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Hétvégén került megrendezésre településünkön a Családi Futófesztivál és a Helyi Ízek 
Fesztiválja. A Családi Futófesztivál keretében összesen 570 ember teljesítette a 2200 
méteres távot. Az osztályharc keretében a legtöbb embert az első osztály mozgatott 
meg. A főzőversenyen a három tagú zsűrinek az idén huszonkét féle ételt kellett meg-
kóstolnia.			 	 									 	 	 	 	 							Bővebben	a	2.	oldalon!
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A	faluháznál	minden	marad	a	régiben,
csak	az	üzemeltetés	feltételei	változnak
A képviselő-testület döntése értelmében jövő év elsejétől a Faluház önál-
lósága megszűnik és az intézmény településünk közösségi szıńtereként 
működik tovább. Ez azt jelenti, hogy a faluház nem szűnik meg, csak az 
önkormányzat szervezeti egységeként üzemel majd! A változtatással je-
lentősen csökken az adminisztráció, hiszen megszűnik a külön könyve-
lés, nem kell külön bankszámlát fenntartani, vagy például külön adó-
számmal számlákat kiállıt́ani. Az intézménytıṕus változtatása jelentős 
könnyebbséget jelent majd a különböző programok szervezésénél, pá-
lyázati elszámolásoknál, és mivel nem kell intézményen belül külön kö-
telezettségvállalónak, ellenjegyzőnek és utalványozónak jelen lennie je-
lentősen olcsóbbá válhat, felgyorsulhat egy-egy pénzügyi folyamat is. 
Az intézmény immár ötven éve szolgálja hűséggel településünket, igen 

szép múltra tekint vissza. A művelődé-
si ház sosem viselte senki vagy semmi 
nevét, mint a „kultúra háza” adott ott-
hont minden rendezvénynek, legyen 
az szabadidős foglalkozás, egészség-
megőrző program, vagy kötetlen szó-
rakozás. Itt működött a �ilmszıńház, a 
bordányi mozi. Az ezredforduló óta a 
házban kapott helyet a Teleház, a mai 
Bordányi I�júsági Információs Pont is. 
Az eredetileg átadott Művelődési Ház 
és Filmszıńházból Faluház lett, most 

Összesen	ötszázhetvenen	futottak,	22	féle	étel
készült	a	helyi	fesztiválon	
A Családi Futófesztivál keretében összesen 570 ember teljesı-́
tette a 2200 méteres távot. Az osztályharc keretében a legtöbb 

embert az első osztály mozgatott meg (124 fő), őket követte a 
2. osztály (106 fő), mıǵ a dobogó harmadik fokára a 3. osztály 
állhatott (83 fő). Csak eggyel kevesebben futottak a 6. osztály-
nak (82 fő), a 4. osztály megmozgatott félszáz embert (50 fő). 
Tőlük kicsivel lemaradva teljesıt́ettek az 5. osztályosok (47 fő) 
és a 7. a osztályosok (45 fő). A 7. b osztály még szép eredményt 
ért el (25 fő) de a két nyolcadikért már tıź fő alatti létszám fu-
tott az idén (8. a osztály 7 fő, 8. b osztály 1 fő).
A pontozás a futóversenyen az osztálylétszám alapján került 
súlyozásra. A végeredmény: 1. osztály 48 pont, 2. osztály 41 
pont, 3. osztály és 6. osztály 32-32 pont, 4. osztály 19 pont, 5 
osztály és 7.a osztály 18-18 pont, 7.b osztály 10 pont, 8.a osz-
tály 3 pont és a 8. b osztály 0 pont.
A főzőversenyen a három tagú zsűrinek az idén huszonkét féle 
ételt kellett megkóstolnia. A pontszámokat az étel szıńvilága, 
az ıźe, az állaga és a tálalás alapján osztották ki. Egy étellel maxi-
mum 120 pontot szerezhettek a versenyzők. A zsűri tagjai Na-
gyapáti Károlyné (bordányi Vadgesztenye E� tterem), Arany Já-
nos (Délmagyarország napilap) és Tóth Mihály (szegedi Szent 
István E� tterem) voltak. Ezúton is köszönjük a munkájukat!
Grillen és tárcsán sült kategóriában az első helyet 112 ponttal 

a GYIFO�  csapata nyerte „kézműves hamburger”-
rel. A második helyen 103 ponttal a Dettai Foci-
csapat végzett “Tárcsánsültek”-kel, mıǵ a harma-
dik helyet csupán egy ponttal lemaradva a Leg-
java csapata nyerte “Tépett hús füstös barna grill 
szósszal” elnevezésű ételével. A bográcsos kate-
gória győztese idén az első osztály csapata lett, 
ők a nap leg�inomabb ételeként “Kakaspörkölt”-
et főztek, hiszen a pontszámuk alapján abszolút 
győztesek lettek 113 ponttal. 110 ponttal lett 
második ebben a kategóriában a Dettai Galaj 
csapat, ők töltött káposztát készıt́ettek bogrács-
ban. A harmadik helyezést is egy testvértelepü-
lési csapat vitte el. A Dettai csapat paradicsom-
levesét 109 ponttal értékelte a zsűri.
A Helyi ıźek fesztiválján négy különdıj́ is kiosz-
tásra került. A legszebb tálalásért a Piros Tuli-

pán (Csóka) és a Polgármesteri Hivatal (Bor-
dány) csapata, a legkülönlegesebb ételért a 2. 
osztályosok csapata és a Kádár Shian’s csapata 
kaptak elismerést.
Az “osztályharcban”, �igyelembe véve az ételké-
szıt́és és a futás teljesıt́ményét a következő ered-
mény született: 50 ezer forint osztálypénzt nyert 
az 1. osztály, 30 ezer forintot a 4. osztály, és 20 
ezer forintot a 2. osztály.
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pedig azt szeretnénk, ha közössé-
gi házként, a Kulturális Törvény-
ben meghatározott néven Közös-
ségi Szıńtér, Könyvtári, Informá-
ciós és Közösségi Helyként mű-
ködhessen tovább.
A névtől függetlenül ebben az épü-
letben összpontosul minden, ami-
re egy közösségnek szüksége van, 
a hagyományoknak és a moderni-
zációnak jól meg kell férniük egy-
más mellett. A ház falai között ha-
gyományőrző programok éppúgy 
működnek, mint településfejlesz-
tő előadások, nyugdıj́as rendezvé-
nyek és i�júsági programok. A Köz-
ségi Könyvtár feladata, hogy köz-
reműködjön az általános művelt-
ség terjesztésében, az ıźlés, élet-
mód és az értékek közvetıt́ésében, 
szakmai tájékozódásban, a sza-
badidő hasznos eltöltésében.
Településünk önkormányzata,  
együttműködve minden intéz-
ménnyel, civil szervezettel azon 
dolgozik, hogy az egyre nehezedő 
gazdasági környezet ellenére mű-
ködtetni tudja az épületet. Fontos-
nak tartjuk, hogy minél több alko-
tó közösség továbbra is saját ott-
honának tekintse az immár fél év-
százados házat, a Faluházát.
Az energiaárak jelentős emelke-
dése nem csak a saját háztartá-
sainkban, de a falu intézményei-
ben is jelentős spórolásra ösztö-

