Minden bordányit arra biztatunk, hogy részesítsék előnyben azokat az üzleteket, amelyek BordányKártya elfogadóhelyek, hiszen ezzel a saját településük fejlődését
tudják támogatni. A kártya
megvásárolható vagy megújítható a Faluház ügyfélpultjánál!

Bűnmegelőzési tippek
és tanácsok a nyári időszakra

Részletek a 3. oldalon!

Részletek a 4. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Helyi táborok az egész nyárra
Idén is közel ötven gyermek vett részt a Faluvédő Táborban
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Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben
is biztosít programlehetőséget a nyári szünet idejére az általános- és középiskolás
fiataloknak. A legnagyobb sikert idén is a már tizenkilencedik éve megrendezésre
kerülő Nyári Napközis és Faluvédő Tábor hozta, ahol mindösszesen 46 gyermek
vett részt az egész héten át tartó különféle programokkal és játékokkal színesített
Részleteket a 2. oldalon olvashat!
foglalkozásokon.
„Igazi nyár, olyan nyár, amikor minden megtörténhet, és meg is történik.” – Zakály Viktória

Amíg a
nyári
szabadságon van, addig se kell
senkinek hírek nélkül maradnia.

www.bordany.hu
https://www.facebook.com/bordanycity

II.

Homokhát Éjszakai
Félmaraton

2018. augusztus 17-én 22:00-tól
Idén nyáron másodszor a
Bordány Sportkör keretein belül
működő Futókör rendezésében!

XIX. Nyári Napközis és Faluvédő Tábor - KalandoZOO
A Nyá ri Napkö zis é s Faluvé dő Tá bor immá ron
19. alkalommal kerü lt megrendezé sre a Faluhá zban, melynek té má ja idé n a vadá llatok kö ré é pü lt. Az első napon a 46 gyermek megismerkedhetett a csapata kabalaá llatá val, amely
egyben a né vká rtyá ja is lett. Voltak oroszlá nok,
kenguruk, pingvinek, medvé k, é s nem utolsó
sorban kis pandá k is. Minden reggel egy é bresztő torná val indult, hogy mindenki tele energiá val kezdje a napot. Ezt kö vető en kint a szabadban szá mos já té k vá rta a tá borlakó kat, legjobban a szá mhá ború t é lvezté k. Ebé d utá n minden nap megné zhettek egy-egy „hű sıt́ő ” animá ció s ilmet, majd kü lö nbö ző kö zö s já té kkal
pl.: foci, kosá rlabda, fogó cska zá rtá k a hé tfő t. A
keddi napot kipihenten, ú jult erő vel kezdté k a
iatalok. A dé lelő ttö t a Nagy Ká lmá nné fé le Hermina tanyá n tö ltö tté k a gyerekek. A tanyá n
sorversenyen vehettek ré szt, amelyet nagyon
é lveztek mind a gyerekek, mind a segıt́ő k, sokat nevettü nk a mó ká s ü gyessé gi feladatokon.
A feladatok listá já n szerepelt sü kettelefon,
á llatos pá rkereső , krepp papıŕ akadá lypá lya,
harisnya kugli, de labdadobó versenyen is
ré szt vettek a gyerekek, valamint ö sszekö tö tt
lá bbal is kellet labdá t vezetniü k. A győ ztes csapat a kis pandá k csapata lett, ıǵy az ebé d utá ni
mesé t ő k vá laszthattá k ki. Kü lö nleges meglepeté s vá rta dé lutá n a tá borozó kat, mert Maricely a Zumba vilá gá ba vezette be ő ket, amit kivé tel né lkü l mindenki é lvezett. A szerdai nap
kicsit má smilyen volt, mint az elő ző kettő , hiszen a reggeli torna utá n, buszra szá llt a tá bor
é s meglá togattá k a Szegedi Vadasparkot. Csapatokra bontva megismerkedtek a vadaspark
lakó ival, majd kö zö s ebé d é s szabad já té k utá n
rengeteg é lmé nnyel gazdagodva felü ltek a busz-

ra, é s elindultak Bordá nyba a fá radt gyermekek. Kellett az
esti pihené s, hiszen csü tö rtö kö n biciklitú rá val kezdő dö tt a
nap. Mindenki a sajá t biciklijé vel indult el az ü llé si tó hoz,
ahol az egé sz napot tö ltö tté k. A tó partjá n labdá ztak, já tszottak é s szá mhá ború ztak is. Nagyon jó l bıŕtá k a gyerekek
az utat, de a szervező k fel voltak ké szü lve minden eshető sé gre. Kü lö n autó val is jö ttek segıt́ő k, ha bá rmi gond adó dna, rö gtö n tudjanak segıt́eni. Dé lutá n pihené ské pp má r a
Faluhá zban megné ztek egy mesé t, majd gipszfesté ssel é s
mindenki legnagyobb ö rö mé re ugrá ló vá razá ssal tö ltö tté k
az idő t a hazamenetelig. Pé ntekre vizes napot terveztek a
tá borozó knak a szervező k. Reggel ismé t torná val indıt́ottá k
a napot, ekkor má r a szervező k vıźibombagyá rtá sba kezdtek ıǵy a gyermekek hatalmas csatá t rendeztek. Ebé d utá n
mesené zé s volt a program, majd megrendezé sre kerü lt az
első tá boros Ki Mit Tud - avagy a bordá nyi kismenő k. Mindenki szé pen szerepelt, csapatok é s egyé ni ré sztvevő k is
voltak. Ez utá n mindenki hazament felfrissü lni, majd 19
ó rakor volt gyü lekező , ekkor a szü lő k elkezdté k felá llıt́ani a
sá trakat az alvá shoz. Ezt kö vető en kö zö sen megné zté k a tá borvideó t, majd a szervező k vendé gü l lá ttá k a szü lő ket is, a
menü pizza volt, amely kicsiknek é s nagyoknak is nagyon
ıźlett. Amikor a szü lő k hazamentek a gyerekeknek lehető sé gü k volt kipró bá lni bá torsá gukat é s ré szt venni egy é jszakai szellemtú rá n, melynek uticé lja ismé t a Hermina tanya
volt. Remé ljü k jö vő re megint talá lkozunk!

