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Január ötödikéig lehetett beadni azt a pályázatot, amely új bölcsődei férőhelyek 
létrehozását célozta meg. Bordány Nagyközség Önkormányzata élt a pályázati 
lehetőséggel. Mivel sokan szeretnének családot alapítani nagyközségünkben, így 
egyre növekszik a gyereklétszám, és az óvoda épületében kialakított mini bölcsőde 
már nem tudja betölteni feladatát.                                                  		Bővebben	a		2.	oldalon!
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Nő	az	önálló	életet	kezdő	párok	száma,
új	bölcsőde	megépítését	célozzuk	meg
Január ötödikéig lehetett beadni azt 
a pályázatot, amely a Helyreállıt́ási 
és Ellenállóképességi Terv kereté-
ben meghirdetett Bölcsődei nevelés 
fejlesztése cıḿű, RRF-1.1.2-2021 
kódszámú felhıv́ás keretében új böl-
csődei férőhelyek létrehozását céloz-
ta. Nagyközségünk önkormányzata 
egy új bölcsőde létrehozását szeret-
né megvalósıt́ani, amelyre pályáza-
ti forrás nélkül nem lenne lehetősé-
ge, ezért mindenképpen élt a pályá-
zati lehetőséggel. Mivel szerencsére 
sokan Bordányban szeretnének csa-
ládot alapıt́ani egyre növekszik a 
gyereklétszám, és az óvoda épüle-
tében kialakıt́ott mini bölcsőde már 
nem tudja betölteni feladatát, hiszen 
sokkal több gyereknek igényelnének 
a szüleik ellátást.
A bölcsőde az óvoda melletti terü-
leten, a Jókai utcában épül meg, a 
terveket a Lechner tudásközpont 
mintatervei közül választották ki. A 
katalógusból a bölcsőde épıt́ési pá-

lyázaton támogatást nyerő önkormányzatok és egyházak választhatnak. A 
mintatervek alapján felépülő bölcsődék minőségi életteret, 21. századi 
nevelési igényeknek megfelelő, kényelmes és biztonságos környezetet 
biztosıt́anak a gyermekek és a bölcsődében dolgozók számára egyaránt. 

A 250 négyzetméteres épületben 2 db csoportszobát alakıt́anak majd ki, 
természetesen a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, tej konyhával és 
melegıt́ő konyhával együtt. A fejlesztést követően az óvodai épületben lé-
vő mini bölcsőde helyiségei pedig az ugyancsak emelkedő létszámú óvo-
dai ellátást segıt́hetik, várhatóan a legkisebb óvodások veszik majd bir-
tokba. Amint a pályázatról döntés születik azonnal tudósıt́unk majd róla.

Soron	kívül	üléseztek	képviselőink	az
év	eleji	pályázati	dömping	miatt
Soron kıv́üli képviselő-testületi ülést hıv́ott össze Tanács Gábor polgármester. A január 13-án, csütörtökön a Fa-
luház dıśztermében megtartott ülésen több napirendi pontot is tárgyaltak. A témák elsősorban pályázatok bea-
dásához szükséges döntések voltak, de a testület tárgyalta a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány alapıt́ó 
okiratának módosıt́ását is. Utóbbira azért volt szükség, mert a Bordány Sportjáért Alapıt́vány megszűnése miatt 

a közalapıt́vány vinné tovább a sportcé-
lú alapıt́vány tevékenységét, a céljait be-
emelték az alaptevékenységek közé.
A pályázatok közül a Bordányt Zsombó-
val összekötő kerékpárút pályázata kap-
csán az előző ülésen már elfogadott kon-
zorciumi szerződést kellett módosıt́ani, 
új együttműködőként a Magyar Közút 
is bekerült a megállapodásba. A képvi-
selő-testület döntött újabb Magyar Falu 
pályázatok beadásáról. A temetők infra-
strukturális fejlesztésének keretében a 
temető digitalizálására, az urnafal bő-
vıt́ésére és a kerıt́és javıt́ására nyújt be 
pályázatot a falu. A tervek szerint a Park 

téri lakóházat szolgálati lakássá fejlesztené az önkormányzat, az épület felújıt́ására lehet most pályázni, ebbe is 
belevágunk. A nyıĺászáró cserék, a hőszigetelés, esetlegesen hőszivattyú beszerelése komfortossá tehetné a régi 
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épületet. A közterületi játszóterek fejlesztése keretében a Hunyadi téri ját-
szótér bővıt́ésére készül majd el pályázat. Kerékpárforgalmi létesıt́mény 
felújıt́ására megjelent kiıŕás kapcsán a belterületi kerékpárút szakasz fel-
újıt́ását szeretnék megvalósıt́ani. Kommunális eszköz beszerzésére is pá-
lyázunk, itt egy pótkocsis kistraktort és egy magassági ágvágót szeretne 
megvásárolni az önkormányzat a Település U� zemeltetési Központ számá-
ra. Az önkormányzati ingatlanok fejlesztésére is pályázunk, ebben a kate-
góriában egy garázs megépıt́ését célozta meg a település vezetése. Az ön-
kormányzati járdaépıt́ési programban a Jókai utcában, a Dózsa téren és az 
Alkotmány téren épülne meg egy-egy járdaszakasz.
A napokban  jelent meg az önkormányzat szociális tűzifa vásárlását támo-
gató Belügyminisztérium által kiıŕt új pályázat. A képviselők döntöttek a 
pályázat újbóli benyújtásáról. Ugyancsak a Belügyminisztériumhoz pályáz-
nak majd az óvoda épületének napelem-rendszerének bővıt́ésére. Ezt a 
korábbi bővıt́ések indokolják.

