
Bordányi				Napló
Friss híreink a oldalon!  www.bordany.huXXXI. évfolyam 7. szám | 2021.	július                                                                    

Tartalom
Pályázat külterületi 

útjaink fejlesztésére........2
Megvan a pénz a Zápor-

tóra............................................3
Újrahasznosítás volt a 

Divattábor mottója.........10
Lovagok és udvarhölgyek 

a NYNFT-ben...........10-11

„A	legnehezebb	dolog	mindig	a	döntés,	a	többi	már	csak	kitartás	dolga.”	–	Emelia	Earhart

Nyári	kikapcsolódás	a	szépkorúaknak
A Hóvirág Idősek Klubja egész nyáron nyitva tartja kapuit a bordányi idősek és szép-
korúak előtt. Változatos programokkal készülünk minden héten: a csalamádékészí-
téstől a csere-bere piacon át a képeslapragasztásig mindenféle jóval töltik az időt. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt hétköznaponként 8-tól délután 4-ig, akik a 
kánikula elől egy örömteli közösségbe menekülnének! 		Az	Idősek	és	az	ISZEK	dolgozói

Jó	hangulat	az	ISZEK-ben											

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

Gyűjtsünk együtt

intelligens zebrára
                                         Minden	beérkező	forinthoz	az	önkormányzat	

további	egy	forint	támogatást	ad	hozzá.

Részletek	a	bordany.com-on!

“Vigyél	magaddal”címmel kampányt

indít a Bordányi				Napló
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Bízunk	a	támogatásban,	benyújtottuk	a
pályázatot	külterületi	útjaink	fejlesztésére
Közel nyolc kilométer külterületi utat szeretne fejleszteni Bordány 
Nagyközség O� nkormányzata. A lehetőséget egy májusban megje-
lent a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” cıḿű uniós pályázati fel-
hıv́ás teremtette meg, amelynek keretében vidéki térségekben mű-

ködő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások 
nyújthattak be támogatási kérelmet. A felhıv́ás keretösszege 50 mil-
liárd forint és az érintettek 95%-os támogatási intenzitás mellett, 
maximum 300 millió forintra pályázhattak. Az önkormányzat határ-
időben benyújtotta a dokumentációt, siker esetén a fejlesztés része-
ként felújıt́ásra és megerősıt́ésre kerül 5 db föld útszakasz Bordány 
település külterületén, amelyek mellett az egyik oldalon teljes hosz-
szúságban szikkasztó árkok is kiépıt́ésre kerülhetnek. A meglévő 
nyomvonalából a felső 10-15 cm talajt kiemelik, ezt a földmennyi-
séget később a földpadkák rendezésére használják fel. A legyalult, 
majd tömörıt́ett altalajra egy szőtt geotextıĺia kerül, erre úgyneve-
zett mechanikai stabilizációs útalapot terıt́enek majd 25 centiméter 
vastagságban. Kiegyenlıt́ő rétegként pedig 6 centiméter mart aszfalt 

kerül az útfelületre.
Mint megtudtuk, ezek az utak a külterü-
let legfontosabb és legforgalmasabb útja-
iként úgynevezett kiemelt dűlőútként sze-
repelnek a Településszerkezeti tervben 
is. A most megpályázott felújıt́ás egyéb-
ként egy tudatos fejlesztés része, hiszen a 
külterületi utak rendbetétele Bordány 
2020-2024. évekre elfogadott gazdasági 
programjában is prioritást élvez. A közel 
száz kilométernyi földútnak most a leg-
forgalmasabb szakaszain valósulhatna 
meg a fejlesztés.  
Településünk alpolgármestere elmondta, 
bıźik abban, hogy az elképzelés támoga-
tást nyer. A képviselő-testület közel tizen-
hat millió forint önerőt is vállalt a megva-
lósıt́ás érdekében. Kiemelte, hogy a fej-
lesztendő útszakaszok megfelelő műsza-
ki kialakıt́ásához terület kisajátıt́ások vál-
nak szükségessé, amelyeknek majd a pá-
lyázati felhıv́ás útmutatója szerinti határ-
időig meg kell, hogy valósuljanak. Nyer-
tes pályázat esetén minél előbb ezt a fela-
datot kezdik majd meg a hivatal munka-
társai. A gyors lebonyolıt́áshoz számıt́a-
nak a külterületi földtulajdonosok együtt-
működésére. A pályázat eredményéről tá-
jékoztatjuk majd kedves olvasóinkat!