Elkészült településünk első vadnyugati kis ilmje
A mé dia szá mos terü leté rő l kaptak ıźelıt́ő t a bordá nyi Mé diatá bor ré sztvevő i. Jú nius utolsó heté ben kerü lt megrendezé sre, a nyá ri tá borok kö zü l
első ké nt. A kö zé ppontba egy pá r perces kis ilm
forgatá sá t é s a tá bor ké pes archivá lá sá t á llıt́ottá k,
ezzel is elsajá tıt́va né há ny alapvető fotó zá si é s kamerá zá si techniká t. A Vad Nyugaton cimű ilm
nagy ré szé t a biipben é s a Csongrá di Vadnyugati
Vá rosban vetté k fel. A western vá rosban való forgatá st kö vető en a csapat kipró bá lhatta ü gyessé gé t csizmadobá sban, patkó hajıt́á sban, de a legbá trabbak mé g egy bikagolá sra is be izethetté k
magukat. Ha kıv́á ncsi a ilmre, akkor tö bbek kö zö tt megtalá lhatja Bordá ny hivatalos facebook oldalá n vagy a Hıŕek Bordá nybó l youtube csatorná n.
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Júliustól már hosszabbíthatók a BordányKártyák
A helyi vá llalkozó k é s az ö nkormá nyzat
ö sszefogá sá nak eredmé nyeké nt 2015ben indult el a Bordá nyKá rtya Program,
amely a telepü lé sen é lő ket szeretné arra
ö sztö nö zni, hogy miné l tö bbszö r vá sá roljanak helyben, a helyi vá llalkozó kat
segıt́ve, mikö zben hozzá já rulnak a nagykö zsé g kulturá lis é leté nek felpezsdıt́é sé hez is. A programhoz csatlakozott kereskedő k, szolgá ltató k é s vendé glá tó k á ltaluk vá llalt kedvezmé nyeket nyú jtanak
annak é rdeké ben, hogy a tudatosan vá sá rló k, fogyasztó k ő ket, a Bordá nyKá rtya
Program tagjait ré szesıt́sé k elő nyben napi vá sá rlá saik, szolgá ltatá sok igé nybevé tele kapcsá n. A cé l, hogy a Bordá nyban
megtermelt forintok itt hasznosuljanak,
a helyben é lő k á ltal megtermelt javak itt
is maradjanak é s a telepü lé s hosszú tá vú
fejlő dé sé t szolgá ljá k. Eddig a programhoz csatlakozott ü zletek, akik legalá bb
5% kedvezmé nyt nyú jtanak kü lö nbö ző
termé kekre a kö vetkező k:
A 100 Ft-os/Goods Market ü zlet 5% kedvezmé nyt nyú jt a „toppos” (tartó san ala-

Zá dori-Molná r Agoston

A költő lelke
A kö ltő nek versbő l van a lelke,
tü ndé rek vilá ga lakozik ő benne.
Zord té lnek fagyos pirulá ja,
tü zes nyá rnak dé libá b-fugá ja.
Kezé ben pihen a messzi tá vol,
ü zen a jö vő nek a jelen vilá gbó l.
Mıv́es kertje lá ngol, lugasa é g
lá ngvirá gai nyıĺnak szerteszé t.
Versei fé nyes csillagok az é gen
felü lkerekednek az é ji sö té tsé gen.
Szavai tö bbet é rnek a drá gakő né l,
nincs dicső bb plané ta a kö ltő né l.
Ha szé p szemek fé nye olykor rá vetü l,
lelke azonnal a mennyekbe repü l,
onnan dalolja a nagyvilá gba szerte:
A kö ltő nek versbő l van a lelke.
Bordá ny, 2011. februá r 2-13.