Az önkormányzat határozatot ho-
zott arról, hogy támogatja az isko-
laépületek felújıt́ását célzó, a Ma-
gyar Falu Programban kiıŕt pályáza-
tot is, amelyet a területileg illetékes 
tankerületi központ tud benyújta-
ni. A benyújtás feltétele a fejlesztés-
sel érintett ingatlan tulajdonával 
rendelkező helyi önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozata, amelyet 
most megadott a képviselő-testület. 
A képviselők szorgalmazták a bel-
ső festések megvalósıt́ását, új esz-
közök beszerzését, és a kiıŕás által 
támogatható keretek között az 
iskolaudvar fejlesztését is.

Újévi	hangversennyel	és	közös
koccintással	indult	2022
A tavalyi évben nem volt lehetőség meg-
tartani a hagyományos U� jévi hangver-
senyt, de 2022 újra ezzel a fantasztikus 
programmal indulhatott. A január 7-én, 
pénteken tartott eseményre Tanács Gá-
bor polgármester a Bordányi Naplón és 
a település Facebook, valamint webol-
dalán keresztül invitálta a bordányi csa-
ládokat, civil szervezetek tagjait, képvi-
selőket, intézményvezetőket, vállalkozó-
kat és minden olyan támogatót, aki so-
kat tesz a település fejlődéséért, szıv́én 
viseli Bordány sorsát. Az újévi hangver-
senyt a hagyományoknak megfelelően 
a Mórahalmi Fúvószenekar adta a Falu-
ház nagytermében. Bordányban immár 
kilencedik alkalommal léptek fel az új-
évi koncert keretében, de számos alka-
lommal élvezhették már műsorukat a 
bordányiak. Az öt órakor kezdődő kon-
certet a nagyzenekar kezdte Figedy: Ma-
gyar lovassági indulójával. A szünetben 
Tanács Gábor polgármester egy pohár 

Mórahalmi	Járási	Hivatal	ügyintézési
helyszíneinek	változásáról	szóló	tájékoztató
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala értesıt́i ügyfeleit, hogy a földhivatali, a 
szociális és gyámügyi ügyeiket 2022. január 1-től a Mórahalom, Szegedi út 84. szám alatt intézhetik.
A kormányablak szolgáltatásait a Mórahalmi Járásban három helyszıńen, U� llésen a Dorozsmai út 40. szám alatt, 
valamint Mórahalmon a Millenniumi sétány 17. szám és a Szegedi út 84. szám alatt érhetik el.
A mórahalmi Városházán 2022. január 1-től már nincs lehetőség járási hivatali ügyeket intézni. A Foglalkoztatási 
Osztály változatlanul a Mórahalom, István király út 1/A. szám alatt fogadja ügyfeleit.

       

pezsgőre invitálta a jelenlévőket. A koccintás után kezdődött a kon-
cert második része, amelyet az utánpótlás zenekar kezdett, majd őket 
követően ismét a nagy zenekaré lett a szıńpad. Ekkor napjaink sláge-
rei is felcsendültek, mint Lady Gaga, Michael Jackson egy-egy zeneszá-
ma, de a népszerű spanyol �ilmsorozat A nagy pénzrablás főcıḿdalát 

is hallhatták. A műsort Máté Péter Zene nélkül mit érek én cıḿű klasz-
szikus slágere zárta. A zenekar koncertjét idén is vastaps követte.

Mórahalmi	Járási	Hivatal
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Fiataljaink	szerint	is	élhető	településünk
Mint arról korábban is beszámoltunk, önkormányzatunk egy sikeres pályázatnak köszönhetően az Erzsébet If-
júsági Alap Nonpro�it Közhasznú Kft. kutatásmódszertani támogatásával i�júságkutatást végzett községünkben. 