“Vigyél	magaddal”	címmel	kampányt	
indít	a	Bordányi	Napló
Mint arról már korábban is beszámoltunk, a Bordányi Napló terjesztése július elsejétől már nem megoldott tele-
pülésünk külterületén. A dűlőkben és a Bordányi kiskertekben élők ezentúl településünk intézményeiben, frek-
ventált üzleteiben juthatnak hozzá településünk szı-́
nes kiadványához.
A szerkesztőség tagjai a “Vigyél magaddal” kampány 
keretében a falu különböző pontjain helyeznek ki az 
ingyenesen elvihető helyi lapból, és természetesen 
szükség esetén pótolják is a fogyást. Egy negyedéves 
időszakot követően már mérhetővé válik a valós igény, 
azaz láthatóvá válik, hogy nagyságrendileg hányan ol-
vassák a nyomtatásban megjelenő lapot. 
A szociális ellátásban részesülőknek a továbbiakban 
már nem a postás, hanem a Tanyagondnoki szolgálat 
munkatársai juttatják majd el a Naplót.  
„A	belterületen	élők	a	júliusi	lapszámot	még	a	postalá-
dáikba	kapják,	augusztustól	pedig	elképzelhető,	hogy	számukra	is	csak	a	kihelyezett	példányok	lesznek	elérhetők.	Ez	
nagyban	függ	az	olvasói	visszajelzésektől”	- mondta el Börcsök Roland faluházvezető, a lap főszerkesztője.
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Megvan	a	pénz	a	Zápor-tóra	és	1974
méter	esővíz-elvezető
csatorna	megépítésére
A napokban érkezett jó hıŕ a Pénzügyminisztérium regionális 
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes A� llamtitkárságáról 
önkormányzatunkhoz. Az értesıt́ésben a Települési Környezet-
védelmi infrastruktúra-fejlesztések cıḿű pályázati felhıv́ásra 
elkészıt́ett pályázat támogatásáról tájékoztatják az önkormány-
zatot, a bordányi fejlesztési elképzeléseket kétszáz millió forint-
tal támogatják a “Széchenyi 2020” program keretében.
A támogatásnak köszönhetően a Dudás utcában a Zákányszéki 
utca és a Honvéd utca közötti szakaszon épül nyıĺt burkolt med-
rű esővıź-elvezető csatorna. Ugyanilyen pro�ilú esővıź-elvezető 
csatorna épül még a Benke Gedeon utcában a Kossuth utca és a 
Széchenyi utca közötti szakaszon, valamint az Arany János utcá-
ban a 9. és a 12. számú ingatlanok közötti szakaszon is.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az Erkel utca Teréz 
utca felőli végében található Bordányi csatorna a település bel-
területének mintegy egyharmad részéről fogadja a keletkező vi-
zeket. A� llapota és kapacitása nem megfelelő, ezért szükségessé 
vált annak is a rekonstrukciója.  A Terület- és Településfejleszté-

si Operatıv́ Programból elnyert forrásnak kö-
szönhetően most ez is megvalósulhat.
A településvezető kiemelte, hogy a Dudás ut-
cai főgyűjtő csatorna Bordány település Kos-
suth utcától délre fekvő belterületéről érke-

ző vizeit fogadja és vezeti le. Ez a nagyközség 
mintegy kétharmad része, tehát jelentős vıź-
mennyiség terheli a befogadó csatornákat. En-
nek szabályozása kapcsán és annak érdeké-
ben, hogy a településen keletkező esővizet 
minél nagyobb arányban itt is tarthassuk, a 
Dudás utcai csatorna és a befogadó, Seregé-
lyes csatorna találkozásánál egy Zápor-tó ki-
alakıt́ására kerül sor. Ennek a tározónak a ter-
vezett kapacitása kétezer köbméter.
A beruházás természetesen még később, majd 
csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően kezdődhet meg. Először még csak a 
támogatási szerződés aláıŕására kerülhet sor, 
majd azt követően kezdődhet meg az előké-
szıt́ő munka.

Idén	nyáron	is	meleg
ebéddel	segítik	a
rászoruló	gyerekeket
Bordány Nagyközség O� nkormányzata a 2021. évi rendkıv́üli te-
lepülési gyermekvédelmi támogatás terhére július 1-től augusz-
tus 31-ig, a munkanapokon nyári szociális étkezést biztosıt́ a te-
lepülésen élő rászoruló gyermekek részére. erről a képviselő-
testület döntött legutóbbi ülésén. Az önkormányzat a szociális 

étkezést az ISZEK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata 
alapján biztosıt́ja, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők számára. A képviselő testületi ülésen 
Tanács Gábor polgármester hangsúlyozta: különösen azoknak a 
gyermekeknek szükséges az étkezést biztosıt́ani, amely csalá-
dokban a melegétel megoldása nehézséget jelenthet, ıǵy példá-
ul ahol a szülő egyedül nevel gyermeket, vagy ahol betegség, rok-
kantság esetén vannak nehéz helyzetben. A meleg ebédet 43 na-
pig biztosıt́ja ıǵy a település, erre összesen másfél millió forintot 
fordıt́anak az idei költségvetésből.

Augusztus	16-án
jön	a	kormány-
ablakbusz
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat 
vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre 
felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott 
időpontokban elérhető olyan településeken, 
ahol nem működik állandó jelleggel kormány-
ablak. Az ügyfelek elintézhetik a kormányab-
lakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják 
kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájé-
koztatást kaphatnak az eljárás menetéről. 
Többek között a személyazonosıt́ó igazolvány-
nyal, lakcıḿkártyával, útlevéllel, vezetői enge-
déllyel kapcsolatos ügyintézésre valamint ügy-
félkapu regisztrációra is lehetőségük van.
Bordányban a Faluház előtti parkolóban ve-
hetik igénybe a busz szolgáltatásait reggel 8 
és 10.30 óra között. 
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A	nyári	programokról	egyeztetett	az
I�júsági	Önkormányzat
Július első napján ülésezett a Bordányi Gyermek és I�júsági O� nkormányzat a Bordányi I�júsági Információs Pont-

ban. A délután négy órakor kezdődő tanácskozás a nyári 
programokról szólt, a �iatal képviselők többek között a 
nyolcadikosoknak szervezett piknikezős program rész-
leteit vitatták meg, de szóba került a Gyermek- és I�júsági 
Nap megrendezésének lehetősége is.
Az öt �iatal számos helyi táborban vesz részt segıt́őként, 
ıǵy az elfoglaltságaikat is összeegyeztették, hiszen a ter-
vek szerint augusztusban egy csapatépıt́ő tréningen is 
részt szeretnének venni, ennek időpontja viszont nagy-
ban függ teendőiktől, családi programjaiktól.