csony á rú ) é s az akció s termé kek kivé telé vel minden á rura.
Amıǵ a Bambusz Divatban 5%-al olcsó bban vá sá rolható k a ruhá zati termé kek, addig a Manó ABC-ben az akció s termé kek, az
ú jsá gok é s az alkoholtermé kek kivé telé vel minden á rura 5%
kedvezmé ny já r. Az Oszi & Dezső Bt. Tá pboltban a PG gá z, a termé nydará lá s, valamint az á svá nyi anyagok, vitaminok, fagyasztott kutyaeledelek vá sá rolható k 5% kedvezmé nnyel. A
Top-Rongyos haszná ltruha-, kisá llateledel- é s felszerelé sboltban a haszná ltruha darabá ras termé kekre, valamint a tá pokra
vehető igé nybe 5% kedvezmé ny. A Tuti Gyü mi Zö ldsé ges 10%
kedvezmé nyt nyú jt a teljes á ruké szletre, a Vadgesztenye Etteremben pedig az é tlapon szereplő A’ La Carte é telek fogyasztható k 5%-al kedvező bb á ron. A Bordá nyKá rtya Programban
ré szt vesz a Bordá ny Sportkö r is, a Bordá nyKá rtya tulajdonosok 10% kedvezmé nnyel vá sá rolhatnak tá mogató i bé rleteket,
amellyel az mellett, hogy hozzá já rulnak a sportegyesü let mű kö dé sé hez, ingyenesen tekinthetik meg a megye I-es csapat
bajnoki- é s kupatalá lkozó it is. A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban, valamint az adventi hé tvé gé ken a Bordá nyi Szın
́ há zi Esté k
elő adá saira 10% kedvezmé nnyel vá lthatnak jegyeket a ká rtyabirtokosok. A telepü lé s ő sszel ké szü lő 2019-es asztali naptá rá bó l egy pé ldá nyt az adventi hé tvé gé ken vagy a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l ingyenesen vehetnek á t a Bordá nyKá rtya haszná ló i.
A megadott kedvezmé nyek csak a megjelö lt kedvezmé nyes
termé kekre vonatkoznak. A kedvezmé nyek nem vehető k igé nybe az akció s termé kekre, valamint má s akció val nem vonható k
ö ssze! A kedvezmé ny igé nybevé telé hez é rvé nyesıt́ett, 2019-es
matricá val ellá tott Bordá nyKá rtyá t szü ksé ges felmutatni a vá sá rlá st megelő ző en a pé nztá rná l!
A ká rtyá t szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l lehet
igé nyelni, a korá bban kivá ltott ká rtyá kra matricá t kell kivá ltani
2000 Ft ellené ben. Ezutá n má r csak a megú jıt́ott ká rtyá kat
fogadjá k el a Bordá nyKá rtya programhoz csatlakozott ü zletek!
Minden bordá nyit arra biztatunk, hogy a ká rtyá t kivá ltva é s
haszná lva ú gy inté zze vá sá rlá sait, hogy ré szesıt́sé k elő nyben
azokat az ü zleteket, amelyek Bordá nyKá rtya elfogadó helyek, é s
ezekben az ü zletekben kö ltsenek miné l tö bbet, hiszen ezzel a
sajá t telepü lé sü k fejlő dé sé t tudjá k tá mogatni. Tegyü nk együ tt
ezzel a kezdemé nyezé ssel is nagykö zsé gü nk jö vő jé ért.
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Bűnmegelőzési tippek és tanácsok a nyári időszakra
A nyá r tö bbek kö zö tt a pihené s, kikapcsoló dá s, lazulá s idő szaka. Sokan azonban ó vatlanabbá , igyelmetlenebbé vá lnak ebben az idő szakban. Az egé szsé ges bizalmatlansá gró l é s a kellő elő vigyá zatossá gró l a nyaralá s alatt, a szü nidő ben sem szabad megfeledkezni, hiszen a bű nö ző k nem mennek szabadsá gra!
Ha strandra megyü nk, igyeljü nk az alá bbiakra:
Ami nincs ná lunk, azt nem lehet ellopni. Vagyis
ha nem felté tlenü l muszá j, ne tartsunk magunkná l é rté keket (bankká rtyá t, nagyobb pé nzö szszeget, é kszert stb.). Ha fü rö dni megyü nk, vagy
ő rizze valaki az otthagyott holmit, vagy - amenynyiben erre lehető sé g van - haszná ljuk az é rté kmegő rző ket! Soha ne hagyjuk é rté keinket lá tható helyen az autó ban, ugyanakkor arró l sem szabad megfeledkezni, hogy a csomagtartó mé g
csak vé letlenü l sem szé f !
Vagyonvé delem otthon: nem á rt fokozottan igyelni otthonunk vé delmé re a nyaralá s ideje alatt, hiszen egy tö bb napra ü resen hagyott laká s felhıv́á s lehet a betö rő k szá má ra. Ugyeljü nk minden
nyıĺá szá ró (ajtó , ablak) vé delmé re! Erké lyajtó t, tető - vagy utcá ra
né ző egyé b ablakot akkor se hagyjunk nyitva, ha csak rö vid idő re
megyü nk el otthonró l! A fö ldszinti ablakokra ablakrá csot é rdemes felszerelni. Magá nhá zak udvará n sosem szabad lé trá t kint
hagyni, mert azzal megkö nnyıt́hetjü k a betö rő k dolgá t. Alkalmazhatunk jelző -riasztó rendszereket illetve tá vriasztá st is, melyné l
az erre szakosodott kö zponti rendszer é szleli az illeté ktelen behatolá st é s ennek megfelelő en inté zkedik. A nyaralá s idejé re é rdemes megbıźni rokonokat, bará tokat, ismerő sö ket, hogy naponta
ellenő rizzé k a laká st, ü rıt́sé k a postalá dá t. Ne adjuk a nagyvilá g
tudtá ra a kö zö ssé gi oldalakon, hogy egy ideig tá vol leszü nk otthonró l! Az ilyesmi felé r egy meghıv́á ssal a betö rő k szá má ra...
Csellengő gyermekek: Ha a gyermekek magukra maradnak a szü nidő ben, é rdemes
programokat szervezni nekik, hogy ne
unatkozzanak vagy csavarogjanak. Fontos,
hogy a szü lő mindig tudja, hol tartó zkodik
gyermeke, kivel tö lti a szabadidejé t. Legalá bb az egyik szü lő mindig legyen elé rhető ,
baj eseté n pedig kö nnyebb segıt́sé get ké rni, ha a gyermek ismeri a segé lyhıv́ó szá mokat.
Rendezvé nyek, fesztivá lok: Annak é rdeké ben, hogy a gondtalan
szó rakozá s ne forduljon á t bű ncselekmé nybe, é rdemes oda igyelni
é rté keinkre. Ne vigyü nk magunkkal nagy mennyisé gű ké szpé nzt, ha
pedig ez elkerü lhetetlen, akkor vegyü k igé nybe az é rté kmegő rző t.
Udıt́ő vagy aká r alkoholos ital fogyasztá sa eseté n lehető leg csak
gyá ri csomagolá sú , elő ttü nk felbontott italt fogyasszunk, amit soha
ne hagyjunk ő rizetlenü l! A hazafelé utat é rdemes mindig elő re megszervezni, ittasan soha ne ü ljü nk a volá n mö gé , hiszen azzal nem
csak sajá t magunkra, hanem a kö rnyezetü nkre is veszé lyt jelenthetü nk!