A településen élő közel ötszáz �iatalból 111 
�iatalt vállalta, hogy elmondja a véleményét 
segıt́ve ezzel mind a Gyermek- és I�júsági O� n-
kormányzat, mind a települési önkormány-
zat munkáját.
A �iatalok nagy többsége szeret Bordányban 
élni, és a legtöbben nagyon jó véleménnyel 
vannak a bordányiakról, az itt élőkről. A �ia-
talok abszolút többsége szereti Bordányt. In-
dokként, első helyen az áll, hogy amiatt sze-
retik, mert itt él a családjuk. A település szá-
mára nagyon fontos visszajelzés, hogy má-
sodik helyen, kevéssel „lemaradva” indok-
ként azt jelölték a �iatalok, hogy élhető nagy-
községünk. Szintén kiemelkedően jó ered-
mény, hogy rövidtávon a �iatalok fele, hosz-
szú távon a �iatalok több mint fele Bordány-
ban képzeli el a jövőjét.
A �iatalokat vizsgálva kiderült, hogy hétköz-

nap átlagosan 3,98 órával, hétvégén pedig 13,78 órával rendelkeznek a �iatalok. Mind a hétköznapi szabadi-
dőben, mind pedig a hétvégi szabadidőben a leggyakrabban otthon, illetve barátoknál töltik a �iatalok az idejüket. 
A �iatalok fele szabadidejében a barátaival lóg, beszélget. 43 százalékuk internetezik, számıt́ógépezik, illetve 42 
százalékuk zenét hallgat. A �iatalok bő egyharmada a faluházban és a Bordányi I�júsági Információs Pontban tölti 
szabadidejét, tehát mondhatni ez az egyik fő bázisuk.
A �iatalok harmada szerint a bordányi �iatalok problémái az iskolai problémák, tanulási nehézségek tartoznak. 
Ezt követi – szintén a �iatalok harmada szerint – a szórakozási és ismerkedési lehetőségek hiánya. Harmadik he-
lyen, a �iatalok negyede szerint a �iatalok fő problémái között a céltalanság áll.
A kérdőıv́ben a közösségi részvétel, települési értékek, önszerveződés témakörében olyan kérdéseket jártak 
körbe, mint a �iatalok aktivitása, a közösségi tevékenységekben való részvételi szándék és a helyi közösségi te-
vékenységekben való részvétel előnyei. A �iatalok saját magukat kevésbé ıt́élik aktıv́nak, mint a településen élő 
többi �iatal aktivitását. 
Döntő többségük szerint szükség 
van arra, hogy több közösségi ese-
mény, a helyi kötődéseket erősı-́
tő program legyen a lakókörnye-
zetükben. A �iatalok közel fele szı-́
vesen kinyilvánıt́aná a vélemé-
nyét, időnként szıv́esen elmonda-
ná ötleteit, véleményét a telepü-
lés vezetésének, a döntéshozói-
nak. 
A teljes körű kutatási anyagot ha-
marosan egy rendezvény kereté-
ben is ismertetik majd, ahol mind 
ezzel kapcsolatosan, mind más 
témákban várják majd a �iatalok 
véleményét. Természetesen az el-
készült dokumentum jó alapja le-
het mind az elkövetkező időszak 
új i�júságpolitikai koncepciójá-
nak elkészıt́ésekor, mind a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)  felülvizsgálatakor is, de a gyermek- és I�júsági 
O� nkormányzat munkájához, programjaik tervezéséhez is nagy segıt́séget jelent a kutatási eredmény.



Bordányi Napló  5           |

2021.	karácsonyán	ismét	lehetőségünk
volt	az	ajándékozásra
Intézményünk hagyományaihoz tartozik már évek óta az adventi adománygyűjtés, de ez a vıŕushelyzet kezdeti 
idején sajnos akadályba ütközött. Ebben az évben azonban ismét sor kerülhetett rá.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy látóterünkben egyre kevesebb olyan család van, akiknek szüksé-

ge lehet a segıt́ségre. Ebben az évben különösen nehéz volt a 
kommunikációja ennek a családok felé, de fontos volt szá-
munkra, hogy mivel helyi „gyűjtésről” van szó, elsősorban a 
jelenleg vagy korábban intézményünkbe járó gyermekeket 
ajándékozzunk meg. Sok szép ruha, játék, mesekönyv, némi 
élelmiszer továbbá Szűcs Gábor és családja jóvoltából 15 
zsák burgonya felajánlás érkezett, melyet öt családnak volt 
lehetőségünk átadni, akiknek köszönjük bizalmát!
Természetesen vannak olyan felajánlások, melyeknek nem 
lett helyi szinten tulajdonosa. A plüssöket a Szegedi Gyermek-
klinika Gyermeksebészeti Osztálya számára fogjuk majd át-
adni, mıǵ a gyermek és felnőtt ruhákat a Gyermekek és Csa-

ládok A� tmeneti Otthona fogadja majd, illetve kislány baba- és csecsemőruhákat Kenyába fognak majd elvinni 
márciusban. Köszönjük szépen a felajánlásokat, melyek nélkül ez a kezdeményezés nem valósulhatott volna meg.
Boldog U� j E�vet Kıv́án Mindenkinek az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde Nevelőtestülete!

