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147	versenyző	állt	rajthoz	az	augusztus	17-ei	versenyen										
A Bordány Sportkör második alkalommal rendezett éjszakai futóversenyt, az 
augusztus 17-ei megmérettetésen négy távon (5,25	km,	10,5	km,	15,75	km	és	21	
km) állhattak rajthoz a futás szerelmesei. Az ország több pontjáról és külföldről is 
érkező 147 versenyző egy jó hangulatú sporteseményen vehetett részt, a rajthoz 
állókat számos kategóriában díjazták a szervezők. A verseny részletes eseményei 
megtekinthetőek a darktiming.hu weboldal eredmények menüpontjában.

Éjszakai	Félmaraton	másodszor				

A Bordányi Könyvtár
fotópályázatot hirdet kicsiknek

és nagyoknak!
A pályázat témája:
„Én és az olvasás”

Részletek a könyvtárban!

2018.09.04-09.30.
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Kecskeverseny	és	Helyi	Ízek	Fesztiválja	Bordányban
Az idei fesztiválhangulatban is számos helyi íz versenyezhet majd a legjobbnak járó díjért Bordányban a Park 
téren.  A szeptember második szombatján megrendezésre kerülő program során hagyományos kategóriák 
(bográcsban készült ételek, grillen és tárcsán sültek) mellett több jelentkező esetén akár kecskehúsból ké-
szült ételek is zsűrizésre kerülnek. Jelentkezni és érdeklődni szeptember 6-ig (csütörtökig) lehet a Faluház-
ban személyesen, e-mailen a faluhaz@ bordany.hu e-mail címen, illetve telefonon az 588-516-os számon. 

Nevezési díj nincs, sátrakat, szé-
keket, asztalokat, a főzéshez szük-
séges alapanyagokat mindenki-
nek magának kell biztosítania. A 
program része ismét a Kecskever-
seny elnevezésű rendezvény is, 
me-lyen számos gyermek- és 
családi program várja a kilátoga-
tókat, így lesz aszfaltrajz- és kötél-
húzó verseny, de egyéb ügyességi 
feladatokra is számíthatnak a gye-
rekek. A felnőtteket is számos ér-
dekesség várja, így kecskeszakáll 
verseny, káposztadobó és cipelő 
viadal, valamint kecsketejivásban 
is összemérhetik erejüket a leg-
bátrabbak. Természetesen a nap 
egyik leginkább várt pillanatai a 

kecskefutamok lesznek. Számos kulturális program és tombola is szerepel a programok között, így a szerve-
zők remélik, sokan kilátogatnak a Park térre. Az osztályharc elnevezésű viadal lényege az, hogy az osztályok 
a nap folyamán pontokat kapnak a különféle feladatokban való részvételért, így a főzőversenyen való indulá-
sért, valamint a kecskeverseny játékos feladataiban való részvételért. Az osztályoknak már most érdemes 
megkezdeni a felkészülést a megmérettetésre, hiszen aszfaltrajz-, káposztadobó- és cipelő, kötélhúzó, kecs-
ketejivó versenyben is meg kell küzdeniük sulis társaikkal. Lesz még lehetőség kecskehajtásban is megmér-
kőzni, kecskefejésben és ki mit tudban számos feladat várható, valamint csapatonként egy fémkecskére, azaz 
biciklire is szükség lesz. Természetesen a verseny legjobbjai értékes ajándékokra számíthatnak. A felsős osz-
tályok közül legjobban teljesítők jutalma  egy osztálykirándulás lesz, de újdonság, hogy ezúttal a legtöbb 
pontot szerző alsós osztály egy a szegedi vadasparkba szóló programot nyerhet meg.
Találkozzunk szeptember 8-án, szombaton a Park téren!!!

Esővíz	elvezető	csatornát	tisztítottak	a	Kossuth	utcán
A település központjában, a kerék-
párút mellett húzódó földalatti csa-
padékvıź elvezető csatornát takarıt́-
tatta ki az önkormányzat. A munkát 
a legjobb ajánlatot tevő VOMA Kft. 
végezte el. A vállalkozás rendelkezik 
olyan speciális munkagépekkel, 
amelyek alkalmasak újépı́tésű és 
használt szennyvıź-, és csapadékvıź 
elvezető csatornák, átereszek, és 
más csővezetékes rendszerek, ak-
nák magas műszaki szıńvonalú mo-
sási, duguláselhárı́tási munkáinak, 
valamint utak tisztıt́ásának elvégzé-
sére. A csatorna tisztı́tására azért 
volt szükség, mert a legutóbbi esőzé-
sek alkalmával a közel 700 folyóméter hosszú csatornarendszer már nem bıŕta elvezetni a kerékpárút mel-
letti nagy mennyiségű esővizet.
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„Mikro-,	kis-	és	középvállalkozások	munkahely-
teremtő	beruházásainak	támogatása”	program
A pályázatot július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához.
A kiıŕás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozıćiójuk javıt́ása érdekében az 

Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülését július 26-án az Apra-
ja-Falva O� voda és Bölcsődében tartotta meg. A képviselők a testületi ülés előtt körbe néztek a bővıt́és alatt 
álló épületben. Jó hıŕ, hogy mind a csoportszobai, mind a konyhai bővıt́és jó ütemben halad, a vállalkozó 
tartani tudja a vállalt átadási időpontot.
Az ülésen a képviselők tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak meg. Ezen az ülésen került sor az Apraja-Fal-
va O� voda és Bölcsőde 2017/ 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolójának illetve munkatervének elfoga-
dására, éppen ezért üléseztek az óvodában a testület tagjai.
Az óvodai napirendeket mege-
lőzően elsőként a polgármes-
ter beszámolóját hallgathat-
ták meg a képviselők a két kép-
viselő testületi ülés közti fon-
tosabb eseményekről, polgár-
mesteri döntésekről; tájékoz-
tató hangzott el a lejárt határi-
dejű határozatok végrehajtá-
sáról, az önkormányzat bizott-
ságainak döntéseiről. A máso-
dik napirendi pontban az ön-
kormányzat 2018. évi költség-
vetéséről szóló rendeletének 
módosıt́ ására került sor.
Tanács Gábor elmondta, hogy 
a 2018. évi állami normatıv́a 
változásokat kellett átvezetni 
a dokumentumban. Az állam-
tól többek között szociális tüzelőanyag vásárlásra, szociális és gyermekjóléti feladatokra és gyermekétkez-
tetés támogatására kap többletforrást a helyi kincstár. A következő napirendi pontban az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár alapıt́ó okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosı-́
tását tárgyalták és fogadták el.
A testületi ülésen döntés született a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyúj-
tásáról, az önkormányzat 447 köbméter lágy lombos fajtájú tűzifára nyújt be igényt. Ugyancsak döntöttek a 
tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támoga-
tására kiıŕt pályázat benyújtásáról.
A Képviselő-testület módosıt́ otta a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét is, illetve elfogadta az új köz-
beszerzési szabályzatát. A képviselők egyhangúlag támogatták a fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosıt́ ását. Rendelési idő 33,5 órára emelkedett, és ez alapján hétfőn és csütörtökön 9-
15 óra között, kedden 8-15 óra között, szerdán 13-17 óra között, pénteken pedig 8:30-14 óra között lesz fo-
gorvosi rendelés településünkön.
A testületi ülés Bordány Nagyközség Települési E� rtéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolóval 
folytatódott, majd az egyebek napirendi pontban a Mórahalom és Térsége Ivóvıźminőség-javıt́ó beruházás-
ban létrehozott és aktiválható vagyon átvételéről döntöttek képviselőink, hiszen az ivóvıźminőség javıt́ó 
program során keletkezett vagyont a társulás tagönkormányzatainak kell vagyonnyilvántartásba venni. Ezt 
hagyta jóvá most a bordányi önkormányzat is.
Képviselő-testületi ülésre várhatóan szeptemberben kerül majd sor, hacsak nem lesz szükség rendkıv́üli 
ülés összehıv́ására, amelyre azért van esély, mert elindult az önkormányzat turisztikai beruházásának 
közbeszereztetése. Ezzel kapcsolatosan minden bizonnyal szükség lesz határidős döntések meghozatalára.

Kihelyezett	testületi	ülést	tartottak	az	óvodában	
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Tájékoztató	a	téli	rezsicsökkentésben	korábban	nem
részesült,	a	vezetékes	gáz-	vagy	távfűtéstől	eltérő	fű-
tőanyagot	felhasználó	háztartások	részére
Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentésben nem részesülők részére nyújtandó támogatásról a téli 

rezsicsökkentés végrehajtását követően szükséges-
sé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. 
(VII.27.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Kor-
mányhatározat) döntött.
Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági 
földgázfogyasztók részére biztosıt́ott téli rezsicsök-
kentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet sze-
rint a fogyasztásnövekedés �inanszıŕozását segıt́ő 
juttatásban részesülő lakossági fogyasztók vagy 
fogyasztói közösségek, valamint a fűtési célú távhő-
szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók 
részére biztosı́tott téli rezsicsökkentésről szóló 

39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerint a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés 
�inanszıŕozását segıt́ő árkompenzáció jóváıŕásban részesülő távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fo-
gyasztók a 12.000 Ft összegű támogatást korábban már megkapták. A Kormányhatározat rendelkezései sze-
rint a fenti körön kıv́üli jogosult háztartásoknak, melyek téli rezsicsökkentésben nem részesültek, a termé-
szetbeni támogatásra igénybejelentést szükséges benyújtani. Háztartásonként (egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybeje-
lentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál. A bejelentésben az igénylő nyilatkozik az igényelt termé-
szetbeni juttatás formájáról, mely tűzifa, szén, PB palackos gáz, PB tartályos gáz, fűtőolaj, vagy pellet/brikett 
lehet. Az igénybejelentés legkésőbb 2018. október 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jog-
vesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs lehetőség! A későbbiekben az igényjogo-
sultság igazolására a bejelentéssel érintettek részére az O� nkormányzat hivatalos igazolást állıt́  ki.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás: amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során már ár-
kompenzáció jóváı́rásban részesült földgázfogyasztó, vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 
fogyasztó. Fontos előıŕás továbbá, hogy a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre.
A Kormány határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Katasztró-
favédelem) ellenőrzi, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban részesült-e téli rezsicsökken-
tésben. Az ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló adatlapot állıt́ anak ki, mely megküldésre kerül a vizsgált ház-
tartás helye szerint érintett önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredményeként valószıńűsıt́hető, hogy az 
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már részesült a téli re-
zsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősıt́ő körülmény fennállása esetén – bün-
tetőeljárást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben!
Az igénybejelentéssel kapcsolatos jelen tájékoztató, igénybejelentő lap a (www.bordany.com) honlapon is 
megtalálható (Polgármesteri Hivatal/nyomtatványok/egyéb nyomtatványok/igénybejelentő téli rezsicsök-
kentés támogatásához). Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványokat személyesen a Polgármesteri 
Hivatal információspultnál, továbbá az ISZEK-nél (6795 Bordány, Kossuth u. 53/2) is át lehet venni. A kitöl-
tött igénylőlapokat a Polgármesteri Hivatalban, vagy postán megküldött levélben is be lehet nyújtani. 
További tájékoztatást személyesen, illetve telefonon (62/588-514) Gyémánt E� va igazgatási ügyintézőtől le-
het kérni. Kérem az érintett háztartásokban élőket, hogy a fenti tájékoztató alapján a jogosultak a 2018. októ-
ber 15-i határidőre �igyelemmel az igénylésüket minél előbb nyújtsák be.  										

