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Beszámoló a május végi képviselő-testületi ülésről
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete má jus 29-é n, szerdá n tartotta soron kö vetkező ü lé sé t. Telepü lé sü nk ké pviselő inek tizenhá rom napirendet kellett megtá rgyalnia. Első ké nt Taná cs Gá bor
polgá rmester szá molt be a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l. A ké pviselő knek tá jé koztatá st adott a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l.
A má sodik napirendi pontban Bordá ny Nagykö zsé g
Onkormá nyzat 2019. é vi kö ltsé gveté si rendeleté nek
mó dosıt́á sá ra kerü lt sor. Az elő terjeszté st a Pé nzü gyi, Gazdasá gi é s Telepü lé sfejleszté si Bizottsá g is
tá rgyalta a nap folyamá n. A mó dosıt́á sra a tavalyi
é vrő l á thozott pé nzmaradvá ny beé pıt́é se miatt kerü lt sor. A pé nzmaradvá ny ö sszegé t a má r korá bbi
kö telezettsé gekre, illetve kü lö nbö ző fejleszté sek megvaló sıt́á sá ra haszná lja majd fel az ö nkormá nyzat.
A harmadik napirend az é ves belső ellenő rzé si jelenté s elfogadá sá ró l szó lt. A negyedik napirendi pontban az ö nkormá nyzat 2018. é vi zá rszá madá sá ró l szó ló
rendeleté nek megalkotá sa tö rté nt meg. A ké pviselő k elfogadtá k az ö nkormá nyzat adó ssá gá llomá nyá nak,
adó ssá got keletkeztető ü gyeletek kimutatá sá ró l szó ló anyagot. Jó hıŕ, hogy a telepü lé snek semmifé le adó ssá ga, é s adó ssá gá llomá nya sincs. Ebben a napirendi pontban fogadtá k el a telepü lé s vagyonkimutatá sá t is,
valamint napirendre kerü lt az ö nkormá nyzati tulajdonban á lló gazdá lkodó szervezetek mű kö dé sé bő l szá rmazó kö telezettsé gek, valamint ré szesedé sek alakulá sá nak kimutatá sá t bemutató anyag.
Ismé t napirendre kerü lt az ú j Telepü lé sfejleszté si Koncepció is. A testü let dö nté sé nek megfelelő en lezá rá sra
kerü lt a telepü lé srendezé si eszkö zö k ké szıt́é se vé lemé nyezé si szakasz, tová bbá a testü let dö nté se nyomá n
megtö rté nt a tervanyag vé gső vé lemé nyezé sre bocsá tá sa is. Vá rható an a kö vetkező testü leti ü lé sen fogadjá k
el a vé gleges, má r vé lemé nyezett verzió t, azaz ezt kö vető en lesz hatá lyos.
A hatodik napirendi pontban a ké pviselő testü let a Benke Gedeon u. 27. szá m alatti ingatlan megvá sá rlá sá ró l
tá rgyalt. A testü let ú gy dö ntö tt ajá nlatot tesz a 3A Takaré kszö vetkezetnek a szö vetkezet tulajdoná ban lé vő
ingatlan megvá sá rlá sá val kapcsolatosan. A tá rgyalá sok lefolytatá sá val a polgá rmestert bıźtá k meg.
A hetedik napirendi pontban a ké pviselő k beszá moló kat hallgathattak meg. Első ké nt a gyermekjó lé ti é s
gyermekvé delmi feladatok ellá tá sá ró l, majd az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpontban vé gzett
munká ró l.
A kö vetkező napirendi pont a Fogá szati alapellá tá sra vonatkozó feladatellá tá si szerző dé s mó dosıt́á sró l szó lt,
majd ezt kö vető en az ö nkormá nyzati alapıt́á sú Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé rt Kö zalapıt́vá ny tevé kenysé gé rő l
szó ló beszá moló t fogadta el a testü let.
A tizedik napirendi pontban a Szegedi Rendő rkapitá nysá g kapitá nysá gvezető i kinevezé sé nek vé lemé nyezé se tö rté nt meg, majd a kö vetkező napirendi pontban ismé t egy beszá moló kö vetkezett. A bordá nyi falunapok
elő ké szü leté rő l szó ló elő terjeszté st Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető ismertette a ké pviselő kkel. A tizenkettedik napirendi pontban egyé b kisebb ü gyek tá rgyalá sá ra, illetve tá jé koztató kra kerü lt sor, majd ezt kö vető en a polgá rmester zá rt ü lé st rendelt el. A tizenharmadik napirendi pontban ugyanis a Dıśzpolgá ri cım
́ mel é s
Bordá ny Nagykö zsé gé rt emlé ké remmel jutalmazottak kivá lasztá sa kerü lt sor.

Négy ember részesült kitüntetésben településünkön
Godó Lajos vehette á t Bordá nyban a hagyomá nyosan pü nkö sdkor megrendezett faluü nnep megnyitó ü nnepsé gé n a Dıśzpolgá ri cım
́ et. A dıj́at Taná cs Gá bor polgá rmester, B. Nagy Lá szló orszá ggyű lé si ké pviselő , é s
Kakas Bé la, a Csongrá d Megyei Onkormá nyzat
elnö ke adtá k á t.
Bordá ny Nagykö zsé g é rdeké ben vé gzett kimagasló kö zé leti é s a telepü lé shez kö tő dő pé ldamutató
tevé kenysé gé nek elismeré seké nt a ké pviselő -testü let 2019. é vben Godó Lajos kő mű ves mesternek adomá nyozta a Dıśzpolgá ri cım
́ et. Godó Lajos Bordá nyban szü letett, é desapja Godó Lajos
fö ldmű ves, aki tsz-dolgozó ké nt ment nyugdıj́ba;
fotó: Lehel Máté
é desanyja Galzó -Polyá k Margit, aki a Szegedi Tex2 | Bordányi Napló

