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Közel	harminc	csapat	nevezett	be	különféle	ételekkel
Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Kecskeverseny és Helyi Ízek 
Fesztiválja. Ez alkalommal huszonkilenc csapat finomabbnál finomabb ételeit 
kóstolhatta végig a három tagból álló zsűri, akik között ott volt a szegedi Szent 
István Étterem és Borozó mesterszakácsa Tóth Mihály is. Az idei év osztályharca is 
izgalmakban bővelkedett, hiszen több csapat fej-fej mellett haladt és a kialakult 
pontegyezések miatt egy második futamra is sor került.

Kecskeverseny	és	Helyi	Ízek	Fesztiválja

Részletek	a	2.	oldalon!
„Az	ősz	(…)	egy	második	tavasz,	amikor	minden	levél	virággá	változik.”	-	Albert	Camus

B A B A R U H A É S
J Á T É K B Ö R Z E

2018.10.14. vasárnap 16:00
Bordányi Faluház Nagyterme

Judit: 06 30/338 1647
Enikő: 06 30/197 9135

Országos Könyvtári Napok 
Bordány

október 2-6.

Részletek	a	6.	oldalon!

Részletek	a	4.	oldalon!

Ebzárlat	és	legeltetési	tilalom
A	Csongrád	Megyei	Kormányhivatal	Kisteleki	
Járási	Hivatal	Élelmiszerlánc-biztonsági	és	
Állategészségügyi	Osztálya	ebzárlatot	és	
legeltetési	tilalmat	rendelt	el
szeptember	29-től	október	19-ig!

Eladási szándékát kérjük
előre jelezze a védőnőknél
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A	6.	a	nyerte	meg	az	alsómocsoládi	kirándulást	
Idén is megrendezésre került Bor-
dányban a nagysikerű Kecskever-
seny és Helyi I�zek Fesztiválja. A ren-
dezvényt a Bordány I�júságáért Ala-
pıt́vány támogatta. A versengés dé-
lelőtt 9 órakor vette kezdetét, me-
lyen összegyűlt a község apraja-
nagyja. Több mint 29 csapat főzött 
jó hangulatban a fesztiválon. Ezek 
között voltak az iskolai osztálykö-
zösségek tagjai (osztályok, pedagó-
gusok és szülők), a helyi egyesüle-
tek, az önkormányzat intézményei-
nek dolgozói és a testvértelepülé-
sek meghıv́ottjai is. A rendezvényen 
már megszokott módon 3 kategóri-

ában mérkőzhettek meg a gasztronómia szerelmesei. Bográcsos ételek, grillen és tárcsán sültek és kecske-
húsból készült ételek kategóriában mérték össze főzőtudományukat a nevezett csapatok. A zsűri tagjai kö-
zött volt Tóth Mihály, a szegedi Szent István E� tterem és Borozó mesterszakácsa, Simon Zoltánné az iskola volt 
igazgatónője és Arany János a Délmagyarország újságıŕója, gasztroblogger.
Bográcsos kategóriában első helyen végzett a KO� JA� L csapata, második helyet szerzett a 3. b osztály és harma-
dik lett a Dettai öreg�iúk legénysége. A grillen és 
tárcsán sült ételek kategóriában szoros verseny-
ben a Bordányi öreg�iúk csapata álhatott a dobogó 
legfelső fokára, ezt követte a 2. osztály gárdája, a 
harmadik helyet pedig a Homokhátság Szıv́e Szo-
ciális Szövetkezet kollektıv́ája szerezte meg. A 
kecskehúsból készült ételek kategóriában külön-
dıj́at kapott a 7. a osztály. Grill legszebb tálalás 
dıj́at vehetett át az ISZEK csapata és Bográcsos 
legkülönlegesebb étel különdıj́at kapott a Vidám 
szakácsok Detta gárdája.
Ezen a napon Osztályharcot is hirdettek a szerve-
zők. Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola növendékei és 
a diákok szülei csaptak össze a nap folyamán vala-
mint Csóka csapata is kipróbálta magát a feladatokban. Volt, aki a kecskefejésben, káposztadobásban, ká-
posztacipelésben vagy éppen a zöldség�igura készıt́ő versenyben volt a legjobb, de beleeszámıt́ott a vég-
eredménybe az ezen a napon megrendezett főzőverseny eredménye is. Extra pontokat szerezhettek még az 
osztályok a fémkecske akadályversenyen, a kecske totóban, az aszfaltrajzversenyen és a kecsketejivó ver-
senyen is. A nap legjobban várt versenyszáma a kecskefutam volt, melynek idén kiemelten fontos szerep ju-

tott. A kialakult pontegyezések miatt egy máso-
dik futamra is sor került, mely véglegesen el-
döntötte a dıj́ak sorsát. Az alsósoknál az első he-
lyet a 4. b osztály szerezte meg, melyet a szerve-
zők vadasparki kirándulással jutalmaztak. A 6. a 
osztály lett a felsősök közül a legjobb csapat, ők 
egy alsómocsoládi kirándulással lettek gazda-
gabbak. A második helyet szerzők 15 ezer-, mıǵ 
a harmadik helyen végzők 10 ezer forinttal gaz-
dagodtak mindkét kategóriában. Második lett 
az alsósoknál a 3. b osztály, a felsősöknél pedig a 
7. b osztály. A harmadik helyet az alsósoknál a 4., 
a felsősöknél pedig a 6. b. osztály szerezte meg.
Gratulálunk minden csapatnak!



