A Finnországba látogató bordányi
ﬁatalok többek között megtudták
azt is, hogy az ott élők nem csak
kolbászt hanem palacsintát is
készítenek a tábortűz felett. Még
milyen érdekességgel találkoztak
utazóink? Olvassák el cikkünket
a 6. oldalon
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Megújult az idén száztizedik
születésnapját ünneplő Szent
István király plébánia templomunk
sisakja. A két rétegben felhordott
réz alapú festék remélhetőleg soksok évig dísze és védelmezője
lesz a toronysisaknak.

Részletek a 4. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Sok jó ember kis helyen is elfér
Vidám táborozóktól hangos a Faluház környéke
Sok színes és izgalmas tábort hirdettek meg különböző intézmények, egyesületek,
vállalkozók településünkön. A nyári szünet minden hetére jut legalább egy érdekes
foglalkozás, amelyen már eddig is több százan vettek részt. Továbbra is lehet
jelentkezni azokra a táborokra, amelyek még nem teltek be. Bővebb információ a
Faluház ügyfélpultjánál kapható, annak nyitvatartási ideje alatt.
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Képviselőink kezdeményezik, hogy Bordányban is
legyen falusi CSOK
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak
Ké pviselő -testü lete jú nius 27-é n, csü tö rtö kö n tartotta soron kö vetkező testü leti
ü lé sé t. A dé lutá n ö t ó rakor kezdő dő taná cskozá sra az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső dé ben kerü lt sor.
A ké pviselő k a meghıv́ó szerint nyolc napirendet tá rgyaltak. Első ké nt a ké t ké pviselő -testü leti ü lé s kö zö tti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l
hallgattá k meg a polgá rmester beszá moló já t. Taná cs Gá bor szó beli kiegé szıt́ő jé ben tá jé koztatja a testü let tagjait arró l,
hogy vé teli ajá nlatot kü ldö tt a 3A Takaré kszö vetkezetnek a szö vetkezet bordá nyi ió k é pü leté nek megvá sá rlá sá ra. Tá jé koztató já ban elmondta, hogy a Szegedi Kisté rsé g orvosi ü gyelettel kapcsolatosan kereste meg az
ö nkormá nyzatot, amelynek lé nyege, hogy az ü gyeleti rendszer mű kö dé sé hez a tová bbiakban hozzá já rulá st
ké rnek. Ez é ves szinten kö rü lbelü l egy millió forint kö ltsé get jelent majd a telepü lé snek, szü ksé ges a korá bbi
együ ttmű kö dé si megá llapodá s mó dosıt́á sa.
A kö vetkező napirendben az ú j Telepü lé sfejleszté si Koncepció é s Telepü lé srendezé si eszkö zö k elfogadá sá ra
kerü lt sor, amely az ö sszes vé lemé nyezé st kö vető en szavazott meg a testü let, é s a kihirdeté st kö vető harmincadik naptó l vá lik majd hatá lyossá . Vá rkonyi Gá bor telepü lé smé rnö k a szavazá s elő tt elmondta, hogy az ú j
Telepü lé sfejleszté si Koncepció é s Telepü lé srendezé si Eszkö zö k, azaz a Telepü lé sszerkezeti terv, valamint a
Helyi Epıt́é si Szabá lyzat tervezé si é s vé lemé nyezé si eljá rá sa lezá rult. Az á llami fő é pıt́é sz vé gső vé lemé nye
alapjá n, az abban foglalt korrekció k megtö rté ntek, amelyet ré szletesen ismertetett is.
A ké pviselő k a kö vetkező napirendben mó dosıt́ottá k az idei ö nkormá nyzati kö ltsé gveté si rendeletet, amelyre a kü lö nbö ző á gazati pó tlé k vá ltozá sok, tá mogatá sok vá ltozá sai miatt volt szü ksé g. A mó dosıt́á s miatt kö zel tizenhá rom millió forinttal emelkedett a telepü lé s é ves kö ltsé gveté sé nek bevé teli é s kiadá si oldala is.
A kö vetkező ké t napirend az Apraja-falva Ovodá ró l é s Bö lcső dé rő l szó lt. A negyedik napirendi pontban az inté zmé ny vezető je szá molt be a 2018/2019 é vi nevelé si é vrő l, az ö tö dik napirendi pontban pedig a kö vetkező
nevelé si é v munkatervé nek jó vá hagyá sá ró l dö ntö tt a testü let. A gyermeklé tszá m csö kkené se miatt a fegyelmezett kö ltsé gveté s miatt csak ö t csoport indıt́á sá hoz já rult hozzá a ké pviselő -testü let, de amennyiben nö vekszik az ó vodai beiratkozó k szá ma, lehető sé g nyıĺik majd a hatodik csoport beindıt́á sá ra is. A
mini csoportban 25 fő s, a kiscsoportban 26 fő s csoportlé tszá mmal, a kö zé pső csoportban 25 fő s csoportlé tszá mmal, a ké t nagycsoportban 25-25 fő s csoportlé tszá mmal tö rté nő mű kö dteté st engedé lyezté k, valamint hozzá já rultak az é vkö zbeni tová bbi felvé telhez a tö rvé nyi maximum elé ré sé ig.
A hatodik napirendi pontban a faluhá zvezető szá molt be az idei Bordá nyi Falunapok rendezvé nyé rő l,
mıǵ a hetedik napirendi pontban Bordá ny Nagykö zsé g Telepü lé si Erté ktá r Bizottsá gá nak tevé kenysé gé rő l szó ló ö sszefoglaló t tá rgyalhattá k. A bizottsá g legutó bbi ü lé sé n a Bordá nyi Falunapokat, mint helyi é rté ket vette nyilvá ntartá sba.
Az egyebek napirendi pontban dö nté s szü letett a Bordá ny Sportkö r sportfejleszté si program megvaló sıt́á sá hoz, eszkö zbeszerzé shez szü ksé ges ö nré sz biztosıt́á sá ró l. A ké pviselő k ugyancsak dö ntö ttek egy felterjeszté s benyú jtá sá ró l. A testü let kezdemé nyezte, hogy Bordá ny nagykö zsé g kerü ljö n felvé telre az un. Falusi CSOK programba. A dö nté s elő zmé nye, hogy mint arró l korá bban is beszá moltunk, a telepü lé s kimaradt
a Falusi CSOK program tá mogatott telepü lé sei kö zü l annak ellené re, hogy Bordá ny jelentő s kü lterü lettel rendelkezik, kö zel né gyszá z tanya talá lható a falu né gy dű lő jé ben. Sajnos a tanyá k á llapota tö bb esetben nem felel meg az alapvető lakhatá si felté teleknek, mindenké ppen tá mogatni kellene ezen tanyá k megvá sá rlá sá nak,
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é s felú jıt́á sá nak lehető sé gé t. A ké pviselő k ú gy gondoljá k, hogy a Kormá ny elké pzelé se jó , azonban a Falusi
CSOK programot fü ggetlenü l a statisztikai adatoktó l ki kellene terjeszteni a magyar vidé k legmeghatá rozó bb
terü leté re, a tanyavilá gra, segıt́ve a tanyasi é letforma megmaradá sá t, megú julá sá t. A felterjeszté st Orbá n
Viktor miniszterelnö k ú rnak, é s Gyopá ros Alpá rnak, a modern telepü lé sek fejleszté sé ért felelő s kormá nybiztosnak is megkü ldi majd telepü lé sü nk polgá rmestere.

