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További	hírek	a	Legjaváról	a	2.	oldalon!

„Ne	a	sikerre	törekedj,	hanem	arra,	hogy	értékessé	válj!	”	–	Albert	Einstein
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A	Legjava	termékek	a	legjobbaknak	készülnek	

Bordány Nagyközség O� nkormányzata pályázatot nyújtott be új kandeláber motıv́umok beszerzésére, 
melynek keretében teljesen megújulna a Kossuth utca központi részén a villanyoszlopokra felhelyezett 
dıśzkivilágıt́ás. Még 2011-ben kerültek beszerzésre első körben azok a hópihe alakzatok, amelyek már hét 
alkalommal tették szebbé nagyközségünket a téli időszakban. Sajnos azonban a legutóbbi kihelyezés 
alkalmával már látszott, hogy hiányosan tudott csak fényt adni egy-egy ilyen szerkezet, ezért mindenképp 
megérettek a cserére ezek az eszközök. Fontos azonban elmondani, hogy ezeket az eszközöket sikeres 
pályázat esetén sem kell majd kidobni, hiszen egy egyszerű felújı́tásnak köszönhetően egy másik 
közterületen tudnak majd világıt́ani. Visszatérve a pályázatra, összesen tıź, két méter magas, nyolcvan 
centiméter széles energiatakarékos LED-es új berendezés kerülne beszerzésre, amely november közepétől 
egészen január közepéig tenné szebbé Bordány központi részét. A benyújtott projekt eredményéről nyár 
végéig értesıt́ik majd önkormányzatunkat.

Új	karácsonyi	kandeláber	motívumokra	pályáztunk

Bordány Nagyközség O� nkormányzata segıt́ségével jöhetett létre a Homok-
hátság Szıv́e Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet még 
2016 végén. Sikeres pályázatnak köszönhetően a Pető�i utcai bérelt ingat-
lanban került kialakıt́ásra az üzem épülete és fokozatosan összesen nyolc fő 
foglalkoztatására is sor került. Az üzem kialakıt́ását követően folyamatosan 
zajlottak a termékgyártási kıśérletek és fejleszések, majd a tavalyi évben 
már saját márkás termékek gyártására is sor kerülhetett. Büszkén mondhat-
juk el, hogy megszületett a Legjava márka, amelynek neve levédésre is került 
az idei év elején, ıǵy ezen a néven csak Bordányban, a szövetkezetnél készül-
hetnek majd termékek.
Az üzleti terv szerint őszibarack és almalé, valamint saját receptúrák alapján 
különböző chutneyek gyártására kerül sor az üzemben. Egyi fő alapanyag 
lehet majd a kápia paprika is, amelyből krémet készıt́enek majd az ott 
dolgozók.
Nagyon fontos elkötelőzés, hogy a lehető legtöbb helyi alapanyagból, 
tartósıt́ószer és bármilyen adalék mentesen készüljenek ezek a különleges-
ségek. A helyi gazdáktól felvásárolt kiváló terményekből prémium minőségű 
késztermékek előállıt́ ását célozta meg a menedzsment, amelyek megállják a helyüket akár a nagyvárosok 
kézműves boltjaiban is. A szövetkezet termékei már két kóstolóval egybekötött termékkiállıt́ áson is bemu-
tatkoztak. Elsőként Kecskeméten a Belügyminisztérium O� nkormányzati Koordinációs Iroda által szervezett 

Együttműködési - Partnerségi Or-
szágos Konferencia „Helyi érté-
kek” cıḿű kiállıt́ ásán, majd ezt kö-
vetően a 46. Csongrád Megyei 
Könyvtárosnapon, amelyet az idén 
Bordányban rendezett meg a 
Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete.
A legnagyobb sikere a 100%-os 
almalének van, de a különböző 
gyümölcskészıt́mények is nagyon 
ı́zlettek a vásárlóknak. Bordány-
ban három helyszıńen lehet meg-
vásárolni a szövetkezet termékeit: 
a Vadgesztenye E� tteremben, a CBA 
üzletben és a Bordányi Ifjúsági In-
formációs Pontban. A gyümölcsle-
vek mindhárom helyszıńen hozzá-
férhetőek, mıǵ a chutney és lekvár-

különlegességek hamarosan a CBA polcairól vehetők le, illetve kóstolhatók meg.
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Bordányban	rendezték	meg	a	46.	Csongrád	Megyei	
Könyvtárosnapot

Idén Bordányban került megrendezésre 
a 46. Csongrád Megyei Könyvtárosnap. 
Különleges alkalom volt ez, hiszen elő-
ször látogathattak el nagyközségünkbe 
a megye könyvtárosai. 
A rendezvényre már fél 9 magasságában 
gyülekeztek a vendégek a faluház aulá-
jában. A szıńpadon hideg frissıt́ ők, kávé, 
tea és péksütemények várták az ideér-
kező vendégeket, továbbá megkóstol-
hatták a Legjava termékeket és betekin-
tést nyerhettek a Cifraszoba kézműves 
portékáinak világába is. 