– új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása.
Csongrád megyében a támogatási formával kapcsolatban részletes információt a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaerőpiaci Osztályán Tóth Tamás munkaerőpiaci 
szakügyintéző nyújt személyesen, vagy a 62/561-540-es telefonszámon.
A Felhıv́ás valamint az A� ltalános U� tmutató a Felhıv́áshoz c. dokumentum hatályos verziója megtalálható a 
www.kormany.hu honlapon.

	Dr.	Fodor	Ákos	/	jegyző



Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a település minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr 
és dr. Fodor A� kos jegyző úr 2018. augusztus 16-án, csütörtökön délelőtt köszöntötte a 90. születésnapját ün-
neplő Lajkó Mihályné Tóth Máriát. 
Polgármester úr virágot és kis aján-
dékcsomagot, mıǵ jegyző úr Ma-
gyarország Miniszterelnöke által 
aláı́rt emléklapot nyújtott át az 
ünnepeltnek.
Marika néni Kiskundorozsmán 
született 1928. augusztus 5-én.
Szerető földműves családban nőtt 
fel két testvérével együtt.
Már �iatal korában megszokta a �i-
zikai munkát, a ház körüli teendő-
ket rendszeresen végezte. Több 
munkahelyen is dolgozott, a helyi 
szövetkezet kertészetében, később 
Szegeden a Sörgyárban és a Dél-
épnél is, ahonnan nyugdı́jazták. 
Házasságából egy �ia és egy lánya 
született, akik hat unokával örven-
deztették meg. A legidősebb unoka két kisgyermeke pedig már dédunoka.
Marika néni jó egészségben éli idős napjait, lánya családja körében. Amikor teheti, kilátogat a tanyájukra. 
Bölcsen annyit jegyzett meg a köszöntésekor, hogy a Teremtő bizonyára azért engedte élni ennyi ideig, mert 
élete folyamán két ember életét is megmentette. Egyszer régi tanyaszomszédja került bajba, amikor a segıt́-
ségére sietett. Másik alkalommal munkatársa karját kapta el a gépsor, melyet Marika néni leállıt́ otta, annak 
ellenére, hogy ő nem volt gépkezelő. A lélekjelenlétének köszönhetően sikerült a végtagot megmenteni. 
Cselekedetével kivıv́ta munkatársai tiszteletét, megbecsülését. További egészségben töltött boldog éveket 
kıv́ánunk neki!

Itt-ott még mindig felbukkannak „trükkös lopással, csalással” a lakosság bizalmába beférkőző bűnelkövetők. 
Az emberek jóindulatát, hiszékenységét kihasználva, sokszor időseket környékeznek meg különféle indokok-

kal. Előszeretettel hivatkoznak különféle szolgálta-
tók által megállapıt́ott dıj́hátralékra, villany/gázóra 
cserére, vıźvezetékrendszer meghibásodására.
O� nkormányzatok dolgozóinak kiadva magukat ko-
pognak be, vagy házaló mesteremberekként akciós 
áron vállalják a „láthatóan elavult” nyıĺászárók, eresz-
csatorna cseréjét. Idegenek érdeklődnek a szom-
széd eladó háza, lakása iránt, bekérezkednek, papıŕt 
és tollat kérnek, hogy üzenetet hagyjanak számára, 
közben az ön otthonából eltűnnek tárgyak, érté-
kek… Minden történet hihetőnek tűnik. A trükkös 
indokok tárháza kimerıt́hetetlen! 

Minden esetben győződjenek meg, hogy kivel van dolguk! Kérjenek hiteles dokumentumokat, igazolványt!
Ha kétség merül fel, várakoztassák őket, ez alatt telefonon hıv́ják fel a hivatkozott szolgáltató diszpécserét, az 
önkormányzatot, kérjenek visszaigazolást!
Ne engedjenek be lakásukba idegeneket, ha ez feltétlenül szükséges, kérjék szomszédjuk, családtagjaik je-
lenlétét! A lakásukban ne hagyjanak elöl értékeket, pénzt hozzáférhetően!
Sem az energiaszolgáltatók, sem az önkormányzat nem küld pénzt visszatérıt́ést dolgozói által. Háziorvosok 
sem irányıt́ják betegeikhez a gyógyıt́ó készülékeket árusıt́ókat!
Ne vásároljon házaló ügynököktől, ne végeztessen karbantartást vándoriparosokkal! A legtöbbször olcsó 
áron vásárolt gyenge minőségű termék, vagy házaló által elvégzett munka után nincs garancia!