Az önkormányzat közel négyszáz köbméter fát
igényelt a szociálisan rászorulók részére
Telepü lé sü nk ké pviselő testü lete jú lius 11-é n reggel fé l nyolckor tartott rendkıv́ü li ü lé st a Kö zsé ghá zá n. Az
ü lé st azé rt hıv́ta ö ssze a polgá rmester, mert tö bb pá lyá zat benyú jtá sa miatt azonnal dö nteniü k kellett ké pviselő inknek.
Első napirendké nt arró l szü letett dö nté s, hogy az ö nkormá nyzat az „Os- Bordá ny” ré gé szeti park megvaló sı-́
tá sa é rdeké ben a Terü let- é s Telepü lé sfejleszté si Operatıv́ Program pá lyá zati kiıŕá sá ra ismé telten pá lyá zatot kıv́á n benyú jtani. Mint ismeretes, a ké pviselő -testü let mé g a jú nius 11é n megtartott rendkıv́ü li ü lé sé n dö ntö tt arró l,
hogy a park megé pıt́é sé re kiıŕt korá bbi kö zbeszerzé st eredmé nytelennek nyilvá nıt́ja, mivel
az ö nkormá nyzat pó tfedezetet sem sajá t, sem
egyé b forrá sbó l nem tud biztosıt́ani, a rendelkezé sre á lló fedezet ö sszegé t nem á ll mó djá ban megemelni é s ıǵy a rendelkezé sé re á lló anyagi fedezet ö sszege nem elegendő a szerző dé s megkö té sé hez
az é rté kelé s alapjá n legkedvező bb ajá nlatot tett ajá nlattevő vel.
Az ú j pá lyá zat má r az emelt ö sszegű igé nyt tartalmazza majd, amennyiben ismé t tá mogatá st kap az elké pzelé s, remé nyeink szerint ö nkormá nyzati ö nerő né lkü l való sulhat meg a beruhá zá s.
A má sodik napirendben a telepü lé si ö nkormá nyzatok szociá lis cé lú tü zelő anyag vá sá rlá sá hoz kapcsoló dó
tá mogatá sá ra kiıŕt pá lyá zat benyú jtá sá t kezdemé nyezte a testü let. Ugy dö ntö ttek, hogy a maximá lisan
igé nyelhető 393m³ lá gy lombos fajtá jú tű zifá ra nyú jt be igé nyt az ö nkormá nyzat. Sikeres pá lyá zat eseté n az
ö nkormá nyzat a rá szoruló któ l sem az ö nré sz, sem az igen magas szá llıt́á si kö ltsé g ellené re sem fog ellenszolgá ltatá st ké rni.
A harmadik napirendi pontban dö nté s szü letett az ö nkormá nyzat é s az NKM Mobilitá s Kft. kö zö tti megá llapodá s kereté ben egy, az elektromos ü zemű autó k tö lté sé re alkalmas vá ltó á ramú , á lló kivitelű tö ltő oszlopot
lé tesıt́ a Faluhá z parkoló já ban. A testü leti ü lé sen elhangzott, hogy a Bordá nyban lé tesıt́endő tö ltő á llomá st a
inn Ensto gyá rtja majd. A cé grő l tudni kell, hogy az egyik legmegbıźható bb termé kcsalá d fejlesztő je é s gyá rtó ja, sok é ves tapasztalattal, a vilá g vezető e-mobilitá s
szolgá ltató i á ltal haszná lt é s tá mogatott é s ajá nlott
berendezé sekkel, a fejlett skandiná v piacon piacvezető
mintegy 30%-os ré szesedé ssel. A tö ltő a pré mium kategó riá t ké pviseli a vá ltó á ramú tö ltő oszlopok kö zö tt eszté tikus, letisztult megjelené sé vel é s magas mű szaki szın
́ vonalá val. A beruhá zá s az ő sz elejé n való sulhat meg.
A ké pviselő -testü let tá rgyalta a Vadgesztenye Etterem
bé rlő jé nek ké relmé t, amelyben Nagyapá ti Ká rolyné a
konyha felú jıt́á sá t kezdemé nyezte. A testü let ú gy dö ntö tt, hogy a felú jıt́á s kö ltsé gé t a bé rleti dıj́ terhé re szá molja majd el a vá llalkozó val. A munká latok jú lius 15. é s
21. kö zö tt való sultak meg.
Ugyancsak az energiahaté konysá g nö velé se volt a cé lja
az utolsó napirendi pontban tá rgyaltaknak is. A testü let felhatalmazta a polgá rmestert a Park té r 4. szá m alatti ö nkormá nyzati bé rlaká sok napelem rendszerrel
való ellá tá sá nak megoldá sá ra. Az á rajá nlatok beé rkezé sé t kö vető en a legkedvező bb ajá nlatot benyú jtó cé g
azonnal megkezdheti a kivitelezé st annak é rdeké ben, hogy kihaszná lva a magas napsü té ses ó rá k szá má t
miné l tö bb á ramot tudjanak termelni az ú j napelemek.
Bordányi Napló | 3