Fontos: a 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó telefonszámról
a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem (tűzoltók) is elérhetők.
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Tüdőszűrés Bordányban

A Csongrá d Megyei Mellkasi Betegsé gek Szakkó rhá zá nak Tü dő gondozó Inté zete 2018. augusztus 27-31. (hé tfő -pé ntek) kö zö tt minden nap 8.30-tó l 13.30-ig lakossá gi tü dő szű ré st tart Bordá nyban a Faluhá z elő tt!

Gyümölcsösök bejelentése
Fontos, hogy a gazdá lkodó k 2018.01.01 elő tt engedé ly
né lkü l telepıt́ve, engedé llyel nem rendelkező gyü mö lcsö sö ket 2018. é vben szankció mentesen bejelenthetik!
Szeptember hó napban elő adá s lesz ebben a té má ban.
Tervezett idő pontja: 2018. szeptember 04. (kedd)
17:00; helyszın
́ e: Faluhá z, Bordá ny, Park té r 1.
Tisztelt Gazdálkodók!
A Falugazdá sz Ugyfé lszolgá lati Iroda 2018. jú lius 30. augusztus 10. kö zö tt zá rva tart! A Faluhá zban lehet é rdeklő dni a szabadsá golá s miatti nyá ri nyitvatartá sró l.

Könyvtári felolvasóest
2018. augusztus 8-á n, szerdá n 17 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
augusztus 14.; augusztus 28.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
augusztus 7.; augusztus 21.

Július havi demográfia
Születés
„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
Boldog leszel itt a Földön!"
Kákonyi Olívia (Kákonyi László és Zadravecz Emma)

Házasságkötés
„Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger,
a sok madár, a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak.”
Frank Eszter és Batancs Barnabás
Tar Julianna Mária és Veres József Péter
Peták Mónika és Vikartovszky László Krisztián
Horváth Gabriella és Horton Charles Carroll
Kökény Anita és Kiss Gábor
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Idén ketten részesültek Ádám Jenő-emlékéremben

A 2017/18-es tané v tané vzá ró ü nnepsé gé re jú nius 20-á n
kerü lt sor. 16 ó rá tó l a Mű vé szeti Iskola, 17 ó rá tó l az Altalá nos Iskolai ü nnepsé gre kerü lt sor. Ocskó Zoltá n igazgató
ú r é rté kelte a tané vet, é s kiemelte a jeles (35 fő ) é s kitű nő
(54 fő ) eredmé nyt elé rt tanuló kat, akik az ü nnepsé g utá n
kö nyvjutalomban ré szesü ltek a Szegedi Tankerü leti Kö zpont é s a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny jó voltá bó l. Az igazgató ú r szemé ly szerint kö szö nte meg a nyolcadik osztá lyosok jó magatartá sá t, szorgalmá t, kö zö ssé gi é s tanulmá nyi
munká já t, valamint szü leik tá mogatá sá t é s kollé gá i munká já t.
Kó szó Martin é s Czé kus Csaná d 10 é vig voltak Mű vé szeti
Iskolá nk nö vendé kei. Kitartó szorgalmuké rt, fellé pé seiké rt elismerő oklevé lben ré szesü ltek. Sá ndor Anna 3.
b. osztá lyos tanuló korosztá lyá ban orszá gos tollas bajnok lett, munká ja elismeré seké nt szinté n oklevelet vehetett á t.
Ezutá n az Adá m Jenő -emlé ké rem á tadá sá ra kerü lt sor, amelyet a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny adomá nyozott az arra é rdemes 8. osztá lyos tanuló knak. Ebben a tané vben ezt a jeles kitü nteté st Má rta Dá niel é s Tó th
Luca é rdemelté k ki 8 é ven keresztü l kitű nő tanulmá nyi
eredmé nyü kkel.
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata idé n is odaıt́é lte 4
tanuló nknak a Jó tanuló , jó sportoló cım
́ et. A dıj́at Taná cs
Gá bor polgá rmestertő l vehette á t: a 4. osztá lybó l Bá lint
Ká lmá n é s Makra Attila Tamá s, a 8. osztá lybó l Fodor
Má rk é s Tó th Luca.
A tané vzá ró ü nnepsé g kereté ben egy rangos dıj́ á tadá sá ra is sor kerü lt. Prof. Dr. Ká sler Mikló s az Emberi Erő forrá sok minisztere Magyarorszá g Jó Tanuló ja - Jó Sportoló ja 2017 cı́met adomá nyozta Bá lint Bé la ré szé re a
2016/2017. tané vben elé rt eredmé nyes tanulmá nyi
munká já é rt: 6 é vig kitű nő tanuló volt é s kimagasló
sportteljesıt́mé nyé ért: junior orszá gos bajnoksá gon 2., é s az Orszá gos Diá kolimpiá n szinté n 2. helyezé s é rt
el gyorsasá gi gö rkorcsolya sportá gban. A felsoroltakon kıv́ü l a Kelet-Euró pai Kupa 4. helyezé sé t is elhozta
sportá gá ban. Gratulá lunk a kimagasló elismeré shez!
A vaká ció ra kıv́á nunk diá kjainknak hasznos idő tö lté st, jó pihené st!