Újra	heti	rendszerességel	találkoznak	a	nyugdíjasok
A nyári szünet után klubunk tagjai már na-
gyon várták szeptember első keddjét, 
hogy újból találkozhassunk, együtt lehes-
sünk, beszélgethessünk. Először szokásunk-
hoz hıv́en ünnepeltük a nyári hónapokban 
született tagjainkat és a szünet ideje alatt 
névnapjukat ünneplőket. Sok szeretettel, 
virággal, ajándékkal köszönthettük az au-
gusztus 5-én 90. esztendejét betöltő Lajkó 
Mihályné Marika nénit. Az ünnepeltek 
közt volt még Börcsök István, Dudás Zol-
tánné Rózsika, Illés Károlyné Juci, Mészá-
ros Istvánné Irénke, Polyák István, Sánta 
Lajosné Marika, Szabó Andrásné Gizike és 
Szalai Dóra. Nagy Rózsának 80. évforduló-
ján a virágot és az ajándékot otthonában 

tudtuk átadni. A köszöntésben velünk tartott Dr. Fodor A� kos jegyző úr, Börcsök Roland faluházvezető és Kiss-
Patik Péter alpolgármester úr, aki tolmácsolta Tanács Gábor polgármester úr jókıv́ánságait is. Valameny-
nyiüknek további jó egészséget kıv́ánunk ezúton is! A családias hangulatot �inom pörkölttel, majd sok-sok 
süteménnyel és egy  szülinapos tortával tettük emlékezetessé.
Sokáig beszélgettünk az előttünk álló időszak programjairól, feladatairól. Az őszi - téli  eseményeket szeret-
nénk úgy összeállıt́ ani, hogy azokon minél többen tudjanak részt venni. Lesz vendégeskedés Forráskúton ok-
tóber 3-án, közös rendezvény a megyei Nyugdıj́as Egyesülettel, majd várjuk az orgoványi nyugdıj́asokat is. 
Természetesen  a heti  kártyapartik sem maradhatnak el. A  következő napokban állıt́ juk össze a 2019. évre 
tervezett programjainkat, feladatainkat, hogy ezek előkészıt́ése is időben  megtörténhessen.
Közösségünk életében a szép és jó dolgok mellett vannak  szomorú események is: szeptember 21-én búcsúz-
tunk a 88. évében elhunyt özv. Kovács Szilveszterné Veronkától. Nyugodj békében Veronka! 
																																																																																																																																																																	Szalai	Antal	klubvezető

Az előző évekhez hasonlóan szeptember hónapban az Anya-
tejes Táplálás Világnapja alkalmából köszöntötte a bordányi 
családokat a Védőnői Szolgálat. Az ünnepségen 18 édesanya 
vett részt gyermekével. Külön köszöntötték és masszázs utal-
vánnyal ajándékozták meg az anyatejadó édesanyákat, akik 
saját gyermekükön kıv́ül más gyermekek számára is biztosı-́
tottak anyatejet. A programra ellátogatók egy vidám hangu-
latú délelőttöt tölthettek együtt, ahol �inom teát, aprósüte-
ményt és gyümölcsöt fogyaszthattak. A programot idén a Fa-
lovacska Muzsika foglalkozásával Kocsis-Savanya Imréné 
Emese tette különlegessé. A gyermekek édesanyjukkal ölbéli 
játékokat játszottak, mondókáztak, énekeltek és hangszerek-

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom 
térségében” cıḿű projekt keretein belül minden páros héten kedden délután 

Anyatejes	Táplálás	Világnapját	ünnepelték	a	helyiek

kel ismerkedhettek. A program végén minden család egy ajándék árvácskával térhetett haza, amelyet Tariné 
Terhes Melinda és Bogárné Tari E� va ajánlott fel.

ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtárban 13:00-15:30 
között, mely kereteiben ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokat 
nyújt a következő időpontokban: Október 2., 16., 30.; November
13., 27. Bővebb információt kaphat Papp Krisztina mentortól
a 06 30 / 55-88-944-es telefonszámon, illetve a  
pappkrisztina@morahalom.hu e-mail cıḿen.
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Többmilliós	is	lehet	a	kutyák	gazdáit	sújtó	bírság
Egyre többször hallani az utóbbi időben ku-
tyatámadásokról. Magyarország kistelepü-
lésein is gyakran találkozhatunk kóborló 
ebekkel, még akkor is, ha az állatnak van 
gazdája. A felelős kutyatartás azzal kezdő-
dik, hogy az eb minden szükséges oltással, 
valamint a kötelező chip azonosıt́óval is ren-
delkezik. Emellett biztosıt́ott a megfelelő é-
lelmezés és a kulturált környezet a számára, 
akár lakásban, akár udvarban tartott állatról 
van szó. Fontos oda�igyelni a rendszeres fé-
reg- és a bolhairtásra is.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal E� lelmiszerlánc-biztonsági és A� llategészségügyi 
Osztály illetékességi területére: Csengele, Pusztaszer, Baks, Kistelek, Balástya, O� pusztaszer, Forráskút, U� llés, 
Zsombó, Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, O� ttömös, Mórahalom, A� sotthalom települések köz-
igazgatási területeire 2018. év szeptember hónap 29. napjától kezdődően 2018. október hónap 19. napjával 
bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leıŕtakat hiánytalanul be kell tartani:
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy 
kell tartani, azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák megkötését mel-
lőzni lehet, ha állatok onnan nem szökhetnek ki; kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni; a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni; 
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
katasztrófa-mentő ebek, segıt́ő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól; a felsorolt területeken tilos továbbá a 
legeltetés; az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható; az ebzárlat 
alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg�igyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Amennyiben a határozatban foglaltak végrehajtása maradéktalanul nem teljesıt́ ett, élelmiszerláncfelügye-
leti bıŕság kiszabásáról dönthetnek.                          		Csongrád	Megyei	Kormányhivatal	Kisteleki	Járási	Hivatala

