mája a „Kedvenc mesém” volt. A sok szıńes rajz kö-
zül a kiscsoportban I. helyezett: Bogár Judit lett. A 
középső csoportban I. helyezett: Szabó Bejke 
Etelka. II. helyezett: Gyuris Fanni. III. helyezett: Ré-
vész Benedek. A nagycsoportban I. helyezett: Ko-
vács Petra. II. helyezett: Szécsényi Zita. III. helyezett: 
Kovács Tıḿea. További résztvevők voltak: Szebellé-
di Dóra, Simon Titusz, Kovács A� bel, Dobó Dávid, Szi-
lágyi Zselyke, Gyuris Maja, Szabó Dóra, Tokai-Varga 
Noémi, Ménesi Olivér, Majzik Noel, Lajkó Léna, 
Kószó Dorina, Katona Kitti, Kocsispéter Dávid, Do-
bó Lilla, Juhász Léna, Katona Olivér, Hajdú Blanka, 
Horváth Máté. Gratulálunk a helyezetteknek, részt-
vevőknek. Köszönjük a felkészıt́ő szülők munkáját 
és a zsűri segıt́ségét.
       		Mészárosné	Gyuris	Zsuzsanna,	óvodapedagógus	                                                                             

a beszámolók alapján ahol mi voltunk, 
ott két éve semmi nem volt. E� pül a Hun-
garikum Hotel, melynek minden szo-
báját más hungarikumnak szentelik.
Hungarikum Ligetben lehetőség van 
footgolfozni, aminek szabályait a ma-
gyarok alkották meg. A footgolf pálya 
különlegessége, hogy a fák és bokrok 
felülnézetből a Nimród csillagképet áb-
rázolja. Ráadásul a legjobb az egész pá-
lyában a fű. Olyan puha, mint a legjobb 
szőnyeg és akár mezıt́láb is lehet rajta 
sétálni (kipróbáltuk és tényleg lehet).
A Hungarikum Ligetben, az épülő Hun-
garikum Hotelen kıv́ül, már kettő szál-
loda is működik: a Tisza Vendéglő, és a 
Hotel Club Tisza.
Minket a Tisza Vendéglőben szállásol-
tak el, ahogy a többi csapatot. A föld-
szinten volt az étterem része, ahol úgy 
főztek, hogy még a reggeli mellé is két 
desszert közül lehetett választani.
A dıj́átadó kirándulás fantasztikusan si-
került, de jövőre miénk lesz az arany!
    					Fülöp-	Tanács	Fanni
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Gabonafelvásárlás
azonnali fizetéssel!

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
 borjúindító és borjúnevelő tápok,

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, DDGS, napraforgó, CGF por,
CGF pellet takarmány alapanyagok

 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
 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
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00

Előjegyzést felveszünk kukorica, búza, árpa felvásárlására.
Kombájn tiszta, szárítás nélkül, azonnali fizetéssel!

Hívja munkatársunkat a részletekért:
+36 62 556130, +36 20 4017459

gondozták, talán már nincsenek hozzátartozók sem, s ıǵy e 
két felszabadult sıŕemlék gazdátlan maradt. Ekkor jött a le-
hetőség, hogy ezeket megszerezzem. Tudtam, hogy Bordány-
ban és Zákányszéken jó helyet találok nekik. Néhány nap 
gondolkodás és egy belső indıt́tatás után, kirajzolódott: nem 
egyházi ünnepnek, nem helyi, vagy országos hősnek, sem Tria-
nonnak nem szeretnék emléket állıt́ani. Van ennél sokkal fon-
tosabb, emberi, mélyebb téma is: az abortuszok áldozatainak 
és a halvaszületett vagy nagyon korán elhunyt gyermekeknek 
szeretnék emléket állıt́ani. 
Több dolog is indokolja, fontossá teszi ezt a döntést. Elsősor-
ban kihangsúlyozza, hogy az abortusz áldozatai SZEME� LYEK, 
EMBEREK. Akiknek egy vagy két szülő döntése alapján nem 
adták meg a lehetőséget az életre. Hogy ők nem csak sejtek és 
kromoszómák, hanem Isten ajándékai, melyeket valakik nem 
fogadtak el… de sokan elfogadnák pedig…
A másik oka, nemcsak a magzatok 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-