	Tóth	Leila	óvodapedagógus

Bordányt	Zákányszékkel	és	Zsombóval
összekötő	kerékpárút	megépítésére
pályáztunk

Régi tervek porolódtak le, amikor a 
pályázatıŕók belefogtak a Bordányt 
Zákányszékkel összekötő pályázat 
benyújtásába. A Magyar Falu prog-
ram keretében végre lehetőség nyı-́
lik arra, hogy pályázzon a település; 
a lassan tıź éve elkészült és folyama-
tosan megújıt́ott tervek alapján ké-
szült el a benyújtott szakmai anyag.
A Bordány-Zákányszék közötti sza-
kasz összesen 6253 méter hosszú 
lesz a tervek szerint. Ebből Bordány-
nak 2776 métert kell majd megépı-́
tenie. 
Megtudtuk, hogy a bordányi tervek 
- mivel már annyira régiek - várha-
tóan még a közbeszerzési eljárás ki-
ıŕása előtt lejárnak, és azok hosszab-
bıt́ására májust követően már nincs 
mód. Ig� y a teljes tervanyagot meg 
kell újıt́ani. Erre azonban felké-
szült a település, már a pályázatban 
is kitértek az új tervdokumentáció 
elkészıt́ésének szükségességére.
A zákányszéki 3477 méter hosszú 

szakasz megépıt́ésére a zákányszéki önkormányzat önállóan pályázik, de 
természetesen a megvalósıt́ás során folyamatosan egyeztetnek majd mind 
a döntéshozók, mind a szakemberek.
Bordány Zsombóval konzorciumban pályázik a zsombói beötőút melletti 

kerékpárút kialakıt́ására. A konzorciumi szerződést a két polgármester a 
napokban ıŕta alá a Bordányi Polgármesteri Hivatalban. Itt még nem áll-
nak rendelkezésre kész tervek, ezek majd nyertes pályázat esetén a pro-
jekt időszakban folyamatosan készülnek. A két képviselő-testület döntött 
a pályázat benyújtásáról és támogatás esetén a 2300 méter hosszú kerék-
párút közös megépıt́éséről. 
Amennyiben a pályázat támogatást kap elmondhatjuk, hogy településünk 
minden irányból megközelıt́hető lesz kerékpárúton is, és biztonságossá vá-
lik a kerékpáros közlekedés a főútjaink mentén.
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Tizenhárom	TérZene	koncert	vár	ránk
2022-ben

A TérZene elnevezésű zenei ren-
dezvényen számos zenekar adott 
ingyenes koncertet Bordány kü-
lönböző helyszıńein: a Templom-
ban, a Dózsa téren, az O� vodában, 
a Szent István téren és a Falu-
házban. A zenei sokszıńűség je-
gyében minden alkalom során 
változatos stıĺusú zenei progra-
mok hallhatók (klasszikus zene, 
swing, rézfúvósok, jazz, akuszti-
kus könnyűzene), a fellépők szé-
les repertoárt mutatnak be, ıǵy 

a közönség koncertről koncertre új, igényes művekkel ismerkedhet meg.
Az idei évet a Mórahalmi Fúvószenekar U� jévi hangversenye nyitotta január 7-én a Faluházban. A kétrészes kon-
cert Figedy: Magyar lovassági indulójával kezdődött és zárásként napjaink slágerei csendültek fel, mint Lady 
Gaga, Michael Jackson egy-egy zeneszáma, de a népszerű spanyol �ilmsorozat a, La Casa De Papel főcıḿdalát is 
hallották. A szünetben Tanács Gábor polgármester egy pohár pezsgőre invitálta a jelenlévőket. 
Június végéig még 12 alkalommal lesznek TérZene koncertek, ahol változatlanul a zenei sokszıńűségre törek-
szünk. Figyeljék a helyi újságokat, valamint településünk facebook és weboldalát! Várjuk O� nöket szeretettel!

Későbbi	időpontban	az	Óvodabál
Az idei februárra tervezett bál sajnos tolódik néhány hónapot, 
bıźva a vıŕushelyzet javulásában. Ig� y a kitűzött új időpont 
2022. május 7-e, szombat. Több szempontot �igyelembe véve 
ez a tavaszi hétvége lesz a legalkalmasabb, hogy pótoljuk a ta-
valy elmaradt bálat is. Intézményünk minden dolgozója sok 
szeretettel várja az érdeklődőket! További részletekről, jegy-
vásárlási lehetőségről később tájékoztatjuk a kedves Lakoso-
kat!

Horváthné	Kálmán	Zita	intézményvezető-helyettes

Egyházközségünk	februári	hírei,	programjai
Február 2-től (szerda) február 10-ig (csütörtök) végezzük mindennap 16 órától a Lourdes-i kilencedet a sekres-
tyében.
Minden hónap első szombatján 16 órától a Rózsafüzér Társulat imaórája a templomban
Minden hónap első vasárnapján és minden pénteken a szentmise után Szentségimádási imaórát tartunk a 
templomban.

