
Bordányi				Napló
Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

Friss híreink a oldalon!  www.bordany.huXXIX. évfolyam 9. szám | 2019.	szeptember                                                                    

Tartalom
Bordány, ahol jó élni - 

fejlődik a falu......................2
Elkezdődött az új nevelési 

és tanítási év....................4-5
Beszámoló a Csongrád 
Megyei Önkormányzat 

munkájáról.......................  10
Meccsnaptár ...................16

„Az	élet	döntés:	élhetünk	fekete-fehérben	vagy	élhetünk	színesben.	Én	a	szivárvány	több	millió	árnyalatát	választom!”	–	Karen	Marie	Moning

Itt	még	a	kecske	is	megnyalta	a	szája	szélét												
Idén is megrendezésre került Bordányban a nagysikerű Kecskeverseny és Legjava 
Helyi Ízek Fesztiválja. A versengés délelőtt 9 órakor vette kezdetét, melyen összegyűlt 
a község apraja-nagyja. Több mint 25 csapat főzött jó hangulatban a fesztiválon. Ezen 
a napon Osztályharcot is hirdettek a szervezők. Az Ádám Jenő Általános Iskola 
növendékei és szüleik csaptak össze a nap folyamán. 																Részletek	a	15.	oldalon!

Legjava	Helyi	Ízek	Fesztiválja						

Országos Könyvtári Napok

Bővebben	a	3.	oldalon!	

október 5.
szombat 8:30
Bordányi Faluház

legjava fozoklub” ”
Rakott ételek

jelentkezés: +36 62/588-516

INGYENES

Helyi önkormányzati választások 2019

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK
Tudjon meg többet azokról, akik 
indulnak a helyi választásokon!
Kettő polgármester és nyolc képviselő 
jelölt közül döntheti el, hogy kik mellett 
teszi le voksát!

Részletek	a	7-9.	oldalon!	
Nemzeti Ünnep

Október 
23.

szeptember 30-tól október 5-ig

Fotó: Papp Gréta



Bordány,	ahol	jó	élni	-	fejlődik	a	falu,	új	építési
telkek	kialakítására	is	szükség	lesz
Az, hogy szinte nincs eladó ház a településen azt bizonyıt́ja, hogy szeretnek itt élni az emberek, illetve az utób-
bi időben egyre többen választanák Bordányt lakóhelyül.
Az önkormányzatnak kis ráhatása van a házeladásokra. Volt próbálkozás egy adatbázis működtetésére, 
amely segıt́i az eladó és vevők találkozását, de olyan pillanatok alatt elkelnek a meghirdetett ingatlanok, hogy 

ezt az adatbázist lehetetlen napra-
készen tartani, ıǵy egyenlőre szüne-
tel ez a tevékenység.
A megvalósult szennyvıźcsatorna há-
lózat kiépıt́ésének biztosan szerepe 
volt az ingatlanok drágulásában, hi-
szen a fejlesztésnek köszönhetően a 
belterületi házak összközművessé 
váltak, ez is mindenképpen jelentő-
sen növelte az értéküket. A különbö-
ző kormányzati programok, amelyek 
támogatják a �iatalok házhoz, lakás-
hoz jutását, tovább hatottak az ingat-
lanárakra. 
Az önkormányzat a településre köl-

tözőket kisebb támogatásokkal, kamatmentes kölcsönnel tudja segıt́eni, de ennek mértéke nem jelentős. Sok-
kal nagyobb támogató erővel bıŕ, hogy a telkeinket bekerülési áron értékesıt́jük, ıǵy egy porta például a sze-
gedi telekárak töredékéért vásárolható meg. Az elmúlt időszakban a megmaradt öt önkormányzati telekre is 
nagy az érdeklődés, várhatóan év végére el is fogynak az eladó önkormányzati telkek településünkön. Ez nem 
azt jelenti, hogy nincs üres épıt́ési telek, csak már mind magántulajdonban van Bordányban. A Kossuth ut-
cában nyolc, de a település egészén összesen még több, mint ötven üres telek várja, hogy ház épüljön rá. Te-
lepülésképi megfontolásból az lenne a legkedvezőbb, ha ezek a telkek minél előbb beépülnének. Ezt köve-
tően érdemes újabb, akár nagyobb léptékű telkesıt́ésbe fogni.
A képviselő-testület az idén elfogadott rendezési tervben további területeket jelölt ki, ahol a jövő év folyamán 
megkezdődhet majd a telekosztás. Ehhez azonban földterületek megvásárlására lesz szükség. A tervek sze-
rint a település dél-keleti részén alakulhat ki egy újabb településrész, illetve ha szükséges, akkor a keleti ré-
szen egy kisebb, nyolc-tıź telkes rész kimérése valósul meg.
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Az O� nkormányzat sikeresen pályázott a Bel-
ügyminisztériumhoz szociális tüzelőanyag 
vásárlásához kiegészıt́ő támogatásra. A dön-
tés értelmében összesen 220 köbméter tű-
zifa megvásárlására lesz lehetőség. A támo-
gatást a nyertes önkormányzat +/- 5% elfo-
gadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosz-