Több, mint egy kilométer hosszú útalap készül el
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a tavalyi é v vé gé n kezdte meg a mé g burkolatlan belterü leti utcá k portalanıt́á sá val ö sszefü ggő munká latokat. Bordá nyban tizenné gy utca – ö sszesen kö zel ké t é s fé l kilomé teres
ú tszakasz – vá r mé g szilá rd burkolatra. Tavaly decemberben a Bartó k Bé la utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi
Já nos té r, Liszt Ferenc utca é s Mó ra Ferenc utca fö ldes
ú ttal rendelkező szakaszá n vé geztek felú jıt́á si munká kat. Folytatva a tavaly megkezdett munká t most ú jabb
utcá kban kezdő dö tt meg az utak karbantartá sa a telepü lé sen. A ké pviselő -testü let dö nté se é rtelmé ben ezú ttal a Juhá sz Gyula, Epıt́ő , Toldy, Szé chenyi, Pető i utca, illetve a Deá k té ren ké szü lnek el augusztus 31-ig az
ideiglenes ú talapok. Osszesen kö zel 1200 mé ternyi ú t
rendbeté tele való sulhat meg, segıt́ve a kö zlekedé st. A
beruhá zá ssal pá rhuzamosan megindult a kü lterü leti utak javıt́á sa is. A kitermelt fö ldet a dű lő utak feltö lté sé re haszná ljá k fel. Jelenleg a Mező dű lő ben folynak a munká latok, amelyet nagyban megnehezıt́i a szá razsá g,
szinte lehetetlen tö mö rıt́eni a kiszá llıt́ott homokot, jó l jö nne rá egy kis eső . A beruhá zá st az ö nkormá nyzat
sajá t erő bő l való sıt́ja meg, az utak szilá rd burkolattal való ellá tá sá hoz telepü lé sü nk a Magyar Falu programbó l vá r segıt́sé get.

Megújult nagyközségünk templomjának sisakja
Az idé n szá ztizedik szü leté snapjá t ü nneplő Szent Istvá n kirá ly plé bá nia templomunk sok szé p esemé ny tanú ja volt az elmú lt é vtizedekben. A templomok kü ldeté se az oda beté rő k lelki gazdagıt́á sa, de szé psé gé vel a
nem hıv́ő k szá má ra is é lmé nyt, e vilá gon tú li ü zenetet hordoz.
Nemcsak belsejé vel, hanem kü lső megjelené sé vel is jel egy faluban. Jel, mely mutatja egy telepü lé s igé nyessé gé t, lelki gazdagsá gá t é s Istenbe vetett hité t. A telepü lé s fejlő dé sé t igyelve pedig nem lehet szó né lkü l hagyni
azokat a kiemelkedő szé psé gű helyeket, melyeknek oda igyelő á polá sa, gondozá sa a falu igé nyessé gé t jelzi.
Az idei esztendő ben az egyhá zkö zsé g szerette
volna a templom tornyá t felú jıt́ani. Első sorban
az á llagmegó vá s miatt, de eszté tikailag is szü ksé ges volt a toronysisak á tfesté se é s a tová bbi
rozsdá sodá s elleni megó vá sa. Janes Zoltá n atya
az ö nkormá nyzat segıt́sé gé t is ké rte a felú jıt́á shoz. A bordá nyi ké pviselő -testü let 1 270 ezer
forinttal já rult hozzá a munká latok elvé gzé sé hez, illetve vá llaltá k a korá bbi dıśzkivilá gıt́á s
cseré jé t is, amelyre legké ső bb a Szt. Istvá n napi
bú csú ig sor is kerü l majd. A fennmaradó ö sszeget a bordá nyi hıv́ek adtá k ö ssze.
Remé nyeink szerint a ké t ré tegben felhordott ré z alapú festé k sok sok é vig lesz egyré szt dıśze, má sré szt vé delmező je a toronysisaknak.
A templom alapkö vé t 1907. á prilisá ban tetté k le, majd 1909. augusztus 20-á n szentelté k fel a torony gö mbjé t
é s keresztjé t. A templom felszentelé sé re 1910. á prilis 24-é n Szt. Gyö rgy napjá n kerü lhetett csak sor, miutá n
az Epıt́ő Bizottsá g 2 800 korona alapıt́vá nyt biztosıt́ott. “Ettő l fogva a kö zsé gi Elö ljá ró sá g a „Dudá ská polna”
elnevezé st megszü ntette é s „Kistemplomtanya Kö zpont” lett az ú j telepü lé s neve. Ugyanazon é vben, 1910.
má jus havá ban helyi lelké szsé g (expositum) is lé tesü lt Kistemplomtanyá n.”
1962-63-ban javıt́ottá k elő szö r a tornyot, 1975-ben villamosıt́ottá k a harangokat. 1977-ben ismé t javıt́á si é s
má zolá si munká n esett á t a toronysisak. 1987-ben ú j, vö rö sré z lemezbő l ké szü lt kereszt é s gö mb kerü lt a
toronyra, melynek formá ja é s mé rete teljesen megegyezett az előHéző
vel.
tfő