nöznek. Addig tudunk nyújtózkod-
ni, amıǵ a takarónk ér. Amint lát-
szik, hogy a rendelkezésre álló for-
rások mire elegendőek, kialakul a 
ház végleges új nyitva tartása, és 
ehhez igazodik majd a házban dol-
gozók létszáma is. Az előre terve-
zett átalakıt́ási folyamatot az év 
végéig szerette volna megvalósıt́a-
ni az önkormányzat, azonban a re-
zsicsökkentés csökkentése aktu-
álissá tette a változtatást.  

Augusztus 12-én a faluházvezető beadta felmondását, ez még inkább fel-
gyorsıt́otta ezt az átalakıt́ási folyamatot. Az önkormányzat mindent megtesz 
azért hogy a településen működő intézmények, ıǵy a Faluház és Könyvtár is 
zavartalanul működni tudjanak. E� rdemes elolvasni a Bordányi Naplóban 
(augusztusi szám) vagy településünk honlapján a testületi ülésről szóló be-
számolót, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mi a képviselők szándéka 

az ügyben. Nehézséget a rezsiárak elszabadulása okozhat, ez miatt szükség 
lehet a nyitvatartási idők korlátozására esetleg majd fagyszünet elren-
delésére intézményeinkben, de ezekről még nem született döntés. A témá-
ról külön cikkben ıŕunk is (Energiaválság az önkormányzatnál, nem tudni iga-
zából mi mennyibe kerül majd cıḿmel a 4. oldalon).
Egy új szakember megtalálása nem könnyű feladat, főleg úgy, ha az elképze-
lések szerint az új vezetőnek, mint kulturális menedzsernek nem csak a Fa-
luház és Könyvtár, hanem az ősfalu és a Hermina tanya működtetésében is 
aktıv́ szerepet szánna a település vezetése. A pályázat már kiıŕódott, a jelent-
kezők közül reméljük a képviselő-testület minél előbb megtalálja és kineve-
zi a ház korábbi vezetőinek méltó utódját. Lapzártánkig két pályázat érke-
zett, a képviselők a hónap végén dönthetnek a kinevezésről. Mindaddig az 
épületben az előre tervezett tevékenységek folyamatosan működnek. Az ál-
talános nyitvatartás mind a ház, mind a könyvtár tekintetében a lakossági 
igényekhez igazodva a délutáni órákra változott, ıǵy ezentúl hétköznapokon 
munka és iskola után elérhetővé válnak a szolgáltatások. Hétvégente pedig 
az előre meghirdetett programok alkalmával lesz nyitva az épület. Fontos, 
hogy a falugazdász  a szokásos ügyfélfogadási renddel várja a gazdákat. 

A	napokban	aláírásra	került	a	
bölcsődefejlesztés	szerződése
Szeptember 26-án írta alá Tanács Gábor polgármester a Széchenyi Terv 
Plusz program keretében megvalósuló „Bölcsődei nevelés fejlesztés” tárgy-
ban beadott sikeres pályázat keretében megvalósuló beruházás támo-
gatási szerződését. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén 
belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatósággal megkötött szerződés sze-
rint a bordányi terveket összesen 315 millió forint vissza nem térítendő 
összeggel támogatja az Európai Unió és a hazai költségvetés.
Mint korábban beszámoltunk róla az önkormányzat azért nyújtott be pá-
lyázatot, hogy kibővíthesse a bölcsödei csoportok számát. A tervek szerint 
az óvoda melletti területen egy modern, 250 négyzetméteres épület emel-
kedhet majd, amelyben 2 db csoportszobát alakítanak ki a hozzá tartozó 
kiszolgáló helyiségekkel, tejkonyhával és melegítő konyhával együtt. 
A beruházásnak legkésőbb 2024. júniusáig kell megvalósulnia.
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Energiaválság	az	önkormányzatoknál,	nem
tudni	igazából	mi	mennyibe	kerül	majd
Szeptember végéig kell megkötni a településen működő önkormányzati intézmények gázbeszerzésre vonatkozó 
új szerződéseit, mert a korábbi 3 éves szerződések egységesen a hónap végével lejárnak. Elképesztően rosszak a 
kilátások, azok az önkormányzatok, akik kaptak ajánlatot nem 2-3-szoros, hanem 12-13-szoros áremelkedésről 

tájékoztatják a lakosságot. Bordány szeptember huszon-
kettedikéig még nem kapott ajánlatot. Az MVM arról tájé-
koztatta a polgármestert, hogy a jelenlegi piaci helyzet mi-
att egyik önkormányzati intézményre sem áll módjukban 
ajánlatot adni. Más szolgáltatótól pedig semmilyen válasz 
nem érkezett. Ig� y többek között az Integrált Szociális és 
Egészségügyi Központ, az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér, az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde, a Bordányi Polgár-
mesteri Hivatal sem rendelkezik október 1-től érvényes 
gáz szerződéssel. Friss hıŕ, hogy a falu várhatóan lapunk 
megjelenésével egy időben kap majd ajánlatot.
Az áram ára a korábbi 18,50 forint, helyett jelenleg 107 
forint. A korábbi szerződés az év végével lejár. Ez is olyan 
mérvű emelkedés, ami kisebb-nagyobb takarékoskodás-
sal már nem hidalható át. További gondot jelent települé-