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Ké rem a Tisztelt Lakossá got, inté zmé nyek vezető it, hogy a tulajdonukban, haszná latukban lé vő ingatlanokon a parlagfű irtá sá t folyamatosan vé gezzé k el. Az é lelmiszerlá ncró l é s ható sá gi felü gyeleté rő l szó ló 2008. é vi XLVI. tö rvé ny 17. § (1) bekezdé se é rtelmé ben a fö ldhaszná ló kö teles az adott é v jú nius 30-ig az ingatlanon a parlagfű virá gbimbó já nak kialakulá sá t megakadá lyozni, é s ezt kö vető en ezt az á llapotot a vegetá ció s idő szak vé gé ig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni vé dekezé s betartá sá t bejelenté s alapjá n vagy sajá t
kezdemé nyezé sre helyszın
́ i ellenő rzé s kereté ben belterü leten a jegyző , kü lterü leten az ingatlanü gyi ható sá g vé gez. Azzal szemben, aki
nem tesz eleget a parlagfű elleni vé dekezé si kö telezettsé gé nek belterü leten a jegyző , kü lterü leten a Já rá si Hivatal kö zé rdekű vé dekezé st
rendel el, amelynek kö ltsé geit a fö ldhaszná ló , illetve a termelő kö teles
megté rıt́eni. Ezzel egyidejű leg a Já rá si Hivatal Nö vé ny-é s Talajvé delmi Osztá lya nö vé nyvé delmi bıŕsá got
szab ki. A nö vé nyvé delmi bıŕsá g mé rté ke a terü let nagysá gá tó l fü ggő en: 15 ezer Ft-tó l 5 millió Ft-ig terjedhet.
Ké rem az é rintetteket, hogy a parlagfű irtá sá val tegyenek meg mindent egé szsé ges kö rnyezetü nké rt!
Dr. Fodor Ákos jegyző
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Óbudán is bemutatkoztak a bordányi népzenészek
Idé n jú nius 2-á n, szombaton kerü lt má sodjá ra megrendezé sre, az Orszá gos Né pzeneoktatá s Unnepe, Obudá n. Vidá m, lelkes kis csapat indult ú tnak ké t telepü lé srő l, Bordá nybó l, az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s
AMI-bó l, valamint Forrá skú tró l, a Forrá skú ti Altalá nos Iskola é s AMI-bó l 13 diá k utazott fel s ké pviselte a ké t
iskolá t citera é s né pié nek produkció val; taná runkkal, valamint né gy szü lő
s ké t testvé rrel. Szombat reggel 7:30kor talá lkoztunk a bordá nyi iskola
elő tt majd mentü nk á t a Forrá skú ti
Iskolá hoz, s onnan indultunk tová bb a
bordá nyi Onkormá nyzat kisbuszá val.
A kisbuszt kö szö njü k a bordá nyi Polgá rmester Urnak, Taná cs Gá bornak s
a Szegedi Tankerü leti Kö zpontnak az
anyagi tá mogatá st. Utkö zben jó volt a
hangulat, beszé lgettü nk, já tszottunk,
é nekeltü nk valamint papıŕ tulipá nokat hajtogattunk Taná rnő nek, dekorá ció ra, ké szü lő dve a kö vetkező koncertü nkre. Orké nyben megá lltunk a pihenő helyné l, ahol a felnő ttek ká vé , a gyermekek forró csoki, szendviccsel feltö ltő dve é s jó kedvű en folytathattuk az utat. Budapesten megá lltunk a Parlamenttel szemben a
Dunaparton, s kicsit kö rbe né ztü nk, elmentü nk egy csarnokba, ahol inomsá gokat tudtunk venni, enni-inni.
Megé rkezve a helyszın
́ re, megkerestü k a nekü nk kijelö lt sá trat, ahol lepakolhattunk, majd
beregisztrá lt bennü nket a Taná rnő . Mindenki kapott a karjá ra egy karszalagot, amire ké ső bb az ebé det kaptuk, gulyá slevest é s egy pohá r jó leső limoná dé t. Taná rnő kapott sö r
jegyet, de nem itta meg.
Napkö zben kirakodó vá sá rt
né zegethettü nk, majd pró bá ltunk egyet, s hamarosan a szın
́ padon zené ltü nk. A bordá nyi
Vadgesztenye Citerazenekar Bordá nyi né pdalokat já tszott, a bordá nyi né pi é nek együ ttes Zoborvidé ki né pdalokat é nekelt, s volt egy né pi é nekes szó ló mű sorunk is ahol é nek s Taná rnő citerajá té ká val gazdagıt́ottuk
mű sorunkat. Forrá skú tró l Szó ló citerazené t hallhattunk, ahol a duná ntú li kapkodó techniká ban gyö nyö rkö dhettü nk, majd a Cinke Citerazenekar Forrá skú ti
né pdalokat, a Tű zró zsa Citerazenekar szatmá ri
né pdalokat já tszott. A mű sorunk vé gé t kö zö s csokor zá rta, Já szsá gi né pdalokat citerá ztunk s é nekeltü nk kö zö sen.
A fellé pé s utá n megkaptuk az ebé det, majd elkö szö ntü nk a helytő l s elindultunk hazafelé .
Nagyon szé p nap volt, jó l é reztü nk magunkat s kü lö n ö rö m, hogy mindké t telepü lé srő l tudtunk jö nni,
s mindké t helynek jó hıŕrel, szé p zené vel adhattunk.
Kö szö njü k szé pen!
Ré sztvevő k Bordá nybó l: Sá rkö zi Szimonetta, Tó th
Cintia, Juhá sz Anna é s anyuká ja, Kiss Vanessza é s
csalá dja, Deme Mihá ly, Gá bor Zalá n, Forrá skú tró l:
Gyuris Adri é s é desapja, Vass Karolina, Tö rö k Sarolt, Gá l Henrietta, Gá l Violetta, Galzó Kata, Gyö ngyi Má té ,
Kiss Csillag Anna Taná rnő , sofő rü nk: Vass Gá bor.
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Kincskereső tábor
Augusztus 6-tó l 10-ig zajlik egyhá zkö zsé gi hittantá borunk, valamint jú lius 30-tó l augusztus 3-ig az Erzsé bet-tá bor. A tıźó rai é s az uzsonna biztosıt́á sá hoz
idé n is szeretettel fogadunk tá mogatá st, gyü mö lcsö t,
zö ldsé get, lekvá rt, mé zet, cukrot, citromlevet, csemege uborká t.
Bő vebb informá ció Gá bor Tamá stó l é s Bá lintné Gyuris Agnestő l, illetve Jenei Gyö rgyné tő l ké rhető .