Az előadásokat a köszöntők előzték meg. Oros Sándor a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 
elnökének nyitószavai után Tanács Gábor polgármester úr mutatta be településünk kulturális életét a 
résztvevőknek, különös hangsúlyt fektetve a �iatalok közösségépıt́ő erejére. A jó hangulatú bemutató után 
Börcsök Roland intézményvezető és László Gergely informatikus könyvtáros köszöntötte pár szóban az 
érdeklődő közönséget. 
Az előadások témájukat tekintve a vidéki könyvtárak mindennapjaitól kezdve a szókincsfejlesztésen át az én 
könyvtáram projektig igen sokrétűek voltak. Negyed egykor egy kávészünet erejéig újra a szıńpadon regene-
rálódhattak a könyvtárosok. Itt a kapcsolatépıt́és és a régi barátságok ápolása volt a központban. A közönség 
�igyelmesen hallgatta az előadókat, a visszajelzések pedig nagyon pozitıv́ak a szakmai nappal kapcsolatban. 
Az ebédet a Vadgesztenye E� tterem szolgáltatta a nap folyamán, a menüvel és a vendéglátással mindenki na-
gyon elégedett volt. Volt olyan is, aki a hétvége folyamán visszatért az étterembe. 
Ezután következtek a szabadon választható délutáni programok. Vendégeink egy része a faluház hűsében 
könyvorigamizhatott együtt Kálmán Kamillával. A többiek pedig részt vehettek egy településfelfedező 
lovaskocsis túrán. Az első állomáson Börcsök Roland mutatatta be a Nagy Kálmánné-féle Hermina tanyát az 
érdeklődőknek, majd a templom következett, ahol Gyuris A� gnes mesélt a közel 110 éves templom 
történetéről. Az utolsó állomás az ISZEK volt, ahol vendéglátóink frissıt́ ővel és saját kezűleg készıt́ett 
ki�likkel kedveskedtek a megfáradt csapatnak.
A szakmai napon mindenki nagyon jól érezte magát és érdekesnek tartották a délutáni programokat is. 
Reméljük a jövőben újra sor kerülhet egy hasonló eseményre Bordányban a Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete jóvoltából. 

Idén is megrendezésre került a Könyvfaló Könyv-
faló játék a községi könyvtárban. A Mórahalomról 
indult vetélkedő lényege, hogy a gyermekek a játék-
ban résztvevő könyvekből szövegértési kérdéseket 
kapnak a művek kiolvasása után. A könyvek egytől 
öt csillagig kapnak besorolást nehézségük alapján. 
A kis könyvfalók 2017 októberétől 2018 júniusáig 
gyűjthették a csillagokat. A dıj́átadó 2018. június 
14-én került megrendezésre. Nagyon szép eredmé-
nyek születtek ebben a szezonban is, mind a 11 ne-
vező ügyesen helytállt. A vetélkedő különlegessége 
a 2017-2018-as szezonban az volt, hogy egy óvodai 
csoport, a Vuk csoport is nevezett. O� k is nagyon szé-
pen szerepeltek. Első helyen végzett Fülöp-Tanács 
Fanni, második lett Ajtai Virág Regina, a harmadik 
helyet pedig Fábián Hanna szerezte meg. A gyermekek értékes nyereményekkel lettek gazdagabbak. A könyv-
csomagok mellett az első három helyezett a Legjava gyümölcslé legkisebb kiszerelését is megnyerhette. 
2018  szeptemberétől a játék újra kezdetét veszi és a Könyv-faló még éhesebb lesz!

Könyvfalók	Bordányban
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A	15.	Népzenei	Találkozó	a	Pünkösd	Feszt	keretén
belül	került	megrendezésre	

“A	legértékesebb,	amit	tehet	életében	az	ember:	tegyen	jót,	legyen	mindig	vidám,	és	fütyüljön	a	világra.”	-	

Meghıv́ott vendégeink a környező települések -Mórahalom, 
Zákányszék, U� llés, Forráskút, Kiskundorozsma, Hódmező-
vásárhely- népdalkörei és romániai testvértelepülésünk, 
Detta dalosai voltak. A polgármester úr, Tanács Gábor meg-
nyitója után megkezdődött a csoportok bemutatója, amely 
egyfajta feltöltődés, az ének, a zene vigasza, ereje, lelkünk 
tápláléka. A sok szép népdal elhangzása után, a közös ének 
cıḿszó alatt mindenki által jól ismert népdalok hangzottak 
el 160 résztvevő torkából, amely elemi erővel hatott ránk. 
Következett az ebéd, amelyet rendhagyó módon dalkörünk 
tagjai és családtagjaik hoztak létre. Nagy lelkesedéssel, iz-
galommal igyekeztek a vendégek ellátását jó házigazda 
módjára biztosıt́ani. Az ebéd elfogyasztása után  jóıźű be-
szélgetések, nótázás, mulatozás, tánc következett Mıǵh Jó-
zsi közreműködésével; ki-ki kedve szerint tölthette a délu-
tánt a kellemes időben a sátor alatt, vagy a szabadban.
Köszönjük a támogatást a Polgármesteri Hivatal valamint a  
Faluház vezetőinek, dolgozóinak, a Vadgesztenye E� tterem-
nek, CBA boltnak, a Pékségnek, egyéni támogatóinknak - 
Zádori Imrének, Gyuris Tibornak, Dudás Lajosnak, Dobó 

Istvánnénak, Gallai Andrásnénak- és nem utol-
só sorban a dalkör tagjainak, családtagoknak, 
ismerősöknek.
Pünkösd vasárnap délután 4 órakor kaptunk 
lehetőséget a szokásos falunapi fellépésre. A 
változatos programok sok érdeklődőt vonzot-
tak ki a nézőtérre. Előadásunkat a népdalcsok-
rok mellett szóló énekszámokkal szıńesıt́et-
tük, a népdalok mellett nóta, műdalok, kato-
nadalok is elhangzottak. Ezzel a változatos-
sággal szeretnénk a közönség �igyelmét felkel-
teni az együtt éneklés örömére, mely hozzájá-
rul a hangulatunk, életminőségünk javulásá-
hoz. Szeretnénk ezt minél tovább, minél szeb-
ben és  jobban művelni!           			Illés	Mária