sünknek, hogy amire most leszerződünk, azt a mennyiséget át is kell venni. Korábban 15-30 százalékos toleran-
cia sávval dolgoztak a szolgáltatók, most 3-5 százalékossal. Van olyan önkormányzat, ahol a szerződés már úgy 
szól, hogy havonta előre kell �izetni. Noha az intézményeink nagy része napelemekkel szerelt, a közvilágıt́ás teljes 
költsége terheli majd a költségvetést.
A polgármester szerint képtelenség ekkora összeget kigazdálkodni, szükség lesz a kormány kompenzációjára, 
amiről egyenlőre szintén nincs még hıŕünk.
Mint arról korábban beszámoltunk Bordány Nagyközség O� nkormányzatának képviselő-testülete rendkıv́üli ülést 
tartott augusztus 12-én, pénteken. A kialakulóban lévő energiaválság miatt felkérték a polgármestert, hogy a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság tagjainak bevonásával haladéktalanul készıt́sék el az 
önkormányzat átfogó energiatakarékossági tervét, mely intézményekre lebontva tartalmazza a rendkıv́üli taka-
rékoskodási intézkedéseket. Létszám racionalizálásra, az energiafogyasztás csökkentésére kell hogy sor kerüljön 
legkésőbb október elsejétől. A bizottság előtt már ott van egy úgynevezett draft tervezet, amelyet akkor tudnak 
véglegesıt́eni, ha az energiaárak is ismertté válnak. A belső terek hőmérsékletének maximalizálására, feladatok, 
szolgáltatási helyek átcsoportosıt́ására, és a leghidegebb hónapokban ideiglenes intézmény bezárásra is számı-́
tani lehet. Ahol megoldható a napelemekkel megtermelt áram felhasználásával fűtenénk. Régóta tervben van a 
közvilágıt́ás korszerűsıt́ése, ennek felgyorsıt́ásával is jelentős energia és pénz takarıt́ható meg. A képviselő-tes-
tület a hónap végi ülésén dönt a beérkezett ajánlatok alapján a kivitelezőről. 
Rendkıv́üli megoldásként több térségi település a közvilágıt́ás időszakos lekapcsolását tervezi. A mi kapcsolási 
körzetünkben is több önkormányzat ezt az utat választja. E� jféltől hajnali négy óráig sötétülnének ıǵy el az utcák. 
Amennyiben a többség ezt a megoldást választja, mi sem tudunk mást választani, hiszen a vezérlés a dorozsmai 
központban egységesen mind a kilenc településen -beleértve minket is- megtörténik majd. Erről is a jövő hónap 
elejéig születik majd döntés. Az energiatakarékossági tervet a képviselő-testület fogja majd elfogadni, várhatóan 
az októberi ülésén. A részletekről természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat!

A	többgenerációs	családi	házban	élők	már
igényelhetik	a	kedvezményes	többletföldgázt
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint már igényelhetik a kedvezményes többlet-földgáz-
mennyiséget a többgenerációs családi házban élők. A többgenerációs családi házaknál annyiszor lehet igénybe 
venni a rezsicsökkentett áron felhasználható 1729 m3 kedvezményes mennyiséget, ahány különálló lakás van az 
ingatlanban, de legfeljebb 4 lakás után.
A többletkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a jegyző által kiállıt́ott hatósági bizonyıt́ványt, illetve az 
ehhez kapcsolódó – az MVM Next honlapjáról letölthető – nyomtatványt a minél gyorsabb ügyintézés érdekében 
a csaladikozosseg@mvm.hu emailcıḿre elküldjék. A dokumentumok természetesen benyújthatók a társaság 
ügyfélszolgálati irodáin személyesen időpontfoglalás után, vagy postán is.
Ahhoz, hogy a jegyző kiállıt́sa a hatósági bizonyıt́ványt, a Polgármesteri Hivatalban lehet kérvényt benyújtani. A 
feltételek fennállása esetén, a helyszıńi szemlét követően kerül kiállıt́ásra a bizonyıt́vány. Ehhez is elkészült a 
nyomtatvány, amit honlapunkról tölthetnek le két formátumban.
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Visszakerült	a	mozgóbolt	a	telephelyre
Visszakerült az önkormányzati telephelyre a Zabosfa KerTE� SZ Kft. részére bérbeadott mozgóbolt. Sokan érdek-
lődtek arról, hogy a nemrégiben bajba került zákányszéki cégnél lévő gépjárműnek mi lesz a sorsa, ezért most 
szeretnénk mindenkit megnyugtatni, a mozgóboltot hiánytalanul visszajuttatták az önkormányzat részére.
Hogy mi lesz a további sorsa, arról majd a képviselő-testület várhatóan a következő testületi ülésén dönt. Ameny-
nyiben szociális szövetkezetünk a továbbiakban se szeretne 
mozgóboltot üzemeltetni, előfordulhat, hogy a jármű értéke-
sıt́ésre kerül, hiszen az elkövetkező hónapokban településün-
kön is a megszorıt́ások kerülnek előtérbe, azaz minden fo-
rint nagyon számıt́ majd a helyi költségvetésben. A testület 
döntéséről természetesen beszámolunk majd.
A Zabosfa KerTész Kft. 2018 májusában nyitotta meg első 
zöldség boltját Zabosfai Zöldséges néven, Zákányszéken. A 
bolt kıńálatában elsősorban helyi termelők zöldségei és gyü-
mölcsei szerepeltek, hiszen a Zabosfai Zöldséges célja volt, 
hogy a haza kistermelőket és fogyasztókat összehozza, ıǵy 
biztosıt́va minden háztartás számára a garantáltan hazai, 
friss zöldségeket és gyümölcsöket. A bolthálózat növekedése mellett az on-line értékesıt́és is jelentősen fejlődött, 
ezért bérelték az önkormányzat kisteherautóját, amely a házhozszállıt́ásban segıt́ette a céget. Most, hogy mind a 
bolti, mind az on-line értékesıt́ést is szünetelteti a cég, az autó is feleslegessé vált, ezért döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy felmondja a bérleti szerződést és kéri az autó visszaszállıt́ását.

Megérkezett	a	településüzemeltetés	új	járműve		
Nemrégiben végre birtokba vehettük településünk új autóját, amellyel a hétköznapokban a közel húsz éves Lada 
Niva gépkocsit szeretnénk kiváltani. Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Falu Programnak köszönhe-
tően lehetőség volt haszonjármű beszerzésére, 
amelyhez a Magyar Kormány a pályázat kereté-
ben száz százalékos támogatást adott. A kiıŕás le-
hetővé tette egy olyan szállıt́ásra alkalmas kiste-
herautó beszerzését, amely korábban nem állt te-
lepülésünk rendelkezésére: a gépjármű a közterü-
letek karbantartásában, a rendezettség biztosıt́á-
sához szükséges eszközök szerszámok, alapanya-
gok valamint a munkatársak helyszıńre juttatásá-
ban lesz a településüzemeltetésben dolgozók se-
gıt́ségére, de akár a hulladékgyűjtésben, valamint 
a temetőfenntartási feladatok során is fontos szerepet kap.
Még tavaly év végén fogadta el a képviselő-testület egy Ford Transit V363 Duplakabinos alvázú FWD 1.2.TREND 
tıṕusú 7 személyes gépkocsi beszerzésére adott ajánlatot, a járművet a gyártást követően most szállıt́otta le a leg-
kedvezőbb ajánlatot tevő autókereskedés.
Korábban ugyancsak a Magyar Falu Programnak köszönhetően egy kistraktor, pótkocsi és tolólap, továbbá egy 
magassági ágvágó beszerzése valósulhatott meg, ezzel téve hatékonyabbá a településüzemeltetés munkáját.