Egy kutya gondoskodást és �igyelmet igényel a gazda részéről, ami sokszor elmarad, mert vannak, akik csak 
haszonállatnak tartják az ebet. Az állatvédők szerint a megfelelően tartott kutyák, ha gazdáik egészségileg és 
lelkileg is oda�igyelnek rájuk, nem szöknek meg, és nem is támadnak. Persze ıǵy is lehet példa a szökésre, 
vannak kutyafajták, amelyeknek kifejezetten a vérében van a csellengés. Sokszor a nyitva hagyott kapu okoz 
gondot, a kutya kiszökik és megtámadja az arra haladó biciklist vagy gyalogost. A szökés elkerülése végett a 
kutya tartós, rövid láncra való megkötése azonban tilos, futóláncot vagy kellő hosszúságú láncot szabad al-
kalmazni, ami kellőképpen biztosıt́ja az állat számára az akadálytalan mozgást.
Egyre több a kóbor eb, a menhelyek és civil állatvédő szervezetek nem győzik menteni őket. A szökések a 
szukák tüzelésének időszakában megnövekednek. Olyankor leginkább a kankutyák lógnak el otthonról és 
kilométereket is képesek megtenni egy-egy szuka kegyeiért. Az ivartalanıt́ás visszafoghatná a szökések 
számát! 
Jó tudni, hogy többmilliós is lehet a bıŕság. A gazda köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos el-
helyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Gazdakötelesség minden három 
hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni, az önkormányzati hivatalnál a kutyát ebösszeıŕ ó adat-
lapon bejelenteni, a négy hónapnál idősebb ebet pedig csippel megjelölni. Aki ezeket a szabályokat megsérti, 
illetve kutyája szökését nem akadályozza meg állatvédelmi bıŕsággal súlytható, amelynek mértéke 30 ezer-
től akár többmillió forintig terjedhet. 
Ha nem megfelelő állapotban tartott állatot észlelünk a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgá-
latot kell értesıt́eni. Ha valaki egy állat kıḿéletét nem biztosıt́ó módon, tartósan láncon tartott kutyán szeret-
ne segıt́eni, ugyanezeket a szerveket kell felkeresnie. Ilyenkor az állat gazdája akár 15 ezer forintos bıŕsággal 
is súlytható.

Ebzárlat	és	legeltetési	tilalom	szeptember	29-től
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Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
október 9.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
október 2.; október 16., október 30.

Könyvtári	felolvasóest	

Születés

Ocskó Zita (Ocskó László és Berente Alexandra 
Orsolya); Halászi Hanna Magdolna (Halászi Péter és 
Veres Katalin); Szabó Botond (Szabó Zsolt és Jenei 
Adrienn); Farkas Márk (Farkas Milán István és 
Biczók Éva); Kormos Szofia Kincső (Kormos Csaba és 
Kopasz Mónika) 

Augusztus	és
szeptember
havi	demográfia

Házasságkötés

Albert Anna és Lévai Mátyás
Dudás Dalma és Palecska Gábor János
Dollenstein Anikó Zsófia és Vida Márk

Dr. Kovács Julianna és Süveg József Miklós
Butty Beatrix és Godó Tamás

„Igérd	meg	azt,	hogy	kezed	akkor
Kezemből	vissza	nem	veszed
S	szeretni	fogsz	majd	akkor	is	még,
Mikor	már	én	is	vén	leszek.	”

„Szeretettel	köszöntelek	
te	édes	kicsi	csöppség,
életedet	kísérje	áldás	és	egészség!
Szüleidnek	te	légy	a	fény,
életük	aranya;	mosolyod	legyen	napjaik	csillaga!”

2018. október 10-én, szerdán 17 órai kezdettel a Falu- 
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy próza-
részletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk 
szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá-
nyit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze 
tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Halálozás
„Nem	múlnak	ők	el,	kik	szívünkben	élnek,	
Hiába	szállnak	árnyak,	álmok,	évek.	
Ők	itt	maradnak	bennünk	csöndesen	még,	
Hiszen	hazánk	nekünk	a	végtelenség.”