Máriaremetei zarándoklat

Augusztus 25-é n Má riaremeté re zará ndokbuszt indıt́unk bordá nyi felszá llá si lehető sé ggel a kegytemplom parkjá ban megrendezé sre kerü lő V. SZERETETLANG FESZTIVALRA, melynek jelmondata idé n: Istennek é lni, a csalá dnak szolgá lni.
Ré szvé teli dıj́ 4000Ft. Tová bbi informá ció a templom
hirdető tá blá já ra kihelyezett plaká ton olvasható , illetve é rdeklő dni lehet a+36-30-6216375 telefonszá mon. (Jenei Gyö rgyné / www.szeretetlang.hu)

Iskolatáskacsere-akció

Templomunk búcsúja

A bú csú augusztus 20-á t kö vető vasá rnap, augusztus
26-á n lesz. Az ü nnepi szentmise 10 ó rakor kezdő dik,
majd kö rmenettel zá rul. Sok szeretettel hıv́unk é s
vá runk mindenkit!

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n első alkalommal iskolatá skacsere-akció t szervez. Szeretné nk lehető sé get biztosıt́ani arra, hogy a haszná lt, de mé g jó
á llapotú iskolatá ská k gazdá t cseré lhessenek. Az
akció kereté ben a csoport ö nké ntesei a megjelö lt
idő pontokban vá rjá k a feleslegessé vá lt haszná lt, de
mé g jó á llapotú , tiszta iskolatá ská kat, majd vá rjá k
azokat is, akik szeretné k lecseré lni ré gi iskolatá ská jukat. A tá ská k leadá sá nak nem felté tele má sik tá ska elvitele, illetve az á tvé telnek sem felté tele cseretá ska leadá sa. A tá ská kat augusztus 7-é n (kedden)
é s 8-á n (szerdá n) 9-tő l 16 ó rá ig fogadjuk, majd
kivá lasztani é s elvinni augusztus 14-é n (kedden) 8tó l 16 ó rá ig, valamint augusztus 18-á n (szombaton)
8-tó l 12 ó rá ig lehet. A helyszın
́ mindké t esetben Plé bá niá nk hittanterme. Remé ljü k, hogy kezdemé nyezé sü nk eredmé nyes lesz.
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„RSZTOP” - Ingyenes élelmiszercsomag osztás az
ISZEK-ben
Magyarorszá g Kormá nya a Rá szoruló Szemé lyeket Tá mogató Operatıv́ Program (tová bbiakban:
RSZTOP) kereté ben é lelmiszert tartalmazó csomagot juttat el a Szociá lis é s Gyermekvé delmi
Fő igazgató sá g kö zremű kö dé sé vel a kedvezmé nyezett já rá sokban é lő szociá lisan rá szoruló szemé lyekhez.
Bordá ny eseté ben a program kereté ben há rom
felhıv́á s fut jelenleg: „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” cı-́
mű felhıv́á s. A jogosulti kö rbe tartoznak a telepü lé sen é lő 0-3 é ves korú -, valamint a 7-14 é ves
korú rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyre jogosultak. Ezen kiemelt projekt 2017. é v vé gé n indult el. Jelenleg 42 fő jogosult a tá mogatá s igé nybevé telé re. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára” cım
́ ű felhıv́á s.
A jogosulti kö rbe tartoznak a rokkantsá gi, vagy nyugellá tá sban ré szesü lő , tová bbá idő skorú ak já radé ká ban
ré szesü lő szemé lyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdıj́minimum 130%-á nak megfelelő (37.050
Ft) havi jö vedelemmel rendelkeznek. Az első osztá s 2018. á prilis hó napban volt, mely kereté ben 86 fő
vehetett á t csomagot. A program sorá n, vá rható an 2021-ig, é vente né gy alkalommal kapnak é lelmiszercsomagot (kb.: 10 kg) a jogosultak, amelyrő l elő zetesen szemé lyre szó ló levé lben é rtesıt́é st kapnak. A Szociá lis
é s Gyermekvé delmi Fő igazgató sá g inté zmé nyü nk Csalá d-, é s Gyermekjó lé ti Szolgá latá nak kö zremű kö dé sé vel való sıt́ja meg a tá mogatá si programot.
Farkasné Lippai Ágota / intézményvezető

Nyári Napközis Erzsébettábor
Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok
borjúindító és borjúnevelő tápok
tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők
valamint BÁBOLNA termékek
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Inté zmé nyü nk Csalá d-, é s Gyermekjó lé ti Szolgá lata