Nyáron	a	legjobb	óvodásnak	lenni!
Minden évben elérkezik az az évszak, amit a legjobban várunk. 
Nemcsak mi pedagógusok, hanem Ti szülők is és veletek együtt 
a gyerekek is. Az időjárás hirtelen meleg lesz, előkerülnek a me-
dencék, a fürdőruhák és végre a várva várt nyaralás is kezdetét 
veheti. Egy délutáni közös fagyizás pedig kiváló kikapcsolódás 
lehet mindenkinek.
Az óvodánk életében a nyár egy nagyon különleges időszak, hi-
szen ilyenkor a gyerekekkel kötetlenebbül tudunk játszani és fog-
lalkozni. Idén sem történik ez másként, igyekszünk a kicsiknek 
egy felejthetetlen és emlékezetes nyarat varázsolni. Minden nap 
készülünk számukra kézműves foglalkozásokkal, verseny és aka-
dálypályával, előkerülnek a titkos szobákból a kedvenc játékok 
és, ha a hőmérséklet eléri a csúcspontot még a strand hangula-
tát is az óvoda udvarára bűvöljük és egy kis medencés pancso-
lással örömöt csalunk a gyerekek arcára. Többször is gyermek-
jógával hangolódtunk az adott hétre, és hangszert is simogat-
tunk. Meghallgattuk a hangtálak mágikus hangját és ki is pró-
bálhattuk őket. Nyáron a gyerekek jobban megismerhetik egy-
mást ez remek alkalom arra, hogy más csoportba járó kispaj-
tásokkal igazi barátságok szövődjenek. Mi pedagógusok és az 
óvodában dolgozó kollégák is mindig örömmel várjuk, hogy a 
gyerekek igazán izgalmas nyári élményeit meghallgassuk. Na-
gyon pozitıv́ visszacsatolásként éljük meg, hogy az egész tanév-
ben tanultakat a gyerekek ilyenkor is maximálisan kamatoztat-

ni tudják, általuk ilyenkor mi is egy kicsit je-
len lehetünk veletek. Hiszen az óvoda egy nagy-
család.
A nyár sajnos nagyon gyorsan véget ér, ahogy 
az a jó dolgokkal már csak lenni szokott. De 
még ıǵy is történik varázslat. Ezúton köszön-
jük szépen a több száz virág felajánlását Tari-
né Terhes Melindának, amivel az udvarunkat 

és a kertünket csodálatossá varázsoltuk közö-
sen az ovisainkkal. Gyönyörű és igazán érték-
álló lett. Ezúton kıv́ánunk a nyárra mindenki-
nek csodálatos kikapcsolódást és örömteli pi-
henést.

Kmetovics	Anna	Beáta	óvodapedagógus

Elballagtak	iskolánk	végzős	növendékei
2021. június 12-én a 8.a és 8.b osztály 29 tanulója búcsút vett az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskolától. Az ünnepélyes tarisznyaátadás után a 7. osztá-
lyosok műsorát hallgathattuk meg, majd a végzős diákok bú-
csúztak az iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól. A vendégek a 
gyerekek képösszeállıt́ásainak segıt́ségével láthatták a nyolc év 
legfontosabb pillanatait. Hagyományaink szerint a végzős diá-
kok átadták iskolánk zászlóját a 7. évfolyamosoknak, akik ıǵére-
tet tettek, hogy méltó hordozói lesznek. Ocskó Zoltán igazgató 
úr ünnepi beszédében elmondta, hogy minden gyermek ugyan-
olyan értékes, csak kellő szeretettel, türelemmel kell fordulni 
feléjük és ıǵy mindannyian el tudják érni a kitűzött céljaikat. Az 
intézményvezető úr kiemelte azokat a végzős tanulókat, akik 

tanulmányaikban és a sport területén is jól teljesıt́ettek, amiért a tanévzárón a Bordány Sportjáért Alapıt́vány 
emlékéremben részesülhetnek: Béres Dorina, Sándor Márton 8.a és Nógrádi Gergő 8.b osztályos tanulók érde-
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Megrendezték	a	tanévzáró	ünnepséget
Tanévzáró beszédében Ocskó Zoltán Intéz-
ményvezető elmondta, hogy visszatekintve a 
180 tanıt́ási nap sok új feladatot és szép ered-
ményeket hozott gyerekeknek, pedagógu-
soknak és szülőknek egyaránt. Talán a siker 
nem úgy érkezett, ahogy várták, de sikeres-
nek élték meg a digitális munkarendet. Voltak 
feldobódottak, elkeseredettek és ültek a külön-
böző érzések hullámvasútján együtt: gyere-
kek, pedagógusok és szülők.
A kis elsős diákoknak és az elballagott "na-
gyoknak" jutott a legtöbb feladat. Az elsősök 
mindannyian megtanultak ıŕni, olvasni, szá-
molni. 21-en közülük kitűnő eredménnyel 
végeztek. A nyolcadikosok is sikeresen elkö-
szöntek, egy olyan ballagáson, ami meghitt 
volt, de rendkıv́üli, hisz a vıŕus korlátozta a 
lehetőségeiket, de hála és köszönet a szülők-
nek, hogy ilyen rövid idő alatt feltudtak ké-
szülni erre a nagy eseményre. Az iskola dol-
gozói büszkék mind a 28 ballagó diákra, hi-
szen mindannyiukat felvették az általuk vá-
lasztott középiskolába. Bıźnak benne, hogy si-
keresen megállják majd helyüket az új helyen 
és szép emlékeket visznek magukkal innen!
Továbbá büszkék a kitűnő tanulóikra, akik az 
idén 71-en voltak, és minden diákra, aki meg-
tartotta korábbi eredményét, illetve javıt́ani 
tudott a félévi bizonyıt́ványán.
A nevelőtestület és tanulók nevében az in-
tézményvezető megköszönte a szülőknek, 
hogy ebben a gondokkal, váratlan helyzetek-
ben bővelkedő évben partnereik voltak, segı-́