Rabi Mihály Mátyásné Kónya Erzsébet (1962.); Kiss 
Attila (1975.), Balog György (1937.); Szilvási Györgyné 
Potyók Irén (1929.); Kónya Gézáné Berta Margit 
Erzsébet (1932.); Hegedűs Mihályné Móra Erzsébet 
(1928.); Ujvári Illésné Csuka Gizella (1944.)

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293

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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A szüretre hangolódva szeptember 
20-án csütörtökön a Léghajó Me-
seszıń ház előadásában láthattuk a 
Kacor király cıḿű mesét. A gyere-
kek ismét jól érezték magukat, hi-
szen a Léghajó társulat már számos 
alkalommal örvendeztetett meg 
bennünket szıńvonalas műsorával.
A hagyományokhoz hıv́en szeptem-
ber 21-én pénteken tartottuk in-
tézményünkben a szüreti mulatsá-
got. A csoportokban már napokkal 
az esemény előtt hallani és látni le-
hetett a készülődést. Dekorációt 
készıt́ettek, verseket, mondókákat, 
énekeket tanultak, gyűjtötték a 
szőlőfürtöket és szőlővesszőket.

	Az	ovisok	szüreti	mulatsággal	köszöntötték	az	őszt

Idén ősszel újra megrendezésre kerül az Országos Könyvtári Napok 
programsorozat, melyhez a bordányi Faluház és Könyvtár ebben az év-
ben is csatlakozik. 2018. október 2-án (kedden) rendhagyó irodalom-
óra keretein belül biblioterápiás foglalkozás lesz a 3. a osztálynak. Itt a 
kicsik a szövegértési feladatok mellett játékos önismereti vetélkedőn 
vehetnek részt. Ezen a napon délután az idősebekké lesz a főszerep, hi-
szen a nyugdıj́as klub közreműködésével tartunk egy kis múltidézést. 
Október 3-án (szerdán) délelőtt egy játékos könyvtárhasználati órán 
ismerkedhetnek az óvodások a könyvtárral. Délután 17.00-tól a 
könyvtár a felnőtteké lesz, Kálmán Kamillával könyvorigamizhatnak 
az érdeklődők. Október 4-én (csütörökön) újra visszatérünk az általá-
nos iskolásokhoz, de ezúttal a 8. osztályosok kerülnek előtérbe. Lukács 
Gergely slammer látogat el Bordányba és tart kreatıv́ ıŕás órát a 
tanulóknak. Október 6-án (szombaton) minden kedves érdeklődőt vá-
runk a Faluház udvarára egy jó hangulatú Flash mobra. Bővebb infor-
mációt az eseményről a helyi könyvtárban kaphat.

Könyvtári	napok	programsorozat

A reggelit követően a Tücsök csoportosok vezetésével elkezdődött a mulatságba hıv́ogatás. Az udvaron való 
gyülekező után az összes csoport bemutatta milyen verssel, énekkel, mondókával készült a jeles napra. Ezt 
követően elkezdődött a munka. A levágott szőlőfürtöket 
a gyerekek kis vödrökben a darálóhoz hordták, majd on-
nan a présbe kerültek a szőlőszemek.
O� vónénik, dajka nénik irányıt́ották a munkálatokat a gye-
rekek pedig örömmel vettek részt a feladatokban és 
együtt várták, hogy megkóstolhassák a �inom mustot. 
A must mellé pogácsa került az asztalra, melyet az óvoda 
konyháján sütött a szakácsunk, miután a gyermekek ki-
szaggatták a pogácsákat a csoportjukban. A sok munka 
mellett jutott idő a táncra és mulatozásra is. Kellett is az 
erő, hiszen a szüretelés után még diót is vertünk az udva-
ron álló öreg diófákról. Az erre az alkalomra tanult versi-
ke elmondása után megpróbáltuk begyűjteni a magasan 
bujkáló diókat – ebben is segıt́ettek az óvónénik és dajka nénik. A levert terméseket kosarakba gyűjtöttük és 
bevittük a csoportszobákba. E� lményekben gazdag tartalmas napot töltöttünk együtt. 										Az	óvoda	dolgozói
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Véget	ért	a	nyár,	becsengettek	az	általános	iskolába		
2018. szeptember 3-án hétfőn 8:00 órai kezdettel ünnepélyes tanévnyitó volt az iskolában. A műsort a máso-
dik osztályosok adták. A tanıt́ó nénik sok szeretettel fogadták az óvodapedagógusokat és a leendő elsősöket. 
Az elsősök ajándékot kaptak az ötödik osztá-
lyosoktól.

Komplex	művészeti	tábor

Szeptember 8-án települési Kecskeversenyen vettek részt osztá-
lyaink.
A Határtalanul pályázat keretében a 7.a és a 7.b osztály tanulói öt 
napos kiránduláson vehettek részt szeptember 17-21-ig. A gye-
rekek beszámolóit a következő lapban olvashatják.
Szeptember 28-án a Magyar Diáksport napján reggel 8 órától kerül 
megrendezésre az A� dám Jenő Emléknap. A közelgő Zenei Világnap 
apropóján a műsort a művészeti iskola és az általános iskola diák-
jai közösen biztosıt́ják.
A művészeti iskola térıt́ési dıj́ának be�izetési határideje október 
15. A kedvezményes térıt́ési és tandıj́ra jogosıt́ó nyomtatványokat 
kérhetik a titkárságon, vagy letölthetik az iskola honlapjáról.
(Dıj́kedvezmény iránti kérelem, Részlet�izetés iráni kérelem elér-
hető az iskola honlapjának - http://iskolabordany.hu -  Dokumen-
tumok menüpontjában).