Ötletek	a	tolvajok	trükkös	módszereivel	szemben	

Lajkóné	Marika	néni	90.	születésnapi	köszöntése	
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Sebességkorlátozás	és	új	csatornafedők	várhatóak

A Zákányszéki úton közel fél éves probléma 
oldódhat meg remélhetőleg a hónap végéig, 
ekkorra kapott ugyanis ıǵéretet az önkor-
mányzat, hogy az Alföldvıź Zrt. szakemberei 
kicserélik a szennyvıźcsatorna hálózat az 
utcában található négy csatornafedelét. A 
nagy forgalmú átkötő úton sajnos nem bıŕ-
ták a szerkezetek a terhelést és egy-egy autó 
keresztül haladásával hatalmas zaj keletke-
zik, ami miatt már jó ideje se éjjel, se nappal 
nem tudnak aludni az ott lakók. A nyári me-
legben a legtöbben nyitott ablaknál szeret-
nének pihenni, de a nagy forgalom, és a fede-
lek csattogása miatt ez szinte lehetetlen. A 

lakossági bejelentést követően az önkormányzat megkereste mind a korábbi kivitelezőt, mind az üzemelte-
tőt. Többször jelentettek garanciális hibát is, azonban az ıǵy elvégzett javıt́ások, csak ideig óráig orvosolták a 
problémát.
Jó hıŕ, hogy az egyeztetéseket követően az Alföldvıź Zrt. vállalta, hogy mind a négy problémás csatornafedelet 
kicseréli. Információnk szerint már meg is rendelték az új fedőket, folyamatban van az út tulajdonosának, a 
Magyar Közút Nonpro�it Zrt-nek az engedélye is, akinek a hozzájárulása nélkül nem lehet ideiglenesen sem 
felbontani, sem korlátozni az út forgalmát. A lakók kérésének megfelelően az önkormányzat kezdeményezte 
erre a szakaszra sebességkorlátozó tábla kihelyezését is, hamarosan már csak maximum 40 km/h sebesség-
gel haladhatnak majd itt autók, amely remélhetőleg a tempó csökkentésére bıŕja majd az itt áthaladókat.
Ugyancsak a nagy forgalom, elsősorban a kamionok miatt nem tudnak pihenni a Kossuth utca lakói sem. Az 
éjszakai órákban többször rengeteg kamion száguld végig a Szegedet Kiskunhalassal összekötő úton. Sze-
rencsére itt az aknafedők nem pont az autók haladási nyomvonalában kerültek elhelyezésre, ıǵy az autók 
motor- és kerékhangjához csak a szerelvények csattogása társul. A forgalom lassıt́ ása, illetve a sokszor in-
dokolatlanul nagy kamionforgalom csökkentése érdekében az önkormányzat a Szegedi Rendőrkapitányság 
segıt́ségét is kéri.

a	Zákányszéki	úton

A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 2018-ban elin-
dıt́otta Dél-alföldi Mozgolódó projektjét, amelynek célja a la-
kosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység el-
terjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biz-
tosıt́ása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számá-
ra, illetve, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban 
minél több tıṕusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, 
ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kıńálat 
álljon rendelkezésre. A Szövetség harminc hónap alatt három 
megyében 65 településen szervez a lakosság számára szaba-
didősport rendezvényeket, ahol kiemelt hangsúlyt kap az egész-
ségfejlesztés, a prevenció, a céltudatosság és a helyes táplál-
kozásra való ösztönzés, továbbá a hátrányos helyzetűek, nyug-
dıj́asok és mozgássérültek felkarolása a szabadidősport ter-
én. Bordányban a Dél-alföldi Mozgolódó projekt keretein be-
lül heti rendszerességgel egyórás ingyenes alakformáló �it-
ness edzés indul várhatóan szeptember közepétől. A �itness 
órák Gut Gabriella irányıt́ásával zajlanak majd a bordányi mű-
velődési házban.

Ingyenes	alakformáló	�itness
edzés	indul	szeptembertől
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Az	új	nevelési	év	szeptember	3-án	veszi	kezdetét
Az Apraja- Falva O� voda és Bölcső-
de a 2018/2019-es nevelési évet 
hat óvodai csoporttal és egy böl-
csődei csoporttal kezdi meg. Az 
első nevelési nap 2018. szeptem-
ber 03-án (hétfőn) lesz.
Csoportjaink: -Vuk csoport (mini 
csoport): Tóth Leila, Tokai Zsu-
zsanna, Gyurisné Gombos Gabri-
ella pedagógiai asszisztens, Gyu-
ris Zoltánné.
· Süni-nagycsoport: Macsek Ist-
vánné, Maróti Józsefné, Tóthné 
Nemes- Nagy Andrea. 
· Méhecske-nagycsoport: Veszel-
káné Czékus Erika, új óvónő, Illés 

Apraja-	Falván
Fehérné Szvorény Rózsa, Béres 
Bernadett, Lovásziné Dobó Gyön-
gyi.
Bölcsődei dajka: Pesti Mónika Eri-
ka. Karbantartó: Pálinkás Csaba 
Gyula. Szakács: Kurucsai Judit.
Konyhai dolgozó: Vass Nándorné. 
E� lelmezésvezető: Czombos Krisz-
tina. O� vodatitkár: Vass Karolina.
Mindenkinek sikeres tanévet 
kıv́ánok!