tették munkájukat. Megköszönte a Szülői 
Munkaközösségnek, hogy sokszor meghall-
gatták gondjaikat, eredményeiket, együtt gon-
dolkodtak velük, ötleteikkel támogatták mun-
kájukat. Miután lehetőség nyıĺt visszatérni a 

melték ki ezt az elismerést. A Szózat elhangzása és a ballagó diákok ünnepélyes kivonulása után, ünnepségünk 
zárásaként a búcsúzó diákok iskolánk udvarán a magasba röpıt́ették kıv́ánság lu�ijaikat.
Hamvas Béla szavaival kıv́ánunk elballagott diákjainknak sok sikert, kitartást az elkövetkezendő évekhez: „Elbo-
csátlak	téged	is,	mint	mindenkit:	felelős	vagy	minden	emberért,	aki	veled	él,	s	el	kell	számolnod	minden	�illérrel,	amit	
magadra	költesz,	minden	örömmel,	amit	magadba	zártál,	és	minden	boldog	pillanattal,	amit	magadnak	tartottál	
meg.	Most	eredj	és	élj,	mert	a	világ	a	tied!”      																										Hődör	Zoltánné

régi kerékvágásba, a korlátozások enyhıt́ése után segıt́ettek a 
tantestületnek az elmaradt programok, kirándulások pótlásá-
ban. Köszönetet nyilvánıt́ott a támogatóknak is: a szülőknek, az 
O� nkormányzatnak és a Bordányi Baráti Körnek!

Az iskola vezetője a kollégáihoz intézett beszédét követően meg-
osztotta mindenkivel az iskola eredményeit. A 2020/2021-es tan-
évben 11 osztályban 231 fő tanuló zárta a tanévet 4,46-os tanul-
mányi átlaggal. Jeles tanulók száma összesen: 32 fő. Kitűnő tanu-
lók száma összesen: 71 fő. Kitűnő tanulmányi eredményeket 
elért diákok névsorát a bordany.com-on tekinthetik meg.
“Köszönöm	 mindenkinek	 a	 helytállást,	 és	 külön	 azoknak	 a	
szorgalmát	és	odaadó	munkáját,	akik	az	idei	tanévben	valamilyen	
tanulmányi	versenyen	vettek	részt,	és	elismerésre	méltó	eredményt	
értek	el,	öregbítve	ezzel	iskolánk	jó	hírét.	A	kiemelkedő	teljesítmé-
nyek	sorából	nem	maradhatnak	ki	a	sporteredmények	sem.	Fon-
tosnak	tartjuk	a	sport	szeretetére	nevelést,	hiszen	testi	és	lelki	egész-
ségünk	megőrzésének	leghatékonyabb	eszköze.	Meggyőződésem,	
hogy	aki	sportszerű	a	pályán,	az	jó	eséllyel	az	életben	is	tudja,	ho-
gyan	kell	viselkedni.” - Ezen szavak után az intézményvezető fel-
kérte Tanács Gábor Polgármester urat az O� nkormányzat által ado-
mányozott Jó tanuló – jó sportoló emlékérmek átadására.
Alsóban Jó tanuló – jó sportoló emlékérmet kapott: Csuka Ber-
told, Fodor Nóra és Nógrádi Blanka 4. osztályos tanuló. Felsőben 
Jó tanuló – jó sportoló emlékérmet kapott: Béres Dorina, Sándor 
Márton és Nógrádi Gergő 8. osztályos tanuló.
„Kedves	Gyerekek!	A	nyár	visszavonhatatlanul	önti	ránk	forrósá-
gát,	 csábít	pihenésre,	 játékra,	kalandra.	Gyűjtsetek,	 élményeket,	
emlékeket,	tapasztalatokat,	varázsoljatok	mosolyt	egymás	és	szü-
leitek	arcára!	Ne	feledjétek,	hogy	a	tapasztalat	a	legjobb	iskola!
Szép	nyarat,	 jó	pihenést,	 tartalmas	szünidőt	kívánok	mindenki-
nek!” - ezekkel a gondolatokkal zárta Ocskó Zoltán Intézmény-
vezető a tanévzáró ünnepséget.
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Idén június 14-én rendeztük iskolánkban a DO� K napot. A prog-
ram a szokásos bazárral kezdődött. Mindenki elhozhatta otthon-
ról megunt, vagy elhasználódott játékát, könyveit, csecsebecsé-

it. Lehetett virágot, süteményt, csipszet venni, és még számta-
lan felsorolhatatlan apróság cserélt gazdát.
Az iskola tantermeiben lehetőség volt sakkozni, társasjátékoz-
ni, amőbázni, �ilmet nézni. A tornateremben tollasoztak a gye-
rekek, volt ping-pong, a játszótéren kerékpáros ügyességi ver-
senyen vehettek részt az érdeklődők. A Bordányért Baráti Kör 