tilmű vekben dolgozott. Ké t testvé re szü letett, Já nos ö ccse, akit elvesztettek, valamint Margit hú ga, aki Szegeden é l csalá djá val. Szü lei egyszerű kö rü lmé nyek kö zö tt nevelté k szorgalomra é s kitartá sra.
Az á ltalá nos iskola elvé gzé se utá n kő mű vestanuló nak jelentkezett, melyet 1971-ben vé gzett el.
A honvé dsé gi kité rő utá n kő mű veské nt dolgozott, 1979. má jus 2. ó ta ö ná lló kisiparos. Az é pıt́ő ipari szakkö zé piskolá t 1979-ben vé gezte el, ezutá n á cs-á llvá nyozó szakké pesıt́é st é s kő mű ves mestervizsgá t szerzett.
Felesé gé vel, Fehé r Evivel 1982-ben ismerkedett meg, akinek sokat kö szö nhet, hiszen ő biztosıt́ja a „há torszá got” a vá llalkozá sa sikeres mű kö dé sé hez.
Elő ző há zassá gá bó l szü letett Judit gyermekü ket kö zö sen nevelté k fel, aki Mó rahalmon pedagó gus, ott lakik a csalá djá val. Zoltá n
iuk mé rnö k informatikus jelenleg Svá jcban dolgozik. Edit lá nyuk
fordıt́ó tolmá cs mesterké pzé st vé gzett, jelenleg egy orszá gos kiadó ná l dolgozik korrektorké nt. 3 unoká jukat a csalá di ö sszejö veteleken nagy szeretettel dé delgetik. Gyermekeiket nemcsak
szorgalomra, kitartá sra, hanem az egymá s irá nti gondoskodá sra, szeretetre is nevelté k, a mai napig minden szü leté snapot, é vforduló t együ tt ü nnepelnek, nagyon fontos szá mukra az ö sszetartó
csalá d.
fotó: Lehel Máté
Szakmai pá lyafutá sa kezdeté n taná raitó l sokat tanult, ezé rt é rt
meg benne, hogy a tudá sá t á tadja a kö vetkező generá ció knak. Szakoktató ké nt kö zel 50 kő mű vestanuló t,
technikust oktatott 30 é ven keresztü l. Kö zü lü k tö bben ma má r elismert vá llalkozó k.
Kő mű veské nt tö bb mint 200 lakó há zat é pıt́ett. A telepü lé sen tá rsadalmi munká kban is ré szt vett, segé dkezett a já rdaé pıt́é sben, az ö nkormá nyzati é pü letek, valamint a Sportcsarnok é s a Vé delmi Kö zpont felú jıt́á sá ban. Szakmai elismeré sei: kivá ló kisiparos, majd 2017-ben aranykoszorú s mester. 2015 ó ta nyugdıj́as, de
emellett jelenleg is dolgozik.
Kisiskolá s korá tó l kezdve é leté t meghatá rozta a sport szeretete. 10 é ven keresztü l volt a bordá nyi labdarú gó csapat csapatkapitá nya, valamint tagja annak a csapatnak, amely kiharcolta a megye I. osztá lyba való feljutá st. A sporttal való kapcsolata nem szű nt meg, a Bordá ny Sportjá é rt Alapıt́vá ny kurató riumi elnö ke. 2001ben kapta meg a Bordá ny Kö zsé gé rt emlé ké rmet, majd 2016-ban a Bordá ny Sportjá é rt dıj́at. A csalá d anyagi
lehető sé geihez mé rten igyekeznek segıt́eni a bordá nyi sportoló kat, hiszen a sport szereteté nek ö rö kıt́é se
mellett fontosnak tartja a jelenlegi, valamint az eljö vendő generá ció tá mogatá sá t is.
Bordá ny Kö zsé gé rt emlé ké remmel há rom ember munká já t szerette volna elismerni az ö nkormá nyzat. A
vá llalkozó i szfé rá bó l Rá czné Taná cs Aranka CBA ü zlettulajdonos, a kö zfé rá bó l Farkasné Lippai Agota inté zmé nyvezető , mıǵ a civil szfé rá bó l Juhá sz Dezső vehetté k á t az elismeré st.
Rá czné Taná cs Aranka é desanyja, é desapja nyugdıj́as fö ldmű vesek. Egy testvé re van. Fé rje Rá cz Gyula, a
Bordá nyi Pé ksé g tulajdonosa. Ké t felnő tt gyermekü k van. Altalá nos iskolai tanulmá nyait a zá ká nyszé ki iskolá ban vé gezte, Szegeden a Kő rö sy Jó zsef Kö zgazdasá gi é s Kereskedelmi Szakkö zé piskolá ban 1983-ban é rettsé gizett. A Fü szé rtné l 1986-ig á ruforgalmi elő adó ké nt
dolgozott, itt 1985-ben Kivá ló Dolgozó kitü nteté st
kapott. Zá ká nyszé ken a Taná cshá zá n pé nzü gyi elő adó ,
1989-tő l a bordá nyi Elő re Szakszö vetkezet tagja volt a
megszű né sig. 1991-ben bá lá sruha ü zletet, ké ső bb é lelmiszerboltot nyitott. 1991. augusztus 20-ra a Bordá nyi Pé ksé gben ú jra indult a kenyé rsü té s. A CBA
Privá t Boltot 1999. októ ber 24-é n nyitotta meg, mely
jelenleg is a telepü lé s lakossá ga rendelkezé sé re á ll. A
CBA- há ló zat tagjaké nt Ezü st Eremmel jutalmaztá k.
A Ké pviselő -testü let Pé nzü gyi Bizottsá gá nak kü lső s
tagja volt 4 é vig. Az Egé rhá z Alapıt́vá ny, illetve a Borfotó: Lehel Máté
dá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny kurató riumi
tagjaké nt is tevé kenykedik.
Juhá sz Dezső Kiskundorozsmá n szü letett, szü lei fö ldmű vesek voltak. Felesé ge Molná r Teré z, nyugdıj́as kö zalkalmazott. Egy gyermekü k é s ké t unoká juk van. Altalá nos iskolá ba helyben, a Kő iskolá ba já rt, Szegeden
fé mcsiszoló szakmunká s ké pesıt́é st szerzett. A szü lei gazdasá gá ban kezdett dolgozni, lelkesen á polta é desapja sző lő ü ltetvé nyé t. A katonaidő kitö lté sé t kö vető en 1961-tő l Szegeden a Paprikafeldolgozó ban, majd a
Ké ziszerszá mgyá rban dolgozott. Idő sö dő szü lei megsegıt́é sé re 1970-tő l ismé t a sajá t gazdasá gban é s a helyi
Elő re Szakszö vetkezetben mező gazdasá gi munká t vé gzett. 1999-tő l nyugdıj́as. A zene irá nti szeretete csalá Bordányi Napló | 3

di eredetű , é desanyja szé pen é nekelt. Kisiskolá ské nt a tanıt́ó nő je fedezte fel szé p hangjá t, zenei tehetsé gé t.
Iskolai versenyeken sokszor szerepelt, a sajá t ké szıt́é sű hegedű n já tszott tá rsainak. A katonasá gná l harmoniká n já tszott, a leszerelé s utá n zenei ké pzé sben ré szesü lt elismert szın
́ há zi zené sztő l. A Rendező Iroda
szervezé sé ben csalá di rendezvé nyeken, bá lakon
zené lt zenekará val a ré sztvevő knek. Já tszik:
harmoniká n, gitá ron, tubá n, szintetizá toron é s
dobol is. A Borostyá n Dalkö r tagja. 8 é ve megszerette a tekerő lantot, a hangszerrel az é nekesek
kıśé rő jeké nt is szerepel. Sok-sok belfö ldi é s kü lfö ldi fellé pé s, verseny ré sztvevő je. Bü szke arra,
hogy a dalkö r é nekesei az ő kıśé rete mellett szereztek é rmes helyezé seket. 14 é ven keresztü l
volt a Templom ká ntora. 2014-ben megkapta a
„Bordá ny Kultú rá já é rt” elismeré st. Jelenleg is sajá t gazdasá gá ban tevé kenykedik, fő leg a gyü mö lfotó: Lehel Máté
csö sé t mű veli, a facsemeté ket maga nemesıt́i.
Farkasné Lippai Agota é desapja Lippai Gé za nyugdıj́as gé pjá rmű vezető , é desanyja Taká cs Angé la Iré n nyugdıj́as pé nzü gyi elő adó . Ké t testvé re van: Gé za é s Arpá d. Fé rjé vel Farkas Ró berttel jelenleg Balá styá n é lnek,
aki a Sá ndorfalvi Altalá nos Iskola igazgató helyettese. Altalá nos iskolai tanulmá nyait Bordá nyban vé gezte,
Szegeden a Tisza Lajos Kö nnyű ipari Szakkö zé piskolá ban é rettsé gizett, é s technikusi ké pesıt́é st szerzett. A
Szegedi Tudomá ny Egyetem Egé szsé gü gyi Fő iskolai Kará nak Altalá nos Szociá lis Munká s szaká n 2003-ban
szerzett diplomá t gyermekvé delmi szakirá nyú szakké pesıt́é ssel. Tá mogató szolgá lat szolgá latvezető i ké pesıt́é st szerzett, majd Szociá lis szakvizsgá t tett Idő sek szociá lis ellá tá sa szakirá nyon. Ismereteit rendszeresen
bő vıt́i kü lö nbö ző szakmai ké pzé sekkel. A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban szociá lis asszisztenské nt kezdett dolgozni, 2005. januá r 1-tő l az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont inté zmé nyvezető je. A bordá nyi Szavazatszá mlá ló Bizottsá g vá lasztott tagjaké nt a vá lasztá sok lebonyolıt́á sá ban vett ré szt 2005 é s 2010
kö zö tt. Mindennapi munká ja mellett ré szt vett a testvé rtelepü lé sekkel kö zö s hatá ron á tnyú ló pá lyá zatok
lebonyolıt́á sá ban. Kö zremű kö dö tt a telepü lé si pá lyá zatok elő ké szıt́é sé ben é s megvaló sıt́á sá ban is. Ezek cé ljai pl. kapcsolaterő sıt́ő kö zö ssé gi programok megvaló sıt́á sa, já tszó té r kialakıt́á sa, rá szoruló gyermekek helyi tá boroztatá sa voltak. Ré szt vett az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont é pü leteinek infrastruktú rá lis fejleszté seiben, nagyé rté kű tá rgyi eszkö zeinek beszerzé seiben. Otletgazdá ja volt a Szent Má rk napi bú zaszentelé si hagyomá ny helyi felelevenıt́é sé nek, amelynek megvaló sıt́á sá t má r 6. é ve fogja ö ssze. A helyi
idő sü gyi taná cs tagja. Legfő bb feladatá nak a kö zö ssé gé rt vé gzett tenni akará st tartja.
Fontos szá má ra, hogy munká já val segıt́se az idő seket, betegeket é s rá szoruló embertá rsait. Munká já hoz való
viszonyá t jó l kifejezik Teré z anya szavai:
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”