Karitász	hírek
Az adventi hétvégéken idén is adományt gyűjtöttünk a templomban és a kará-
csonyi vásárokban. A csoport tagjaival szilvalekvárt főztünk, dıśzeket, ajándék-
tárgyakat készıt́ettünk erre a célra. Az adományokat élelmiszer, tűzifa vásár-
lására, beiskolázási támogatásra és a krıźishelyzetben lévők megsegıt́ésére fog-
juk felhasználni. Köszönet mindazoknak, akik vásárlásaikkal, adományaikkal 
támogatták céljainkat. Köszönjük Frank Norbertnek és családjának, Juhász Pé-
ternek és családjának, Juhász Lászlónak és családjának/Domaszék/ a szeptem-
beri lekvárfőzéshez felajánlott szilvát. Köszönjük Ráczné Tanács Aranka, Gyu-
ris Tibor, Juhász Péter és Király László nagylelkű adományát is.

A	karitász	csoport	tagjai 
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Az	egyházi	év	közelgő	eseményei	
Gyertyaszentelő	Boldogasszony	ünnepe,	gyertyaszentelés	és	Lourdes-i	kilenced
Február 2-án lesz Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe. Arra emlékezünk, hogy 
Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.A szokásnak 
megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galamb�iókát ajánlottak fel, és az U� rnak szen-
telték az elsőszülött �iút. Az 
áldozat fölajánlásakor jelen 
volt Anna és Simeon is, aki a 
nemzeteket megvilágosıt́ó vi-
lágosságnak nevezte Jézust:
Bocsásd el most, Uram, szol-
gádat *szavaid szerint békes-
ségben,
hiszen már meglátták szeme-
im, *akit küldtél, az U� dvözıt́őt.
O� t adtad számunkra *csodá-
jára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész 
világnak, *mint választott né-
ped dicsősége.
(Lukács	 evangéliuma	 2,	 29-
32.)
A világ világosságával való ta-
lálkozás szimbólumaként ala-
kult ki a gyertyaszentelés 
szokása. A gyertya – mint Jé-
zus Krisztus jelképe – egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: 
magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
Ezen a napon, február 2-án 16.00 órakor kezdődik a Lourdes-i kilenced imádkozása is a sekrestyében.
Szent	Balázs	ünnepe	
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. A szombati és vasárnapi szentmiséken lesz a balázsáldás, 
amely két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás torokbetegség és minden más baj ellen. 
Szentelt gyertya a sekrestyében kapható.
Február	 18-án	 Zoltán	 atya	 házszentelést	 végez	 Bordányban.	Név, cıḿ és telefonszám megadását kéri. 
Jelentkezni a sekrestyében lehet.

Kedves	zákányszéki	és	bordányi	jegyespárok! Kérem, hogy mindazok a jegyespárok, akik akár a zákányszéki, 
akár a bordányi templomban kıv́ánják egyházi házasságukat megkötni, január végéig jelezzék szándékukat akár 
telefonon, akár messengeren. Nekik március közepén/végén elkezdődik a jegyeskurzus. (Akik már jelentkeztek, 
O� ket telefonon értesıt́em február közepén.) Isten áldja O� nöket, a "Nagy Napra" pedig jó készülődést kıv́ánok!

	Zoltán	atya

Farsang	és	nagyböjt
A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus egyház január 
6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vıźszenteléssel egybekötve. Vıźkereszt 
napján volt szokás a szentelmények hazavitele: a szenteltvıźnek gyógyıt́ó hatást 
tulajdonıt́ottak. A házakat vıźzel és sóval szentelték meg, a pap krétával a szem-
öldökfára ıŕta a házszentelés évét és a G, M, B betűket (Gáspár, Menyhért és Bol-
dizsár). Vıźkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig tart a 
farsang, a karneválok ünnepi időszaka. A hamvazószerda utáni napon a böjtöt 
még felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák – ez a torkos 
csütörtök. A magyarság farsangi szokásai és hiedelmei főként a három utolsó 
farsangi napra – farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre (“a far-
sang farka”) – vonatkoznak, amely télbúcsúztató is. A legjellemzőbb az álarcos, 
jelmezes alakoskodás, ma is  hıŕes a mohácsi busójárás. Jellegzetes farsangi éte-
lek a káposzta, a disznóhús, a fánk, és ekkor rendezik a különböző farsangi bálo-
kat.

A	farsang
Az új farsang beköszöntött,
Vıǵan lakjuk a Vıźöntőt,
Dalra, táncra, maskarára
Legyél készen hamarjába,
Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod hosszát,
Mulassunk hát húshagyóig,
Mıǵ farsangunk ki nem űzik.