Diákönkormányzati	nap	az	iskolában
felajánlása révén egész délelőtt légvár várta a 
gyerekeket. Az ugrálóvár végig teljes kihasz-
náltsággal működött. Török Tilda tanárnő fel-
ajánlásából lu�ihajtogatás is volt, a gyerekek 
nem kis örömére. Az iskola vezetősége és a 
gyerekek nevében köszönjük ezeket a felaján-
lásokat!
A tanár-diák mérkőzésre szintén ezen a na-
pon került sor. Idén két nagyon erős csapat 
mérte össze erejét egy baráti mérkőzésen, 
melynek felejthetetlen pillanatait még sokáig 
emlegetjük!
Lehetőség volt gólyalábazni és kipróbálni a 
családi papucsot. Ez utóbbi egy sıĺéchez ha-
sonló játék, amelyre egyszerre három gyerek 
rögzıt́i fel a lábát, és ha sikerül együtt mozog-
ni, akkor a „papucs” elindul. Ezt a játékot is szı-́
vesen használták a délelőtt folyamán a gyere-
kek. A napot tovább szıńesıt́ették a lovas foga-
tok, amelyek megszervezését köszönjük Ma-
sıŕ Jánosnak! Volt olyan gyerek, akit három-
szor is megkocsikáztattak. A gyerekek és ta-
nárok nevében minden segıt́őnek és támoga-
tónknak köszönjük ezt a tartalmas progra-
mot! Nagyszerű élmény volt a sok munkával 
eltöltött nap után!

Kerékpáros	közlekedési	pálya	a
DÖK-napon	
A tanévet záró rendezvények között évek 
óta favorit a gyerekek körében a játszó-
téren felállıt́ott kerékpáros ügyességi pá-
lya. Most is izgatottan várták, lelkesen ké-
szültek rá.
Az idei évben a közlekedési ismeretek 
oktatásával bővıt́ettük ki a feladatokat: 
elsőbbségadás kötelező, gyalogátkelő-
hely, behajtani tilos tábla is állt a pályán. 
Előbb a biztonság érdekében a kavics-
söpréssel kezdődött a pályakialakıt́ás, 
majd a bóják és táblák elhelyezése tör-
tént meg. A gyerekek saját kerékpárok-
kal, valamint a Tankerületi Központ ál-
tal rendelkezésünkre bocsátott rolle-
rekkel és kerékpárokkal is teljesıt́hették 
a pályát.
Osztályonként érkeztek a gyerekek és 
az útmutatás meghallgatását követően 
fegyelmezetten, ügyesen oldották meg a 
feladatokat. Az első osztályosok még igé-
nyeltek kevés segıt́séget, de nagy büsz-
keség töltötte el a célbaéréskor vala-
mennyit. A felsőbb évfolyamosok már 

magabiztosan tekertek. Aki vállalkozott rá, akár többször is végighajt-
hatott a pályán.

Fegyelmezetten, ügyesen tekert minden bátor jelentkező.
	 	 	 	 	 	 					Sólyáné	Sárközi	Ágnes
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Templomunk	védőszentje
Szent	István	király

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünne-
pe, 8 órakor lesz szentmise templomunk-
ban. 10 órakor Zákányszéken búcsú, előtte 
9 órától a Rózsafüzér közös imádkozása.
Augusztus 20-án 18 órakor ünnepi szent-
mise és kenyéráldás, 19 órától ünnepi hang-
verseny a templomban. Közreműködnek: 
Bálint Ilona, Marta, Mastrullo, Bátki Faze-
kas Zoltán, Frank Martin, Elekné Sándor 
Szilvia és Gábor Tamás.
Augusztus 22-én templomunk búcsúja, 10 
órakor ünnepi szentmise és körmenet, 9 
órától Szent István Zsolozsmáját imádkoz-
zuk a templomban. Celebrál és gyóntat: Má-
tyás János Mihály pálos szerzetes. Közremű-
ködnek: a bordányi Boldog Jolánta Schola 
és a zsombói Szent Margit Schola.
Kincskereső tábor: augusztus 9-től 13-ig zaj-
lik egyházközségi hittantáborunk. A tıźórai 
és az uzsonna biztosıt́ásához idén is szere-
tettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, 
zöldséget, lekvárt, mézet, cukrot, citromle-
vet, csemege uborkát. A tábor ideje alatt fo-
gadják a karitász csoport tagjai az iskolatás-
ka-akcióban felajánlott táskákat a plébáni-
án. Bővebb információ Gábor Tamástól és 
Bálintné Gyuris A� gnestől kérhető.

Magasztalásra
Félkar:
U� dvözlégy, Szent István király,
néped reménye rajtad áll,
tudósunk és apostolunk,
akiben váltig bizhatunk,
szentség tüköre, üdvöz légy,
mi igazunk!
Hisszük, ha vagy közbenjárónk,
megszabadıt́ érted Krisztus:
Imádkozzál népedért,
esedezz a papságért,
hogy senki ellenség
kezébe ne essék!

Egyházközségünk
közelgő	eseményei

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István 
király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának emléknapja.

Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasz-
szony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a ki-
rályi tanácsot, és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király 
ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és külön-
leges tény, hogy 1038-ban ő maga is az évnek ezen a napján halt 
meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-
ra, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a na-
pon emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazili-
kában, ami a szentté avatásával volt egyenértékű.          
Kölcsey Ferenc Himnusz című műve előtt a katolikus magyarság 
néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az 'Ah, hol vagy magya-
rok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé 
a 90. genfi zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől fogva) volt.

	,,Legyetek	egyek!”	-	Scholásaink	tábora	
Július 12-16-ig énekszótól zengett a bordányi templom környéke, ugyanis ekkor tartottuk meg a hagyományos tá-
borunkat a zsombói és bordányi templomok scholásainak, akik az elmúlt tanévben is hétről hétre lelkiismeretesen 
ellátták a szentmisék előénekesi feladatait. 
Idén a tábor mottójaként Szent Pál apostol felszólıt́ását választottuk: ,,Testvérek,	Urunk,	Jézus	Krisztus	nevére	kér-
lek	titeket,	éljetek	mindnyájan	egyetértésben,	ne	szakadjatok	pártokra,	legyetek	egyek	ugyanabban	a	lelkületben,	
ugyanabban	a	felfogásban.” (1Kor 1,10.)
A hét folyamán megtapasztalhattuk, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis számtalan dolog - többek között az ének-

Zsolozsma	Szent	István
királyról	-	részlet
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lés szeretete és az, hogy Isten gyermekei vagyunk - köt össze ben-
nünket. A különféle foglalkozásokban, játékokban átélhettük, hogy 
az egység kialakulásáért nekünk is tennünk kell.

Az énekpróbákon, szentmiséken és a szentségimádáson megélhet-
tük, hogy a különböző énekhangok hogyan olvadnak össze harmó-
niává s miként válhatunk ezáltal Istent dicsőıt́ő közösséggé. Arról 
is elgondolkodtunk és beszélgettünk, hogy e közösség miként épıt́-

heti a nagy közösséget, az Egyházat, Krisz-
tus titokzatos testét. 
Hisszük, hogy a gyalogos kirándulásunk a 
Jakab-hegyi kolostorhoz, a tábortűz melletti 
közös éneklések, játékok, a csapatépıt́és, a 
mesefeldolgozás, a különféle hangjátékok, a 
szentmisék, a kézműves foglalkozások, a sze-
mélyes beszélgetések mind-mind megerősı-́
tették énekes közösségeinket, s felejthetet-
len élményekkel gazdagıt́ották mindazokat, 
akik e programban részt vettek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Kateketi-
kai Iroda, a bordányi és a zsombói plébánia 
támogatását valamint a hıv́ek felajánlásait. 
Köszönet illeti még a CBA Privát ABC és a 
Vadgesztenye E� tterem dolgozóit, vezetőit, 
akik segıt́ségünkre voltak a gyermekek élel-
mezésében.
Bıźunk benne, hogy énekes csoportjaink 
szeptembertől újabb tagokkal bővülhetnek, 
s a következő nyáron ismét egy felejthetet-
len táborral jutalmazhatjuk őket egész éves 
munkájukért.
	 						Gábor	Tamás	és	Gábor-Kneip	Rita

Fantasztikus	képességekre	tettek	szert	a
Média	Tábor	lakói
Az idei évben is a bordányi Mé-
dia Tábor indıt́otta a �iataloknak 
szánt nyári programok szıńes 
kavalkádját. A serdülő �iatalok 
egyre szélesebb rétege szeret-
ne nagyobb rálátást kapni a fo-
tózás, �ilmkészıt́és világára. A 
tábor vezetője, Gyuris János he-
lyi médiareferens erről próbált 
gondoskodni. Amellett, hogy az 
első nap délelőttjén vicces quiz 
kérdések mellett elmagyarázta 
a fotózás alapjait, a tábor min-
den lakója élesben kipróbálhat-
ta magát portréfotózás közben. 
Délután pedig már a tábor �ilm-
jének forgatókönyvén serény-
kedtek a táborozók. A hét folya-
mán érdeklődésüknek megfe-
lelően több csoportban dolgoz-
tak a �iatalok. Voltak, akik a �ilm-
készıt́ésében, mások az ese-
mény fotózásában és akadtak 
olyanok is, akik a szerkesztés fo-
lyamatában vállaltak oroszlán-
részt. 
A kis�ilm az X-Kölykök cıḿet 
kapta, amelyben szuperképes-
ségekkel megáldott �iatalok 
szent sárkányának eltűnése 

okozza a bonyodalmakat. Azt, hogy ki is vitte véghez ezt a szörnyű tettet, meg-
tudhatják településünk hivatalos facebook oldalán vagy youtube csatornáján. 
A �ilm után még egy vicces összeállıt́ást is bevágtak az alkotók, amelyet érde-
mes kivárni, ugyanis tele van humorosabbnál humorosabb jelenetekkel.

Külön köszönetet szeretnének mondani a táborozók a Mórahalmi Lovas Szıń-
háznak, amiért ingyenesen biztosıt́ották a végső harc helyszıńét és még egy 
élményekben gazdag délelőttöt is eltölthettek saját idegenvezető kıśéretében.



Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:

augusztus	10.;
augusztus	24.

Zöldhulladék	
elszállításának

időpontja:
augusztus	3.;	augusztus	17.;

augusztus	31.