Idén	augusztusban	is	Kincskereső	tábor
Augusztus 9-13. között tartjuk hagyományos hittanos nap-
közis táborunkat. A tıźórai és az uzsonna biztosıt́ásához idén 
is szeretettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, zöldséget, 
lekvárt, mézet, cukrot, citromlevet, csemege uborkát.
Bővebb információ Gábor Tamástól és Bálintné Gyuris A� gnes-
től kérhető.

sünk lakóinak. Azoknak, akik valamilyen módon 
érintve vannak e témában. Egy rossz döntéssel 
vagy egy tragédiával kell együtt élniük. Isten sze-
retné meggyógyıt́ani az O�  szıv́üket, kapcsolatu-
kat is! Ez a hely lehetőség… az odaállásra, oda-
gondolásra. Egy hely, ahol lehet gyászolni, emlé-
kezni, 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 Bor-
dányi Baráti Kör támogatását, akik terveim mel-
lé álltak, s lehetővé tették, hogy ez a régi, elfele-
dett sıŕemlék megújuljon, s talán sokak szıv́ébe 
gyógyulást, az újrakezdés örömét adja.
    												Zoltán	atya
2021. június 20-án, a szentmise után került sor 
az emlékmű megáldására.
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Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:	július	13.,	

július	27.
Zöldhulladék	
elszállításának

időpontja:
július	20.

Külterület	kommunális	és	
szelektív	hulladék	
gyűjtése:	június	7-8.
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Elvétve	felhős

Településünkön	forgatott	Magyarország
legnépszerűbb	online	recept-	és
gasztromagazin	csapata,	a	Nosalty
Egy csütörtöki vidám reggelen településünk kedvenc Suzukijai mellett egy újabb, modernebb és szebb érkezett a 
faluközpontba. Egyelőre még nem a tanyagondnoki szolgálat �lottája bővült, ebben a Vitarában a Nosalty recept-
oldal stábjának tagjai utaztak.
A Nosalty Magyarország legnépsze-
rűbb online recept- és gasztromaga-
zinja. A környezettudatos hibrid 
meghajtású autóból hárman szálltak 
ki, és a falu különböző helyszıńein 
az epreseket csodálták meg. (Vigyá-
zat, spoilerezünk is: egyikük belesze-
retett Eperkébe, többen látták, hogy 
nagy öleléssel köszöntötték egy-
mást.) Mint megtudtuk, az úticél a 
Homokhátság Szıv́e Szociális Szövet-
kezet volt, ugyanis a Nosaltynál el-
kötelezetten támogatják a hazai ter-
melőket, ételmanufaktúrákat, terve-
zőket és alkotókat. A Suzuki és a 
Nosalty #HA� ZICSEMEGE cıḿű kam-
pányának célja pedig, hogy minél 
több emberhez eljuttassák azoknak 
a hazai kisvállalkozásoknak és őstermelőknek a hıŕét, akik szıv́vel-lélekkel készıt́ik a legmagasabb szıńvonalon 
termékeiket. Büszkék vagyunk arra, hogy Bordány is a #HA� ZICSEMEGE sorozat keretében mutatkozhat majd be 

a népszerű oldal olvasóinak.
A bordányi Legjava termékcsaládot előállıt́ó 
üzem látogatása után a Hermina tanya udva-
rára gurult be a Suzuki, itt az eperfák alatt 
vagy éppen a tanya hűvös falai között folyta-
tódott a beszélgetés, bemutatva a szövetke-
zet munkáját és persze a Legjava remekeit is.
Kóstolásra is sor került, és noha a földieper 
volt a célkeresztben, más gyümölcsökből ké-
szült különlegességek is asztalra kerültek 
vendégváró falatka feltétként, vagy a sültek 
mellé felhasználva.
A nap csúcspontja mindenképpen a grillezés 
volt. A sült kolbászok és sajtok ıźe, illata min-
denkit maradásra csábıt́ott. A grillezéshez 
használt szószok, különösen a Legjava Rozé 
Eper Grill Szósz ıźe pedig marasztalóként 

varázsolta el az asztal körül ülőket. A műsor és egy hozzá tartozó cikk már megtekinthető a Nosalty weboldalán, 
ahol Szamócamennyországként emlegetik nagyközségünket.