Bogdán	István:	Régi	magyar	
mulatságok	részlet
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Sikeresen	zárult	a
Sulizsák	gyűjtés
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és AMI a Szülői Munka-
közösséggel közösen második alkalommal szervezte 
meg a használtruha gyűjtést. Az októberben indult ak-
ció január első hetében fejeződött be. Közel 320 zsák-
nyi textil, 1782 kg súlyt nyomott. A 89.100, -Ft összeget 
a Sulizsák Kft. a Bordány I�júságáért Alapıt́vány számlá-
jára utalta.
Az összegyűjtött textil újrahasznosıt́ásra kerül az épı-́

tőiparban, az autóiparban párnázóanyagként, a terme-
lőiparban törlőruhaként, a textilszálakból fonal vagy 
szigetelőanyag készül.
Köszönjük, hogy ismét sokan éltek a lehetőséggel, ez-
zel is hozzájárulva a gyerekek környezettudatos neve-
léséhez, mellyel elérhetjük, hogy a jövő generációjának 
ezek az apró szokások már természetesek lesznek és 
beépülnek a hétköznapjaikba.
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Programelőkészítés
Pécsváradon
Mint arról korábban mi is tudósıt́ottunk, a Bordányi 
Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat részt vett a Zala-
szentgróton megrendezett országos találkozón, ahol 
többek között arról is döntöttek a résztvevő gyermek- 
és i�júsági önkormányzatok, hogy egy közös pályáza-
ti projektbe fognak. 

Az Európai Unió támogatta a projektelképzeléseket, 
és a Pécsváradi I�júsági O� nkormányzat (PIFO� ) elkez-
dte a program megszervezését. Előkészıt́ő találkozót 
szerveztek, a január 14-16. között Pécsváradon zajló 
találkozóra a bordányi i�júsági önkormányzat egy 
háromfős delegációt küldött.
A pályázati program, és egyben a rendezvénysorozat 
a #newpartychipants elnevezést kapta. Az előkészı-́
tés során a Lehel Máté i�júsági alpolgármester vezet-
te bordányi csoport az ország több pontjáról érkező 
többi i�júsági  önkormányzatos �iatallal közösen egy 
több hónapos közös szakmai együttműködés rész-
leteit dolgozta ki. Megállapodtak a helyi programok 
időpontjaiban, és véglegesıt́ették az országos találko-
zó dátumát is. A tervek szerint  a gyermek- és i�júsági 
önkormányzatok következő országos találkozója Le-
vél településen kerül megrendezésre június 27-29. 
között. A résztvevőknek lehetőségük van egymás he-
lyi programjaiba való betekintésre is, bár a Bordány-
ban, Levélen, Orosházán, Pécsváradon és Zalaszent-
gróton zajló helyi programokkal elsősorban a telepü-
lésen élő �iatalokat célozzák majd meg. A �iatalok azt 
szeretnék, hogy az általuk szervezett programok mi-
nél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, hiszen a fő cél 
a szervezetek, az i�júsági önkormányzatok által vég-
zett munka népszerűsıt́ése, újabb segıt́ők, önkénte-
sek bevonása lesz.
A találkozón résztvevő gyermek- és i�júsági önkor-
mányzatok képviselői döntöttek arról is, hogy a pro-
jektben résztvevő öt település mellett további tele-
püléseket is bevonnának a programokba. Elsősorban 
a környezetükben működő i�júsági önkormányzatok, 
vagy azokat létrehozni akaró közösségek jelentkezé-
sét várják leginkább.
A hétvégi szakmai előkészıt́ő program a pécsváradi 
Fiatalok a részvételért Egyesület koordinálásával va-
lósult meg. Az egyesület az Erasmus+ programba be-
nyújtott pályázatát az Európai Unió támogatta.
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Kultúra	napja,	polgármesterekkel	kólázás,
biip-es	programkavalkád	és	még	sok
minden	más	vár	a	�iatalokra
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� n-
kormányzat január 20-án csütörtö-
kön kora este tartotta soron követ-
kező ülését a Bordányi I�júsági In-
formációs Pontban. A Vida Patrıćia 
i�júsági polgármester vezette ülésen 
mindenki részt vett, igaz Czékus Pé-
ter mivel személyesen nem tudott je-
len lenni, online kapcsolódott be a 
döntési folyamatba.
A �iatalok sok napirendi pontot tár-
gyaltak, elsősorban a soron követke-
ző programokat vitatták meg, előké-
szıt́ve a szervezési munkát, de szó 
volt a Pécsváradi találkozó értékelé-
séről, illetve a találkozón résztvevők 
(Gábor Zalán, Lehel Máté és Vas Nim-
ród) beszámoltak tapasztalataikról, 
élményeikről, illetve a projekt követ-
kező állomásairól is.
Február 12-én egy felkérésnek eleget 
téve a Pacsi Podcast-ban szerepelnek 
majd a �iatalok, úgy tűnik minden kép-