Könyvtárunkban járt Fábián Janka és Mohai Gábor
Má jus 25-é n Fá biá n Janka ıŕó nő volt a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge. Az ıŕó -olvasó talá lkozó sorá n
az é rdeklő dő k megismerkedhettek az ıŕó nő mű veivel, munká ssá gá val, valamint bemutatta friss, Aranykö nyv dıj́as Ró zsalugas cım
́ ű kö nyvé t. A jó hangulatú beszé lgeté st Fő diné Eva korá bbi kö nyvtá rosunk vezette. Jú nius
17-é n, hé tfő n a bordá nyi Faluhá z vendé ge volt Mohai Gá bor
rá dió s é s televıźió s bemondó , elő adó mű vé sz. A mű vé sz egy
felejthetetlen elő adó esttel ajá ndé kozta meg a bordá nyi kö zö nsé get. Szé csi Margit mellett hallhattunk mé g tö bbek kö zö tt Jó zsef Attilá tó l, Pető itő l, Weö res Sá ndortó l, Nagy Lá szló tó l é s Bede Anná tó l is verset. Olyan á té lé ssel adta elő ezeket a verscsokrokat, amely magá val ragadta a kö zö nsé get.
Kö szö njü k ezt a tartalmas, lelket melengető estet Mohai Gá bornak. A rendezvé ny az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben
pá lyá zat kereté ben való sult meg. A jö vő havi Otó rai tea rendezvé ny 2019. jú lius 10-é n szerdá n 17.00 ó rá tó l
lesz, a kö vetkező ıŕó -olvasó talá lkozó ra pedig 2019. szeptember 3-á n, kedden kerü l sor, ahol a meghıv́ott
vendé g Grecsó Krisztiá n ıŕó lesz. Mindenkit szerettettel vá runk!
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Ingyenes Tanulástechnika tábor településünkön
Bá r mé g alig é rt vé get az iskola, é rdemes má r egy kicsit a kö vetkező tané vekre is gondolni. Egy ú j lehető sé get
pró bá lhatnak ki Bordá nyban azok a vá llalkozó kedvű á ltalá nos iskola felső tagozatos vagy kö zé piskolá s
diá kok, akik szeretné nek miné l haté konyabban é s eredmé nyesebben tanulni, fejlő dni.
A tá bort vezető szakemberek szá mtalanszor tapasztaljá k, hogy a diá koknak nehezü kre esik megszervezni az
otthoni, segıt́sé g né lkü li, ö ná lló tanulá st, azonban eljö n az az é letkor, amikor
a tanuló nak má r egyedü l kell tudnia tanulni, megá llapıt́ania tanulandó tantá rgyak sorrendjé t, fontossá gá t, nehé zsé gé t. Talá lkoznak olyan jó ké pessé gű gyerekekkel is, akiknek valamié rt mé gis problé má t jelent a tananyag elsajá tıt́á sa é s visszaadá sa.
A szü lő k is sokszor é rzik, hogy felső s gyermekü k nem tud ö ná lló an tanulni,
az é rdemjegyek nincsenek ö sszhangban a tanulá sra fordıt́ott idő vel, nehezen motivá lható ak, nem szeretnek tanulni gyermekeik.
A tanulá si kudarcok egyik oka lehet, hogy kevesebb igyelem jut arra, hogy
hogyan tanuljanak meg tanulni a diá kok. Minden gyermek egyedi, ezé rt
mindenkinek má s a tanulá si stıĺusa. Az iskolá ban hallott tananyag á tadá sa
sorá n kevé sbé van lehető sé g arra, hogy ezeket a kü lö nbö ző sé geket maradé ktalanul igyelembe vegyé k, ezé rt a diá koknak a tanulá s sorá n nehé zsé get jelenthet az, hogy elő szö r á t kell alakıt́aniuk a hallott anyagot a sajá t tanulá si stıĺusukhoz. A tá bor alkalmá val az egyé ni tanulá si stıĺusok megismeré sé re, a meglé vő k erő sıt́é sé re tö rekszenek é s az ehhez illeszkedő tanulá si
mó dszerek á tadá sá ra. A tanulá s folyamatá ban tová bbi ké szsé gek együ ttes
jelenlé te szü ksé ges ( igyelem, emlé kezet, motivá ció ), melynek erő sıt́é sé re
tová bbi hangsú lyt fektetnek. Nem elé g elsajá tıt́ani a tananyagot, az ismeretek feldolgozá sá t kö vető en a tananyag rö gzıt́é sé hez, valamint a felelé s, dolgozatıŕá s sorá n a megtanultak miné l pontosabb visszaadá sá hoz is
segıt́sé get nyú jtanak. Mind az elsajá tıt́á s, mind pedig a visszaadá s sorá n nehé zsé get jelenthet a stressz. A
tá bor cé ljai kö zö tt szerepel tová bbá mindezen stressz haté kony csö kkenté sé nek megtanıt́á sa is.
A tré nerek é s a Csalá d é s KarrierPONT munkatá rsai elkö telezettek abban, hogy a tá borban jó hangulatban
segıt́senek a ré sztvevő knek megismerni ö nmagukat, a szá mukra megfelelő tanulá si stıĺust, miné l tö bb, haté kony é s é lmé nyalapú tanulá si techniká t, hogy megtapasztalhassá k a tanulá s ö rö mé t é s eredmé nyessé gé t.
Amennyiben a gyermekek sikereket tudnak elé rni, megtapasztalhatjá k haté konysá gukat tanulmá nyaikban.
A Tanulá stechnika tá bor idő pontja é s helyszın
́ e: 2019. augusztus 12 -16., Faluhá z. A ré szvé tel ingyenes! Bő vebb informá ció é s jelentkezé s: Csalá d é s KarrierPONT (Faluhá z) - Bá lintné Gyuris Agnes (E-mail: csakpont
@bordany.hu, Tel.: +36/30/907-3654).

Bordányi iatalok Finnországba utaznak a nyáron
Nagyon ré gi kapcsolat van a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let, a Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat valamint a Lapuai I jú sá gi Há z é s a Lapuai I jú sá gi Onkormá nyzat kö zö tt. Az é vek folyamá n szá mos kö zö s
program való sult meg mind Bordá nyban, mind Lapuá ban. A bordá nyiak é s a lupaiak ugyancsak jó kapcsolatokat á polnak a spanyolorszá gi Caravaca de la Cruz i jú sá gi szervezeté vel
is. Most mindhá rom orszá g iataljai
egy helyen Finnorszá gban talá lkozhatnak, ugyanis egy az Euró pai Unió
á ltal tá mogatott programnak kö szö nhető en ott kerü l megszervezé sre egy
i jú sá gi csereprogram jú lius 4. é s 11.
kö zö tt.
A MEDYO elnevezé sű programnak Lapua kö zpontjá tó l kö rü lbelü l né gy kilomé terre, Simpsiö -hegysé gben lé vő i jú sá gi centrum ad helyet. Az i jú sá gi csereprogram kereté ben a mé dia irá nt é rdeklő dő ré sztvevő k a kü lö nbö ző orszá gokban é lő iatalok é leté t hasonlıt́já k majd ö ssze első sorban a mé dia kü lö nbö ző terü leteinek
felhaszná lá sá val legyen szó aká r a kö zö ssé gi mé diá ró l, egy helyi ú jsá gró l vagy rá dió ró l.
Bordá nybó l hat, 16-19 é v kö zö tti iatal vehet ré szt a programon, velü k termé szetesen egy kıśé rő is utazik. A
ré sztvevő kivá lasztá sa utá n az utazá shoz szü ksé ges repü lő jegyek é s vonatjegyek is megvá sá rlá sra kerü ltek,
jelenleg a csereprogram elő ké szıt́é se zajlik az egyesü letné l: a ré sztvevő knek kü lö nbö ző té má kban kell fotó -
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kat ké szıt́eniü k. Tö bbek kö zö tt be kell mutatniuk a csalá djukat, az otthonukat é s a szobá jukat. Egy fotó n á brá zolniuk kell a hobbijukat. Minden ré sztvevő fotó kkal ké szü l a
sajá t telepü lé sé rő l, annak é rdekes helyeirő l, tö rté nelmi ö rö ksé gé rő l é s lá tnivaló iró l. Be kell mutatniuk egy fotó n hogy mit
szeretnek a kö rnyé ken, pé ldá ul mi a kedvenc helyü k, szó rakozá suk. Ugyancsak le kell fotó zniuk azt, amit nem szeretnek,
vagy meg akarnak vá ltoztatni a kö zelben. A program kereté ben egy kiá llıt́á s is nyıĺik majd a ré sztvevő k fotó ibó l, melynek
egyik é rdekes szın
́ foltja lehet né há ny hagyomá nyos nemzeti
ruhá ró l ké szü lt ké p, amit ugyancsak a ré sztvevő knek kell elké szıt́eniü k. A tervek szerint a iatalok folyamatosan tudó sıt́anak
majd a helyszın
́ rő l, é s a csereprogramot kö vető en Bordá nyban
is nyıĺik majd egy kiá llıt́á s, amelyben a innorszá gi é lmé nyeiket mutatjá k meg a helyieknek.