Bosco	Szent	János

A Határtalanul program keretében mi, bordányi he-
tedik osztályosok kirándulni mentünk Erdélybe a 
tanév végén. Reggel 5 órakor indultunk.
Első állomásunk Nagyszalonta volt, Arany János 
szülőhelye. Itt megnéztük a Csonka-tornyot. Ezen a 
helyen Gábor Zalán szavalt egy verset. Ezután 
Nagyváradra mentünk, ahol megnéztük a templo-
mot, itt Nagy Beáta tartott előadást Szent László ki-
rály életéről. Kolozsváron Mátyás királyról hallot-
tunk egy előadást szintén Beától és még fagyiztunk 
is. Végre odaértünk Torockóra ahol az A� gota ven-
dégházban kaptunk szállást. Innen csodálatos lát-
vány nyıĺt a Székelykőre. Az ellátás nagyon jó volt, 
mert �inom ételeket szolgáltak fel és a szálláshe-
lyünk is nagyon igényes volt. Másnap reggeliztünk 
és útnak eredtünk a Tordai-hasadék felé. A túra 

nagy részét megtettük, de egy picit eleredt az eső, és jobbnak láttuk visszafordulni. Utunkat egy kutya a kıśér-
te végig, akit elneveztünk Johnnynak. Miután visszaértünk Torockóra, megtekintettük a helyi néprajzi múze-
umot, ahol sok érdekes dolgot láttunk: a helyi népviseletről, mesterségekről és szokásokról. Ezt követően 
szabadon fedezhettük fel a falut, amelynek hagyományos épületei a világörökség részét képezik.
Harmadnapon, útban hazafelé Déván álltunk meg először. Itt a Kőmıv́es Kelemen balladájáról tartott előa-
dást Gyuris Vanda, Hődör Zoltán és Sándor Balázs. Következő állomásunk Máriaradna volt. Itt a kegytemp-
lomot tekintettük meg, ahol Kovács Péter olvasott fel egy szép imát. Aradon koszorúztunk, Heintz Petra sza-
valta el Juhász Gyula: Arad cıḿű versét. A domborművön Ocskó Zoltán igazgató úr és Czékus Péter helyezte el 
a megemlékezés koszorúját. Arad után már egyenes út vezetett hazáig. Nagyon örültünk annak, hogy az 
egész osztály eljuthatott Erdélybe. Sokan először láttak hegyeket és ilyen csodálatos tájat. Szıv́esen fogunk 
visszaemlékezni az élményekben gazdag szép napokra.        		Hődör	Zoltán,	Sándor	Balázs	7.	osztályos	tanulók

	Erdélyben	kirándultak	a	bordányi	hetedikesek



Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
július 3.; július 17.; július 31.;

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
július 10.; július 24.

2018. július 11-én, szerdán 17 órai kezdettel a Faluház  
Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy prózarész-
letét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk sze-
retettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, 
felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea 
mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Könyvtári	felolvasóest	

Születés

Nagy-Medgyesi Dorina
(Nagy-Medgyesi Attila és Rácz Barbara);  
Szilágyi Léna (Szilágyi Norbert Szabolcs és Deák 
Tímea); Godó Mirella (Godó Gábor és Böröcz Ilona)

Március	havi	demográfia

Juhász András (1937.); Veres Jánosné Császár Ilona 
(1967.)

Házasságkötés

Császár Edina Mária és Pocsai Gábor; Lakatos Laura 
és Széll Norbert; Papp Márta és Kádár-Német Viktor

„A	mélybe	csak	tested	merült	el,
csak	ő	tűnt	el	a	föld	alatt,
de	lényed	lényege	ezer	felé
szóródva	is	köztünk	maradt.”

„A	szívem	olyan,	mint	egy	nyitott	könyv.
Nyitva	van	mindenki	előtt,

de	egyedül	csak	te	lapozhatsz	bele,
mert	álmaim	veled	vannak	tele.”

„Különösen	szeressétek	a	gyermekeket,
mert	vétek	nélkül	valók,	mint	az	angyalok.
A	mi	örömünkre	vannak	a	világon,
hogy	jobbá	tegyék	szívünket.”

Halálozás

Juhász	Sándor:

Cséplés	régen
Behordott gabonát asztagokba rakták,
Már várják a cséplőgépet a gazdák.
Felzúgott a cséplőgép hangja,
Előkészıt́ette a zsákokat a gazda.

A kévehányó a kévéket a gépre felrakja,
a kévevágó azokat az etető kezébe adja.
Zúg a cséplőgép, ömlik hátul a szalma,
A szalmás azt, kazalba rakja.

Nincs könnyű dolga a cséplőgép-farosnak,
A kicsépelt szalmát elkészıt́i rudasnak.
Rudashordók felhordják a kazalra,
Nehéz a munka a nagy porban.

A molnár a gabonát zsákokba ereszti,
Teli zsákokat a mázsára teszi.
A polyvásnak van csak igen nehéz dolga,
csıṕi a bőrét az acatos polyva.

Váltják a munkások egymást a munkába,
A nagy melegbe izzad az ember háta.
Rárakódott a por a munkások arcára,
Sokszor alig ismertek egymásra.

Ma már az aratást, cséplést a gépek végzik,
A gazdák már csak a hűvösről nézik.
Nem kell a melegbe aratni, csépelni,
Meglehet a kenyeret a boltba venni.

Nincs is becsülete a kenyérnek,
Sokat dobnak manapság a szemétbe.
Becsüljük meg a kenyeret, én azt mondom,
Nem lesz mindig kenyér készen a polcon.