Pályázati forrásnak köszönhetően egy igen 
szıńvonalas komplex művészeti táborban al-
kothattunk a legügyesebb és legszorgalma-
sabb gyerekekkel augusztus 27-31. között. 
Egy hangulatos kirándulással indult a hétfői 
napunk, elutaztunk Visegrádra. A bobpályán 
felnőtt és gyermek egyaránt jól szórakozott, 
szédı́tő sebességgel vettük a kanyarokat, 
majd �inom ebéd várt bennünket a büfében. 
Egy kis hegyi túrával átsétáltunk a fellegvár-
ba, ahol csodálatos panorámában gyönyör-
ködhettünk és bebarangoltuk a vár minden 
kis szegletét. A hét többi napján minden tanszakon lázasan folyt az alkotó munka. Közben meg-meg pihen-
tünk, várt bennünket a terıt́ett asztal. Köszönjük Bakó Mariannak a segıt́ségét, aki ellátott minket minden 
földi jóval: péksüteményekkel, gyümölcsökkel és a Bordányban készült ”Legjava” almalével is. Finom ebéd 

után mindenkinek lehetősége volt bepillantani a többi 
tanszak életébe: kipróbálhatta a hangszereket és az agya-
gozást is. A gra�ika és festészet tanszak legfontosabb célja 
a táborral az volt, hogy minél többféle eszközt próbálhas-
sanak ki a gyerekek. A pályázatnak köszönhetően számos 
új, minőségi eszköz került a tanulók kezébe, akik lázasan 
és fáradhatatlanul készıt́ették szebbnél-szebb alkotásai-
kat. Elkészülhettek az első linómetszeteink és róluk az 
első nyomatok, a kisebbek pedig életükben először fest-
hettek vászonra akrillal, kipróbálták a pasztellceruzákat 
és igazi művész akvarellfesték is most volt először a kezük-
ben. Igazi művészeszközökkel igazi művészeti alkotások

Rövid	hírek	az	Ádám	Jenő	iskolából		

születtek, amelyek méltó helyen, a Faluház előterében kerültek kiállıt́ ásra. Sok szép alkotás készült nem csak 
nálunk, hanem a szobrászat tanszakon is, várak és hercegkisasszonyok lepték el az üvegvitrineket. A fárasz-
tó hét után igazi felüdülés volt zenészeink varázslatos péntek esti koncertje, amelyet egy fergeteges táncház 
követett, ahol kicsi és nagy együtt ropta a táncot és énekelt. 																																																																Sándor	Mónika



8| Napló           Bordányi 

Minden esztendőben szeptember utolsó vasár-
napján a Szentıŕás kiváló ismerője és fordıt́ója, 
Szent Jeromos ünnepéhez (szeptember 30.) kap-
csolódóan tartjuk meg a Katolikus Egyházban a 
Szentıŕás vasárnapját. A Biblia 45 ószövetségi és 
27 újszövetségi iratát jogosan tartjuk szentnek, hi-
szen hitelesen tesz tanúságot az isteni kinyilatkoz-
tatásról. E� rdemes oda�igyelnünk ezen az ünnepen 
arra, hogy a Szentıŕás mennyiben lehet számunkra 
a hit forrása és közvetıt́ője. 
Az egyház különösképpen felhıv́ja a hıv́ek �igyel-
mét a Szentıŕás tiszteletére, olvasására, ismereté-
re. A II. vatikáni zsinat liturgikus reformja is a ko-
rábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonıt́ a szent-

mise első részében az igeliturgiának, a Szentıŕás olvasásának és a homıĺiának. 
A hit forrása és közvetıt́ője az ember számára természetesen maga Jézus Krisztus, az Isten Igéje, aki jelen van 
a Szentıŕásban, mint Isten igéjében, szavában.

Búcsúzik	a		nyár
Még délibáb reszket a messzi rónán
s meleg nyilait lődözi fentről a  Nap,
de érzem rőt leheletét az ősznek,
az emberek járnak a kertek alatt.

Becsukja  perzselő szemeit a nyár,
sietve fakulnak az égi kelmék,
de tovább él tündöklő álmaiban
ezernyi  szivárványszıń  emlék.

Még gyümölcsöt ringatnak a lombok,
még javait kıńálja kinn a határ,
de szárnyait bontogatja �icseregve,
s messzi vidékre száll a fecskemadár.

Már vacogva ébred fel a reggel,
ködpaplana alatt nyújtózik még,
szıv́ében elhamvadnak a fények,
s bronzarcú felleget cirógat az ég.

Elnémul a tücsök, szelek muzsikálnak,
rőt levelekkel hullnak el  vıǵ  napok,
s az esti boltra arany barázdákat
szántanak a hullócsillagok.

2018. augusztus 15.