Erő- és munkagép szemlével kapcsolatos tájékoztató
Az Orszá gos Tű zvé delmi Szabá lyzatró l szó ló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza a kö telező aratá si
gé pszemlé re vonatkozó elő ıŕá sokat:
229. § (1) A kalá szos termé ny betakarıt́á si, szalma-ö sszehú zá si é s bá lá zá si munká iban legalá bb 1 db 21A é s
113B vizsgá lati egysé gtű z oltá sá ra alkalmas tű zoltó ké szü lé kkel is ellá tott erő - é s munkagé p, valamint egyé b
já rmű vehet ré szt, amelynek tű zvé delmi felü lvizsgá latá t a betakarıt́á st megelő ző en az ü zemeltető elvé gezte.
A já rmű megfelelő sé gé rő l szemle kereté ben kell meggyő ző dni. A betakarıt́á si munká k sorá n haszná lt, ö tné l tö bb mező gazdasá gi já rmű vet é rintő mű szaki ellenő rzé s eseté n, annak
tervezett idő pontjá t 10 nappal elő bb ıŕá sban a tű zvé delmi ható sá gnak be kell jelenteni. A mű szaki ellenő rzé srő l jegyző kö nyvet kell ké szıt́eni, amelynek 1 pé ldá nyá t a já rmű vö n el
kell helyezni. (2) Az ü zemelő erő - é s munkagé p kezelő je a munkavé gzé s megkezdé se elő tt é s annak befejezé se utá n kö zvetlenü l é s munkavé gzé st megszakıt́ó szü netekben kö teles a
kipufogó -vezeté k é s szikratö rő mű szaki á llapotá t felü lvizsgá lni é s a rá rakó dott é ghető anyagtó l szü ksé g eseté n megtisztıt́ani. (3) A tartalé k ü zem- é s kenő anyagot az erő - é s munkagé ptő l, a kazaltó l é s a gabonatá blá tó l legalá bb 20 mé ter tá volsá gra kell elhelyezni é ghető hulladé któ l, nö vé nyzettő l mentes terü leten. (4) Erő - é s munkagé pen, gé pjá rmű vö n olyan karbantartá s, javıt́á s, amely nyıĺt lá ng haszná latá val já r vagy ü zemanyag elfolyá sá val já rhat, gabonatá blá n, szé rű n é s a rostnö vé nytá roló terü leté n nem vé gezhető . (5) Munkaszü net idejé re az arató gé pet, az
erő gé pet é s az egyé b munkagé pet a lá bon á lló kalá szos termé nytő l, a tarló tó l, tová bbá a kazaltó l legalá bb 15
mé ter tá volsá gra kell elhelyezni, é ghető hulladé któ l, nö vé nyzettő l mentes terü leten. Ha a tarló tó l ez a tá volsá g nem biztosıt́ható , akkor 3 mé ter szé les vé dő szá ntá son kıv́ü l kell az arató -, erő - é s az egyé b munkagé pet
elhelyezni. (6) Az arató gé pet hajlé kony fö ldelő vezeté kkel, akkumulá torá t pedig legalá bb nehezen é ghető , villamossá got nem vezető anyagú vé dő burkolattal kell ellá tni. (7) Az erő - é s munkagé pet, arató gé pet a kezelő ü zemelteté s kö zben nem hagyhat-ja
el, egyé b munká t nem vé gezhet.
230. § (1) A szalmaö sszehú zá st é s a kazalozá st vé gző
erő gé p az ö sszehú zott szalmá t é s kazlat csak olyan
tá volsá gra kö zelıt́heti meg, hogy az erő gé p é gé stermé ke vagy annak elvezető csö ve gyú jtá si veszé lyt
ne jelentsen. (2) A szalmaö sszehú zá sban é s a kazalozá sban ré szt vevő erő gé pet a rá hullott szalmá tó l, szé ná tó l rendszeresen meg kell tisztıt́ani. (3) Az ö sszehú zott szalma alapterü lete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
Tová bbi fontos informá ció , hogy a Aratá si gé pszemle Bejelentő -minta é s az Aratá si gé pszemle Jegyző kö nyvminta má r letö lthető a bordany.com Dokumentumok menü pont alatt.
6| Bordányi Napló

Kitüntették a 45 éves Nefelejcs Nyugdíjas Klubot
Mozgalmas é s vá ltozatos a nyugdıj́asok kö zö ssé gi é lete, a beszé lgeté stő l a ká rtyacsatá kon á t a napi é letü nk
ké rdé seinek megvitatá sá ig. A klubfoglalkozá sokon az utó bbi idő ben tö bbet foglalkoztunk a klub megalakulá sá val, a megyei é s az Orszá gos Szö vetsé ggel
való kö zö s munká val. Együ ttmű kö dé si kereteken belü l a Szegedi Senior Centerrel is együ tt
dolgozunk.
A Nyugdıj́asklubok é s Idő sek „Eletet az é veknek” Orszá gos Szö vetsé g megalakulá sá nak 30.
é vforduló já t ü nnepeltü k 2019. má jus 22-é n
Mó rahalmon az Aranyszö m rendezvé nyhá zban. Nagyon jó l sikerü lt, szın
́ vonalas rendezvé nyen a visszatekinté sek mellett kitü nteté sek á tadá sá ra is sor kerü lt. Az alapıt́á skor a
Nefelejcs Nyugdıj́as Klub nem volt mé g tagja a
szervezetnek, de az 1990-es é vek elejé n má r
klubunk is a Szö vetsé ghez tartozott. Az ü nnepsé gen a Nefelejcs Nyugdıj́as Klub a nyugdıj́asoké rt é s idő seké rt tö bb é vtizeden keresztü l vé gzett ö nzetlen é s lelkiismeretes kö zö ssé gi munká já é rt „Elismerő Oklevé l” kitü nteté sben ré szesü lt. A 45 é ves klubunk megyei szinten is az első k kö zö tt alakult meg. Klubvezető nk az
Orszá -gos Szö vetsé g kitü nteté sé t kapta.
A korai nyá r ellené re az első fé lé vet jú lius 2-i Pikniken zá rjuk, ahol csalá dias kö rü lmé nyeket teremtve é rté kelü nk é s szeré nyen fogunk ü nnepelni. A nyá ri szü net is csak né vleges lesz, hiszen „vendé gjá ró ” programunknak kö szö nhető en jú liusban lesz programunk, lesz fü rdő napunk jú lius 5-é n Gyopá rosfü rdő n é s augusztus
30-á n Mó rahalmon. Remé nyeink szerint az ő szi programok is gazdagok lesznek.
Szalai Antal klubvezető

Indián törzsek nagy összejövetele Apraja-falván
Má jus 31-é n az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső dé ben gyereknapot tartottunk, amelynek kereté ben megrendeztü k az indiá n tö rzsek tö rzsi ö sszejö vetelé t.
A reggeli kö zö s torná ra az ó voda valamennyi tö rzse megjelent, felsorakozott a Fü rge Gyık
́ , Tomboló Vulká n,
Vá gtató Apacs, Suhanó Mé hecske, Zengő Torok, Szá rnyaló Katica tö rzs apraja é s nagyja. A bemelegıt́é s utá n
kezdeté t vette a tö rzsek ü gyessé gé t pró bá ra té vő feladatok sora. A gyerekek indiá nná vá ltozhattak arcfesté s
á ltal, ké szıt́hettek maguknak indiá n fejdıśzt, fű zhettek indiá n nyaklá ncot. Ugyessé gü ket, rá termettsé gü ket
kipró bá lhattá k „hajıt́ó kő vel” való cé lba dobá ssal. Lovazá ssal indiá n sá trat kerü lgetve versenyezhettek.
Elmé jü ket é lesıt́etté k kavicsos memó ria já té kkal, vagy gyakorolhattá k kivá ló nyomolvasó ké pessé gü ket a
kü lö nbö ző nyomok pá rosıt́á sá val. Pihené ské ppen Takó Lajos segıt́sé gé vel való di indiá n hangszereket lá thattak é s pró bá lhattak ki a gyerekek. Csak ú gy zengett az ó voda a sá má n dobok hangjá tó l, az eső bottal sajnos
mé g az eső vará zslá s is sikerü lt, mivel a rendezvé ny vé gé n eleredt az eső . Ezt segıt́ette mé g a totem oszlop kö rü li indiá n tá nc, amely sorá n a té má val kapcsolatos ismereteiket bő vıt́ve eső tá ncot já rtunk.
A szü lő k jó voltá bó l sok-sok gyü mö lcsbő l é s zö ldsé gbő l vará zsoltak a dajka né nik csodá latos kı-́
ná ló tá lakat, amellyel a fá radt indiá nok csillapıt́hattá k é hsé gü ket. Mivel az indiá nok nem a palacsinta evé srő l hıŕesek, ebben az é vben az ó voda
nutellá s é s lekvá ros kalá ccsal kedveskedett szá mukra.
Ebben az é vben is ajá ndé kkal lepte meg az ó vodá s gyerekeket Veres Gá borné Margitka, a helyi 100 forintos bolt tulajdonosa, ıǵy sok-sok homokozó já té kkal
bő vü ltek az ó voda udvari já té kai. Ezú ton is kö szö njü k a felajá nlá st. Az indiá n napra meghıv́tuk az ú jonnan
beıŕatott kisgyerekeket é s szü leiket, hogy lehető sé get biztosıt́sunk szá mukra a kö tetlen ismerkedé sre, já té kra. Orü lü nk, hogy sokan é ltek a lehető sé ggel é s eljö ttek hozzá nk.
Azt gondolom, hogy ezzel a nappal ismé t maradandó é lmé nyeket nyú jthattunk a tö rzsi ö sszejö vetelen megjelent valamennyi kis é s nagy indiá nnak.
Magyar Anikó
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Az országos döntőig jutottak el az iskola labdarúgói
A Diá kolimpia 3. korcsoport labdarú gá s Orszá gos dö ntő ben labdarú gó ink 13. helyezé st é rtek el Gyulá n. Gratulá lunk a csapat tagjainak! Rabi Bá lint, Arva Bence, Sá ndor Má rton, Bó ta Emil Benjá min, Turcsik
Bá lint, Lé vai Bence, Fodor Akos, Nó grá di Gergő ,
Makra Zoltá n, Csuka Marcell.
Eredmé nyeink a csoportban: Bordá ny-Edelé ny
6:1, Szombathely – Bordá ny 7:4, Bordá ny-Budapest 3:2, Bé ké scsaba – Bordá ny 5:2. Kö rbeveré s
volt a csoportban é s rosszabb gó lará ny miatt lett
a csapat 4. helyezett a csoportban. Igy a 13-16.
helyig já tszhattunk tová bb. A helyosztó eredmé nyei: Bordá ny-Kö mlő 5:3, Ajka-Bordá ny 1:5.
Retek Flórián és Kiss Csaba