Lázárné	Borbola	Márta
	 												intézményvezető

Zsuzsanna.
· Katica- középső csoport: Mészá-
rosné Gyuris Zsuzsanna, Tóth 
Kinga, Lajkó Csaba Lászlóné, Lá-
zárné Borbola Márta.
· Napsugár-középső csoport: Ma-
gyar Anikó, Dobó Hajnalka, Tóth-
né Vedrédi Julianna.
· Tücsök- kiscsoport: Rabiné Sza-
bó A� gnes, Jakab Anita, Pocsainé 
Császár Edina pedagógiai asszisz-
tens, Kozma Tünde. 
A nagycsoportosok a telephelyi 
(Dózsa téri) óvodában kezdenek 
szeptember 3-án!
Bölcsődei kisgyermeknevelők: 

2018. augusztus 31. péntek 7:30-tól 17:30-ig tankönyvosztás. Kér-
jük, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, 
vagy hátrányos helyzetű, az ezt igazoló papıŕokat hozza magával!
2018. szeptember 3-án (hétfőn) 8 órától ünnepélyes tanévnyitó. A 
tanévnyitó után délelőtt osztályfőnöki órák lesznek, a gyerekek 
ebéd után hazamennek. Kérjük, ebéd után jöjjenek értük, mert az 
első napon délutáni felügyelet nincs.
2018. 08. 27-től 31-ig komplex művészeti tábor, amelynek első nap-
ján tanulmányi kirándulást szervezünk a táborozóknak a visegrádi 
Fellegvárba. A program rövid túrát is tartalmaz, kérjük ennek meg-
felelően készüljön mindenki. Mindenki hozza magával a diákiga-
zolványát, inni valót, tıźórait és uzsonnát. Büfé ebédet biztosıt́unk. 
Indulás az iskola előtti parkolóból  augusztus 27-én 8 órakor. A tá-
bor többi napján a művészeti műhely foglalkozások a szaktanárok vezetésével délelőtt és délután lesznek. 
Napi háromszori étkezést biztosıt́unk.
2018. 08. 31-én, 16 órától táborzáró rendezvény keretében bemutatkoznak a Művészeti Iskola növendékei 
és bemutatják alkotásaikat. Kiállıt́ ás, kamarazene, néptánc tanıt́ás, majd táncház zárja a programot, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Friss	hírek	az	általános	iskolából

A meleg nyár még tartja magát, de a nyugdıj́as 
klubunk a szünetet követően szeptember 4-én 
14 órakor újra találkozik és szervezi családias 
hangulatú klubfoglalkozásait. Első alkalommal 
mindjárt egy örömteli alkalmat "pótolunk" be a 
a július és augusztus havi születésnaposainak 
felköszöntésével. Természetesen az elkövetke-
zendő időszakra is tekintettel leszünk, hiszen ren-
geteg eseményre és rendezvényre készülünk 
majd. Nagy szeretettel várjuk tagjainkat a szep-
temberi első foglalkozásra, de szıv́esen látunk új 
érdeklődő nyugdı́jasokat is társasságunkban, 
hiszen a célunk az, hogy legyen lehetősége min-
den nyugdıj́asnak, időskorúnak bekapcsolódni 
ebbe a családi körbe.      		
																																															Szalai	Antal		klubvezető

Nyugdíjas	klubfoglalkozás
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A	Schola	énekkar	tagjai	Kővágószőlősön	táboroztak			
,,Elrejtett	manna'' - Július 16-án ismét út-
nak indult a bordányi, szatymazi és zsom-
bói schola, hogy együtt táborozzunk Kővá-
gószőlősön. Már a buszúton remek hangu-
latot teremtettünk, ami szerencsére az öt 
nap alatt sem hagyott el bennünket. A szál-
lás elfoglalása és a sátrak kıńszenvedéssel 
teli felállıt́ása után a legrégebbi scholásunk 
hivatalosan is megnyitotta a tábort. Este 
egy rettentően izgalmas kis�ilm keretében 
ismerhettük meg a falu és környéke törté-
netét. Az előadásban hallott érdekességek-
nek magunk is utánajártunk a hét során, 
ıǵy megjártuk a szomszédos Pécset (a le-
nyűgöző székesegyházával és az ókeresz-
tény sıŕkamráival együtt), valamint a falu 

közelében lévő római villát is meglátogattuk. 
Szokásos szerdai kirándulásunk idén sem maradhatott el, ıǵy megmásztuk a Jakab-hegyet. Meredek kihıv́á-
sokkal álltunk szemben, de egymást segıt́ve ezeken is túljutottunk. A túra alatt számos újdonságot megtanul-
hattunk: hogy mi is az a babás szerkő; hogy milyen lehetett az élet egy hegy tetején lévő kolostorban; hogy a 
nyaktörő sziklákon mászkálni igen veszélyes, de megéri a kockázatot, mert a kilátás a Zsongorkőről rendkı-́
vül gyönyörű. Még közelebb kerültünk egymáshoz a mecsextrémi kalandjaink során, amikor többek között 
kötél- és bobpályákon küzdve a gravitációval és a sebességgel, valamint műbikán lovagolva és mezıt́lábas ös-
vényen sétálgatva fedeztük fel a park nagyszerűségeit.
Természetesen nem feledkeztünk meg az éneklésről sem. A helyi templomban a szentmise után örömmel 
adtunk koncertet a hıv́eknek, és boldogan fogadtuk a dicséreteket. 
Utolsó napunkon szıv́esen tekintettünk vissza az elmúlt egy hétre, majd miután a legi�jabb scholatag lezárta 
a tábort, élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Köszönjük, hogy idén is részt vehettünk a táborban!                            Veres	Kata,	Lippai	Fanni,	Lajkó	Bianka

A bordányi Karitász csoport az idén is tervezi a 
már hagyományos szilvalekvárfőzést, mely-
nek bevétele nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
segıt́eni tudják az arra rászoruló családokat. 
Munkájukhoz szükségük lenne kisebb (2,5 dl – 
3 dl) befőttesüvegekre.
A felajánlásokkal kereshetik Jenei Györgyné 
Zsuzsát.