Zádori-Molnár A� goston

Szeptember	utolsó	hétvégéjén	Szentírás	vasárnapja

Az év eddig elmúlt részében sok minden történt egyházközsé-
günkben. Egyházközségi kirándulások, iskolai programok, és a 
nyár folyamán hozzájutottunk egy nagy értékű orgonához is. Egy-
házközségünknek ezek a kiadások nagy anyagi próbatételt jelen-
tenek, ezért az idei esztendőben ismét tisztelettel kérem, hogy az 
egyházi hozzájárulásukat szıv́eskedjenek rendezni. 
Az eddig megszokott módon lehet ezt megtenni: akár a sekrestyé-
ben a szentmisék előtt és után, akár a takarékszövetkezetben a 
folyószámlánkra be�izetve. 
Egy harmadik lehetőség, ha az egyházi hozzájárulást a már meg-
szokott, általunk megbıźott személynek a látogatásakor �izetik 
be. Ez a mód azonban költséget, kiadást jelent számunkra, hiszen 
az ő illetményét is a be�izetésekből, a be�izetett egyházi hozzájá-
rulásból kell kigazdálkodnunk.
Ismételten tisztelettel kérem, hogy az előttünk álló nagyobb beru-
házásokat, pl. a plébánia fűtéshálózatának befejezését, a hittante-
rem berendezését, vagy éppen az egyre növekvő közüzemi szám-
lák �inanszıŕozását segıt́sék be�izetéseikkel.
																																																																													Dr.	Janes	Zoltán	plébános                                                                                                                                                                                                                             

Kérjük	rendezzék	az	egyházi	hozzájárulást

Október	1-től	téli	miserend	a	templomban	
Október 1-től a téli miserend szerint a péntek és szombat esti 
szentmisék 17:00 órakor kezdődnek. A vasárnap reggeli szentmi-
sék kezdete továbbra is 9:30.

Október 14-én a reggeli 9:30-kor kezdődő szentmise keretében 
lesz a hagyományos terményáldás. A felajánlott terményeket 
szeretettel várjuk a sekrestyében.

Felajánlásokat	várnak	terményáldásra	
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Idén már második alkalommal rendezte meg a Bor-
dányi Faluház és Könyvtár 2018. augusztus 21-24. 
között a Kuckoló tábort, melynek helyszıńét a Bor-
dányi I�júsági Információs Pont biztosıt́otta. A tá-
borban a főszerep a számıt́ógépes játékoké volt, de 
népszerűek voltak még a ps3 játékok is. A hét folya-
mán ezért egy Just Dance táncverseny és egy Fifa18 
verseny is megrendezésre került, ahol mindkét ver-
senyszámban az első 3 helyezettet dıj́aztuk egy okle-
véllel és csokoládéval. Ezek mellett egyéb társasjá-
tékokat is kipróbálhattak a gyerekek. Nagy sikert 
aratott a BeanBuzzle kihıv́ás, ahol a különböző ıźű 

cukorkák hatására számos vicces arckifejezés született, amiről egy kis�ilm is készült. A hét folyamán egy kis 
születésnapi köszöntésre is sor került, ahol Kádár-Németh Marcell születésnapját csokoládétortával és tűzi-
játékkal ünnepeltük. Búcsúzásul a péntek délutánt vıźibomba-csatával zártuk. A tábor ideje alatt Tapodi Sza-
bolcs segıt́ette a munkámat, az ő feladata volt a számıt́ógépes rendszerek kezelése.
                   		Vida	Patrícia	i�júsági	alpolgármester

Kuckoló	tábor	biip-ben

Idén hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal 
rendezte meg a Bordányi Faluház és Könyvtár 2018. 
augusztus 27-31. között Kézműves táborát, melynek 
helyszı́nét a Bordányi I�júsági Információs Pont 
biztosıt́otta. A tábor felelősei Dávidházi Nikolett és 
Vida Patrıćia voltak. A hét folyamán többféle techniká-
val ismerkedhettek meg a táborlakók: decoupage tech-
nikával és akril festékkel dıśzıt́hették ki fából készült 
kincsesládájukat, üvegfesték technikával dıśzıt́hették 
üveg képkeretüket, amelybe otthonról hoztak fényké-
peket. A szıńes és nyúlós slime, valamint a piñata ké-
szıt́és - mely papıŕmasé technikával készült - is nagy 
sikert aratott. Mindenki készıt́hetett fanévtáblát is a szobaajtójára, melyben nevüket kiégettük, a gyerekek 
pedig festékkel, �ilctollal kidıśzıt́hették. Minden délutánt egy mesenézéssel kezdtünk, majd a biipben a 
szabadfoglalkozás keretein belül előkerült a Just Dance és sok más társasjáték is. A héten sok szép tárgyal és 
élménnyel gazdagodtak a gyerekek, ıǵy egy eredményes héttel zárhattuk le a 2018-as nyári szünetet. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Vida	Patrícia	i�júsági	alpolgármester