Októberben	az	évben	utoljára	Bordányt	is
felkeresi	a	kormányablakbusz
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető – a változó igényekhez és kö-
rülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes – mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az 
ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytıṕust intézhetnek, továbbá lehetőség van a hatósági eljárá-
sok megindıt́ására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az 
ügyintézés menetéről (a szükséges dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).
A mobilizált kormányablakokban – többek között – az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazol-
vány igénylése, lakcıḿváltozás bejelentése, jogosıt́vány (vezetői engedély) ügyintézés, parkolási igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyek, diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése, ügyfélkapu 
regisztráció.
A kormányablakbusz legközelebb október 17-én, hétfőn 8 és 10.30 óra között a Faluház előtt várja a Bordányi-
akat. E� rdemes most igénybe venni a helybe jövő szolgáltatást, mert legközelebb várhatóan majd csak jövőre ér-
kezik hozzánk a busz.
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20	éves	születésnapját	ünnepelte	a	helyi	dalkör
A Bordányi Napló 2002 augusztusi számában hıv́tam az énekelni szerető embereket, tegyük ezt együtt, legyünk 
énekkar! Ebben az időben a Mórahalmi Parasztkórus tagja voltam és Magyarné Rozi gyakran kérdezgette tőlem, 

„Na	lesz	e	már	népdalköre	Bordánynak?” 
Ig� y aztán elhatároztam, hogy megpró-
bálom! A falu vezetői: Balogh Ferenc pol-
gármester, Zádori Imre alpolgármester, 
Kiss-Patik Péter i�júsági polgármester, 
Simon Zoltánné iskolaigazgató, Illés lst-
ván faluház vezető, Galzó Jánosné nyug-
dıj́as klub vezető mindannyian örömmel 
és kiváncsian fogadták ezt a kezdemé-
nyezést. Első találkozásunk 2002. szep-
tember 4-én az A� ltalános Iskolában tör-

tént és közel húszan jelentkeztek a felhıv́ásra. Az iskolaban Peténe Füzesi Márta vállalta föl a felnőtt dalosokat a 
citerázni tanuló gyerekek mellett. Itt kaptunk lehetőséget a népdalok éneklésére, szereplésre a falu rendezvé-
nyein, egyházi ünnepein. Nagy élmény és izgalom volt az ópusztaszeri Emlékparkban, a Seprődi Kórusszövetség 
találkozóján énekelni, melyet Magyarné Rozi szervezett. Emlékezetes kiránduláson és szereplésen vehettünk részt 
2005-ben Dettán, ahol művészeti vezetőnk nélkül kellett helytállnunk! 2006 szeptembertől a Faluház adott he-
lyet számunkra, ott folytattuk az éneklést, megköszönve az együtt töltött 4 évet. A váltás időszakában - Juhász 
Dezső kérésére: „zenészként	nagy	kihívás	lenne	a	tekerőlant” - sikerült a falu vezetőinek támogatását elnyerni és 
egy hangszert megvásárolni, amely aztán meghatározta a dalkör arculatát. Sikeres évek következtek, továbbkép-
zéseken vettünk részt zenészeinkkel Juhász Dezsővel, Juhász Sándorral, Barna Istvánnal, testvéremmel Illés Ist-
vánnal O� pusztaszeren a Szerényi Béla által vezetett táborban. E� n ezenkıv́ül 10 évig képeztem magam a Csutorás 
népzenei táborban, melyet Birinyi József vezetett és itt szereztem népdalkör vezetői oklevelet. Az évek során kb. 
70 tagunk és 2007-től számıt́va 290 szereplésünk volt , és  az idei huszadik évben tartottuk a 18.népzenei talál-
kozónkat! Egyéni és közös elismeréseink száma 19, és a legutóbbi 2022 Pünkösdkor a Nıv́ó dıj́, melyet Bordány 
Nagyközség Testülete elsőként a Borostyán Dalkörnek adományozott! Ig� y 20-ra emelkedett az elismerések szá-
ma! KO� SZO� NET E� RTE!                                 Illés	Mária

Több	mint	170	résztvevő	a	Népzenei	találkozón
A 18. Népzenei találkozónkat szeptember 11-én tartottuk, melyre 10 csoport érkezett, ıǵy több mint 170 embert 
fogadott be a Faluház! A meghıv́ott vendégek sorban érkeztek és kis készülődés, ráhangolódás és Tanács Gábor 
polgármesterünk köszöntője után elkezdődött a műsor, melyet Gábor Zalán i�jú szıńészpalántánk vezényelt le. 
Kiválóan! A vendégek között örömmel üdvözöltük Magyarné Rozit, - aki a dalkör megalakıt́ásának gondolatát su-
gallta nekem - Peténé Füzesi Márta citeratanárt, az első közös 4 évünk művészeti vezetőjét. Simon Zoltánné Mar-
gitka köszönettel fogadta a meghıv́ást és jókıv́ánságait fejezte ki csoportunknak és a résztvevőknek! Jelen volt 
Balogh Ferenc, állandó támogatóink Zádori Imre, Gyuris Tibor és neje, Dudás Lajos, Masıŕ János, Dobó Istvánné 
Marika, aki munkájával a �igyelmes vendéglátást segıt́ette Tariné Erzsikével együtt.
A műsor utáni kölcsönös ajándékozás keretében szeretettel adtunk kis emléklapot öt tagunknak: Ferrovics Ist-
vánnénak, Dudás Antalnénak, Juhász Dezsőnek, Juhász Sándornak, Vass Nándornak. Akik egészségi állapotuk 
miatt nem tudnak velünk tartani a dalkör mozgalmas útján! A terem berendezésében Dudás Zoltán által vezetett 
csapat segıt́ett, a terıt́ésben, a dıśzıt́ésben a Szűcs lányok, Veszelkáné Rózsika, Király Antal és jómagam vettük ki a 
részünket. A kalácsot, a hájas masnit Rácz Gyula sütötte. A poharakat, terıt́őket, kancsókat a Vadgesztenye Ven-
déglő vezetője Nagyapátiné Klárika bocsátotta rendelkezésünkre és a vacsorát is az ő dolgozói tálalták fel. Rend-
hagyó módon sült és pörkölt közül lehetett választani, és a kiadott sárga és piros jegyek segıt́ettek a tálalásban. Az 
óriási tortákat Gyuris Géza cukrász készıt́ette, a zenét Kovács Gábor  szolgáltatta számunkra.  A mozgalmas, em-
lékezetes, jól sikerült rendezvényt a dalkör tagjaival sikerült lezárni. A rendrakásban segıt́ett Haskáné Anna, 
Gallainé E�va, Lajkó Gizella, Pintérné Marika, Paplógóné Rózsika, Vadász Imre, Szekeres Etelka, Kékesné Gabi, Ko-
sáné Mariska. A 75 éves átlagéletkorú csoport szeretne �iatalodni, ezért várunk nálunk �iatalabb tagokat, hogy le-
gyen még dalköre Bordánynak! Ne hagyjuk, hogy megszűnjön ez a kis közösség! KO� SZO� NET E� S NAGY O� LELE� S A 
DALOLNI SZERETO� , JO�  SZA� NDE� KU�  EMBEREKNEK!      																					Illés	Mária