A	Karitász	kérése	a
szilvalekvárfőzéshez

A tanévnyitó ünnepi szentmise (Veni Sancte) szeptember 
16-án a vasárnap reggeli szentmise keretében lesz.

Folyamatosan induló
ingyenes képzések

-angol

-német

-orosz
-informatika

Helyszín: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
és Községi Könyvtár

6795 Bordány, Park tér 1.

Érdeklődni a 06-30/799-3349-es
telefonszámon lehetséges
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Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
szeptember 11.; szeptember 25.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
szeptember 4.; szeptember 18.

2018. szeptember 19-én, szerdán 17 órai kez- 
dettel a Faluház Községi Könyvtárában felolva-
sóestet szervezünk. Kérjük, hozza magával ked-
venc versét, vagy prózarészletét, melyet felol-
vashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel min-
den irodalmat kedvelő kedves bordányit, felol-
vasóként és hallgatóként is.

Könyvtári	felolvasóest	

Szent	István	tér
Hűs hársfák alatt frissen pihen a május,
kelyhét bontja megannyi pompás tulipán.
Illatos lombok között tavaszt köszöntve
trilláz jónéhány fülemüle-bonviván.

A Remény  leült mellém az öreg padra,
puhán átkarolt, fülembe súgta titkát:
"A� lom csupán a nyár, lázas képzelet,
csak a tél rejti el előled jégarcát. 

Itt vagyok veled, melengetem szıv́edet,
E� n vagyok a kikelet, s gyöngyvirág-illat.
Zsendülő nádasok ölén a kakukkszó,
és langy este, mely szelıd́ en elringat."

Kértem O� t, maradjon örökké velem,
de halovány arcára lila mosoly ült-
szellő szisszent mellé, hátára libbent 
s köd-tollú szárnyain messzire repült...

...Hamvas kezében maradt bizakodó lelkem.
A hársak búsan súgnak valamit felettem,
az öreg pad kopott karjai nyúlnak felém -
- a Szent István tér Reményvesztett szegletén.

B, 2018 május 4.

A NAK megbıźásából tisztelettel meghıv́ják O� nt 
egy csoportos tájékoztatóra. A rendezvényt 
szeptember 4-én (kedden) 17:00 és 18:00 között 
tartják a Faluházban. Előadó Tóth András. A tá-
jékoztató témái között szerepel a gyümölcsös te-
lepıt́éssel és nyilvántartással kapcsolatos aktua-
litások, változások. Valamint a kárenyhıt́és elszá-
molásának menete (betétlap igénylés) és egyéb 
aktuálisan felmerülő kérdések (pl.: NAK szol-
gáltatások). Kérjük részvételi szándékát augusz-
tus 31-ig (péntekig) jelezze a www.nak.hu por-
tálon az e-Irodába való bejelentkezést követően, 
vagy a toth.andras2@nak.hu cı́men illetve a 
30/3273077 telefonszámon is megteheti.

Gyümölcsössel	kapcso-
	latos	tájékoztató

A Holnap Magazin legutóbbi számában rövid interjút 
közölt Zádori-Molnár A� gostonnal, annak apropóján, 
hogy községünk költője februári belépése után az első 
pályázatán rögtön az első helyet érte el "Gondolatok a 
gondolán" cıḿű versével, amit lapunk hasábjain olvas-
hattak már településünk lakói.
A magazin egy példányát dedikálva könyvtárunknak 
adományozta, amelyet nyitvatartási időben megtekint-
hető, elolvasható.

Zádori-Molnár	Ágoston
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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