Alkotthattak	a	gyerekek

A Rotary Club Mórahalom Papıŕra vetve cıḿmel kötetlen témájú pályázatot hirdet szépirodalmi és képző-
művészeti alkotások antológiai kiadására. A pályázat célja a homokháti kötődésű �iatalok ösztönzése arra, 
hogy gondolataikat, érzéseiket fejezzék ki a művészet nyelvén, ezál-
tal megmutatva a bennük rejlő tehetséget. Szépirodalmi alkotások 
(pl. vers, mese, novella maximum 5 oldalban) és képzőművészeti al-
kotások (festmény, rajz, gra�ika, fotó, kisplasztika, kis�ilm) 
kategóriában lehet nevezni.
Pályázni 12 és 35 év közötti, a kistérségben élő állandó vagy tartóz-
kodási engedéllyel rendelkezőknek, illetve a Homokháti Kistér-
séghez kötődő személyeknek lehet (pl. rokonai/ismerősei élnek 
ebben a térségben, turistaként járt a térségben). A fődıj́ egy 100 000 
Ft értékű támogatás. Kategória dıj́ak 25 000 Ft értékű támogatások. 
A pályázat beadásának határideje: 2018. október 7. A pályázattal 
kapcsolatban további információkat kérhet és kérdéseket tehet fel, 
melyeket a papirravetve@gmail.com e-mail cıḿre várjuk.

Még	lehet	nevezni	a	Papírra	vetve	című	pályázatra
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Felhős

Elvétve	felhős

Négy	ország	vett	részt	az	i�júsági	csereprogramban
Az Erasmus+ program keretében valósult meg szeptember 1-8. között egy i�júsági csereprogram Bordány-
ban. Az egy hetes programban összesen 28 �iatal vett részt akik Romániából, Spanyolországból, Portugáliá-
ból és Magyarországról érkeztek. A csereprogram alatt megismerhették egymás kultúráját, kapcsolatokat 
épıt́hettek és közösen dolgozhattak egy közös cél érdekében. A program lényege az volt, hogy létrehozzanak 
egy olyan országot amely mindenki számára elfogadható lenne, beleértve az oktatást, egészségügyet, vallást, 
kultúrát és környezetvédelmet is. A hét második felében közös ételt, italt, térképet is készıt́ettek és bejárták 
Szeged nevezetességeit is. Az esték mindig nemzetközi programmal teltek, ahol a csoportok saját országukat 
mutatták be a többieknek. A program alatt kóstolhattak hagyományos magyar ételeket is  - pörköltet, lángost 
- melyeket nagyon ıźletesnek találtak. A hét végén a �iatalok tartottak egy közös búcsúestet ahol összefoglal-
ták a héten történt eseményeket, eredményeket és közvetlen beszélgetés vette kezdetét.
Reméljük az itt megszerzett tudást, tapasztalatokat a jövőben hasznosan tudják majd felhasználni a �iatalok.

2018. szeptember 14-16. között Gyenesdiásra látogattak el a bordányi Gyermek- és i�júsági O� nkormányzat 
képviselői: Bálint Hanga Rea, Valkár Anna, Vida Patrıćia és Barta Dániel. A háromnapos kirándulás során 
Tanács Gábor polgármester úr és Masıŕ Norbert i�júsági referens irányıt́otta a munkát, mely során a Gyifö ki-
dolgozta Bordány Nagyközség új, 
gyermek- és i�júsági stratégiáját, 
mely előreláthatólag egy tı́zéves 
terv lesz. Erre többek között azért 
volt szükség, mert 2016-ban Bor-
dány elnyerte az UNICEF Gyermek-
barát Település dıj́át, és a nyertes 
önkormányzatok többek között vál-
lalták pályázataikban azt, hogy a 
Gyermek- és I�júsági O� nkormány-
zattal karöltve dolgozzák ki a tele-
pülés gyermekjogi stratégiáját. En-
nek keretein belül a hétvégén meg-
határozták, hogy melyek azok a fej-
lesztések, amelyek már megvalósul-
tak, és melyek azok, amire a nagy-
községben élő �iataloknak szüksége 
van, valamint segıt́i helyben mara-
dásukat. A képviselők munkáját segıt́ette továbbá Gyuris János sajtómunkatárs és Dávidházi Nikolett hall-
gató. Az i�júsági stratégia kidolgozásán túl a Gyifö meghatározta jövő évi, 2019-es költségvetését is. 
A feladatok ellátása mellett csapatépıt́ésre is szorıt́ ottak időt: a szombat reggelt egy könnyed túrával indıt́ot-
ták; Gyenesdiáson ellátogattak a Patrona Hungariae-szoborhoz, mely egy fokozottan védett, természetvé-
delmi területen található dombtetőn áll, ıǵy remek kilátást is biztosıt́ott a Keszthelyi-öbölre a csapatnak. Va-
sárnap ellátogattak Balatonedericsre a Csodabogyós-barlangba, amely a Keszthelyi-hegység peremén nyı-́
lik, és Magyarország 9. leghosszabb barlangja. Az overálos barlangtúra során egymást segıt́ ették a sokszor 
csúszós, sötét, egyenetlen terepen. A 4 órás túrán kiderült, hogy nagyon jól össze tud dolgozni a csapat. A ki-
rándulásuk tehát minden szempontból sikeres volt, ráadásul remek élményekkel gazdagodtak, ıǵy újult erő-
vel tudnak ismét azon dolgozni, hogy a településen élő �iatalok jól érezzék itthon magukat.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Vida	Patrícia	i�júsági	alpolgármester