Elkészült	az	óvoda	régi	szárnyának	felújítása
Az O� nkormányzat újabb sikeres pályázatának köszönhetően megújult környezetben kezdhették meg a 2022/ 
2023-as tanévet az Apraja- Falva O� voda és Bölcsőde intézmény gyermekei. A beruházás során a „régi szárny” 
négy csoportszobájában megtörtént a laminált padlók cseréje, a szobák meszelése, a folyosó is teljesen új burko-
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latot kapott. A fejlesztőszoba, a mosoda, a személyzeti mosdók burkolata is kicserélődött, új ajtók kerültek a 
régiek helyére. A csoportszobák előtti teraszrészek újultak meg, a bejárati és az oldalsó terasszal együtt. U� j nap-
elemek is kerültek az intézményre. A munkálatok július 1-én kezdődtek és augusztus 31-én fejeződtek be. A szü-
lőknek szeretnénk megköszönni, hogy segıt́ették az épıt́ési munkálatok alatt az intézménybe járó gyerekek ellátást 
azzal, hogy aki megtehette, otthon tartotta gyermekét. Ig� y az új szárnyban el tudtuk látni az óvodásokat, a bölcső-
dénkbe pedig összevontuk a két bölcsis egységet.
A felújıt́ás végén, a dajka nénik nekiláttak a takarıt́ási munkálatoknak. Rengeteget dolgoztak azért az intézmény 
munkatársai, hogy a gyermekeink szeptember 1-én rendezett, tiszta környezetbe térhessenek vissza és ide vár-
tuk szeretettel az újonnan érkező kicsiket is.
Csoportjaink a tanévben:
Méhecske nagy csoport (22 fő): Veszelkáné Czékus Eri-
ka és Veresné Gyuris Alexandra óvodapedagógusok és 
Illés Zsuzsanna dajka
Napsugár nagycsoport (21 fő): Bakó Vanessza és Hor-
váthné Kálmán Zita óvodapedagógusok, és Kozma Tün-
de dajka
Katica középső csoport (24 fő): Mészárosné Gyuris Zsu-
zsanna, Pappné Sörös Julianna óvodapedagógusok és 
Tóthné Nemes-Nagy Andrea dajka
Tücsök kiscsoport (26 fő): Harangozóné Baricz Ibolya, 
Rabiné Szabó A� gnes óvodapedagógusok és Horváth 
Anita dajka
Vuk mini csoport (18 fő): Katona Edina, Tóth Leila óvo-
dapedagógusok, Pocsainé Császár Edina pedagógiai asszisztens és Lajkó Csaba Lászlóné dajka
Micimackó bölcsőde (14 fő): Béres Bernadett, Fehérné Szvorény Rózsa, Lovásziné Dobó Gyöngyi kisgyermekne-
velők és Berta Szilvia dajka
Pillangó mini bölcsőde (7fő): Makráné Répás A� gnes, Opavszki Alexandra kisgyermeknevelők és Lippai Katalin 
dajka
Konyha: Kurucsai Judit, Gyuris Rudolfné szakácsok, Czombos Kriszta élelmezésvezető, Hajdúné Kassai Anna 
konyhai dolgozó. Az intézmény életét segıt́i: Vass Karolina óvodatitkár és Gyuris Tiborné udvaros.
Az idei évünk az ünneplés jegyében zajlik, hiszen az intézmény épülete 35 évvel ezelőtt épült, a település első 
óvodája pedig 1952-ben nyitotta meg kapuit. Szeptember 30-án ezért egy jubileumi ünnepséggel készülünk arra, 
hogy méltó képen emlékezzünk az elmúlt 70 évre. Sikeres és eredményes tanévet kıv́ánok intézményi életünk 
minden résztvevőjének!             	Lázárné	Borbola	Márta	intézményvezető	