Sikeres	pályázat	eredménye	a	220	köbméter	tűzifa
a	rászorulóknak szú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a legközelebbi erdőgazdál-

kodóktól történő megvásárlására fordı́thatja. Bordányba 
A� sotthalomról érkezik majd a tűzifa. Az igényléseket a rá-
szorulók már most benyújthatják a Polgármesteri Hivatal-
hoz. Az ehhez szükséges űrlapot átvehetik az ügyfélszolgá-
lati pultnál, vagy letölthetik a település honlapjáról is.
Magyarország Kormánya ötmilliárd forintot biztosıt́ott idén 
a szociális célú tüzelőanyag-programra. A települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcso-
lódó kiegészıt́ő támogatásra az ötezer lélekszám alatti ön-
kormányzatok pályázhattak. A vissza nem térıt́endő költség-
vetési támogatás tűzifa, illetve barnakőszén megvásárlásá-
hoz volt igényelhető. A nyertes önkormányzatoknak a támo-
gatásból vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2020. február 
17-ig szét kell osztaniuk a rászorulók között, de a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően Bordányban már a tél be-
állta előtt szeretnék minden családnak eljuttatni a tüzelő-
anyagot.



Idén	is	csatlakoztunk	az	Országos	Könyvtári	Napokhoz
Idén is megrendezésre kerül az Országos Könyvtári Napok programsorozat Bordányban 2019. szeptember 
30. – október 5. között. A változatos programokon minden korosztály találhat számára megfelelő programot. 

Hétfőn és kedden az általános iskola 8. 
osztályosai vehetnek részt egy könyvtá-
ri foglalkozáson, ahol egy érdekes bemu-
tató során megtudhatják, hogy mi az öko-
lógiai lábnyom és hogyan csökkenthe-
tik azt. Szerdán az általános iskola 4. osz-
tályai vesznek részt egy-egy órán, ahol a 
környezetvédelemmel ismerkedhetnek. 
Csütörtökön 10 órakor a Baba-Mama 
Klubba látogat Zsemberyné Mucs Kata-
lin hordozási tanácsadó és dúla, aki a 
mosható pelenkákról és a hordozásról 
tart előadást. Pénteken az óvoda nagy-
csoportjához látogat Erdélyi Noémi a te-
rápiás kutyáival. Itt a gyerekek megis-
merkedhetnek a kutyusokkal és bemu-
tatót is láthatnak. Október 5-én, szom-

baton 14 órától 17 óráig Könyves Szombatot rendezünk a könyvtárban kézműves foglalkozásokkal (papıŕvi-
rág és könyvjelző készıt́és), könyvvásárral és mesevetıt́éssel. Október 14-én, hétfőn a Lóca együttes tart ze-
nés előadást az általános iskola 1. és 2 osztályos kisdiákjainak „Beültettem kis kertemet” cıḿmel. A rendez-
vény ideje alatt ingyenesen lehet beiratkozni a könyvtárba. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Maróti Dávid

Digitális	szakadék	csökkentése	képzések	indulnak
A Faluház és Könyvtár több digitális eszközhasználatot fejlesz-
tő tanfolyam megvalósıt́ását tervezi 2019-ben is.
A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” prog-
ram keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk külsős képző 
cég közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 
2*5 napig, a gyorsıt́ ott, hétvégi tanfolyamok két egymást kö-
vető hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 
év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középis-
kolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogvi-
szonyban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s 
forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. A részt-
vevők elsajátıt́hatják az okoseszköz (tablet) használatát, a kép-
zés elvégzéséről tanúsıt́ványt kapnak, illetve a képzés során használt tabletet a tanfolyam végeztével saját 
használatra megkapják. A következő képzés 2*3 napos hétvégi tanfolyam lesz, amely 2019. október 18-20-ig, 
valamint 25-27-ig kerül megtartásra.
Amennyiben érdeklődik a képzések iránt kérjük keresse bizalommal Farkas-Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort 
személyesen a Faluház információs pultjánál vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es számon.