Elvétve	felhősElvétve	felhős
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Vasárnap	Bordány-Szőreg!
Tejfölös,	baconos	kenyérlángossal,	szőlőitallal	
és	borkóstolóval	várják	a	kilátogató	szurkolókat	
a	vasárnap	16.00	órától	kezdődő	mérkőzésen	

Vasárnap 16.00 órától igazi rangadóval folytatódik a Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság. A 7. fordulóban együttesünk az eddig még 
veretlen Szőreg együttesét fogadja. Csapatunknak van miért revansot 
vennie aktuális ellenfelünkön, hiszen a tavalyi bajnokságban is csak két 
döntetlenre futotta, ráadásul az idei Magyar Kupa küzdelmektől pont a 
szőregiek búcsúztatták Fodor Balázsékat. A szurkolókat ezúttal is 
kiegészítő programokkal várják a szervezők, most kedvezményes áron 
lehet majd tejfölös, baconos és lilahagymás kenyérlángost vásárolni. 
Azért, hogy mindenkinek jusson a finom ételből , ezért e hétvégétől a 
belépőjegyen lesz elhelyezve a kedvezményre jogosító kupon, így 
elkerülhető lesz az, hogy nagyobb mennyiségben valaki felvásárolja az 
aktuális szurkolók számára készített meglepetést. A belépőjegy ára 
felnőtteknek továbbra is 500 Ft, míg a tizennégy év alatti gyerekek, 
nyugdíjasok és a sportkör tagjai részére 200 Ft lesz egy-egy ilyen tikett. 
Fontos, hogy a belépőjegyét mindenki őrizze meg a mérkőzések ideje 
alatt, hogy azt a kilencven perc során a szervezők esetlegesen 
ellenőrizni tudják! Az új rendszer bevezetése kapcsán a kisebbeket 
ajándék szőlőitallal, míg a felnőtteket a szüreti időszak beköszöntével 
borkóstolási lehetőséggel is várják.

Meccsnaptár	
2018.	október

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2018. október 6. (szombat), 15.00
Szentes	-	Foliaplast-Bordány

2018. okt. 14. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	Röszke

2018. okt. 20. (szombat), 14.30
Zsombó	-	Foliaplast-Bordány
2018. okt. 28. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány	-	Székkutas

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2018. okt. 7. (vasárnap), 15.00
Foliapl.-Bordány	II	-	Kistelek
2018. okt. 13. (szombat), 15.00
Dóc	KE	-	Foliaplast-Bordány	II
2018. okt. 21. (vasárnap), 14.30
Foliap.-Bordány	II	-	Sándorfalva

2018. okt. 28. (vasárnap), 13.30
Ásotthalom	-	Foliap.-Bordány	II

Megyei	U19	-	A	csoport
2018. október 6. (szombat), 13.00
Szentes	-	Foliaplast-Bordány
2018. okt. 20. (szombat), 12.30
Zsombó	-	Foliaplast-Bordány
2018. okt. 27. (szombat), 13.00
Foliapl.-Bordány-	Mindszent

Megyei		U17	-	B	csoport
2018. okt. 7. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	SK	-	UTC

2018. okt. 21. (vasárnap), 10.00
Csanytelek	-Foliaplast-Bordány
2018. okt. 28. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Deszk	SC

Megyei		U14	-	I.	osztály
2018.  okt. 5. (péntek), 14.00

DAFC	Szeged	-	Foliapl.-Bordány
2018.  okt. 12. (péntek), 14.00
Foliaplast-Bordány	-	SZEOL	SC

2018.  okt. 17. (szerda), 15.30
DAFC	Szeged	-	Foliapl.-Bordány

2018.  okt. 26. (péntek), 13.30
Fp.-Bordány	-	Maros-Menti	UFC

Megyei	női	-	felnőtt
2018.  okt. 7. (vasárnap), 10.00
Foliapl.-Bordány	-	Székkutas

2018.  okt. 14. (vasárnap), 10.00
Fp.-Bordány	-	Hódmezővásárhely

2018.  okt. 21. (vasárnap), 10.00
Szt.	Mihály	-	Foliapl.-Bordány

Megyei	női	-	U18
2018.  okt. 6. (szombat), 10.00
L-IT	SZEAC-	Foliapl.-Bordány
2018.  okt. 20. (szombat), 12.00
Csengele	-	Foliapl.-Bordány

2018.  okt. 27. (szombat), 10.00
Fp.-Bordány	-	Maros-Menti	UFC

Tóth Attiláékra újra nehéz feladat vár, vasárnap 16 órától az eddig még veretlen Szőreget fogadják 

Hétvégi hazai mérkőzések

Szeptember 29. (szombat), 13.00 - U19-es bajnoki mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - Maros-menti UFC
Szeptember 29. (szombat), 16.00 - női U18-as bajnoki mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - St. Mihály FC
Szeptember 30. (vasárnap), 16.00 - Megyei I. osztályú felnőtt mérkőzés

Foliaplast-Bordány SK - Szőregi RSE

#hajrábordány                 #egycsapatvagyunk
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