sikeres pá lyá zatot nyú jtott be a Ká rpá t-medencei
Gyermekeké rt Alapıt́vá nyhoz. Az elnyert tá mogatá sbó l a bordá nyi KARITASZ csoport ö nké nteseinek
kö zremű kö dé sé vel 2018. jú lius 30. - augusztus 3.
kö zö tt Nyá ri Napkö zi Erzsé bet-tá bor kerü l megvaló sıt́á sra 20 fő bordá nyi 6-14 é v kö zö tti gyermek
ré szvé telé vel.
A gyermekeket szın
́ es programok é s é lmé nyek vá rjá k a tá bor ideje alatt.
A tá bor tartalmas programjai helyben való sulnak
meg a kö rnyezettudatossá g, hagyomá nyő rzé s, ké zmű vessé g, sport é s egé szsé ges é letmó d, ö nismeret,
kö zö ssé gé pıt́é s té má já hoz kapcsoló dó an, azonban
a tá bor ré sze egy buszos kirá ndulá s is, melynek kö szö nhető en a gyermekek eljuthatnak a Kecskemé ti
mese ilm stú dió ba é s planetá riumba is. A tá bor ideje alatt a gyermekek ré szé re napi né gyszeri ingyenes é tkezé st is biztosıt́ a program.
Farkasné Lippai Ágota / intézményvezető
Vá llalkozá sá t a legjobb helyen hirdeti
Bordá ny kedvenc lapjá ban, a Bordá nyi Napló ban!
- mert mindenki ezt olvassa!
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Immár második alkalommal morajlottak a iatalok
Jú lius 7-é n rendezte meg a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let é s a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat a Szé chenyi
2020 program tá mogatá sá val a Morajlá s I jú sá gi Fesztivá lt. A Morajlá s program a homokhá tsá gon é lő é s dolgozó
iatalokat hivatott ö sszefogni é s kö zö s i jú sá gi munká ra,
ö nké ntessé gre ö sztö nö zni. Ennek a programnak egy á llomá sa, é s a iataloknak talá lkozá si pontja volt a Morajlá s
Fesztivá l. Rengeteg elő ké szü let elő zte meg a rendezvé nyt.
A szervező k igyekeztek mindenki szá má ra é rdekes programokkal ké szü lni. Fontos szempont volt, hogy helyi- é s
kisté rsé gi tehetsé gek is megmutassá k tudá sukat. A szın
́ padra első ké nt Pető Andrá s, helyi bű vé sz á llt bá mulatos
bű vé sztrü kkjeivel. Ot kö vette a bordá nyi taggal is bü szké lkedő Poé n Partizá nok is, akik stand up show-val
szó rakoztattá k a kö zö nsé get. Az együ ttes egyik tagja, a helyi Szű cs Dá vid volt a dé lutá n é s az este há zigazdá ja
is. Az esti programot az ü llé si Ré zhú ros Banda nyitotta egy egyó rá s né pzenei koncerttel, ahol rengeteg né pdalt adtak elő . A szın
́ pad ezutá n a Bermuda együ ttesé volt, akik a rá dió kbó l is ismert slá gereikkel teremtettek jó hangulatot a folytatá shoz, ugyanis utá nuk a Kies zenekar
rock-koncertjé re tombolhatott a iatalsá g. A nap folyamá n a
jelenlé ti ıv́eket kitö ltő iatalok kö zö tt a Club1001 felajá nlá sá val
belé pő jegyeket sorsoltak ki a szervező k az esti Morajlá s Afterpartyba. Ké ső este a Kies koncertje utá n, Swnt3k, helyi Dj á llt a lemezjá tszó k mö gé é s egy warm up partyval alapozta meg mindenki hangulatá t a Morajlá s Afterhez, amit a Club 1001 szervezett. A
rendezvé ny ideje alatt a Senkinek Sem Art egyesü let utcai gra iká kat ké szıt́ett a Park té ren, melyek azó ta is megtekinthető k a té ren. A kıv́á ncsi é rdeklő dő k is kipró bá lhattá k a graf itizé st, nekik
is tartott egy rö vid foglalkozá st az egyesü let. Ezen kıv́ü l a Csongrá d Megyei Esé lteremté si é s Onké ntes Há z ké zmű ves foglalkozá st tartott a gyerekeknek. Lehető sé g volt arcot festetni é s csillá mtetkó t ké szıt́tetni is. A szervező k rengeteg segıt́sé get kaptak a rendezvé ny lebonyolıt́á sá hoz. Ezú ton is kö szö njü k a Faluhá znak, Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak, a Bordá nyi Telepü lé sfejlesztő Kft-nek, Fodor Balá zsnak, Rá cz Jó zsefnek é s a Club1001-nek.