2019-ben is folytatódik a Járdaépítési Program
Jú lius 11-é n dö ntö tt a ké pviselő -testü let a Kö zö ssé gi Já rdaé pıt́é si Program folytatá sá ró l, egyú ttal a 2019. é vi
keret é s pá lyá zat meghirdeté sé rő l. Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata 2016. ő szé n hirdette meg elő szö r
ezt a kö zö ssé gi projektet, hiszen a telepü lé s vezeté se együ ttmű kö dve a lakossá ggal é vek ó ta kiemelt igyelmet fordıt́ a megfelelő , rendezett telepü lé ské p fenntartá sá ra, fejleszté sé re, ıǵy pé ldá ul a 2012-ben é letre hı-́
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vott fá sıt́á si program is, melynek eredmé nyeké nt ez idá ig kö zel kettő ezer-ké tszá z fa kiü lteté sé re, telepıt́é sé re kerü lt sor. Az aktuá lis kezdemé nyezé s a belterü leti ingatlanok elő tti já rdaé pıt́é seket szeretné ö sztö nö zni
oly mó don, hogy az ö nkormá nyzat a kivitelezé shez szü ksé ges só dert é s cementet biztosıt́ja a kivitelezé shez,
a lakossá g pedig munká já val já rul hozzá a fejleszté shez.
Az ö nkormá nyzat az elmú lt idő szakhoz hasonló an ismé t 1 millió forintot biztosıt́ a programra, az idei é vre
elkü lö nıt́ett keretre má r be is lehet nyú jtani a pá lyá zatokat, ké relmeket. A tá mogatá s a já rda megé pıt́é -sé hez
szü ksé ges é pıt́ő anyag biztosıt́á sá val tö rté nik. 1 m² já rda é pıt́é sé hez 25 kg cementet é s 0,15 m³ só dert
biztosıt́ az ö nkormá nyzat. A já rdá t Bordá ny Nagykö zsé g kö zigazgatá si terü leté n lé vő ingatlannal hatá ros
kö zterü leten kell megé pıt́eni. A já rdá t minimum 1,2 m szé lessé gű , „babakocsi bará t” já rdaké nt kell megé pı-́
teni – szé lesebb já rda é pıt́hető , de az feletti já rdaré szhez té rıt́é s nem adható -, beton já rda eseté n legalá bb 8
cm beton, 10 cm homokos kavicsá gy szerkezeti kialakıt́á ssal. A benyú jtott ké relmekné l egyré szt elő nyt
jelent, ha az ú jonnan é pıt́endő já rda é pıt́é se a lakó k, szomszé dok együ ttmű kö dé se kapcsá n miné l nagyobb
ö sszefü ggő terü leten való sul meg.

Mazsoretteseink a zágrábi Európa Bajnokságon
Az MWF-XVI. Europa Majorette Bajnoksá gá nak Horvá torszá g fő vá rosa, Zá grá b adott otthont, 2019.07.0407-ig. Ezen a versenyen 3200 versenyző 10 orszá gbó l é rkezett, hogy kb.15 kategó riá ban é s 3 korosztá lyban
megmutathassa legjobb tudá sá t. Bordá nybó l
Tó th Alexandra é s Valká r Anna 4 kategó riá ban
ké pviselte az orszá g egyik legeredmé nyesebb csapatá t a Classicon Ktse-t. Senior Bot Trió kategó riá ban Taná cs Rebeka - Valká r Anna - Tó th Alexandra 8. hely a 19-bő l. Senior Bot Mini formá ció ban
Taná cs Rebeka, Bodó Regina, Pecze Lara, Tö rö k
Petra, Tó th Szandi é s Valká r Anna 8. hely a 20-bó l.
Group Pom pon Senior 12. hely a 16-bó l. Group
Baton Senior 14. hely a 20-bó l. Gratulá lunk a lá nyoknak az eredmé nyekhez. Nagyon erő s csapatok neveztek tö bb orszá gbó l. Erre a versenyre ké szü ltek egé sz é vben. Kö szö njü k a felké szı́té st
Horvá th Pé ter é s Szö gi Barbara edző knek, valamint Farkas Csilla é s Makula Kata mentoroknak. Há lá san kö szö njü k a tá mogatá st a Bordá ny Sportjá é rt Alapıt́vá nynak é s az Onkormá nyzatnak. Az augusztusi edző tá borban megkezdik a felké szü lé st, felzá rkó zá st a kö vetkező é vre.