Külterület	kommunális	és	
szelektív	hulladék	gyűjtése:	

augusztus	4-5.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva
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Lovagokkal	és	udvarhölgyekkel	telt	meg
a	XXII.	Nyári	Napközis	és	Faluvédő	Tábor

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Divattábor, ami igazából nem is a divatról, inkább az újrahasz-
nosıt́ásról és a varrásról szólt. Mindenki 
elsajátıt́hatta a varrógép használatát. Né-
hányan, akik a korábbi években is részt 
vettek a táborban, hozták saját varrógé-
püket és önállóan dolgozhattak.
Második napon Ruzsára, a Szederce Al-
kotóházba utaztunk, ahol PET palackból 
és számos újrahasznosıt́ott alapanyagból 
készültek ékszerek. A legizgalmasabb fe-
ladat a vıźipisztollyal festés volt. Fehér pa-
mutvásznat festhettek textilfestékkel, 
majd a megfestett anyagból igazán egye-
di és különleges táskák lettek.
A tábor 5 napja alatt készültek párnák, 
táskák, neszesszerek, hajgumik és a hét 
végére már önállóan befűzték a varrógé-
pet és megtanultak orsózni, tűt cserélni.
Voltak, akik a tábor második napján úgy 

mentek haza, hogy karácsonyra varrógépet szeretnének és ez az, ami igazán jó érzés, hisz nagyon jó varrni, 
alkotni. Bıźom benne, hogy a következő évben is ilyen sokan eljönnek és együtt öltögetünk 5 napon keresztül.
                         	Kálmán	Kamilla

Idén július 5-9-ig, immáron 22. alkalommal rendezték meg a Nyári Napközis és Faluvédő Tábort a Faluházban. A 
tábor tematikája a lovagkor volt, a gyerekek erre a hétre képzeletbeli lovagokká és udvarhölgyekké válhattak. Az 
első nap fő feladata a lovagrendek megalakıt́ása és a 
csapatzászlók megfestése, valamint a névjegykitűzök, 
úgynevezett személyre szóló cıḿerek elkészıt́ése volt. 
Az 50 fős tábor az alábbi 4 lovagrendbe szerveződött: 
Keresztes Lovagok, Oroszlánkirályok, Szárnyas Orosz-
lánok és a Szőrtelenek csapatába. A gyerekek nagyon 
kreatıv́an megrajzolták és kifestették a saját rendi zász-
laikat. Ezt követte a cıḿerek elkészıt́ése, melyhez kap-
tak segıt́ségül mintákat. Kedden a lovagi kiegészıt́ők és 
a lovak elkészıt́ése következett. Minden lovagrend egy-
egy hatalmas pajzsot készıt́ett kartonpapıŕból, valamint 

Újrahasznosítás	volt	a	Divattábor	mottója
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IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

30°C
18°C

Elvétve	felhősElvétve	zápor

Elvétve	záporElvétve	felhős

az udvarhölgyek szebbnél szebb fejdıśzeket, a lovagok pedig karddal, sisakkal és pajzzsal bővıt́ették a felszere-
lésüket. A rendezvényterem egy hatalmas fegyver- és ékszerkészıt́ő műhellyé változott: lázasan készültek a kar-
tonkardok és a papıŕkoronák. A gyerekek egész héten szavazhattak, hogy ki nyerje el a “Tábor Arca” megtisztelő 
cıḿet. A legtöbb szavazatot Szabó E� dua 
kapta. A hét talán legizgalmasabb napja a 
szerda volt, amikor a csapatoknak el kel-
lett készıt́eni a saját váraikat. A szervezők 
előzőleg a település szinte összes kis- és 
nagy kartondobozát begyűjtötték, melyek-
ből azután a gyerekek nekikezdhettek a 
várak összeállıt́ásának. Igen változatos és 
ötletes megoldások születtek, a vár szép-
ségversenyt az udvarhölgyek alkotta csa-
pat, az Oroszlánkirályok nyerték. A lovag-
rendek délutáni feladata a várak ostroma 
volt, egyik lovagrend sem szerette volna, 
hogy a saját vára a csata áldozata legyen, 
ezért minden csapat megpróbálta hősie-
sen védeni azt. Szerencsére minden vár 
kiállta az ostromot, a lovagok és udvarhöl-
gyek kellőképpen megizzadtak a harcban, 
amit egy hűsıt́ő vıźibomba csatával vezettek le. A szervezők �iatal tagjai közel 300 db (!) vıźi bombát gyártottak a 
gyerekeknek, akik nagyon gyorsan elhasználták a rendelkezésre álló munıćiót. Egész héten rendkıv́ül nagy volt a 
hőség, a csütörtökre szervezett biciklitúra részben valósult meg: az üllési tóhoz a nagy meleg miatt nem mentek a 
gyerekek, helyette U� llésen, a parkban fagyiztak és pihentek. A tábor utolsó napja izgalmasra sikeredett. A péntek 
délelőtt a szerdán elkezdett tábori induló gyakorlásával indult, utána pedig ügyességi versenyeken tesztelhette a 
négy lovagrend a rátermettségét és �izikai erőnlétét. A feladatok között szerepelt a Faluház körbefutása, pókjárás, 