Becsengettek	a	2022/2023-as	tanévre
Szeptember elsején elkezdődött az új tanév. A Sportcsarnokban a tanévnyitó ünnepségen Ocskó Zoltán intéz-
ményvezető köszöntötte a diákokat, szülőket és a pedagógusokat. 220 diák kezdte el a 2022/2023-as tanévet, 
köztük 28 elsőosztályos kisdiák, akiket az óvónénik is elkıśértek az iskolába. Mostantól O� k is igazi bordányi diá-
kok, nekik is szól az iskolacsengő. A tanıt́ó nénikkel a gólyatáborban már találkoztak, hogy ismerkedjenek egy-
mással, akik majd elindıt́ják őket a számok és a betűk birodalmába.
Kedves Szülők! Köszönjük, hogy ránk bıźták legnagyobb kincsüket, a gyermeküket! Arra kérem O� nöket: hogy bıź-
zanak gyermekeikben, és bıźtassák őket, hogy – Menni fog!
E� s kérem, hogy bıźzanak kollégáim szakmai tudásában is! Tanıt́óink, Tanáraink mindent meg fognak tenni azért, 
hogy a rájuk bıźott gyermekeik - ügyes, okos és intelligens �iatalokká váljanak. Azt kérem O� nöktől, hogy tartsák 
szorosan a kapcsolatot velük és az iskolánkkal. Gyermekük tanulásának eredményessége elsődlegesen rajtuk 
múlik, de O� nök is segıt́hetnek abban, hogy a tanulás még jobban menjen. Vegyék igénybe ingyenes felzárkóztató 
és fejlesztő foglalkozásainkat, felvételi előkészıt́őinket, valamint a délutáni szakköreinket, sportfoglalkozásainkat 
is! Bıźtatom O� nöket, hogy gyermekeik vegyenek részt a Művészeti Iskola munkájában is.
Fizikából is megtanulhatjuk, hogy a legstabilabb szerkezetek azok, melyek 3 ponton vannak alátámasztva. Ez a 
háromság elkıśér bennünket életünk során. A test az elme és a lélek szentháromságát, ha egyaránt fejlesztjük, ak-
kor tudunk az élet viharjaiban is biztosan helytállni.
Tanulói ügyeletesek segıt́ik az óraközi szünetekben az ügyeletes tanárok munkáját. Fontos feladatuk a rend fenn-
tartása mellett, hogy az emelkedő rezsiárakat igyekezzünk csökkenteni azzal is, hogy �igyelünk a takarékosságra. 
A vıźzel, az árammal, és a fűtéssel való spórolás is fontos. Ennek a tudásnak otthon is nagy hasznát vehetik!
Az előttünk álló 2022/2023-es tanévben is az a feladatunk, hogy közösen, egymást segıt́ve érjük el céljainkat!
Kıv́ánok mindenkinek eredményes és sikeres tanévet!   													Ocskó	Zoltán	intézményvezető
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Őszi	ebzárlat	és
legeltetési	tilalom
Felhıv́juk a Tisztelt Lakosság �igyelmét, hogy a ró-
kák veszettség elleni orális immunizálása miatt a 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8.§ (5) pont-
ja alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormány-hi-
vatal Agrárügyi Főosztály E� lelmiszer-biztonsági és 
A� llategészségügyi Osztálya 2022 október 1. napjá-
tól kezdődően 2022. október 21. napjáig Csongrád-
Csanád megye közigazgatási területére ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendelt el. Az őszi kampány 
keretén belül a csalétekbe ágyazott oltóanyag re-
pülőgépes- és kézi kiszórása zajlik.
Bővebb információ a www.bordany.com-on!

Nyárzáró	művészeti	tábor	az	iskolában
Idén immár 5. alkalommal nyitotta meg kapuit a bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Komplex Művészeti Alkotótábora az alkotni vágyó i�júság előtt, mely 2022. augusztus 22-26. között került 

megrendezésre az iskola falai közt.
Tanári karunkban üdvözölhettük isko-
lánk új gitár tanárát, Czakó Istvánt, aki 
nagy lelkesedéssel kezdte meg a mun-
kát diákjaival, az i�jú zongoristákkal pe-
dig Demeter Lászlóné foglalkozott min-
denki nagy örömére. A furulyások Ham-
pel Zsuzsa, a hegedűsök pedig Deme-
ter László vezetésével muzsikálhattak 
a táborban. Az idén újdonságként a 
csengettyűsök szıńesıt́ették a zenei pa-
lettát, akik Zsoldos Gabriella tanárnő 
irányıt́ásával egyszerű gyermek-, és 
népdalokat tanultak csilingelni a hét 
során.
Képző és iparművészeti tanszakon gra-
�ika és festészeten Sándor Mónika, szob-
rászat és kerámián Kiss János irányı-́
totta a kis művész kezeket.

A zenei tanszakokon délelőttönként folyt komolyabb munka, a délután gyakorlásokkal és több pihenővel telt. 
Festészeten a tavalyihoz hasonlóan délelőtt a kisebb, délután a magasabb évfolyamú diákok próbálgathatták tu-
dásukat különböző technikák kipróbálásával, szobrászaton a megszokott módon folyt a munka.
Pénteken megrendeztük a most már hagyományosnak nevezhető táborzáró koncertet és kiállıt́ást az iskola föld-
szinti folyosóján. A rögtönzött szıńpadon zenész növendékeink a hét folyamán tanult komoly-, és könnyűzenei 
darabokkal, számokkal szórakoztatták a közönséget. A festészetes tanulók szebbnél szebb munkái a folyosón fel-
állıt́ott paravánokon hirdették tehetségüket, a szobrászkodók alkotásai a kerámia teremben kerültek kiállıt́ásra.
Remek hangulatban, gyorsan elröppent ez a tábori hét. Jó volt látni például a tanár-diák focit, ahogy Pisti bácsi 
beállt a gyerekek közé, vagy hallani a tanulók pozitıv́ visszajelzéseit tanárainkkal, az órákkal és az egész táborral 
kapcsolatban.
Szeretnénk megköszönni elsősorban diákjainknak, akik évről-évre szıv́esen vesznek részt táborunkban, 
köszönjük a kedves szülők támogatását, hogy biztosıt́ották gyermekeik részvételét a táborban, köszönjük az is-
kola vezetésének a helyszıńt, a rendelkezésünkre bocsátott eszközöket, és a szıńvonalas szervezést, a Vadgeszte-
nye E� tteremnek az étkeztetést, a CBA áruháznak, a Bordányi Karitász Csoportnak, a Fodor családnak és minden 
segıt́őnek a támogatást!
Kedves i�jú zene- és képzőművészeink! Sok-sok szeretettel várunk benneteket a jövő évi táborba is!