Újabb csillagok születtek nagyközségünk deszkáin
Má jus 31-é n, pé nteken dé lelő tt ismé t megrendeztü k tehetsé gkutató versenyü nket, ahol ú j csillagok ragyogtak fel. Az immá r má sodik alkalommal megrendezett rangos esemé nyen a má sodiktó l a 8. osztá lyig minden
é vfolyam ké pviseltette magá t, melyhez a Faluhá z rendezvé nyterme adott otthont.
A kis tehetsé gek vá ltozatos, sokszın
́ ű sé get felvonultató , olykor mó ká s é s meglepő elő adá saikkal
ká prá ztattá k el a kö zö nsé get é s a zsű rit. Lá thattunk akrobatikus pom-pom szó ló t, hajlé konysá gi
bemutató t, é rdekes lá tvá ny elemekkel elő adott
remix tá ncot, hallhattunk né pdalcsokrokat, nosztalgikus hangulatot idé ző slá gereket, mű vé szi szın
́ vonalon megszó laltatott zongoradarabokat, ismert mesé t humoros feldolgozá sban – csak né há nyat emlıt́ve a teljessé g igé nye né lkü l.
A zsű rinek nehé z feladata volt, hogy rangsorolja
az é rté kes mű sorszá mokat. Dö nté se alapjá n a kü lö nbö ző kategó riá kban elé rt pontszá mok alapjá n
a kö vetkező eredmé nyek szü lettek: zene kategó riá ban: 1. helyezé s Ká dá r Né meth Marcell; 2. helyezé s Berná th Erik; 3. helyezé s Berná th Martin; Kü lö ndıj́
Gá spá r Jusztina, Gá spá r Zsó ia. Kö nnyű zene kategó riá ban: 1. helyezé s 4. b oszt. – Legyetek jó k; 2. helyezé s:
Sá rkö zi Szimonetta- Szabó Noé mi; 3. helyezé s: Nagymami kó rus 4. a oszt. Tá nc kategó riá ban: 1. helyezé s Remix 7. b oszt.; 2. helyezé s 3+1 megosztva Fodor Nó ra pom-pom szó ló já val; 3. helyezé s: 4. b oszt megosztva 4.
a gimnasztikai bemutató já val. Né pdal kategó riá ban: 1. helyezé s Dá niel Gergő ; 2. helyezé s Lippai Csenge; 3.
helyezé s Botos Bence. Irodalom kategó riá ban: 1. helyezé s Gá bor Zalá n; 2. helyezé s Arany Já nos: Fü lemü le –
3. osztá ly; 3. helyezé s Hó fehé rke- 4. b osztá ly megosztva Csorba Csenge Boldognak lenni c. versé vel.
Azt gondolom, mindannyian egyeté rtü nk abban, hogy egy kellemes hangulatú esemé ny ré szesei lehettü nk,
ahol jó volt lá tni diá kjainkat má s fajta szerepben is, egy kicsit megismerve ő ket má s oldalukró l. Czékus Edina

A Bendegúz Tudásbajnokság döntője Szegeden
Bordá nybó l a Tudá sbajnoksá g orszá gos dö ntő jé n há rom tanuló vett ré szt: Frank Dó ra (6. b.) irodalombó l,
Bá lint Ká lmá n (5. o.) termé szetismeretbő l é s Heintz Petra (8. o.) nyelvtanbó l. Az orszá g minden tá já ró l jö ttek
versenyző k: kö zel 700 tanuló . A versenyt Szegeden tartottá k, fő helyszın
́ e a Sportuszoda volt. A feladatlapokat a versenyző k ké t, az uszodá tó l nem messze talá lható á ltalá nos iskolá ban ıŕtá k. Ezt kö vető en az uszodá ban ké zmű ves foglalkozá son, é s a Piroska é s a farkas c. mesé t feldolgozó elő adá son vehettek ré szt. Kö nyvek
vá sá rlá sá ra is lehető sé g nyıĺt.
A rendezvé ny fé nypontja a dıj́á tadó mű sor volt. A nyertes versenyző k egy hatalmas szın
́ padra felá llva vehetté k á t jutalmukat. Az első há rom helyezettet a kö nyvajá ndé k mellett é remmel é s serleggel is jutalmaztá k. Az
orszá gos dö ntő n egy szın
́ vonalas, izgalmas é s felejthetetlen é lmé nnyel gazdagodhattunk. Megtapasztalhattuk a tanulá s é s versenyzé s igazi ö rö mé t.
Heintz Petra / 8. osztályos tanuló
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Eredményes tanévet zárt településünk iskolája
2019. jú nius 15-é n 18 diá k ballagott el iskolá nkbó l, akik kö zü l mindenkit felvettek az á ltala megjelö lt kö zé pfokú oktatá si inté zmé nyek valamelyiké be. A ballagó nyolcadikosok osztá lyfő nö ke Balogh Ferencné volt. 2019.
jú nius 19-é n zá rtuk a 2018/19-es tané vet. A rendezvé ny mű sorá t az 5. osztá lyos tanuló k adtá k. Iskolá nkban
242 diá k vehette á t á ltalá nos iskolai bizonyıt́vá nyá t. Jeles tanuló k szá ma ö sszesen: 30 fő . Kitű nő tanuló k szá ma ö sszesen: 53 fő .
Kö szö nö m mindenkinek a helytá llá st, é s kü lö n azoknak a szorgalmá t é s odaadó munká já t, akik az idei tané vben valamilyen tanulmá nyi versenyen vettek ré szt,
é s elismeré sre mé ltó eredmé nyt é rtek el, ö regbıt́ve ezzel iskolá nk jó hıŕé t.
A Mű vé szeti Iskola tanuló i kö zü l elismerő oklevelet kaptak: Gá spá r Zsó ia é s Gá spá r Jusztina, akik tıź é ven keresztü l szorgalmasan vettek ré szt a zongora tanszak
munká já ban, szerepeltek szá mos iskolai é s telepü lé si
rendezvé nyen.
Az idé n Hő dö r Zoltá n é rdemelte ki a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny á ltal adomá nyozott Adá m Jenő emlé klapot é s é rmet nyolc é vi kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé rt.
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata Jó tanuló – jó sportoló emlé ké rmet é s az ezzel já ró vá sá rlá si utalvá nyt
adomá nyozott alá bbi tanuló inknak: Sá ndor Anna 4. b, Farkas Zsó ka 4. a, Czé kus Pé ter 8. o., Nagy Beá ta 8. o.,
Rutai Zoltá n 8. osztá ly. Megkö szö nve a diá kok egé sz é ves munká já t, é s a szü lő k tá mogatá sá t, iskolá nk dolgozó i nevé ben kıv́á nok minden diá kunk szá má ra é lmé nyekkel teli vaká ció t, jó pihené st é s tartalmas
feltö ltő dé st a kö vetkező tané vre!
Ocskó Zoltán / igazgató