viselőnek ez lenne a legalkalmasabb arra, hogy összejöjjenek, és beszél-
gessenek a Pacsi önkénteseivel. A Szegeden a pacsirta utcában a Telehá-
zak Házában jelenleg nagy erőkkel folyik stúdió kialakıt́ása, amely a re-
mények szerint éppúgy alkalmas lesz egyszerű hang- és képanyagok fel-
vételére, mint beszélgetések, podcast-ok, társasjáték klubok, vagy egy-
szerű műsorok streamelésére egyaránt.
Az i�júsági önkormányzat tagjai egy csapatépıt́ő tréningen vesznek majd 
részt előreláthatólag február 18-án. A program lényege, hogy megismer-
jék egymás erősségeit és gyengéit, tudjanak még jobban együtt dolgozni 
például akár a programok megszervezésében is. 
Az i�júsági képviselők vállalták, hogy együttműködnek a Klubvadászok 2 
elnevezésű projektben. A szegedi Alternatıv́a Egyesület programjának 
lényege, hogy Csongrád-Csanád megyei i�júsági közösségi tereket látogat-
nak meg a résztvevő �iatalok, megismerve azok működését, jó gyakorla-
tait, és a megszerzett tudást hasznosıt́hatják majd saját közösségi tereik 
működtetése esetleg átalakıt́ása, kialakıt́ása során.
A környezetvédelem iránt a megalakulása óta (2000. december) elköte-
lezett gyermek- és i�júsági önkormányzat a Bordányi I�júsági Informá-
ciós Ponttal együttműködve kapcsolódik be a “Passzold vissza, Tesó” 
elnevezésű országos akcióba, amely már negyedik éve tart. A használt 
mobiltelefon visszagyűjtő kampány, amelyet a Jane Goodall Intézet, a 
KO� VET Egyesület az Afrikáért Alapıt́vány és a Védegylet közösen hirde-
tett meg a tervek szerint tavasszal (március 1.) indul újra, és az i�júsági 
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önkormányzatnak köszönhetően már Bordányban is. A �iatalok a csatlakozással egy gyűjtőpont kialakıt́ását vál-
lalták, amelyet a biip-ben vagy a Faluház előterében helyeznek majd el. A gyűjtőpont dizájnt a megküldött arcu-
lati elemek felhasználásával a gyifösök készıt́ik el. A cél, hogy minél több régi, már nem használható mobilkészü-
léket, GPS-t vagy táblagépet és ezekhez használt töltőket vegyenek át adományként, elősegıt́ve ezzel a körfor-
gásos gazdaságot, és segıt́ve ezáltal a kongói főemlősök élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét.  A 
használt készülékek kincset rejtenek, többek között 17 féle fémet lehet visszanyerni belőlük, például aranyat, 
ezüstöt, palládiumot, rezet. A program keretében települési szintű kommunikációs kampányt, szemléletformáló 
eseményeket, előadásokat is szerveznek, a remények szerint ıǵy tudják aktıv́an mozgósıt́ani a környezetüket, 
hogy minél több használt mobiltelefont adjanak le a gyűjtőszekrénybe. A mobiltelefonok előállıt́ásához szüksé-
ges nyersanyagok, például a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok (pl. gorillák, bonobók és csimpán-
zok) élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik. Ezt a folyamatot szeretnék megfékezni 
ezzel az országos akcióval, ha ugyanis a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosıt́ása nagyobb 
mennyiségben valósul meg, akkor az előállıt́ásukhoz szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog.
A �iatalok képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy nem szerveznek kü-
lön március 15-ei programot, csat-
lakoznak az általános iskola és az 
önkormányzat közös megemléke-
zéséhez.
Március 19-én szeretne a GYIFO�  
megvalósıt́ani egy nyıĺt napot a 
Bordányi I�júsági Információs 
Pontban és a konditeremben. A 
nyıĺt napra a bordányi �iatalokat 
várják majd, ahol minden eszközt 
ingyenesen lehet használni, ráadá-
sul szervezett versenyekkel még 
ajándékokat is szerezhetnek majd 
a résztvevők. U� jabb játékok be-
szerzése is folyamatban van, ıǵy 
mindenképpen érdemes lesz benézni a biip-be.
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat az idén is szeretné megrendezni a Bordányi Kultúra Napját. A 
programot hagyományteremtő céllal még 2003-ban, az akkori i�júsági önkormányzat indıt́ott útjára. Az esemény 
minden évben megrendezésre került március utolsó szombatján. Az idén ıǵy március 26-án lesz a helyi kultúrá-
ért elkötelezett alkotóké a főszerep. A �iatalok egy meglepetés produkciót is szeretnének Bordányba hozni. Ez is 
régi hagyomány, hogy egy környékbeli településről is érkeznek fellépők, vagy kiállıt́ók. Hamarosan kiderül, mi-
lyen csemege vár a kultúra szerelmeseire.
A GYIFO�  tervei szerint április 9-én tervezi a “Kólázz a polgármesterekkel” elnevezésű programját, amelynek 
ugyancsak a biip ad majd otthont. Mint korábban beszámoltunk róla, a bordányi �iatalok az i�júságkutatásban 
megfogalmazták azt az igényt, hogy szeretnék közvetlenül is megosztani gondolataikat, ötleteiket a döntésho-
zókkal. A �iatal testület most ennek a kérésnek ad helyt, hiszen a program lehetőséget biztosıt́ arra, hogy a bor-
dányi �iatalok egy asztalhoz üljenek településünk polgármesterével, a képviselő-testület és az i�júsági önkor-
mányat tagjaival, és moderált körülmények között elmondhassák véleményüket a településsel, mindennapi élet-
helyzetükkel kapcsolatosan. A rendezvényen mutatják be az érdeklődőknek a kutatás eredményeit is. Ezt a 
programot a #newpartychipants projekt keretében szervezik meg, ıǵy várható, hogy más településekről is ér-
keznek majd meg�igyelők az eseményre.
Az első félév talán legnépszerűbb eseménye az idén is minden bizonnyal a biip Húsvét lesz, amelyet a biip-ben, 
illetve a Faluház parkjában rendeznek majd meg. A szokásos tojáskeresés mellett számos kézműves programmal 
is várják majd a gyerkőcöket. A pontos dátum a hosszú hétvége miatt most nem került egyeztetésre, az i�júsági 
önkormányzat még egyeztetni szeretne a Faluházzal is, hogy ne ütközzenek más programmal sem.