Reptárban és bicikli üzemben jártak a dalkörösök
A Borostyá n Dalkö r tagjai 2019. jú lius 12-é n Tó szeg, Szolnok ú ticé lú lá togatá sra kaptak lehető sé get. A ré sztvevő kkel egy bicikli ö sszeszerelő ü zembe mehettü nk. Elá multunk a csarnokok hatalmas mé retein, a pro izmuson, a munkafá zisokon, ahol az alkatré szeket precıźen, gé pek segıt́sé gé vel, lé pé srő l lé pé sre á llıt́ottá k
ö ssze. Ebben a korszerű ü zemben egy mű szakban legalá bb 300 embert foglalkoztatnak, együ tt hozzá k lé tre
a ké sz termé ket, a szebbné l szebb, minden extrá kkal ellá tott
csodakeré kpá rokat. Az ü zem 50 km-es kö rzetbő l szá llıt́ja a dolgozó kat, é s munkahelyet kın
́ á l a kö rnyé ken é lő , aktıv́ korú embereknek! A bá trabbak kipró bá lhattá k a biciklik elektromos vá ltozatait is.
A inom é s bő sé ges ebé d elfogyasztá sa utá n a REPTAR, azaz a
repü lő mú zeum kö vetkezett. A vilá ghá ború s bombá zó k, az un.
boszorká ny ké tszá rnyas, -amit iatal nő k vezettek- a Balatonbó l kihalá szott roncsok, a sast formá zó é rdekessé gek, a kisebbnagyobb, ső t hatalmas helikopterek sorakoztak egymá s mellett a nagy kiterjedé sű mú zeum terü leté n. Csalá doknak is ajá nlható , egé sz napos, szó rakoztató programot jelenthet a mú zeum meglá togatá sa. Ezen a kirá ndulá son nem az é neklé s, a szereplé s izgalma volt az első dleges szempont, hanem ü dıt́ő en, teljesen má s jellegű ismeretek é s é lmé nyek
megtapasztalá sa! Kö szö net a projektmenedzsernek, az Onkormá nyzatnak, hogy lehető vé tette szá munkra
ezt az emlé kezetes, igazi é lmé nyt nyú jtó kirá ndulá st!
A Borostyán Dalkör tagjai nevében, Illés Mária
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A le nem nyugvó Nap világában jártak a iatalok
Ré gi kapcsolat szö vi ö ssze a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü letet, a Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzatot, valamint a Lapuai I jú sá gi Há z é s a Lapuai I jú sá gi Onkormá nyzatot. A bordá nyiak é s a lupaiak jó
kapcsolatokat á polnak a spanyolorszá gi Caravaca de
la Cruz i jú sá gi szervezeté vel is. A há rom orszá g iataljai Finnorszá gban talá lkoztak egy i jú sá gi csereprogramon 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 centruma adott helyet. A mé dia irá nt
é rdeklő dő ré sztvevő k a kü lö nbö ző orszá gokban é lő
iatalok é leté t hasonlıt́ottá k 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, 15-19 é v kö zö tti iatal é s
egy kıśé rő vett ré szt.
Ezzel az ú ttal gyakorolhattá k angol nyelvtudá sukat,
megismerkedhettek má s kultú rá k szoká saival, né pi
já té kaival, tá ncaival, illetve ıźelıt́ő t kaphattak abbó l
is, hogy hogyan igyeljenek oda é s tartsá k rendben kö rnyezetü ket, lá ssá k el napi teendő iket.
A kamaszok elmondtá k, hogy a legjobban a inn szauna é s a hideg tó ban való ú szká lá s kombiná ció já t é lvezté k. A legé rdekesebb az volt szá mukra, hogy a Nap az é v ezen idő szaká ban nem megy le, ıǵy sokszor mé g az
é jszaka kö zepé n is csodá ltá k a gyö nyö rű tá jat az egyik kö zeli kilá tó bó l. A legviccesebbnek a Seinä joki vá roslá togatá s sorá n ké szıt́ett 13 szel iző s ké pet tartottá k. A kiutazó k ezek mellett mé g lehető sé get kaptak, hogy
egy szakember segıt́sé gé vel megtanuljá k a ilmké szıt́é s alapjait, illetve csoportokba bontva mé g el is ké szı-́
tettek egyet-egyet, amely megtekinthető a iatalok á ltal ké szıt́ett ö sszefoglaló videó ban is.
Gyuris Já nos, a csoport kıśé rő je elmondta, hogy szemé ly szerint ő legjobban a fahá zak é s a tá j szé psé gé t é lvezte. Megtudtuk tő le azt is, hogy ott nem szoká s kerıt́é st felhú zni a há zaik kö ré . Ezzel kapcsolatban egy tö rté netet is elmesé lt nekü nk: „-Egy nagyon öregnek tűnő faházat szerettem volna közelebbről szemügyre venni,
ezért egész az épület udvaráig bemerészkedtem,
ahol egy női hang szólt hozzám. Nagyon megijedtem, ugyanis nem vettem észre, hogy a tulajdonos egy közeli fa ágára kifüggesztett napozóágyáról igyelt engem. Ahelyett hogy dühös lett
volna amiatt, hogy a hátsó udvarára merészkedtem, még egy legendát is elmesélt a 200 éves házról, amit ő is a szüleitől hallott.” Ké rdé sü nkre,
hogy volt-e ott valami szoká s, talá lmá ny, amit
szıv́esen lá tna idehaza is a kö vetkező t felelte:
„- Ami számomra legjobban tetszett és ott láttam
életemben először az a nagyobb üzletekben elhelyezett műanyag palack visszaváltó volt,
amelyet jómagam is kipróbáltam. Az i júsági
szálláson találtam kettő félliteres üdítős lakont
és az utolsó reggelen visszavittem a közeli nagy
hipermarketbe, ahol az automata 40 centet, azaz körülbelül 130 forintot adott érte, amit utána szabadon levásárolhattam. Ezt a környezetbarát megoldást nagyon szívesen látnám idehaza is.”
A Finnorszá gba kijutó csapat egy ö sszefoglaló kis ilmet is ké szıt́ett, amelyet elő szö r a jú lius 16-á n megrendezett inn é telkó stoló val egybekö tö tt é lmé nybeszá moló n mutattak be az é rdeklő dő knek, ahova mindenkit
szıv́esen lá ttak, aki kıv́á ncsi volt kalandjaikra, sztorijaikra. A megjelentek kö zö tt volt Arany Já nos a Dé lmagyarorszá g lapjá nak riportere is, aki nagy é rdeklő dé ssel igyelte vé gig az esemé nyt. Akik nem tudtak ré szt
venni az esemé nyen, azok se csü ggedjenek, hisz az ö sszefoglaló é s az ú t sorá n ké szıt́ett fotó k megtekinthető ek a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont Facebook oldalá n.
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Zá dori-Molná r Agoston

Amíg lehet

Emlé kszel? A holdszemű é jszaka
melegen á tö lelt bennü nket,
csillagot vá lasztottunk magunknak,
csillagot kö nnyű á lmú lelkü knek.
Mé g ragyog csillagfé nyű szemed,
Orizd a fé nyt, ő rizd mıǵ lehet.
Emlé kszel? A hajnal hű sen lobbant,
bıb
́ or ajká ró l harmatcsó k hullt,
meztelen csendben vé rvö rö s ö lé n
ringatott lá gyan a napszın
́ ű mú lt.
Mé g tü ndö kö l bronzlá ngú szemed
Orizd a fé nyt, ő rizd mıǵ lehet.
Emlé kszel? Sá rgá n izzott el a nyá r
heves vé re forró n lü ktetett,
homloká ra ha vihar rá nca hű lt,
szilaj kö nnyeivel fü rdetett.
Mé g fé nylik szivá rvá ny-szemed,
Orizd a fé nyt, ő rizd mıǵ lehet.
Emlé k ez...Az almazamatú ő sz
Ké jjel kö rbefont, betemetett.
Megdermedt az idő , dé r lepte
gyengü lő lelkem megö regedett.
Má r fakul fé nytelen szemem
Elhull a fé ny, verembe szá ll velem.
Emlé kezz, ha elszá llnak az é vek,
s szememre fekete á lom ragadt,
ahol má r nincs hatalma a fé nynek,
s hosszú bé ke honol - a fö ld alatt.
Feljö vö k, s elké rem mit ő riz szemed,
s minden é jjel visszaadom Neked.
Luxembourg, 2019. má rcius 17.