2017
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Újjáalakul	 Bordányban	
a	Rózsafüzér	Társulat	
A Rózsafüzér Társulat újjáalakulása alkalmából 
az első közös ima és szentmise július 7-én szom-
baton 17.00 órától lesz a bordányi templomban. 
Sok szeretettel várjuk a régi és leendő társulati 
tagokat.
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Az április 26-án megrendezésre kerülő házi 
versenyünkön továbbjutott gyermekeknek az 
O� vodák Kistérségi Egyesülete szervezésében 
Mórahalmon rendezték meg 2018. június 6-án 
a Kistérségi vers- és mesemondó versenyt. A 
megmérettetésen minden korcsoport első há-
rom helyezettje képviselte Intézményünket. Kis-
csoportból: Szabó Csenge, Szabó A� kos, Kovács 
Gellért. Középső csoportból: Balogh A� kos, 
Schmidt Hanna, Nógrádi Gergő. Nagycsoport-
ból: Frank Péter, Hajdú Patrik, Szécsényi Hunor.
A versenyre való eljutásban kértük a szülők 
segı́tséget, melyet ezúton is köszönünk. A 
helyszı́nre érkezve a rajzpályázatra küldött 
munkák voltak paravánon elhelyezve, melyek-
re a felnőttek tudtak szavazni. Intézményünk-
ből a kiscsoportos Rácz Hanna Beáta különdıj́-
ban részesült. E� rkezésünk után a gyermekeket 
tıź-óraival - szendvicsekkel és teával várták. Az 
ét-kezést követően megnyitották a programot, 
minden korcsoport más-más csoportszobában 
volt elhelyezve mivel 11 település óvodás gyer-

Hagyományokhoz hıv́en idén is megrendezésre került óvodánkban a gyermeknap. Május 31-én csütörtökön 
reggel az óvoda dolgozói szıńes virágokkal és szalagokkal dıśzıt́ették az óvodát. Lázárné Borbola Márta in-
tézményvezető asszony köszöntötte a gyerekeket. A köszöntő után A� gi néni zenés, bemelegıt́ő tornája kö-
vetkezett, amit a gyerekek nagyon élveztek. A bemelegıt́ő után a csoportok különböző állomásokon tehették 
próbára tudásukat, ügyességüket. Az előző évekhez hasonlóan volt zsákban ugrálás, kötélhúzás, puzzle kira-
kás is. Az ovi focipályán ügyességi akadálypálya várta a gyerekeket. Az új kedvencek a futóbiciklik, motorok 
és rollerek sem maradhattak ki a gyereknapból. A betonpályán a biztonságos közlekedés szabályait tudták 
elsajátıt́ani az új eszközök használata során.
Ovisaink megpihenhettek a csemegéző állomáson, ahol a szülők által felajánlott gyümölcsökkel, kekszekkel, 
ropival és szörppel várták a dajka nénik őket. Ezen az állomáson fogyaszthatták el az óvoda dolgozói által ké-
szıt́ett �inomabbnál �inomabb töltelékkel megtöltött palacsintákat is.  
A programot szıńesıt́ette két meglepetés állomás is. Az egyik állomáson a mórahalmi rendőrőrs munkatársa 
Dr. Pőcze Tünde várta a kıv́áncsi gyerekeket. Beülhettek a rendőrautóba, kipróbálhatták a golyóálló mellényt, 
különböző védőfelszereléseket is. A rendőrhölgy bevezette a gyerekeket az ujjlenyomat olvasás rejtelmeibe.
A másik meglepetés állomáson Tóth Boróka Luca szülei, Aranyics Eszter és Tóth Miklós vártak bennünket 
kedvenc kutyusaikkal, akikkel a gyerekek különböző játékos feladatokat hajthattak végre. A bátrabbak meg-
simogathatták, és jutalomfalattal etethették a házi kedvenceket.
Nagy örömünkre volt, hogy a délelőtt folyamán csatlakoztak hozzánk az első osztályosok Szilvi és Katinka ta-
nıt́ónénikkel, valamint a beiratkozott bölcsődések és óvodások, akik a szüleikkel érkeztek, ismerkedtek az 
intézményünkkel a délelőtt folyamán. A délután sem telt meglepetés nélkül, mert zsákszámra érkeztek az in-
tézményünkbe a Veres Gáborné Margitka által felajánlott kisebb-nagyobb szıńes labdák, melyeket a gyere-
kek nagy örömmel vettek birtokukba.	 			 	 	 			Veszelkáné	Czékus	Erika-	óvodapedagógus										

Kistérségi	vers-	és
mesemondó	verseny

mekei gyűltek össze és rengeteg volt a verset és mesét 
mondó kispajtás. Elért helyezéseink kiscsoportból Szabó 
Csenge különdıj́as, középső csoportból Schmidt Hanna 
különdıj́as és nagycsoportból Szécsényi Hunor I. helyezést 
ért el. U� gyesek vagytok!

A rendezvényről senki nem tért haza üres kézzel mindenki 
kapott emléklapot és mesepárnát. Mivel a versenyt 
követően családi nap is volt birtokba lehetett venni az 
ugrálóvárakat, udvari játékokat. Az aulában pedig a 
Sajtkukac duó gyermekzenekar szórakoztatta a kicsiket. 
E� lményekkel gazdagodva tértünk haza, köszönjük a szer-
vezők és segıt́ők munkáját!