Egyházközségünk egy 18 regiszteres, két manuálos 
(billentyűsoros) orgonát kapott ajándékba a győri 
bencés perjelségtől. Az egyébként működőképes, 
szép hangú koncertorgona azért vált feleslegessé, 
mert egy a templomuk méreteihez jobban illeszkedő 
új orgonát épıt́enek, s szerették volna, ha a régi hang-
szer méltó helyen folytathatná küldetését.
A hangszert a lebontás előtt kipróbáltuk, s minden 
szempontból megfelelőnek találtuk. Ugyanakkor fel-
merül a kérdés, miért van szükségünk egy másik 
hangszerre, mikor nekünk is van orgonánk. A bordá-
nyi kis hangszerünk mindössze 10 sıṕsorral és egy 
manuállal rendelkezik. Sajnos egyre több hiba jelent-
kezik, s a farontó férgek is hatalmas károkat okoztak 
a játszóasztal belső szerkezeteiben. Mindezek szük-
ségessé tennének egy nagy felújıt́ást, esetleg átépı-́
tést, korszerűsıt́ést. Miközben a lehetőségeinken gon-
dolkodtunk, s több orgonaépıt́ővel is tárgyaltunk, ta-
lált ránk ez a vissza nem térő lehetőség a győri ben-
césektől. Gyorsan kellett cselekedni, mert két hét állt 
rendelkezésre, hogy a döntést meghozzuk, s a hang-
szert alkatrészeire bontva a helyszıńről elszállıt́ suk.
Az egyházközségben sokan kivették a részüket e mun-
kából. O� t napot vett igénybe a lebontás és a szállıt́ ás. 
Külön köszönettel tartozunk Frank Istvánnak, egy-
házközségünk tagjának és Tanács István zákányszé-
ki gazdának a fuvarozásban nyújtott segıt́ségükért. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy közösségünkből 
sokan részt vettek a bontási, pakolási, szállı́tási 
munkálatokban.
Ahhoz, hogy ez a hangszer sok évtizeden át kifogás-
talanul és megbıźhatóan működhessen, az összesze-
relést egy teljes körű felújıt́ási munkálatnak kellene 
majd megelőznie, mely során a �ilcezéseket, bőrözé-
seket kicserélik, a hangszer minden egyes alkatré-
szét átvizsgálják, megtisztıt́ják, szükség esetén kija-
vıt́ják. Ezenkıv́ül a meglévő orgonaszekrényünket is 
bővıt́eni és restaurálni szükséges. Mıǵ mindezekre a 
munkálatokra sikerül összegyűjtenünk a szükséges 
pénzt, addig a közel 1200 sıṕ dobozokban elraktá-
rozva várj, hogy újra megszólalhasson, a játszóasztal 
pedig a Szent Antal oltárnál kiállıt́ va emlékeztet ben-
nünket arra, hogy milyen megújulás előtt áll közös-
ségünk egyházzenei élete. Az, hogy az orgonaépıt́és 
ügye ennyi  jószándékú embert megmozgatott, s a 
cél érdekében összefogott, azzal a reménnyel tölt el 
minket, hogy a felújıt́ási és felépıt́ési munkálatokhoz 
szükséges anyagi feltételeket is közös erővel, hittel, 
reménnyel és szorgos munkával elő fogjuk teremte-
ni, s egy a templomunk adottságaihoz illeszkedő 
hangszer szolgálja a liturgiát és a zenekedvelő kö-
zönséget egyaránt.
Köszönjük mindazoknak, akik már eddig is hozzájá-
rultak ez álom megvalósulásához.

Orgona	-	ajándékba?!
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Ül lés i 	 te lephelyű ,	
régóta 	 működő	 fa	
nyílászáró	 és	 lakatos	
üzembe 	 keresünk	
d o l g o z n i 	 a k a r ó	
munkaerőt.
Festők, 	 lakatosok,	
asztalosok	és	segédek	
jelentkezését	várjuk!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Jelentkezni	a	+36707763830-as	számon	vagy

személyesen	Üllés,	Dózsa	Gy.	u.	9/A	szám	alatt	lehet.
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25°C
14°C

27°C
16°C
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12°C
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I�júsági	vezetőképző	valósult	meg	településünkön
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Felhős

NaposNapos

Idén	először	színesítette	a	bordányi	nyári	táborok
A lányok megismerkedhettek a különféle alapanyagtıṕu-
sokkal, azok felhasználási lehetőségeivel. Kipróbálhat-
ták a selyemfestést, tranferálást. Egésznapos kirándulás 
alkalmával ellátogattunk az Aphrodite Menyasszonyi 
Ruhaszalonba, ahol Héjja E� va vezetésével betekintést 
nyertek a különféle hıḿzőgépek és műhelymunkák titka-

palettáját	a	Divattábor

Augusztus 21-22-én adott helyet a Faluház a soron 
következő i�júsági vezetőképzésnek, amelyre a kör-
nyező településekről érkeztek a �iatalok. A Moraj-
lás program keretében megvalósuló képzésen a 
résztvevők tanulhattak programszervezést, közös-
ségszervezést és megtervezhették közösen a Mo-
rajlás következő i�júsági programjait amelyhez tá-
mogatást is kaphatnak a programon keresztül. A 
résztvevők megismerhették egymás i�júsági mun-
káit és rendezvényeit majd elkészült egy Morajlás 
idővonal is ahol nyomon követhetik a települések 
helyi vagy térségi programjait. Nagyszerű alkalom 
volt, hogy a saját településeiken aktıv́ �iatalok 
kapcsolatot épıt́hessenek egymással és a jövőben 
szorosabban tudjanak együttműködni egy-egy if-
júsági rendezvény kapcsán. A két napos képzés 
alatt nagyon sok tapasztalatot gyűjthettek és vi-
hettek haza magukkal a résztvevők, amely remél-
jük nagy segıt́ségre lesz számukra a következő prog-
ramjaik megvalósıt́ása során.

iba. E� s amit nagyon vártak a Lányok a menyasz-
szonyiruhákat és báliruhákat megcsodálhatták. 
Majd a Reök- palotában megtekintettük Náray 
Tamás divattervező festményeit.  