Mobilos alkalmazás csapdájába
estek a médiatábor résztvevői

A nyá ri tá borok kö zü l első ké nt kerü lt megrendezé sre a mé diatá bor, amely irá nt é vrő l-é vre egyre tö bb iatal é rdeklő dik. Idé n immá r há romszor annyian vettek ré szt rajta, mint há rom é vvel ezelő tt. A tá bor idei té má ja a lovagi kor volt.
A ré sztvevő k megismerkedhettek a kiadvá nyszerkeszté s, fotó zá s,
videó zá s, ilmké szıt́é s, szın
́ é szkedé s kulisszatitkaival is. Ha akadt
olyan, aki nem é rdeklő dö tt az aktuá lis té ma irá nt, az a lé gkondicioná lt iataloknak kivá ló an felszerelt biipben lazulhatott.
A tá borozó k minden tagja hazavihetett egy á ltaluk ké szıt́ett sajtó igazolvá nyt is, amely 2020 nyará ig é rvé nyes.
Az idei é vben egy fordulatokban gazdag fantasztikus elemekben
bő velkedő rö vid ilmet ké szıt́ett el a lelkes csapat. A forgató kö nyvıŕá stó l az ö sszes munkafolyamatban ré szt vehettek a tá borlakó k.
Az alkotá s az E-Lovagok cım
́ et kapta, amelynek izgalmas cselekmé nysorozata magá val ragadja a né ző ket. Az alkotó k telepü lé sü nkö n kıv́ü l a bikali é lmé nybirtokot vá lasztottá k forgatá suk helyszı-́
né ül. A tö rté net egy já tszó té ren kezdő dik, ahol egy iú az é ppen
frissen letö ltö tt lovagkori telefonos appjá t indıt́ja el. Ekkor azonban vá ratlanul a já tszó té ren já tszó ö sszes iatalt beszippantja magá ba az alkalmazá s, amelybő l talá n sose kerü lnek ki. Ha mé g nem
lá tta é s é rdekli mi lesz a tö rté net vé ge, akkor lá togasson el a Bordá ny - a Homokhá tsá g szıv́e facebook oldalá ra vagy telepü lé sü nk
hivatalos youtube csatorná já ra. A ilm utá n mé g egy vicces ö sszeá llıt́á st is bevá gtak az alkotó k, amelyet é rdemes kivá rni, ugyanis
tele van humorosabbná l humorosabb jelenetekkel.

Jóga móka nyári foglalkozássorozat Apraja-falván
Jú lius 3-á n dé lelő tt vendé gü nk volt a Napos Oldal A Sé rü lt Embereké rt Alapıt́vá ny ké t munkatá rsa. Zsuzsa,
akit Gra it nevű vakvezető kutyá ja kıśé rt, é s kollé gá ja, olyan já té kokkal ismertetté k meg a gyermekeket, amelyek kifejezetten a tapintá st, a hallá st helyezté k elő té rbe. Mesé lt az ó vodá soknak arró l, hogyan é li a mindennapjait, hogyan segıt́i ő t a vele é lő kutyus, pé ldá ul a kö zlekedé sben. Gyakornokainkat, a ná lunk lé vő diá kokat is
bevontuk a programba, hiszen mindannyiunk szá má ra hasznosnak bizonyult a dé lelő tt, melynek fő cé lja, hogy megismerjü k a fogyaté kkal é lő k é lethelyzeté t. Ezt segıt́etté k elő az ó vodá s korosztá ly szá má ra elő ké szıt́ett é rzé kenyıt́ő já té kok is.
Jú lius 11-tő l jó ga dé lelő ttö k kerü lnek megszervezé sre az ó vodá nkban. Egy
EFOP-os pá lyá zatnak kö szö nhető en lehető sé gü nk nyıĺik a nyá ri ó vodai
programok szın
́ esıt́é sé re. A programot Gyuris Lilla jó gaoktató tartja csü tö rtö k é s pé ntek dé lelő ttö nké nt az
é rdeklő dő gyermekek szá má ra. A tervek kö zö tt szerepel: rizsmandala ké szıt́é s, labdajá té kok, taktilis ö své ny
a szabadban, kincskeresé s é s rengeteg izgalmas program.
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Elmarad a felolvasóest

Szent István királyhoz

Az augusztusi felolvasó est nyá ri szü net miatt elmarad. A
kö vetkező est 2019. szeptember 11-é n, szerdá n 16 ó rakor kerü l megrendezé sre a Faluhá zban.
2019. szeptember 3-á n, kedden 17 ó rakor a bordá nyi Faluhá z vendé ge lesz Grecsó Krisztiá n Jó zsef Attila dıj́as
kö ltő , ıŕó .

Ah hol vagy magyarok tü ndö klő csillaga!
Ki voltá l valaha orszá gunk istá pja!
Hol vagy Istvá n kirá ly? Té ged magyar kıv́á n,
Gyá szos ö ltö zetben teelő tted sıŕvá n.

Egyházi Kincskereső tábor
Augusztus 5-tő l 9-ig zajlik egyhá zkö zsé gi hittantá borunk. A tıźó rai é s az uzsonna biztosıt́á sá hoz idé n is szeretettel fogadunk tá mogatá st, gyü mö lcsö t, zö ldsé get, lekvá rt, mé zet, cukrot, citromlevet, csemege uborká t. Bő vebb informá ció t Gá bor Tamá stó l é s Bá lintné Gyuris Agnestő l kaphatnak az é rdeklő dő k.