Gyermeknapot	tartottak	az	Apraja-falva	óvodában

2018. június 18-tól megkezdődött a nyári óvodai ellátás. Az igények alapján 2 nagy létszámú csoportot ala-
kıt́ottunk ki, hogy a szabadságok is folyamatosan kerüljenek kiadásra. Munkánkat segıt́ik a pedagógiai gya-
korlaton illetve a közösségi szolgálaton lévők. Igyekszünk minél szıńesebbé tenni a nyári életet különböző 
tevékenységekkel: kézműves, mozgásos feladatok, jó idő esetén pancsolás az udvaron. Reméljük minden-
kinek lehetősége lesz egy kis vakációra, családi együttlétre.                         Az	intézmény	dolgozói



Június 17-én a vasárnap reggeli szentmisén volt templomunkban a Te Deum, a tanévzáró szentmise. Hálát 
adtunk és megköszöntük – gyerekek, szülők, pedagógusok –, hogy a tanév során annyi próbát kiálltunk, újabb 
ismeretekkel, élményekkel gazdagodtunk, a nehézségeken úrrá lettünk. Ezen a szentmisén a templomi scho-
la három tagjának ünnepélyes beöltöztetése is megtörtént, és a schola névadójára is sor került: a schola A� r-
pád-házi Szent Jolánta nevét vette fel. 
„Hálát	adok...	Kérlek...	Hálát	adok,	Uram	azért	a	130	gyermekért,	akiknek	segítségére	lehettem	abban,	hogy	rád	
találjanak,	s	téged	egyre	jobban	megismerjenek.	Kérlek,	Szentlelkeddel	tedd	teljessé	fáradozásaimat!	Hálát	
adok,	Uram	a	hittanosok	őszinte	megnyilvánulásaiért,	az	ő	sokszínűségükért.	Kérlek,	segítsd	őket,	hogy	a	tőled	
kapott	 különféle	 talentumokat	 tudják	 kamatoztatni,	 és	 sohase	 feledjék	 el	 azt,	 hogy	 megismételhetetlen	
remekműveid	 ők	 Neked!	 Hálát	 adok,	 Uram	 a	 szülőkért,	 akik	 megtiszteltek	 azzal	 a	 bizalommal,	 hogy	 a	
legféltettebb	 kincsüknek,	 gyermeküknek	 a	 lelki	 nevelésében	 elfogadták	 segítségemet.	 Kérlek,	 segíts,	 hogy	
mindig	 rászolgáljak	 e	 bizalomra!	 Hálát	 adok,	 Uram,	 a	 kollégáimért,	 akikkel	 bár	 különböző	 területeken,	
különböző	módszerekkel,	de	mégis	egy	célért,	a	gyermekek	boldog	életéért	dolgozunk.	Kérlek,	áldd	meg	őket,	és	
adj	erőt	nekik	hivatásuk	teljesítéséhez!	Hálát	adok,	Uram	azért	a	nyolc	�iatalért,	akik	a	bérmálásban	vállalták,	
hogy	a	Szentlélek	segítségével	tanúságot	tesznek	rólad	a	világban	és	az	Egyházban	is.	Kérlek,	adj	nekik	erőt,	
kitartást	és	tüzes	lelkületet,	hogy	valóban	a	föld	sója	és	a	világ	világossága	legyenek!	Hálát	adok,	Uram	azért	a	
tizenöt	gyermekért,	akik	életükben	először	tapasztalhatták	meg	a	szentgyónásban	a	te	végtelen	irgalmadat,	és	
különleges	módon	 találkozhattak	 Fiaddal,	 Jézus	 Krisztussal	 a	 szentáldozásban.	 Kérlek,	 segítsd	 őket,	 hogy	
mindig	vágyjanak	a	veled	való	találkozásokra,	és	felismerjék,	mekkora	erő	rejlik	e	szentségekben!	Hálát	adok	a	
scholásokért,	akiknek	tiszán	zengő	hangja	és	lelkes	éneklése	annyiszor	emelte	szívemet	hozzád.	Kérlek,	segítsd	
őket,	hogy	mindazt,	amiről	énekelnek,	életükkel	 is	 tettekre	váltsák,	 s	a	köztük	kialakult	elfogadó	közösség	
segítse	 életük	 alakulását!	 Hálát	 adok,	 Uram	 az	 oltárt	 körülálló	 ministránsokért,	 akik	 jelenlétükkel	 és	
szolgálatukkal	teszik	teljessé	a	liturgiát.	Kérlek	segítsd	őket,	hogy	mindig	örömmel	és	készséggel	szolgálják	a	te	
dicsőségedet,	s	e	szolgálatból	erőt	meríthessenek	hétköznapjaikhoz!	Hálát	adok,	Uram,	a	bordányi	közösség	
minden	 tagjáért,	 akik	 immár	 öt	 éve,	 hogy	 elfogadtak,	 és	 imáikkal,	 tetteikkel,	 bátorításukkal	 segítik	
szolgálatomat.	Kérlek,	add,	hogy	e	közösség	mindig	meghallja	a	Szentlélek	indítását,	és	egyre	inkább	Krisztus	
szeretetének	jele	legyen	itt	a	földön!	Hálát	adok,	Uram,	
plébánosunkért,	akinek	vezetésére	közösségünket	bíztad.	
Kérlek,	 adj	 neki	 bölcsességet	 és	 erőt,	 hogy	 népedet	 jó	
pásztorként	 a	 te	 akaratod	 szerint	 vezesse	 az	 örök	
boldogság	 felé!	 Hálát	 adok,	 Uram,	 a	 programokért,	 a	
találkozásokért,	 a	 közös	 élménykért,	 melyek	 megerő-
sítették	a	hozzád	és	az	egymáshoz	való	tartozásunkat.	
Add,	hogy	egyre	jobban	az	evangélium	tanítása	szerint	
élhessünk!	Hálát	adok,	Uram,	a	kudarcokért	és	sikerte-
lenségekért	is,	melyek	mindig	megállásra	és	újragondo-
lásra	 sarkalltak.	 Kérlek,	 segíts	 hogy	 a	 kudarcokban	
mindig	 meglássam	 a	 lehetőséget	 a	 fejlődésre!	 Hálát	
adok,	Uram,	hogy	hálát	adhatok	és	kérhetek.	Kérlek,	adj	
nekem	 kellő	 nyitottságot	 és	 alázatot,	 hogy	 a	 jövőben	
még	hatékonyabban	tudjak	részt	venni	abban	a	munká-
ban,	melyre	Te	hívtál	engem!	S	végül	bocsásd	meg,	ha	
valakit	 megbántottam,	 vagy	 pedig	 nem	 sikerült	
megfelelően	 továbbadnom	 az	 örömhírt,	 melyet	 rám	
bíztál.	Kérlek,	add,	hogy	hibáimból	tanulva	mindig	a	Te	
segítségeddel	merjek	újrakezdeni!	Ámen.” Gábor Tamás