Elvétve	felhős
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Véget	értek	a	2020/21-es	szezon	foci	küzdelmei		
A	COVID	járvány	miatt	ismét	nehéz	bajnokságon	vannak	túl	csapataink	

Ha a tavalyi évre azt gondol-
tuk, hogy nehézkesen zárult 
labdarúgóink számára, akkor 
a 2020/21-es szezonra ezt dup-
lán elmondhatjuk. Az ősz még 
a megszokott mederben kez-
dődött, viszont a félévzárás már 
zártkapus meccsekkel, illetve 
az önkéntes folytatással volt 
tarkítva. Tél végén őszi mérkő-
zéspótlások, április végétől vi-
szont már újra nézők előtt ren-
dezhettünk bajnoki találkozó-
kat Bordányban is. Felnőtt me-
gye I-es labdarúgóink kiharcol-
ták az élvonalban való folyta-
tás lehetőségét, de a Bordány 
II is szépen zárt a megye III-
ban. Tovább folytatódott a kö-

zösség építése, erősítése az U19-es és az U17-es korosztályban, de ez a munka U14-es csapatunknál is beérett a 
szezon végére, így a következő pontvadászat esetében ezekre már lehet építeni. Bozsikos korosztályaink is ameddig 
lehetett részt vettek a tornákon, ősszel újra a legkisebbektől a legnagyobbakig ott szeretnénk lenni az eseménye-
ken. Női felnőtt együttesünk rengeteg jó és hasznos meccset játszott a bajnokságban, női U19-es csapatunk pedig 
bajnoki címet szerzett! Összességében elmondható, hogy a nehézségek ellenére tovább tudtunk fejlődni, megvan-
nak azok a pozitívumok, amelyekre a továbbiakban is építeni tudunk. A versenykiírások megjelentek, július 2-ig 
lehet nevezni a következő évadra, továbbra is az a terv, hogy a lehető legtöbb megmérettetésen részt vegyünk. Ami 
újdonság lesz, hogy vélhetően még egy felnőtt gárdával bővülünk, lesz női U16-os bajnokság és a 2010-2011-es 
születésű játékosiank pedig kiemelt regionális küzdelmekben indulhatnak.

Újra	Homokhát	Éjszakai	Félmaratont	rendeznek		
Még	lehet	jelentkezni	az	augusztus	19-én,	22	órakor	startoló	eseményre

Folyamatosak az előkészületei a negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Homokhát Éjszakai Félmara-
tonnak. A Bordány Sportkör szervezésében megvaló-
suló futóeseményre április 26-tól már a nevezési felü-
let is megnyílt, a bordany.darktiming.hu oldalon már 
lehet regisztrálni. A Bordány belterületi utcáin lebonyo-
lított 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 sporteseményre is-
mét számos újdonsággal készülnek a szervezők, ezek-
ről leggyorsabban a facebook.com/bordanysk olda-
lon találhatnak majd infókat, illetve a szintén közösségi 
oldalon létrehozott esemény hírfolyamában. A rajthoz 
állók pólót, befutóérmet kapnak ajándékba és számos 
kategóriában, távonként díjazzák a legjobbakat.
Frissítő állomás is lesz a Faluház előtt, itt ásványvizet, 
izotóniás italt, gyümölcsöket és szőlőcukrot kapnak a 
versenyzők. A pontos időeredmények mind a helyszínen, 
mind pedig a netes felületen mindenki számára elérhe-
tőek lesznek.
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