Augusztusi templomi búcsú
A templombú csú augusztus 20-á t kö vető vasá rnap, augusztus 25-é n lesz. Az ü nnepi szentmise 10 ó rakor kezdő dik,
majd kö rmenettel zá rul. Sok szeretettel hıv́unk é s vá runk
mindenkit!
Kölcsey Ferenc Himnusz című műve előtt a katolikus
magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és
az 'Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű
ének, míg a református magyarságé a 90. gen i zsoltár
(Tebenned bíztunk, elejétől fogva) volt.
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Ró lad emlé kezvé n csordú lnak kö nnyei,
Bú val harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szü ntelen vité zlő karjai,
Nem szü nnek iszonyú sıŕá stó l szemei.
Virá gos kert vala hıŕes Pannó nia,
Mely kertet ö ntö zé hıv́en Szű z Má ria.
Kerté sze e kertnek Istvá n kirá ly vala:
Behomá lyosodott ö rvendetes napja.
Elő tted kö nyö rgü nk, bú s magyar iaid,
Hozzá d fohá szkodunk á rva maradé kid.
Tekints, Istvá n kirá ly szomorú hazá dra,
Fordıt́sd szemeidet ré gi orszá godra.
Remé nysé gü nk vagyon benned s Má riá ban,
Mint magyar hazá nknak hıv́ kirá lyné já ban.
Mé g é ltedben minket ennek ajá nlottá l,
Es szent koroná ddal együ tt felá ldoztá l.
Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763)

Képviselői fogadóóra
Balogh Ferenc ö nkormá nyzati ké pviselő augusztus 27é 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.

Sárgazsák elszállításának időpontjai:
augusztus 6.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
augusztus 13.; augusztus 27.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Érdeklődni: Gallainé Éva

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

Július havi demográfia
Születés
„Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt
sok-sok éjszakán.”
Léna (Puskás Zsolt Csaba és Zádori Bernadett);
Levente (Sándor Csaba és Vass Bettina); Denisz
(Nyári Zoltán és Katona Judit); Eliot (Jáger József és
Szunyog Szilvia Katalin); Alina (Balogh Attila és Kiss
Barbara); Zétény (Kószó Norbert és Papdi Anita)

Halálozás
„Némelyek előremennek,
és várják azokat,
akiknek dolguk van még a földön.
Néha a gyermek megy előre,
néha a szülő.
De a Teremtő úgy osztotta be,
hogy aki csillagok fölé kerül,
legyen, aki várja őt ottan.”
Vonyó Béla László (1934.); Veres Ferenc (1923.);
Sándor György (1943.)

Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

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

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
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Több százan buliztak a III. Morajlás fesztiválon
Sikeresen lezajlott a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let é s a Bordá nyi Gyermek-é s I jú sá gi Onkormá nyzat
Morajlá s I jú sá gi Fesztivá lja a Park té ren. A programba tö bb má s a iatalokkal foglalkozó szervezet is bekapcsoló dott, tö bbek kö zö tt az Uj Nemzedé k Kö zpont, valamint az Alternatıv́a Egyesü let sá tras megjelené ssel szın
́ esıt́ette a programot.
Az est sztá rvendé ge a The Biebers volt. Puská s Petié k jó val a koncert elő tt é rkeztek a
telepü lé sre, ıǵy a fellé pé s elő tt mé g arra is volt
idejü k, hogy focimeccset já tszanak a helyi
iatalokkal. A meccs eredmé nyé re pontosan
senki nem emlé kszik. Az a hıŕ já rja, hogy Biebersé k a zené ben azé rt jobbak, mint a fociban.
A Bordá ny Sportkö r utá npó tlá s vá logatottjá nak tagjai kö zü l ketten pedig most is megvillantottá k tehetsé gü ket, Taná cs Olivé r é s Vas
Nimró d tö bbszö r uraltá k a pá lyá t. Olyan nagyszerű produkció k tetté k egé sszé a nap programjá t, mint a Musicbangers, Luká cs Gergely slam-poetry elő adá sa, az ü llé si Ré zhú ros Banda é s a Fonó Né ptá ncegyü ttes. Egyegy tá ncos produkció val szın
́ padra lé ptek zá ká nyszé ki é s szatymazi iatalok is. Az i jú tehetsé gek elvará zsoltá k a kö zö nsé get. Mindké t csoport kreatıv́ é s egyedi koreográ iá t tervezett é s adott elő , ö sszeszokott mozgá sukkal magukra vonva a parkban lé vő iatalok tekinteté t.
Az este programjá t a Kjartan and the Hé t Hat Club koncertje zá rta. Az együ ttes a legkü lö nfé lé bb né pi zené k
pö rgő s, bulizó s á tiratá t já tszotta, amely jó talpalá való nak bizonyult, a kö zö nsé g ö rö mmel ropta a tá ncot.
A rendezvé nyen ké szü lt fotó k kö zö tt a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont kö zö ssé gi oldalá n bö ngé szhetnek.

A helyi i júsági központban „kuckolódtak” a gyerekek
A Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban jú lius 15-19. kö zö tt tartotta a Faluhá z é s a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat a Kuckoló tá borá t. A gyerekek a biip-ben talá lható já té kok é s rendszerek ö sszessé gé t kipró bá lhattá k a hé ten, a szá mıt́ó gé pes já té kok kö zü l a legné pszerű bbek a Minecraft é s a World of Tanks volt. Az egyik dé lelő tt Activity tá rsasjá té kozhattak é s megismerhettek egy ká rtyajá té kot, a Kent-kupé t. A hé t folyamá n pedig együ ttesen
kiraktak egy 500 db-os puzzlet. A PS3 konzoljá té kok kö zü l
tartottunk egy Fifa18-as bajnoksá got é s egy Just Dance
tá ncversenyt. Emellett volt Jenga verseny é s szabadté ri versenyek is, ahol szinté n pontokat gyű jthettek. A hé t utolsó
napjá n ezeket a pontokat ö sszeszá moltá k, é s a győ zteseket
jutalmaztá k. Minden nap az ebé d utá n egy mesé t vá laszthattak a DVD gyű jtemé nybő l, ıǵy a babzsá kfotelekben ké nyelmesen né zhetté k a mese ilmeket. Az uzsonna mellett
gö rö gdinnyé t, apró sü temé nyt é s fagylaltot is fogyaszthattak.
Táborvezetők:Vida Patrícia és Barta Dániel