Te	Deum	-	tanévzáró	szentmise	a	templomban

Július 16-20-ig lesz Kővágószőlősön a schola-tábor, 
majd augusztus 6-10-ig a Kincskereső tábor egyház-
községünk hittanosainak. Július 30-tól augusztus 3-ig 
Erzsébet-tábor kerül megszervezésre. A tıźórai és az 
uzsonna biztosıt́ásához idén is szeretettel fogadunk 
támogatást. Bővebb információ Gábor Tamástól, Bá-
lintné Gyuris A� gnestől és Jenei Györgynétől kérhető.  
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Gondok	a	bordányi	kutyatartókkal,	nézzük	mik	a
kutyatartással	kapcsolatos	legfontosabb	előírások
Településünkön is egyre több gondot okoznak az utcán szabadon kódorgó kutyák, amelyek többször csoport-
ba verődve félemlıt́ ik meg az arra járókat. Az emberek a facebookon �igyelmeztetik egymást a kutyaveszély-
ről, de sokszor látunk talált kutya hirdetést is a közösségi hálón. Előfordul, hogy egy-egy udvarba tévednek 
be négylábúak, akik az ott lakókat akadályozzák a mozgásukban, félemlıt́ ik meg a gyerekeket, időseket. A me-
zőőröket, a polgármesteri hivatalt többször keresik meg a lakók annak érdekében, hogy azonnal fogjanak be 
egy-egy kutyát, és szállıt́ sák be a Tappancs Alapıt́vány menhelyére. Többször kérik egyszerre akár több hely-
szıńre is a kutyacsapda kihelyezését, mert félnek a közterületen lévő állatoktól.
Tudni kell, hogy az önkormányzat és a Tappancs Alapıt́vány együttműködése több éves, és nagyon jónak 
mondható. E� vente 10-15 Bordányban befogott kutya elhelyezésében segıt́ az alapıt́vány, amiért az önkor-
mányzat támogatást �izet. Az ebek beszállıt́ ására azonban az utóbbi időben a legtöbb esetben nincs mód, saj-
nos nincs hely a kutyusok számára. A menhely megtelt, sok gondozást igénylő kutya.
A probléma azonban egyre erősödik, sok kutyatartó engedi szabadon a kutyáját, nem mérik fel előre a le-
hetőségeket, és több jószág tartását vállalják, mint amelyre helyük, anyagi lehetőségük lenne. Nem oltatják a 
kutyákat, a chip elhelyezéséről nem is beszélve. A jelzések alapján szaporodnak a bull tıṕusú kutyák, 
amelyeket miután kezelhetetlenné válnak, vagy a gazda félni kezd tőle, ugyancsak kidobnak valahol. Ezeket 
az állatokat a menhely egyáltalán nem fogadja be, hiszen életük végéig az alapıt́ványnak kellene eltartania 
(ezek nem örökbeadhatók). Mindez azzal járhat, hogy egyre több kutya zavarhatja majd a közterületeink 
rendjét a felelőtlen állattartók miatt.
Az önkormányzat akár nagyobb anyagi terhet is vállalva, együttműködve az alapıt́vány szakembereivel kam-
pányt indıt́ a felelős kutyatartás érdekében. Ennek az előkészıt́ése már meg is kezdődött. U� j keretszerződés 
aláıŕására kerül majd sor. Számos akció indul az ivartalanıt́ás vagy a chip beültetés népszerűsıt́ésére. Ezekről 
folyamatosan tájékoztatjuk majd O� nöket.
Ebben a cikkben most a kutyatartással kapcsolatos fontosabb szabályokat, előıŕásokat foglalta össze az 
illetékes államtitkárság. Ezt közöljük: A legfontosabb, hogy kutyát nem szabad felügyelet nélkül közterületre 
bocsátani vagy kóborolni hagyni! Kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűt (20-40 kg-ig) 15, 
nagytestűt (40 kg felett) 20 négyzetméteres területen kell tartani. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén 
számukra egyedenként legalább 6 négyzetméter akadálytalanul használható területet kell biztosıt́ani (nem 
számıt́ csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok 6 hetes koráig). Tilos a kutyát állandó 
jelleggel kikötve tartani. Kistestű kutyát legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel szabad 
tartósan kikötni. Amennyiben az eb futólánccal (vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel) van kiköt-
ve, a feszıt́ ett és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 méternél, valamint a futó rész nem le-
het rövidebb 3 méternél. Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő 
rögzıt́ésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztes-
se. Az eb kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani. Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi 
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott 
vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet 
veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást 
követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként. Az oltási könyvet meg kell őrizni, illetve tulajdonátruhá-
zás esetén az új tulajdonosnak át kell adni. Az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző 
állatorvostól 8 napon belül az oltási könyv pótlását kell kérni. A veszettség ellen történő immunizálás során 
az ebet széles spektrumú féreghajtó szerrel is kezelni kell. Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel 
megjelölve tartható. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon 
átruházni kizárólag az állatot azonosıt́ó mikrochippel történő megjelölése után lehet. A mikrochippel meg-
jelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állat-
orvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosá-
nak, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon 
belül köteles a szolgáltató állatorvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. A kedvte-
lésből tartott állatok utaztatásának állategészségügyi előıŕásairól készıt́ett tájékoztató a Nemzeti E� lelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (NE� BIH) honlapján olvasható. Kutya küllemének megváltoztatása érdekében ki-
zárólag farok kurtıt́ás végezhető, az eb 7 napos koráig. A fülkurtıt́ás nem engedélyezett. Az olyan sebészeti 
beavatkozások végrehajthatók, amelyek az állat egészsége vagy későbbi egészségkárosodásának megelőzé-
se céljából történnek.
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Az iskola nyári nyitva tartása:
2018. június 27-ig munkanapokon 9-12 között