célbadobás, kupak lövöldözés és ha ez még nem lett 
volna elég, az égi elemekkel is meg kellett küzdeni. 
Dacára az erős szélnek és csepergő esőnek a lova-
gok és az udvarhölgyek kiállták a próbákat. Figye-
lembevéve az időjárás előrejelzést, a szervezők az 
utolsó pillanatig reménykedtek a jó időben, idén 
ezért hirdették meg a sátorozást a Hermina tanyán, 
ahová a tábor záró programjait tervezték.
Folyamatosan gyűltek a sátrak a tanyán, érkezett a 
lu�ibohóc, két ugrálóvár emelkedett magasba, a 
varázslónál szıńes bájitalokat és varázspirulákat 
lehetett kóstolni, az udvari fodrászat és arcfestő „mű-
helyben” vidám arcok és szıńes frizurák készültek. 
Kezdetét vette az udvari forgatag, a gyerekek „nyu-
galmát” a rejtélyes FEKETE LOVAG zavarta csak 
meg, aki időnként fel-fel tűnt a tömegben. Senki nem 
tudta ki ő, azt viszont nagyon is jól tudták a gyere-

kek, hogy egész héten szemmel tartotta őket és üzent nekik. Valódi kilétére az udvari lakomán derült fény, ahol a 
FEKETE LOVAG köszöntötte a kis lovagokat és hölgyeket, és meghallgatta a tábori indulót. A �inom vacsorát, a 
lovagkor szelleméhez méltóan, evőeszközök nélkül lelkesen elfogyasztották a táborlakók. Tervek szerint ezután 
következett volna a tábori �ilm levetıt́ése, amit sajnos a heves esőzés elmosott. A gyerekek ezúttal sem sátoroztak 
a szabad ég alatt, bıźunk benne, hogy ennek ellenére az egész heti rengeteg élménnyel gazdagon tértek haza.

Fotó: Czékus Péter

Fotó: Czékus Péter
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Egész	estét	betöltő	sportprogram	vár	mindenkit		
Még	lehet	jelentkezni	az	augusztus	19-én,	22	órakor	startoló	félmaratonra
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Folyamatosak az előkészületei a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Homokhát Éjszakai Félmaratonnak. 
A Bordány Sportkör szervezésében megvalósuló futóeseményre már áprilistól lehet regisztrálni a bordany.dark	
timing.hu oldalon. A Bordány belterületi utcáin lebonyolított versenyen ismét négy távban lehet majd rajthoz állni, 

5,25; 10,5; 15,75 és 21 km-es táv 
várja a futás szerelmeseit. A hangu-
latos éjszakai sporteseményre ismét 
számos újdonsággal készülnek a 
szervezők, ezekről leggyorsabban a 
facebook.com/bordanysk oldalon 
találhatnak majd infókat, illetve a 
szintén közösségi oldalon létrehozott 
esemény hírfolyamában. A rajthoz ál-
lók pólót, befutóérmet kapnak aján-
dékba és számos kategóriában, tá-
vonként díjazzák a legjobbakat.
Frissítő állomás is lesz a Faluház 
előtt, itt ásványvizet, izotóniás italt, 
gyümölcsöket és szőlőcukrot kapnak 
a versenyzők. A pontos időeredmé-

nyek mind a helyszínen, mind pedig a netes felületen mindenki számára elérhetőek lesznek. Az est további érde-
kessége lesz, hogy a verseny mellett további sportprogramokkal várják a bordányiakat ezen az estén, így a nemrég 
elékszült Alkotmány és Hunyadi téri kondiparkoknál, az Arany János utcai sportpályánál, továbbá a tornateremben 
is lesznek programok, amelyek ingyenesen is látogathatóak lesznek. Ezek részletei hamarosan elérhetőek lesznek a 
település információs csatornáin. 

Minden	évben	egyre	több,	az	ország	különböző	pontjairól	érkező	versenyző	áll	rajthoz	az	éjszakai	futóversenyen

Megkezdődtek	az	előkészületek	csapatainknál	
Új	csapatokkal	is	neveztünk	a	2021/22-es	labdarúgó	bajnokságokra
Július 2-án, péntek délig le-
hetett nevezni a 2021/22-
es labdarúgó bajnokságok-
ra. A Bordány Sportkör ez-
úttal is több felnőtt és után-
pótlás korosztályban neve-
zett a megyei bajnokságok-
ba, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan női és férfi vona-
lon egyaránt. Ami érdekes-
ség lesz, hogy a megye I-es 
és megye III-as felnőtt gár-
dák mellett, ezúttal már 
megye IV-es csapatot is in-
dítunk, így három felnőtt 
gárdánk is érdekelt lesz a 
küzdelmekben.
Utánpótlás csapatainkat tekintve, U7, U9, U11-es korosztályban a Bozsik Program keretein belül versenyzünk, az 
U13-as korosztály már bajnoki küzdelmekben vesz részt, ezen kívül U16-os és U19-es együttesünk lesz még. A 
DAFC-al közösen kiemelt NB-s bajnokságban fog szerepelni az U17-es csapatunk. Női vonalon a felnőtt mellett, 
U16-os korosztályt indítunk, továbbá beneveztünk az országos nagypályás Magyar Kupa küzdelmekre, bízunk 
benne, hogy egy NB-s csapatot tudunk vendégül látni Bordányban. A bajnoki küzdelmek az augusztus 21-22-ei 
hétvégén indulnak. Megye III-as csapatunk Öttömösön, megye IV-es gárdánk pedig Domaszéken kezd, míg a megye 
I-ben érdekelt csapatunk várhatóan augusztus 22-én, vasárnap délután fogadja hazai pályán a Szentest.

Vasas	Gábor	edző	megye	I-es	csapata	július	13-án	kezdte	meg	a	felkészülést,	heti	három	edzéssel	és	edzőmeccsekkel	készülnek
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