Konyhai	praktikákat	oszt		meg	Kurucsai	Judit,	a
Legjava	Főzőklub	háziasszonya
A 2019 áprilisában indult Főzőklub tagjai a nyár folyamán is találkoz-
tak, hogy újabb ismeretekkel, ıźekkel, élményekkel gazdagodjanak. A 
klub háziasszonya, Kurucsai Judit alkalomról alkalomra remek menü-
sort állıt́  össze, hogy minél többet megtudhassanak a résztvevők az 
adott témával kapcsolatban. Júniusban sült húsok elkészıt́ésével, júli-
usban grillezéssel, mıǵ augusztusban halételek elkészıt́ésével ismer-
kedhettek meg a résztvevők. Október első hétvégéjén főzelékekkel és 
rakott ételekkel készülnek a szervezők. Jelentkezés: +36 62/588-516. Fotó: Makra Réka
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Fotó: delmagyar.hu

Megkezdődött	a	2019/20-as	nevelési	év	Apraja-falván
2019. szeptember 2-án megnyitotta kapuit a bordányi óvoda és bölcsőde. A nyitást megelőző két hétben ta-
karıt́ottunk, illetve a telephelyi óvodát átköltöztettük az új szárnyba, amit a két nagycsoportunk a Katica és 
Napsugár csoport foglalt el. Az új csoportok csakúgy, mint a régiek esztétikusan berendezve várták a gyere-

keket. Csoportlétszámaink nagyon opti-
málisak az idei évben is, annak ellenére, 
hogy most öt óvodai csoportot tudtunk 
indıt́ani. A nagyok 19-21 fővel, a közép-
sősök 23 fővel, a kicsik 26 fővel, az induló 
mini 19 gyermekkel kezdte meg a tanévet.
Az üres csoportszobát tornaszobává ala-
kıt́ottuk át ideiglenesen, ıǵy tornafoglal-
kozásaink a szabadban a sportpályánkon, 
illetve bent is meg tudnak valósulni.
A kibővıt́ett, újjáépıt́ett, korszerű techno-
lógiával felszerelt konyhánk is megkezd-
te végre a működését. Két szakács és egy 
konyhai dolgozó látja el az ottani felada-
tokat. A felszabadult tálaló konyhánk he-
lyén egy fejlesztőszoba került kialakıt́ás-
ra, ıǵy kényelmesebben tudnak dolgoz-ni 

a gyerekekkel a mórahalmi szakszolgálat munkatársai (fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus). To-
vábbra is lehetőség van a sószoba folyamatos használatára. A gyermekekkel- vagy a családokban felmerülő 
problémák megoldásában, most is segıt́ségünkre van a szociális segıt́ő, aki a pedagógusok mellett a szülőket 
is támogatja szakmai tanácsaival.
Bölcsődénkben továbbra is 14 gyermeket tudunk fogadni, akik betöltötték a 2. életévüket. Az óvodai mini cso-
portba kerülnek át tanév közben a picik, ıǵy tudjuk a bölcsődei férőhelyeket maximálisan kihasználni. A 
bölcsődénkben három kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka látja a szakmai feladatokat.
Az óvodai élet a munkaterv szerint elindult, készülünk a szüretre, majd a tökfesztiválra. A kollégák egy kihe-
lyezett szakmai munkát elősegıt́ő továbbképzéssel kezdték a tanévet, melyen Bordányból 7 fő, U� llésről 5 fő 
óvodapedagógus vett részt. A 2019. szeptember 9-én tartott képzés a gyermekek Fejlődés Vizsgáló Rend-
szeréről (DIFER-ről) szólt, amit a pedagógusok az óvodáskorú gyermekek mérése, értékelése kapcsán tudnak 

Anyám, te könnyeimet
tűző napként szárıt́od,
Szavad mosolyra buzdıt́ja
szomorú ajkamat,
hogyan nyújts vigaszt,
csakis te tudod!
 
A� m most ne vigasztalj!
hangod ne csendüljön kacajra,
mint nadrágszakadáskor,
most ne mondd, hogy
szıv́em összefoltozod!
 
Sirasd most te is O� t, Anyám
Sıŕj velem O� érte, sıŕj a bánatán,
Sıŕj, mert könnyeid talán
vigasz lesz nekem, Anyám!
 
Pósalaka, 1974. május 15.