2018. július 11-én 9-12 között
2018. július 25-én 9-12 között

2018. augusztus 8-án 9-12 között
2018. augusztus 22-től munkanapokon 9-12 között

Május 26-án rendezték meg Szegeden a Tudásbajnokság 
országos döntőjét. E rangos eseményen iskolánkat két diák 
is képviselhette. Lajkó Bianka 8. osztályos tanuló anyanyelv-
ből indult, felkészıt́ő tanára: Hegedűsné Gyuris Katalin 
volt. Béres Dorina 5.a osztályos tanuló irodalom tantárgy-
ból vett részt. Dorina 8. helyen végzett, jutalma egy oklevél 
és egy szép könyv; az ő felkészıt́ő tanára: Hődör Zoltánné 

volt. Gratulálunk a szép országos eredményekhez. Oktatási Központja 2017/2018 évi Csongrád Megyei Ta-
nulmányi Versenyek dıj́átadó ünnepségének. Iskolánkat Heintz Petra 7. osztályos tanuló képviselte május 
31-én, aki a Szép magyar beszéd verseny általános iskolásoknak területi fordulóján 3. helyezést ért el. Felké-
szıt́ője: Lippai Judit volt.
Június 2-án szombaton került másodszor megrendezésre az Országos Népzeneoktatás U� nnepe O� budán, 
ahol két településről: Bordányból, valamint Forráskútról 13 diák utazott fel s képviselte a két iskolát citera és 
népiének produkcióval. Felkészıt́ő tanáruk: Kiss Csillag Anna tanárnő volt, aki kıśérte a gyerekeket.
Résztvevők Bordányból: Sárközi Szimonetta, Tóth Cintia, Juhász Anna és anyukája, Kiss Vanessza és családja, 
Deme Mihály, Gábor Zalán és Kiss Csillag Anna tanárnő. A fellépés nagyon jól sikerült, külön öröm, hogy 
mindkét településről részt vehettek a gyerekek. Köszönjük Kiss Csillag tanárnő felkészıt́ő munkáját.

A helyi  általános iskola 8. osztályosai június 16-án 
ballagtak el. 25 nyolcadikos vett búcsút iskolájától. 
Osztályfőnökük, Fodorné Kálmán Szilvia vezette di-
ákjait a Tornacsarnokban tartott ünnepségre, ahol 
a 7. osztályosok elbúcsúztatták a végzős tanulókat. 
Az igazgató beszédében a „tudás kavicsok” gyémán-
tokká válásáról beszélt, és azt kıv́ánta, hogy követ-
kező iskolájukban állják meg a helyüket és érjék el 
céljaikat! A ballagásról készült fotók megtekinthe-
tők az iskola honlapjának galériájában.

A bordányi Karitász csoport az idén első alkalommal 
iskolatáskacsere-akciót szervez. Szeretnénk lehető-
séget biztosıt́ani arra, hogy a használt, de még jó álla-
potú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. Az akció 
keretében a csoport önkéntesei a megjelölt időpon-
tokban várják a feleslegessé vált használt, de még jó 
állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják azokat is, 
akik szeretnék lecserélni régi iskolatáskájukat. A tás-
kák leadásának nem feltétele másik táska elvitele, il-
letve az átvételnek nem feltétele cseretáska leadása.
A táskákat augusztus 7-én (kedden) és 8-án (szerdán) 
9-16 óráig fogadjuk, majd kiválasztani és elvinni au-
gusztus 14- én (kedden) 8-16 óráig, valamint augusz-
tus 18-án (szombaton) 8-12 óráig lehet. A helyszıń 
mindkét esetben Plébániánk hittanterme. Reméljük, 
hogy kezdeményezésünk eredményes lesz.

Iskolatáskacsere-akció

„Ballag	már	a	vén	diák”

Hírek	a	helyi	iskola	életéből
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Az elmúlt hónapban is sok élménydús tanulásra volt lehetősége a Kreatıv́ Média csapatának. A legnagyobb 
kihıv́ás a bordányi falunapok keretében megrendezésre kerülő 5 napos Pünkösd Feszt pillanatainak fény-
képes és videós megörökıt́ése volt. Mindennap a csapat legalább egy tapasztalt és egy kevésbé képzett tagja 
jelent meg a rendezvénysorozat programjain. A munkásságuk eredményei már megosztásra kerültek Bor-
dány hivatalos facebook oldalán. Továbbá remek fejlődési lehetőségnek 
bizonyult a közösség néhány tagja számára, hogy felkérték őket esküvői 
fotózásra. I�gy volt mit megbeszélniük a június első péntekén megtartott klub-
foglalkozáson. Szintén ennek keretében a lelkes társaság eszközeikkel 
megpróbálták megörökıt́eni a település egy-két virágos nevezetes pontját. 
Lajkó Bálint bemutatta a DJI Mavic Pro drón használatát is. Természetesen a 
szokásos házi feladat elemzése sem maradhatott el. Ebben a hónapban 
tagoknak a legszebb pillanataikat kellett megörökıt́enie valamilyen formá-
ban. A július 6-ai (pénteki)  foglalkozáson pedig valamilyen nyárral kapcso-
latos élményt mutatnak be egymásnak. A csapat részt vett az általános 
iskola ballagási és tanévzáró rendezvényén is, amelyen több száz fényképet 
és egy ballagási videót is készıt́ettek. Követhetik és megoszthatják a klub 
eddigi munkásságát a www.facebook.com/BordanyiKreativMedia/ olda-
lán, illetve még egy-két hétig a Faluház előcsarnokában kihelyezett fotó-
kiállıt́ ásukon.