Színes kavalkád az iskola diákönkormányzati napján
Diá kö nkormá nyzati napot tartott az iskola jú nius 12-é n. Vé gre nem tanulni kellett iskolá ba jö nni! A tanulá s
helyszın
́ ei ezen a napon a szó rakozá s é s az ö nfeledt együ ttlé t terei voltak.
A nap bazá rral kezdő dö tt. Mindenki elhozhatta otthonró l megunt, vagy elhaszná ló dott já té ká t, kö nyveit, csecsebecsé it. Lehetett virá got, sü temé nyt, csipszet venni, é s mé g szá mtalan felsorolhatatlan apró sá g cseré lt
gazdá t.
A dé lelő tt folyamá n a 7. é s 8. osztá lyosok egé szsé gesebbné l egé szsé gesebb é teleket ké szıt́ettek tá rsaiknak:
ké szü lt gyü mö lcssalá ta, volt zö ldsé gkavalká d, szendvicskré mek, é s hű sıt́ő italok. Az alapanyagok inanszıŕozá sa a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny Menő menza cım
́ ű nyertes pá lyá zata ré vé n való sulhatott meg. Kö szö njü k.
Az iskola tantermeiben lehető sé g volt sakkozni, tá rsasjá té kozni, amő bá zni, ilmet né zni. A tornateremben
tollasoztak a gyerekek, volt ping-pong, a já tszó té ren keré kpá ros ü gyessé gi versenyen vehettek ré szt az é rdeklő dő k. A Bordá nyé rt Bará ti Kö r felajá nlá sa ré vé n egé sz dé lelő tt lé gvá r vá rta a gyerekeket. Az ugrá ló vá r
vé gig teljes kihaszná ltsá ggal mű kö dö tt. Tö rö k Tilda taná rnő felajá nlá sá bó l lu ihajtogatá s is volt a
gyerekek nem kis ö rö mé re. Az iskola vezető sé ge
é s a gyerekek nevé ben kö szö njü k ezeket a felajá nlá sokat!
Lehető sé g volt gó lyalá bazni é s kipró bá lni a csalá di papucsot. Ez utó bbi egy sıĺé chez hasonló já té k,
amelyre egyszerre há rom gyerek rö gzıt́i fel a lá bá t, é s ha sikerü l együ tt mozogni, akkor a „papucs” elindul. Ezt a já té kot is szıv́esen haszná ltá k
a dé lelő tt folyamá n a gyerekek.
A napot tová bb szın
́ esıt́etté k a lovas fogatok, akik
Bordá nybó l é s a kö rnyező telepü lé sekrő l é rkezfotó: Lehel Máté
tek. Kö szö njü k az ő megszervezé sü ket Masıŕ Já nosnak! Volt olyan gyerek, akit há romszor is megkocsiká ztattak.
A dé lelő tti szın
́ es forgatagot az ebé d zá rta. A gyerekek gulyá slevest é s buktá t kaptak, amit az iskolá ban ettek
meg. A gyerekek é s taná rok nevé ben minden segıt́ő nek kö szö njü k ezt a tartalmas programot! Nagyszerű é lmé ny volt a sok munká val eltö ltö tt nap utá n!
Lippai Judit
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Nyá ri ü gyeleti napok az iskolá ban: 2019.06.26., 9-13 ó ra, 2019.07.10., 9-13 ó ra ; 2019.07.24., 9-13 ó ra;
2019.08.07., 9-13 ó ra; 2019.08.21, 9-13 ó ra; 2019. 08. 26-30-ig Mű vé szeti tá bor lesz az iskolá ban 8:0016:00-ig. A tanuló k teljes ellá tá st kapnak.

Diadalmaskodtunk a Nemzetközi Mazsorett Versenyen

2019.06.22-é n Szerbiá ban, Zentá n já rtak i jú lá nyaink a III. Nemzetkö zi Mazsorett Versenyen. Itt kö zel 140
produkció t bıŕá lhatott a tisztelt zsű ri. Bü szké k vagyunk tá ncosainkra, akik a dobogó legfelső foká ra tö bbszö r
is felá llhattak. A lá nyok B kategó riá ban indultak tö bb versenyszá mban. Cadet pompon szó ló : Fodor Nó ra I.
hely. Cadet pom trió : Fodor Nó ra, Lajkó Sá ra, Turu Zsó i I. hely. Cadet bot mini formá ció : Csú cs Hanna, Fő di
Fanni, Fodor Nó ra, Hegedű s Alexandra, Lajkó Sá ra, Szö gi Anikó , Turu Zsó i I. hely. Gratulá lunk a lá nyoknak,
nagyon ü gyesek voltak. Kö szö njü k a felké szıt́é st Szö gi Barbi, Horvá th Pé ter edző knek é s Farkas Csilla mentornak.
Valkárné Lukács Andrea
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Szentmisén adtak hálát diákok, szüleik és a tanárok
Jú nius 23-á n, Urnapjá n, a vasá rnap reggeli ü nnepi szentmise volt templomunkban egyben a Te Deum, a tané vzá ró
szentmise is. Há lá t adtunk é s megkö szö ntü k – gyerekek,
szü lő k, pedagó gusok –, hogy a tané v sorá n annyi pró bá t
kiá lltunk, ú jabb ismeretekkel, é lmé nyekkel gazdagodtunk,
a nehé zsé geken ú rrá lettü nk.

Karitász iskolatáskacsere-akciója

Sík Sándor:

Te Deum
Té ged Isten dicsé rlek
é s há lá t adok mindené rt.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
é s nem gyű jtö ttem má snapra való t,
há la legyen.
Hogy mindig jutott ké t garasom adni,
é s magamnak nem kellett ké regetnem,
há la legyen.
Hogy é rtenem adatott má sokat,
é s nem kellett sıŕnom, hogy megé rtsenek,
há la legyen.
Hogy a sıŕó kkal sıŕni jó l esett,
é s nem nevettem minden nevető vel,
há la legyen.
Hogy megmutattá l mindent, ami szé p
é s megmutattá l mindent, ami rú t,
há la legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szé p
é s ami rú t, nem tett boldogtalanná ,
há la legyen.
Hogy sohasem fé ltem a szeretettő l
é s szerethettem, akik nem szerettek,
há la legyen.
Hogy akik szerettek, szé pen szerettek,
é s hogy nem kellett nem szé pen szeretnem,
há la legyen.

A bordá nyi Karitá sz csoport az idé n ismé telten 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 5-é n (hé tfő n) é s 9-é n (pé nteken) 9-tő l 16 ó rá ig fogadjuk, a helyszın
́ Plé bá niá nk hittanterme (Bordá ny, Kossuth u. 59.). Ké rjü k, hogy kezdemé nyezé sü nket tá mogassá k, ıǵy eredmé nyes lesz.
A Karitász csoport tagjai

Augusztusi Kincskereső tábor
Augusztus 5-9-ig az elő ző é vekhez hasonló an á ltalá nos
iskolá s hittanosainknak szervezzü k a hagyomá nyos Kincskereső tá bort.

Hogy amim nem volt, nem kıv́á ntam,
é s sohasem volt elé g, aki voltam,
há la legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
há la legyen.
Hogy megtarthattam a hitet,
é s megfuthattam a kicsik futá sá t,
é s futva futhatok az Erkező elé ,
s tá n nem kell a vá rosba mennem
a lá mpá somba olajé rt,
há la legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: ú gy legyen!
é s ma is kiá lthatom: ú gy legyen!
é s holnap é s holnaputá n é s azutá n is
akarom é nekelni: ú gy legyen! –
há la legyen, Uram!
há la legyen!
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Tóth Gusztáv

Szelek barlangja
Szobá m szelek barlangja lett,
melyben szé l helyett
sü vıt́ a magá ny
a csö nd kisö pö rte
a szın
́ eket,
falá n lyukat fú rt
a kıv́á ncsisá g:
meddig leszek né lkü led?
de csak az ü ressé g
kiá lt
kö nnyeim sztalagmitá i
szobá mat befonjá k
é n is kiá ltok felé d
á gyamban kereslek
emlé kké pek hullanak,
mint má lló vakolat
de te szé l letté l
s má r nem hallod
hangomat.
Nagyvárad, 1973. november

Május és június
havi demográfia
Születés
„Mikor megszületik egy várva-várt gyermek,
Az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
Új fénnyel ragyognak a világba hárman.”
Márton (Kádár-Német Viktor és Papp Márta); Ákos (Pocsai
Gábor és Császár Edina Mária); Ramóna Szimonetta
(Kolompár Dávid és Raffael Renáta)

Házasságkötés
„Amikor megszólal az orgona zenéje
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze
Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.”
Sándor László és Tóth Lilla Ildikó, Gyuris Zoltán és Szabó
Csilla; Rácz Sándor és Szilágyi Henrietta Brigitta

Halálozás

„Sebünk be nem gyógyul
Könnyünk el nem apad
Zokogunk fájdalmunk
Nehéz súlya alatt”
Tajthy Antal (1933.); Fábián Márkné (1929.); Hegedűs
Mihály (1955.); Kiss Ferenc (1955.); Rácz István (1960.)