Kinyitotta kapuit a biip
A bordá nyi i jú sá gi informá ció s pont (biip) nyá rra is
megnyitotta kapuit a gyerekek elő tt. Vá ltozatos programokkal vá rjá k a iatalokat hé trő l-hé tre, amelyrő l
a hivatalos facebookos oldalukró l tá jé kozó dhatsz.
A nyitvatartá suk hé tfő tő l pé ntekig 10:00-17:30-ig,
mıǵ szombaton 14:00-19:00-ig vá rható . Termé szetesen, ha a Faluhá z bá rmilyen okbó l zá rva tart,
abban az esetben a biip sem fog ü zemelni.
Az informá ció s pont dolgozó i remé lik, hogy miné l
tö bben lá togatnak el hozzá juk a szü nidő ben is, hogy
miné l vidá m hangulatban teljen a nyá r!
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 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 belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2018. augusztus 21. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. augusztus 31. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

31°C
20°C

30°C
20°C

30°C
19°C

Felhős

Csütörtök

Péntek

29°C
20°C

31°C
21°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Felhős

Szombat

31°C
21°C
Napos

Vasárnap

31°C
20°C
Napos
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Negyedik hely Wroclawban
U12-es labdarúgó csapatunk újra rangos
nemzetközi tornán ért el szép helyezést

A Foliaplast-Bordány SK U12-es labdarúgó csapata július első napjaiban
a legyelországi Wroclaw Trophy elnevezésű nemzetközi labdarúgó
tornán szerepelt. Retek Flórián edző tanítványai mellett, több, mint
kétszázötven együttes vett részt a különböző korosztályokat figyelembe
véve. Csapatunk egy hat gárdát felvonultató csoportba került, amelyben
négy nagyszerű győzelem mellett, csupán egy verséggel zártak a fiúk, így
a bronzéremért mérkőzhettek meg. Ugyan kikaptak a harmadik helyért
lejátszott mérkőzésen a srácok, de így is a nagyon előkelő negyedik
helyet szerezték meg a Wroclaw Trophyn. Gratulálunk a csapat játékosainak és edzőjének! Minden szülőnek, aki részt vett az eseményen
ezúton köszönjük a segítségét!

Női ezüstérem Csanytelekről
A lányok második helyen zárták a
falunapi tornát, már edzésben a csapat
Női labdarúgóink már
megkezdték a felkészülést a 2018/19-es szezonra. A heti edzések
mellett a lányok eleget
tettek a Csanytelek meghívásának a felkészülés
monotonitását megtörve
részt vettek a Falunapi
labdarúgó tornán. Dóc
ellen három gólos győzelmmel nyitott a csapat, a
házigazda Csanytelek ellen viszont nem volt ellenszer, így ott vereséget szenvedett együttesünk,
így második helyen végeztek Rabi Enikőék. Aki szeretne bekapcsolódni
a női focisták munkájába, szeretné kipróbálni ezt a sportágat azt szeretettel váják csütörtökönként 17:30-tól a Petőfi utcai sportpályán.
Hajrá női foci! Hajrá BSK!!!
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II. Homokhát
Éjszakai Félmaraton
2018. augusztus 17.
Mint minden versenyre így az idei
megmérettetésre is több újdonsággal 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 versenyzők visszajelzéseiből kiindulva
csökkentettünk a nevezési díjakon is, így a leggyorsabb nevezők
több, mint 30%-al olcsóbban tudnak regisztrálni a II. Homokhát Éjszakai Félmaratonra! Távok,
nevezési határidők és összegek:
5,25 KM
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. július 31-ig: 3.500 Ft
2018. augusztus 10-ig: 4.000 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
6.000 Ft
15,75 KM
2018. július 31-ig: 4.000 Ft
2018. augusztus 10-ig: 4.500 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
6.800 Ft
21 KM
2018. július 31-ig: 4.500 Ft
2018. augusztus 10-ig: 5.000 Ft
Verseny napján, a helyszínen:
7.500 Ft
Nevezni, regisztrálni tehát 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!