Mozgalmas	hónapot	zárt	a	Bordányi	Kreatív	Média

A Kulturális és Szabadidős Egyesület július 7-én má-
sodjára rendezi meg a Morajlás I�júsági Fesztivált a 
Széchenyi 2020 program támogatásával. A rendezvény 
a Morajlás programban résztvevő települések �iatalja-

inak találkozási pontja. Célunk az i�júság szélesebb 
körű elérése. U� jra megrendezésre kerül a bordá-
nyiak által nagyon kedvelt E� szak-Dél mérkőzés a 
Pető�i utcai focipályán, melyben a Kossuth utcától 
északra élők egymásnak feszülnek a Kossuth utcá-
tól délre élőkkel. A program a faluház parkjában 
folytatódik helyi és kistérségi tehetségek produk-
cióival. Este a szabadtéri szıńpadon E� LO�  Bermuda 
koncerten bulizhatnak a �iatalok, őket követi Ve-
res Roli helyi DJ felizzıt́ va a hangulatot az éjszaká-
ba nyúló party-ra a Club 1001-ben. A program ide-
je alatt büfé üzemel és különböző civil szervezetek 
is bemutatókkal készülnek. Gyere el te és hıv́d a 
barátaidat is, hogy bulizzunk együtt egy jó nagyot 
és felülmúljuk a tavalyi év élményeit! 



Bajnoki	cím	és	ezüstérem
U14-es	focistáink	aranyéremmel,	míg	
ifistáink	ezüstéremmel	zárták	a	szezont

Nagyszerű utánpótlás labdarúgó eredményekről számolhatunk be, hi-
szen mind előkészítő, mind pedig ifi együttesünk éremmel zárta a 
2017/18-as bajnokságot. Retek Flórián U14-es együttese a bajnokságot 
szinte végig vezetve megszerezte a korosztály megyei bajnoki címét, így 
2012 után ismét van bajnokcsapata Bordánynak! A lejátszott 18 
mérkőzésből 15 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség volt a mérleg, 
összesen 94 gólt szerzett a csapat és mindössze 6 gólt rúgtak egész év-
ben az ellenfelek. Mivel a csapat gerince egyben marad, így jövőre ismé-
telten komoly célokért küzdhet együttesünk. A másik szép siker az U19-
es focistáinkhoz köthető, akik a tavaszt a nyolcadik helyről kezdve jutot-
tak el egészen az ezüstérmes pozícióig! Puskás István legénysége nagy 
létszámmal, remek edzésmunkát végezve és nem mellékesen igazi csa-
pattá formálódva érte el ezt a szép eredményt. Összesen 15 győzelem, 4 
döntetlen és 5 vereség volt gárdánk mérlege, 91 rúgott gólunkra csak 41 
válasz érkezett. Mindkét együttesnek gratulálunk az egész éves teljesít-
ményhez, csak így tovább! Jövőre a tervek szerint még egy korosztállyal 
bővül az utánpótlás csapataink sora, hiszen a már említett két csapat 
mellett U17-es korosztállyal is képviselteti magát a Bordány Sportkör!

II.	Homokhát	
Éjszakai	Félmaraton	
2018.	augusztus	17.

Mint minden versenyre, így az idei 
megmérettetésre is több újdon-
sággal készülünk. Az egyik ilyen, 
hogy a hagyományos 10,5 km és 
21 km mellett 5,25 km és 15,75 
km-es táv is szerepel a már  
elérhető kiírásban. Az első év 
tapasztalataiból, illetve a verseny-
zők visszajelzéseiből kiindulva 
csökkentettünk a nevezési díja-
kon is, így a leggyorsabb nevezők 
több, mint 30%-al olcsóbban tud-
nak regisztrálni a II. Homokhát Éj-
szakai Félmaratonra! Távok, 
nevezési határidők és összegek:

5,25	KM
2018.	június	30-ig:	900	Ft
2018.	július	15-ig:	1.500	Ft
2018.	július	31-ig:	2.000	Ft

2018.	augusztus	10-ig:	2.500	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

4.000	Ft
10,5	KM

2018.	június	30-ig:	1.900	Ft
2018.	július	15-ig:	2.900	Ft
2018.	július	31-ig:	3.500	Ft

2018.	augusztus	10-ig:	4.000	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

6.000	Ft
15,75	KM

2018.	június	30-ig:	2.400	Ft
2018.	július	15-ig:	3.400	Ft
2018.	július	31-ig:	4.000	Ft

2018.	augusztus	10-ig:	4.500	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

6.800	Ft
21	KM

2018.	június	30-ig:	2.900	Ft
2018.	július	15-ig:	3.900	Ft
2018.	július	31-ig:	4.500	Ft

2018.	augusztus	10-ig:	5.000	Ft
Verseny	napján,	a	helyszínen:	

7.500	Ft
Nevezni,	regisztrálni	a	

www.darktiming.hu/bordany	
weboldalon	lehet.	

Minden versenyző befutóérmet, 
pólót, ásványvizet, műzliszeletet 
és chippel ellátott rajtszámot 
vehet át a rajtcsomagban. 
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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