Képviselői fogadóóra
Balogh Ferenc ö nkormá nyzati ké pviselő jú lius 23-á n,
kedden 17 é s 18 ó ra kö zö tt tartja soron kö vetkező ké pviselő i fogadó ó rá já t a Faluhá zban. Minden é rdeklő dő t nagyon-nagy szeretettel vá r, forduljanak hozzá
bizalommal.

Tagdíjbevallás
A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara elé rkezett a 2019es tagdıj́bevallá si idő szaká hoz. Az idei é vben vá ltozá s,
hogy az eddigiekhez ké pest ké t hé ttel tová bb, 2019.
jú lius 15-ig van lehető sé g a tagdıj́bevallá s benyú jtá sá ra. Tová bbra sem kell bevallá st tenniü k azoknak az
ő stermelő knek, akiknek elő ző é vi á rbevé tele nem é rte el a 600 ezer forintot, é s 2019. jú nius 30-ig meg izetik a 2000 forint tagdıj́at. A telepü lé s falugazdá szá nak nyá ri ü gyfé lfogadá si idejé rő l irodá já nak ajtajá ná l
tá jé kozó dhat.
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú lius 9.; jú lius 23.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
jú lius 2.; jú lius 16.; jú lius 30.
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Beszámoló a 2019-es Pünkösd Feszt eseményeiről
Idé n immá r huszonhetedik alkalommal kerü lt megrendezé sre Bordá nyban a pü nkö sdi faluü nnep, melyben
szá mos helyi kezdemé nyezé s, esemé ny kerü lt beé pıt́é sre. Jú nius 7-é n, pé nteken dé lutá n hivatalosan is megnyitotta kapuit a né gy napon á t tartó Pü nkö sd Feszt. A rendezvé ny elő tt az ONO é pü leté ben a „12 hó nap kincsei” cım
́ ű kiá llıt́á st mutattá k be az é rdeklő dő knek. Az ü nnepsé g megnyitó já ra a Szent Istvá n
té ren kerü lt sor, amely Taná cs Gá bor polgá rmester kö szö ntő jé vel, Kakas Bé la a Csongrá d Megyei Kö zgyű lé s elnö k é s B. Nagy Lá szló Orszá ggyű lé si ké pviselő ü nnepi beszé dé vel vette kezdeté t. A megnyitó t kö vető en kerü lt á tadá sra a
dıśzpolgá ri cım
́ . Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat Ké pviselő -testü lete idé n Godó Lajosnak ıt́é lte oda az elismeré st. Bordá ny Kö zsé gé rt
emlé ké remmel há rom ember munká já t szerette volna elismerni az ö nkormá nyzat. Farkasné
Lippai Agotá nak, a szociá lis kö zpont vezető jé nek a kö zszfé rá ban, Rá czné Taná cs Aranká nak,
egyé ni vá llalkozó nak a gazdasá gi szfé rá ban é s
Juhá sz Dezső nek, a dalkö r tagjá nak a civil szfé rá ban vé gzett tevé kenysé gé t jutalmazta ezzel a kitü nteté ssel a
ké pviselő -testü let.
Ezt kö vető en a mazsorettesek é s mó rahalmi fú vó sok kıśé reté ben á tvonultak Apraja-falvá ra, ahol á tadá sra
kerü lt a megú jult ó vodai é s bö lcső dei é pü letré sz. Az ü nnepsé get az ó vodá s gyerekek mű sora, a mazsorettek
é s a Sajtkukac duó gyermekzenekar elő adá sa szın
́ esıt́ette.
A szalagot Kakas Bé la a Csongrá d Megyei Kö zgyű lé s elnö ke, Taná cs Gá bor polgá rmester, valamint Lá zá rné
Borbola Má rta ó vodavezető vá gtá k á t. Az á tadó t kö vető en a jelenlé vő k birtokba vehetté k az ú j é pü letet.
A Pü nkö sd Feszt má sodik napjá n, jú nius 8-á n zené tő l é s vidá msá gtó l volt hangos a Park té r. Ezen a napon tartotta 16. Né pzenei talá lkozó já t a Borostyá n Dalkö r, amely a szabadté ri sá tor alatt kerü lt megrendezé sre. Sok
vendé get fogadhattunk, akik bemutattá k mű soraikat, ezzel is emelve a nap hangulatá t, valamint a vacsora é s
az azt kö vető mulatsá g sem maradhatott el.
A né pzenei talá lkozó val egyidejű leg zajlott a Foliaplast-Bordá ny SK-Ruzsa megyei III. osztá lyú labdarú gó
mé rkő zé s, amely a hazaiak javá ra 6-0-ra vé gző dö tt.
A vasá rnapi program 9 ó rakor a sportcsarnokban kezdő dö tt a XV. Szabó Ferenc fé r i ké zilabda emlé ktorna
mé rkő zé seivel, amin há rom csapat vett ré szt. A torna olyan csalá dias hangulatú volt, hogy mindhá rom csapat – a Tiszaalpá r, a Kiskunfé legyhá za é s a Bordá ny is – első helyezé st kapott.
Ekö zben a templomban 9:30-tó l az első á ldozá s é s ü nnepi szentmise kezdő dö tt.
Dé lutá n a Park té ren motoros talá lkozó val é s felvonulá ssal folytató dott a programsorozat, ezt kö vető en kiá llıt́á s megnyitó kra kerü lt sor a Faluhá zban. A rendezvé ny ideje alatt folyamatosan megtekinthetté k a bö grekiá llıt́á st é s az iskola tanuló inak mű veit.
A szın
́ padi produkció k 15:00-kor kezdő dtek, elő szö r az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola nö vendé kei mutattá k be mű sorszá maikat. A diá kfotó: Szörényi Kevin Márkó
mű sort kö vető en a Buke Reikon karate
egyesü let tagjai tartottak karate bemutató t. Ezutá n a Borostyá n Dalkö r lé pett szın
́ padra. 17 ó rakor az algyő i
Parlando Enekegyü ttes operett- é s sanzon bemutató ja szó rakoztatta a né ző kö zö nsé get. Fellé pett mé g az XFaktorbó l megismert Kocsis Tibor. Ezutá n az ugyancsak X-Faktorbó l megismert Stolen Beat együ ttes tartott
é lő koncertet. Az estet a Suncity Brass fú vó szenekar zá rta az egy ó rá s é lő koncerttel, mellyel a né ző kö zö nsé get is tá ncra perdıt́etté k. A hajnalig tartó utcabá lra a Coco Bongo zenekar adta a talpalá való t.
A hé tfő i nap hagyomá nyosan a mezei futó versennyel indult, a verseny 9:00 ó ra utá n vette kezdeté t, amelyen
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a jó idő nek kö szö nhető en 862 futó á llt rajthoz. A futá st megelő ző percekben kerü lt sor a „Bordá ny Sportjá é rt“ dıj́ á tadá sá ra, melyet idé n Sá ndor Zoltá n vehetett á t a helyi sporté rt vé gzett pé ldamutató , lelkiismeretes
munká já nak elismeré seké nt.
A futó versenyen nyolc kü lö nbö ző kategó riá ban dıj́aztá k a leggyorsabbakat. Kö lyö k korcsoportban a lá nyok
kö zü l az 1. helyezé st Rá cz Milana Alexa, a 2. helyezé st Csuka Dorka, a 3. helyezé st Tó th Veronika vitte el, a iú k
kö zü l 1. helyezett Lakatos Nikolá sz, 2. helyezett Dankó Barnabá s, 3. helyezett Horvá th Andrá s lett.
Gyerek korcsoportban lá nyok kö zü l az 1. helyezett Nó grá di Lilla, a 2. helyezett Nó grá di
Blanka, a 3. helyezett Mosó Cynthia lett, mıǵ a
iú kná l 1. helyen Hő dö r Dá vid Zalá n, 2. helyen
Balogh Dominik, a 3. helyen pedig Pigniczki
Má té é rt cé lba.
Nebuló korcsoport lá ny kategó riá ban az 1. helyezett Mosó Sophia, a 2. helyezett Magyar Lili,
a 3. helyezett Sá ndor Anna lett, a iú kná l 1. helyen Farkas Samu Dá niel, 2. helyen Berná th
Erik, vé gü l 3. helyen Vő neki Barnabá s vé gzett.
Junior korcsoportban a nő i ré szlegen 1. helyezett Dobó Evelin, 2. Valká r Anna, 3. Ká lmá n
Anita lett, a fé r iakná l 1. helyen Rá cz Gellé rt, 2.
helyen Czé kus Pé ter, 3. helyen Martonosi fotó: Szörényi Kevin Márkó
Kristó f é rt cé lba.
Fiatal felnő tt kategó ria nő i ré sztvevő ibő l 1. helyezett Tó th Eva, 2. helyezett Godó Edit, 3. helyezett pedig Csurgó né Zsemberi Adrienn lett, fé r iakná l 1. helyezett Makra Zsolt, 2. helyezett Popovics Marcell, 3. helyezett pedig Bá lint Má té lett. Felnő tt kategó ria nő i ré sztvevő ibő l 1. helyezett Pesti Erika, 2. helyezett Nó grá diné Bá lint
Melinda, 3. helyezett Molná r Tım
́ ea lett, mıǵ a fé r iak kö zü l 1. helyezett Dá niel Artú r Jó zsef, 2. helyezett
Nó grá di Zsolt, 3. helyen Ró zsa Ró bert vé gzett. Szenior kategó riá ban nő i ré szlegen 1. helyezett Balogh Magdolna, 2. helyen Só lyá né Sá rkö zi Agnes, 3. helyen Kocsis Erzsé bet vé gzett, mıǵ a fé r iakná l 1. helyezett Vő neki
Zoltá n, 2. helyezett Rá cz Ró bert, 3. helyezett Borbé ly Imre lett. Szé pkorú kategó riá ban a nő i ré szlegen 1.
helyezett Joó Ká lmá nné , 2. helyezett Csá szá r Antalné , 3. helyezett Szabó Lá szló né lett, mıǵ a fé r iakná l 1.
helyezett Ká lmá n Szilveszter, 2. helyezett Sá ndor Gyö rgy, 3. helyezett Fogl Ferenc lett.
Leg iatalabb induló lá nyok ré szé rő l Ujvá ri Gré ti, mıǵ a iú k ré szé rő l Undi Benedek volt. A legidő sebb induló
nő i ré sztvevő Tó th Gyö rgyné , mıǵ a fé r iak ré szé rő l Sá ndor Gyö rgy volt.
Az alsó s osztá lyok kö zü l a legtö bb embert a 3. a osztá ly, a má sodik legtö bb embert az 1. osztá ly, a harmadik
legtö bb embert a 2. osztá ly mozgó sıt́otta. A felső s osztá lyok kö zü l a legtö bb embert az 5. osztá ly, a má sodik
legtö bb embert a 7.b osztá ly, a harmadik legtö bb embert a 7.a. osztá ly toborozta a Pü nkö sd Feszt Mezei futó versenyé n. Jutalmuk osztá lypé nz lett 40.00030.000-20.000 Ft ö sszegben. Gratulá lunk!
A futó verseny utá n a zá ká nyszé ki Zabosfa zö ldsé g-gyü mö lcs turmixait lehetett megkó stolni.
A Faluhá zban lehető sé g nyıĺt a doktornő k szervezé sé ben Inbody testö sszeté tel mé ré sre. A
futá s utá n megmaradt felesleges energiá kat
Gut Gabival vezethetté k le a torná zni vá gyó k.
Keré kpá rkeré kpá r á llapotfelmé ré sre is lehető sé g nyıĺt a Bordá ny Bikes é s Tari Attila jó voltá bó l. Ezen kı́vü l gö rkoris bemutató volt
Lavner Endré vel, a Viking Korisuli oktató já val,
valamint rendő rsé gi bemutató Dr. Pő cze Tü nde rendő r ő rnaggyal. Ká lmá n Kamilla a Cifra
fotó: Maróti Dávid
Szoba vezető je ké zmű ves foglalkozá st tartott,
de a bordá nyi Csalá d é s KarrierPONT is ké pviseltette magá t a já té kos dé lelő ttö n.
A sportcsarnokban 10 ó rá tó l az V. Bö rcsö k Jó zsef ké zilabda emlé ktorná n merhetté k ö ssze tudá sukat a csapatok. Az első helyet idé n a Mó rahalom 2 hó dıt́otta el, má sodik a Mó BoUpgrade, harmadik Kiskunfé legyhá za
lett, negyedik a Bordá ny2, vé gü l ö tö dik helyen a Bordá ny1 csapata vé gzett.
A dé lutá ni programok 15 ó rakor kezdő dtek Varga Rudi é s bandá já val, akik csaknem 2 ó rá n keresztü l
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szó rakoztattá k a kö zö nsé get. A bordá nyi CSAKpont szervezé sé ben gyermekfoglalkoztató vá rta a kicsiket é s
nagyobbakat. A koncert utá n kerü lt sor a Foliaplast-Bordá ny SK utá npó tlá s focistá inak dıj́azá sá ra. 17 ó rakor
a Zsombó i né ptá ncegyü ttes kö vetkezett. A tá ncmű sor utá n Szabó Adá m lé pett szın
́ padra, aki 5 é v eltelté vel
ismé t visszaté rt Bordá nyba. A Zaporozsec zenekar a koncertjé vel egy pö rgő s bulit rendezett a Park té ren. Az
estet é s az idei Pü nkö sd Fesztet a USNK é lő koncertje zá rta. A rapduó vá rva vá rt fellé pé sé t a lá nyok sikoltozva
fogadtá k, a koncert utá n kıǵyó zó sorban vá rtá k, hogy kö zö s fé nyké pet ké szıt́hessenek az é nekesekkel.
A fesztivá l alatt lebomló ö kopohá rbó l ihattak ü dıt́ő t, valamint rizstá nyé rbó l ehettek é teleket a bordá nyiak.
A Pü nkö sd Feszt tá mogató i voltak: Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny, Bordá ny Nagykö zsé g
Onkormá nyzata, Bordá ny Sportjá é rt Alapıt́vá ny, Cifra Szoba, Coop Szeged Zrt., Csá szá r Bé lá né , Csillagvirá g
Bt., Egé rhá z Alapıt́vá ny, Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet, M é s Tá rsa Kft., Mester Alkusz Kft., Pinté r
Tibor, Privá t ABC – Bordá ny, Rá cz Gyula pé ksé ge, Stop Cukrá szda, Virá g-Dıśznö vé ny Aruda Bordá ny.
Kö szö njü k tá mogató ink segıt́sé gé t!