FOGLALJON IDŐPONTOT ÉS INTÉZZE ÜGYEIT KÉNYELMESEN BORDÁNYBAN A K&H BANKNÁL!
Mé g foglalhat idő pontot 2019. augusztus 13-ra (kedd) az 588-510-es telefonszá mon, hogy ké nyelmesen,
sorban á llá s né lkü l Bordá nyban inté zhesse banki ü gyeit. Jelezze mihamarabb igé nyé t ezzel kapcsolatosan,
hogy a pé nzinté zet az igé nyeihez leginká bb megfelelő munkatá rsat tudjon biztosıt́ani erre a napra.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. augusztus 20. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. augusztus 30. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

30°C
19°C

31°C
20°C

32°C
20°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

32°C
20°C

33°C
21°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Szombat

31°C
20°C
Napos

Vasárnap

32°C
20°C
Elvétve felhős
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Kalóz(ka)LAND Nyári Napközis és Faluvédő Tábor
A Nyá ri Napkö zis é s Faluvé dő Tá bor immá ron 20. alkalommal kerü lt megrendezé sre a Faluhá zban, melynek
té má ja idé n a kaló zok kö ré é pü lt. Az első napon a 42 ré sztvevő csapatokat alkotott é s elké szıt́etté k a né vká rtyá kat, majd csapatnevet talá ltak ki. Minden
reggel egy é bresztő torná val indult, hogy mindenki energiá val telve induljon a napnak. Ezt
kö vető en kint a szabadban szá mos já té k vá rta
a tá borlakó kat, legjobban a szá mhá ború t é s a
vıźibomba csatá t é lvezté k. Ebé d utá n, mint minden nap megné zhettek egy-egy animá ció s ilmet, majd kü lö nbö ző kö zö s já té kkal pl.: foci,
kosá rlabda, fogó cska zá rtá k a hé tfő t.
A keddi napot kipihenten, ú jult erő vel kezdté k
a gyerekek. Erkezé s utá n a tá borlakó k buszra
szá lltak, ami meg sem á llt Bajá ig. Bajá n egy
fotó: Lehel Máté
egyó rá s dunai hajó ú t vá rta a tá borozó kis kaló zokat. A hajó ká zá s utá n a Pandú r-falu Okoparkot é s kilá tó t lá togattá k meg, ahol elfogyasztottá k az ebé det, majd felfedezté k a park minden zugá t. Dé lutá n fá radtan, de sok é lmé nnyel gazdagodva ü ltek fel a buszra.
A szerdai napon a reggeli torna utá n traktorral lá togattak ki a Hermina tanyá ra. Ezú ton is kö szö njü k Lovai
Misi bá csinak é s csapatá nak a segıt́sé get! A tanyá n sorversenyen vehettek ré szt, amelyet nagyon é lveztek
mind a gyerekek, mind a segıt́ő k, sokat nevettü nk a mó ká s ü gyessé gi feladatokon. A feladatok listá já n szerepelt sü kettelefon, harisnya kugli,
labdadobá lá s, palló n á tkelé s is. A győ ztes csapat jutalma 1-1- csoki volt. A
dé lutá n folyamá n kü lö nbö ző kö rnyezettudatos já té kot já tszottak a tá borozó k. Tö bbek kö zö tt mű anyag palackokbó l kellett valamilyen, a kaló zkodá shoz kapcsoló dó eszkö zt ké szıt́eni.
Ké szü lt hajó , tá vcső , kincseslá da é s tutaj is.
A csü tö rtö ki nap biciklitú rá val kezdő dö tt. Mindenki a sajá t biciklijé vel infotó: Lehel Máté
dult el az ü llé si tó hoz, ahol az egé sz dé lelő ttö t eltö ltö tté k. A tó partjá n labdá ztak, já tszottak é s szá mhá ború ztak. Nagyon jó l bıŕtá k a gyerekek az utat,
de a szervező k fel voltak ké szü lve minden eshető sé gre. Kü lö n autó val is jö ttek segıt́ő k, ha bá rmi gond adó dna, rö gtö n tudjanak segıt́eni. Dé lutá n pihené ské pp má r a Faluhá zban megné ztek egy mesé t, majd kincseslá dá t é s szemfedő t ké szıt́ettek a kaló zok. A lá da elké szıt́é se utá n kincskeresé s vette kezdeté t, ami utá n mindenki meg is tö lthette a sajá t lá dá já t mindenfé le kincscsel.
Pé ntekre vizes napot terveztek a tá borozó knak a szervező k. Reggel ismé t torná val indıt́ottá k a napot, ekkor
má r a szervező k vıźibomba gyá rtá sba kezdtek ıǵy a gyermekek hatalmas csatá t vıv́tak. Ebé d utá n mesené zé s
volt a program. A pihené s utá n a tá borvezető k é s a tá borozó k kö zö sen fociztak, kosaraztak, labdá ztak. Ez utá n
mindenki hazament felfrissü lni, majd 19 ó rakor volt
gyü lekező , ekkor a szü lő k elkezdté k felá llıt́ani a sá trakat az alvá shoz. Ezt kö vető en kö zö sen megné zté k a
tá borvideó t, majd a szervező k vendé gü l lá ttá k a szü lő ket is, a menü pizza volt, amely kicsiknek é s nagyoknak
fotó: Lehel Máté
is nagyon ıźlett. Amikor a szü lő k hazamentek, a gyerekeknek lehető sé gü k volt ré szt venni egy é jszakai szellemtú rá n, ahová megint csak a Hermina tanyá hoz mentek a bá tor jelentkező k. Mindenki jó l é rezte magá t, remé ljü k jö vő re megint talá lkozunk!
12| Bordányi Napló