FelhősHavas	eső



12 Bordányi Napló  |          12 Bordányi Napló  |          

Az	utánpótlás	foci	került	a	nyitórendezvény	középpontjába		
A	magyar-szerb	projekt	keretében	az	idei	évben	is	több	rendezvény	valósul	meg		

Hétfőn került sor az FK Vinogradar 
Hajdukovoval közösen benyújtott HU-
SRB pályázati projektnyitó rendez-
vényre. A Faluházban megtartott ese-
ményen részt vettek a két klub kép-
viselői, a programban fontos szere-
pet betöltő egyesületek, utánpótlás 
edzők és sportvezetők, valamint meg-
hívott vendégek. A programot Kiss-
Patik Péter, a Bordány Sportkör el-
nöke nyitotta meg, aki az együttmű-
ködés eddig elért eredményeit, a kö-
zeljövő tervezett feladatit ismertette.  
Latyák Lóránt a hajdújárási klub ré-
széről számolt be a határon átívelő 
program fontosságáról, illetve a Vi-
nogradarnál megvalósított projekt-
elemeket is vázolta. Az est folyamán 
köszöntőt mondott Nógrádi Tibor, a 

Csongrád-Csanád Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatója is, aki a magyar-szerb sportkapcsolatokban rejlő erős-
ségekre hívta fel a figyelmet. Rávilágított arra, hogy az együttműködések tudják ezeket a fontos potenciálokat kiak-
názni, megalapozni, ezért bízik benne, hogy a továbbiakban is számos hasonló ötlet tud megvalósulni.  A szakmai 
rész középpontjában az utánpótlás nevelés hazai és nemzetközi rendszerei, példái kerültek középpontba, az MLSZ 
részéről Velez Attila mentor nyújtott átfogó betekintést a legfontosabb aktuális, hasznos információkba. Egy kicsit a 
nemzetközi vizekre is eveztek a résztvevők, hiszen Sahin-Tóth Dezső moderálásával  Boér Gábor UEFA Pro licen-
szes edző, valamint Makra Zsolt UEFA A licenszes edző mutatta be eddigi munkájuk során szerzett tapasztalatait, jó 
megoldásait, melyeket minden edző, sportvezető be tud építeni, csatornázni a mindennapi munkájába. Az est közös 
vacsorával, kötetlen beszélgetéssekkel zárult, de a két klub képviselői már a közös, új programokról is egyeztettek, 
várhatóan februárban edzőtáborokkal és utánpótlás tornákkal folytatódik a prog-
ram.

Biciklitúrával	és	koccintással	indítottuk	a	2022-es	évet	
A	hagyományteremtő	céllal	megrendezett	új	eseményen	közel	húszan	vettek	részt

A kedvezőtlenebb időjárás miatt egy hét 
csúszással, január 15-én, szombaton került 
megrendezésre a sportkör által kezdemé-
nyezett, újévindító biciklitúra Bordány és 
Sziksósfürdő között. A remek időben meg-
rendezett eseményen közel húsz kerékpár-
os vett részt. A programhoz két futó is csat-
lakozott, Veres Andrea és Borbély Imre fut-
va tette meg a 20,8 km-es távot. A jó hangu-
latú évindító eseményt kétszer negyven 
perc alatt abszolválták a biciklisek, a visz-
szaérkező információk alapján a másnap 
egy kis izomlázzal telt pár résztvevőnél. A 
Dózsa téren pezsgős koccintással záruló 
délután résztvevői egy egészségben gazdag, 
sikeres sportesztendőre koccintottak.
Jövőre folytajuk, reméljük akkor már két-
szer ekkora létszámmal.
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