Hampel	Zsuzsa	művészeti	munkaközösségvezető
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Október	a	Rózsafüzér	hónapja
Október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egysze-
rű, mégis kimerıt́hetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez 
láncol minket”.
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság esz-
köze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepré-
selt rózsaszirmokból készıt́ette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.
Október hónapban hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16.00 órátóltól, pénteken, szombaton a szentmisék 
után, vasárnaponként  9.15- től a szentmise előtt a rózsafüzért imádkozzuk a templomban.
VI.	Katolikus	bál	Bordányban	2022.	október	15-én	a	Bordányi	Sportcsarnokban
Szeretettel hıv́juk és várjuk nemcsak az egyházközség hıv́eit, hanem mindazokat, akik szıv́esen eltöltenének egy 
kellemes estét egy jó cél érdekében a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő jótékonysági rendezvényünkre 
2022. október 15-én 18.30-tól. Minden évben templomunk szépıt́ésére fordıt́ottuk az adományokat, ıǵy lesz ez 
ebben az esztendőben is, amikor annak külső-belső felújıt́ására gyűjtenénk.
Belépőjegyek a Faluházban és a sekrestyében vásárolhatóak meg azok nyitvatartási idejében (a Faluházban hét-
főtől péntekig 15 és 19 óra között; templomunk sekrestyéjében szombaton 17-19 óráig és vasárnap 9-11 óráig). 
6500 Ft/fő a teljes árú és 4000 Ft/fő a gyerekjegyek. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegye-
ket árusıt́ó helyeken. Mıǵ a svédasztalos vacsorát a Bali E� tterem biztosıt́ja, addig a jó hangulatról a Ráadás Zene-
kar gondoskodik majd. Tombola felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogadjuk.          		Dr.	Janes	Zoltán	
Elsőáldozás
Idén október 9-én a vasárnapi szentmise keretében lesz templomunkban az elsőáldozás.       
Téli	miserend	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Október 1-től a téli miserend szerint a péntek és szombat esti szentmisék 17.00 órakor kezdődnek. A vasárnap 
reggeli szentmisék továbbra is 9.30-kor kezdődnek.
Templomunk	scholája
A Boldog Jolánta Schola szeretettel hıv́ja és várja az énekelni vágyó gyermekek, �iatalok jelentkezését, hogy bekap-
csolódjanak a szentmisék énekes szolgálatába. Jelentkazni Gábor Tamás hitoktatónál lehet. 
Leendő	ministránsok
4. osztályos vagy annál idősebb gyermekeket várunk minis-
tránsfoglalkozásra, akik már voltak elsőáldozók, és kedvet 
éreznek arra, hogy felkészüljenek az oltárszolgálatra. Je-
lentkazni Gábor Tamás hitoktatónál lehet.
Mindenszentek	és	halottak	napja
Az előző évekhez hasonlóan idén is november 1-én 14.00 
órakor lesz a temetőlátogatás, szentmise 16.00 órakor, 
majd 16.45-kor koszorúzás a Szent István téren a háborús 
emlékműnél.
Halottak napján, november 2-án az adott évben elhunyta-
kért ajánljuk fel a szentmisét.
Sıŕszentelést kérni továbbra is a sekrestyében lehet.

Egyházközségünkről	és	közelgő	eseményeiről

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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Bejelentkezés	az	„új”	KATA	hatálya	alá
Megjelent a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata törvény), 
melynek 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosıt́ották a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhıv́ni a tisztelt adózók �igyelmét.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó 
vállalkozások tételes adója („régi KATA”) 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályo-
zott, egyszerűsıt́ett, tételes iparűzési adómegállapıt́ás lehetősége csak az új Kata törvény („új KATA”) hatálya alá 
tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.
A „régi KATA” megszűnése miatti változást nem kell külön bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adó-
év 2022. szeptember 15-ig előıŕt adóból a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó idő-
arányos részt az adóhatóságunk a folyószámlákon letörölte.
Az „új KATA� -t” kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó vá-
laszthatja. Azok akik megfelelnek az „új KATA” feltételeinek, nem válnak automatikusan az „új KATA” alanyává. Ha 
az „új KATA” szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha ıǵy kıv́ánnak adózni az ipar-
űzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.
A bejelentést az E-O� nkormányzati Portálon keresztül a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon 
legkésőbb az „új KATA” alá kerülést követő 45 napon belül, azaz 2022. október 15. napjáig kell megtenni. A nyom-
tatvány V. pontjában kell jelölni a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozó adózási módot. Az 
időarányos adórészek esedékessége 2022. október 15. napja, illetve 2023. január 15. napja lesz.
Az „új KATA-t” nem választó, vagy „új KATA� -sként” az iparűzési adóban egyszerűsıt́ett adóalap meghatározást NEM 
választó adózóinknak illetve akik nem tudnak az „új KATA"-ba belépni iparűzési adó záró bevallási, illetve adóelő-
leg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utol-
só napjáig tartó időszak tekintetében lesz. Az adózó a 2023. május 31-éig benyújtandó iparűzési adóbevallásá-
ban (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni.
Szeretnénk külön felhıv́ni a �igyelmet arra, hogy nem elegendő a NAV-nál választani az „új KATA� -t”, amennyiben a 
helyi iparűzési adóban is ilyen alapon kıv́ánnak adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát 
választották, úgy ezt az igényét az önkormányzati adóhatóságnál külön be kell jelenteniük.
Amennyiben a fent leıŕtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére.
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Ifjúsági	Kerekasztalt	tartott	a	GYIFÖ
I�júsági Kerekasztal programot szervezett a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat a Bordányban élő általános is-
kola felső tagozatos és a középiskolás diákok számára. A GYIFO�  ismertette az év hátralévő programjait, melyek 

között több olyan van, amit a �iatalok évről évre várnak, mint 
például a BIIP Halloween. 
Szó volt az „Alkoss” pályázat lehetőségéről is, melynek határ-
idejét meghosszabıt́ották október 7-re. Fotóversenyre is vár-
ják a nyári fotókat emailben október 14-ig. Az elkészıt́ett al-
kotásokból és a beküldött fotókból a későbbiekben kiállıt́ást 
szerveznek majd a Faluházban. Felhıv́ták a �igyelmet arra is, 
hogy még szeptember 30-ig tart a Passzold vissza tesó! mo-
biltelefon visszagyűjtő akció. Emlékeztették a �iatalokat, hogy 
az 50 órás közösségi szolgálat ledolgozására is nyújtanak le-
hetőséget. 
Beszámoltak a tervezett vagy már meg is valósult fejleszté-
sekről, ilyen például a BIIP új szolgáltatása, a Labda kölcsön-
zés. Ennek keretén belül a GYIFO�  2 db focilabdát és 2 db ko-

sárlabdát vásárolt. Egy gyors regisztráció és 2000 Ft letéti dıj́ ellenében bárki kikölcsönözheti a labdákat, ıǵy nem 
kell otthonról elcipelni. A labda ép visszajuttatása esetén természetesen a letéti dıj́ visszaadásra kerül. Névre szó-
ló Pecsétgyűjtőt is kibocsájtott az i�júsági önkormányzat, amely szorosan kapcsolódik innentől minden program-
jukhoz. Lényege, hogy minden program részvétel esetén 1 db, programszervezésben való segıt́ségért 2 db pecsét 
gyűjthető. Ha kigyűlik a 10 db pecsét, akkor azt a GYIFO� -nél be lehet váltani ajándékokra. A Pecsétgyűjtőt a prog-
ramok alatt lehet igényelni az i�júsági önkormányzattól.
Megkérdezték a jelen lévő �iatalokat, hogy milyen fejlesztéseknek örülnének még, ám erről egy későbbi cikkben 
számolnak majd be. A program zárásaként a közel 30 �iatalt megvendégelték hamburgerrel, amit mindenki a sa-
ját ıźlésének megfelelően készıt́hetett el, majd estig lehetett lazulni a BIIP-ben.