A tábor ideje alatt rengetek divat-
rajz készült. Megalkották saját ter-
vezésű ruhájukat, de készültek hıḿ-
zett barátságpárnák, táskák, telefon-
tartók, amelyek egytől-egyig a Lá-
nyok varrtak. A tábort divatbemu-
tatóval zártuk, ahol a hét folyamán 
megtervezett és kivitelezett mun-
kák vonultak fel a Tervezők előadá-
sában, általuk összeállıt́ ott koreog-
rá�iával.
Várunk Benneteket a következő nyá-
ri szünetben is, ahol a Divattábort 
két korosztályban különböző tema-
tikával tervezzük indıt́ani.
	 	 	 								Kamilla	és	Szilvi

Elvétve	zápor

Elvétve	zápor
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Új	játékosokkal	és	új	edzővel	kezdte	meg	a	
szezont	a	Foliaplast-Bordány	csapata
Fiú	U17-es	és	női	U18-as	együttessel	bővült	a	Bordány	SK	

A nyári időszakban több változás is 
történt a Bordány Sportkör labdarúgó 
szakosztályánál. A megyei I. osztályú 
gárdához új szakvezető érkezett Dr.	
Tóth	János személyében. A Sándorfal-
váról érkező tréner Törökszentmikló-
son született 1961-ben. A Videoton-
ban nevelkedett, serdülő és ifjúsági 
válogatott volt, az NBI-ben pedig 
1980-ban mutatkozott be a székesfe-
hérvári együttes színeiben. 1981-ben 
került a Kutasi, Kun, Orosházi, 
Gruborovics fémjelezte SZEOL AK-ba, 
tagja volt az 1983/84-es, Kaszás Gá-
bor-féle sikercsapatnak. Közel egy év-
tizedes kék-fekete karrierje során 49 
NBI-es és 200 NBII-es meccset játszott 

Szegedért, diszkoszvetővel a szív fölött. A Kovács Ferenc irányítása alatt toronymagasan NBII-es bajnoki 
címet szerzett Szeged SC-ből vonult vissza 1990-ben, majd kezdte meg edzői karrierjét megyei és NBIII-as 
csapatoknál Szegeden és Csongrád megyében. Tíz éven át dolgozott a Tisza Volán Focisuli egyik szakmai 
irányítójaként, legutóbb pedig az FK 1899 Szegednél, Tápén és Sándorfalván dolgozott.  A játékos keretet 
illetően is eddig az alábbi változások történtek, természetesen az augusztus 31-ig történő átigazolási 
időszak végéig már csak minimális változások várhatóak. Távozott az együttestől Gajdacsi	 Mátyás 
(Kiskunfélegyháza), Bárkányi	Bence (Kiskunfélegyháza), Német	József (Pusztamérges), Dani	Péter (Röszke), 
Répási	Adrián (FK Szeged), Retek	Flórián pedig visszavonult. Az érkezők oldalán is több név szerepel, az 
alábbi futballisták érkeztek Bordányba: Vasas	Gábor (Újhartyán), Popovics	Marcell	(Méhkerék), Bábi	Egon 
(Békéscsaba), Molnár	Dániel (Sándorfalva), Tóth	Attila (Sándorfalva), Visnyei	Dávid (Sándorfalva), Szűcs	
Dávid	(Ásotthalom), Zemkó	Mátyás (Szegedi VSE) és Nagy	Eduárd	(Sándorfalva). A csapat keretébe olyan 
fiatal játékosok érkeztek, akik remélhetőleg hosszútávon segíthetik a BSK labdarúgócsapatát. A célkitűzés 
továbbra is az, hogy sikerüljön minél előbb végezni a táblázaton, a 4-8. hely elérése mindenképpen reálisnak 
tűnik, de az biztos, hogy néhány forduló biztos kell a játékosoknak, hogy csapattá formálódjanak.
Megye III. osztályú gárdánk a Homokháti csoportban szerepel a 2018/19-es kiírásban is, Rácz	 Zoltán 
tanítványainál távozó egyenlőre nincs, az érkezők oldalán pedig Kormányos	Csaba (Pusztamérges) neve 
szerepel. U19-es fiataljaink tavalyi nagyszerű szereplésüknek köszönhetően, hosszú évek után újra a megye 
élvonalában kezdik meg a pontvadászatot. Puskás	 István tanítványai mindenképpen szeretnének a 
középmezőnyben zárni, de a legfontosabb, hogy tovább erősödjön a közösség ifistáinknál is. Új utánpótlás 
együttest is indít a Bordány Sportkör, az idei szezonban már lesz U17-es csapata is nagyközségünknek, a 
bajnokságot szeptember második hétvégéjén kezdik a fiúk, az edzői feladatokat Puskás	Róbert	látja majd el. 
Felnőtt női labdarúgóink Rácz	 Tamás irányításával tovább folytatják a megkezdett munkát, az idei 
szezonban már pontokban és helyezésben is pozitív előrelépést várhatunk lányainktól. Szintén újdonság 
lesz, hogy női U18-as bajnokságra is nevezett a Bordány Sportkör, a fiatal lányok is keményen dolgoznak, ők 
is kellemes meglepetései lehetnek a 2018/19-es bajnokságnak. U14-es, U13-as és U11-es együttesünknél a 
szakmai munkájáért továbbra is Retek	Flórián felel, míg az U9-es és U7-es csapatainkat Kis	Levente fogja 
felkészíteni a továbbiakban is. Minden csapatunknak, korosztályunknak ezúton is sikeres szezont kívánunk!

A	tavalyi	bajnok	Algyő	ellen	nem	sikerült	a	pontszerzés,	ráadásul	a	rendkívüli	időjárással	is	megküzdöttek	a	fiúk

VASÁRNAP	
MECCSNAP!!!!

Szept. 2. (vasárnap), 10:00 Foliaplast-Bordány	SK	-	Békéscsabai	NLSC (női u18) 

Szept. 2. (vasárnap), 13:00 Foliaplast-Bordány	SK	-	Csongrád	TSE (fiú U19) 

Szept. 2. (vasárnap), 17:00 Foliaplast-Bordány	SK	-	Csongrád	TSE (férfi megye I) 

#hajrábordány	#egycsapatvagyunk
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