A Biebers is ott lesz a bordányi Morajlás Fesztiválon
Idé n is megrendezé sre kerü l nagykö zfotó: Maróti Dávid
sé gü nkben a Morajlá s I jú sá gi Fesztivá l jú lius 6-á n. Az i jú sá gi Onkormá nyzat é s a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let szeretettel vá r minden kedves é rdeklő dő t sokszın
́ ű programokkal. Az
este fé nypontja Puská s Peti é s együ ttese, a The Biebers lesz, emellett megismerkedhetü nk a helyi é s kö rnyező
telepü lé sek produkció ival. Ujdonsá gké nt Luká cs Gergely slampoetry mű sorá t hallgathatjuk meg. A jó hangulatot a Ré zhú ros Banda é s az Ullé si Fonó
Né ptá ncegyü ttes alapozza majd meg.
A Kjartan and the Hé t Hat Club koncertje zá rja az esté t a Park té ren. Mindezek elő tt má r dé lutá n helyi é s kisté rsé gi fellé pő ké lesz a szın
́ pad. Zá ká nyszé ki é s szatymazi tá ncosok mutatkoznak be, valamint a MusicBangers gitartrio slá gerek feldolgozá saival á ll szın
́ padra. A helyszın
́ en az egé sz programsorozat alatt lehető sé g lesz az algyő i ifjú sá gi ö nkormá nyzat á ltal berendezett vıźipipa sarokba beü lni. Tová bbá
az AVON sá torá ban fesztivá lsminkek
ké szü lnek egé sz dé lutá n. A Faluhá z
parkjá ban bü fé ü zemel. Talá lkozzunk
jú lius 6-á n szombaton a Faluhá z parkjá ban a Morajlá s I jú sá gi Fesztivá lon é s
é ljü k á t együ tt ezeket a felejthetetlen
pillanatokat!
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IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

30°C
20°C

31°C
20°C

32°C
21°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

31°C
19°C

30°C
20°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Szombat

31°C
21°C
Napos

Vasárnap

32°C
22°C
Elvétve felhős