Kiadó: Bordány Nagyközség Önkormányzata, Bordány Főszerkesztő: Dr. Fodor 
Ákos Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím: naplo@bordany.hu 
Megjelenik: havonta 1000 példányban ISSN 2062-4255 Számítógépes 
szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 30/965-0771 
Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát! A 
megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. 
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, 
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A 
Bordányi Napló közösségi terjesztéssel jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity | www.bordany.com
Lapzárta: 2022. október 18. (kedd). Következő szám megjelenése: 2022. október 
28. (péntek).
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Alkoss	pályázat	és	Fotóverseny	határidő
hosszabbítás
A Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat által meghirde-
tett Alkoss pályázat felsősöknek új beadási határideje 
október 7. Ha még nem készıt́etted el remekműved „E� let 
a faluban, élet a tanyán” témában, most itt az alkalom! 
A/4 – es méretben várjuk vászonra vagy papıŕra, bár-
milyen technikával a rajzokat, festményeket. A GYIFO�  
már elkészıt́ette az ajándékcsomagokat, melyeket a zsű-
rinek legjobban tetsző 3 alkotás készıt́ője, illetve a leg-
több közönségszavazatot gyűjtő kapja. Ha szeretnéd 
megnézni mit rejtenek a csomagok, meglesheted a 
GYIFO�  hivatalos Instagram oldalán (biip_bordany). A 
beérkező rajzokat és festményeket a Faluház pultjánál 
lehet leadni nyitvatartási időben.
A beérkező alkotásokból kiállıt́ás nyıĺik a Faluházban, 
ahol lehetőség van a közönségszavazatok leadására is.
A Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat által meghirde-
tett Fotóverseny új beküldési határideje október 14. 
Várjuk továbbra is az általános és középiskolás diákok 

„Ilyen volt a vakációm” témakörben elkészıt́ett fotóit az 
alábbi email cıḿre: gyifo@bordanynet.hu Emailben ıŕd 
le: neved, telefonszámod, hányadik osztályba jársz és a 
fotód cıḿét. A beérkezett fotókból a zsűri 3 helyezett 
dıj́az, továbbá közönségszavazásra is lesz lehetőség a 
Faluházban a fotókiállıt́ás ideje alatt.

Elvétve	Felhős

Elvétve	FelhősElvétve	FelhősElvétve	Felhős
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Két	osztályt	jutalmazott	a	Bordány	Sportkör		
A	harmadik	és	a	hatodik	osztály	20.000-20.000	Ft	osztálypénzt	nyert

Hétvégén került megrendezésre településünkön a Családi Fu-
tófesztivál és a Helyi Ízek Fesztiválja. Az idei évben a résztvevő 
osztályok a megmozgatott futók létszámával és az elkészített 
ételeikre kapott pontokkal vettek részt az Osztályharcban. Az 
összesített teljesítményük alapján itt az első, a negyedik és a 
második osztály kapott díjat, amelyhez ezúton is gratulálunk!

A Bordány Sportkör az idei évben csatlakozott támogatóként a 
rendezvényhez, amelyen összesen 570 versenyző állt rajthoz! 
Egyesületünk az osztályharcban még nem díjazott, legtöbb em-
bert megmozgató alsós és felsős közösséget szerette volna ju-
talmazni, így a 83 főt megmozgató 3. osztály és a 82 futóval rajt-
hoz álló 6. osztályt is 20.000-20.000 Ft osztálypénzzel támogat-
ja, melyet a közeljövőben jelképesen egy testnevelés órán vesz-
nek majd át a gyerekek! Gratulálunk mindkét osztálynak!

A	Mártély	ellen,	hazai	pályán	folytatja	csapatunk		
Október	2-án,	vasárnap	15.00-tól	várják	ismét	a	szurkolókat	a	pályához

Az idei szezont a megyei II. osztályban kezdte felnőtt csapa-
tunk. Természetesen mint minden bajnokság kezdetekor meg-
fogalmazódnak célok, tervek. Nem volt ez most sem másho-
gyan, a legfontosabb prioritásként a közösségépítés és a helyi 
utánpótlásból kikerülő játékosok beépítése foglamazódott 
meg. A csapat új vezetőedzője Nagy Torma Ricsárd lett, a ko-
rábbi gárda gerince együtt maradt, hozzájuk érkeztek a DAFC 
Szeged csapatából, illetve 16-19 év közötti helyi játékosok 
alkotják a keretet. Augusztustól ingyenessé váltak a mérkő-
zések, pontosan azért, hogy minél több szurkoló újra vissza-
térjen az Arany János utcai létesítménybe. A BSK minden 
hazai meccsre igyekszik valamily plusz programmal is ked-
veskedni a kilátogatóknak, ráadásul állandó segítőként csat-
lakozott ezekhez a kezdeményezésekhez az Enni-Kék, akik a 
büfé szolgáltatást végzik és Mihálffy László is, aki a meccsek 
hangulatfelelőseként, bemondójaként próbálja még élvezete-
sebbé tenni ezeket az eseményeket. A csapat teljesítményéről 
néhány mondatban, habár nagyon fontos leszögezni, hogy 
még a csapatépítés fázásiában van a gárda, de már így is si-
került szép eredményeket elérni. Az átlegéletkor 23-24 év, re-
méljük a következő időszakban kisebb változások lesznek 
csak. Az elsőf fordulóban a Székkutas ellen gólzáporos mecs-
csen egy gólos vereséget szenvedtünk, míg a Sándorfalva el-
leni rangadót 3-1-re megnyertük. A kupában az FK Szeged el-
len döntetlent játszottunk, hosszabbítást követően 11-esek-
kel búcsúztunk. Csongrádtól 4-2-es vereséget szenvedtünk, 
Csengelén viszon az utolsó percekben szerzett találatokkal 3-
1-re nyertünk. Kilenc év után 8-2-re nyertünk az Üllés ellen, 
míg a legutóbbi fordulóban két góllal nyertünk a Pázsit ottho-
nában.

A	Bordány	SK	megyei	II.	osztályú	
felnőtt	csapatának	

őszi	hazai	mérkőzései

2022.	október	2.	(vasárnap),	15.00

Bordány	SK	-	Mártély	SK
2022.	október	16.	(vasárnap),	14.30

Bordány	SK	-	Makó	FC	II.
2022.	október	30.	(vasárnap),	13.30

Bordány	SK	-	St.	Mihály	FC
2022.	november	6.	(vasárnap),	13.30

Bordány	SK	-	Csanytelek	SC
2022.	november	20.	(vasárnap),	13.00

Bordány	SK	-	Ásotthalmi	TE
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