Tóth Gusztáv
Anyám	vigasza

majd hasznosıt́ ani. A képzés következő időpontja: szeptember 23.
Megkezdődtek a délutáni tevékenységek is. Kedden 15.45-16.30-
ig foci a nagycsoportosoknak, csütörtökön a kis- és középső csopor-
tosoknak. Az edzéseket Puskás Dóra tartja.
Szeptember 16-tól, hétfőnként indul a Jóga Móka Gyuris Lillával, 
16 órától a kicsiknek, 17 órától a felnőtteknek.
Októbertől indul Magyar Anikó óvónéni Mocorgó tornája és Mé-
szárosné Gyuris Zsuzsi óvónéni Népi játék és tánc foglalkozása va-
lamint, Süveges Tamás bácsi „okosıt́ó tornája” is folytatódik szer-
da és pénteki napokon 16.15 órától.
Mindenkinek tartalmas és szép tanévet! 					Lázárné	Borbola	Márta
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Tankonyha	átadásával	vette	kezdetét	az	új	tanítási	év
Szeptember 2-án hétfőn reggel nyolc órakor hivatalosan is megkezdődött az új tanév az A� dám Jenő A� ltalános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A Szegedi Tankerülethez tartozó közoktatási intézményben 251 di-
ák kezdte meg tanulmányait, összesen 12 osztályban tanul-
nak majd a bordányi nebulók. A diákok műsora után Ocskó Zol-
tán tanévnyitó beszéde következett. Ezután a felsőbb éves di-
ákok egy-egy iskolakezdési csomaggal lepték meg az első osz-
tályos tanulókat, akik pedig egy rövid műsorral mondták el, 
hogy egy kicsit izgulnak az új környezetükben. A tanévnyitót 
követően mind az érdeklődők, mind az iskola növendékei ünne-
pélyes keretek között megtekinthették a Bordány I�júságáért 
Alapıt́vány pályázatában nyert új tankonyhát, amelynek köszön-
hetően az edényzet, bútorzat mellett korszerű konyhai eszkö-
zök is beszerzésre kerültek.

Szeretettel meghıv́juk O� nöket az A� dám Jenő A� ltalános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsorára, ame-
lyet iskolánk névadójának tiszteletére rendezünk.
Fellépnek az általános iskola és a művészeti iskola növen-
dékei. Helyszıńe az iskola előtti dombormű.
Időpont: 2019. szeptember 27. (péntek) 10 óra.
Az ünnepség után a hagyományos sportnapi 2019 mé-
teres futás következik az U� llés felé vezető kerékpárúton.
További programjainkról az iskola honlapján megjelente-
tett Munkatervből tájékozódhatnak:
http://iskolabordany.hu/wp-content/uploads/2018/09	
/munkaterv.pdf

„A	művészet	az	élet	csodálatos	dísze.	Nem	lehet	
más,	mert	minden	művészet	lényege:	a	díszítés.	
Zene	és	költészet	a	nyelv	dísze,	a	járásé	a	tánc.	A	
festészet	 és	 a	 szobrászat	 viszont	a	gondolatok	
dísze	–	üres	falakra	vetítve.”	(Henry	Clemens	Van	
de	Velde	-	belga	festő,	építész)
Hagyományteremtő céllal, immár második al-
kalommal rendezte meg a bordányi A� dám Jenő 
A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2019. augusztus 26-30. között Komplex Művé-
szeti Alkotó Táborát az iskola falain belül.
Az alkotás zenei és képzőművészeti tanszako-
kon folyt, ezen belül is zongora, furulya, gitár, 
népi ének, valamint gra�ika és festészet illetve a 
szobrászat és kerámia berkein belül. A tábor ta-
nárai Bodoláné Szabó Emıĺia – zongora, Ham-
pel Zsuzsa – furulya, Sövény Olivér – gitár, Kiss 
Csillag Anna – népi ének, Zsoldos Gabriella – 
ritmushangszerek, gyakorlás, Sándor Mónika – 
gra�ika és festészet és Kiss János – szobrászat 
és kerámia voltak.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele ma-
gukat a munkába és a hét folyamán megtanul-
ták, hogy a kitartó munka meghozza gyümöl-
csét. A gra�ika és festészet tanszakon különbö-
ző technikákat próbálhattak ki, mint például 
pasztellkréta, akril, tempera, a szobrászat és ke-
rámia tanszakon pedig az agyaggal való mintá-
zás és a kész munkák festésének rejtelmeiben 
mélyülhettek el a tanulók.
A zenei tanszakok inkább a könnyedebb stıĺu-
sok felé fordultak, mese és �ilmzenéket, mai pop-
slágereket tanultak a hét során. Természetesen 
ez alól kivétel a népi ének tanszak, ahol hagyo-
mányőrző népdalcsokorral foglalkoztak a gye-
rekek.
A táborban részt vettek több tanszakos tanulók 
is, például két hangszeren játszó, vagy zenei és 
képzőművészeti tanszakon is tanuló diákok. Szá-

mukra - és igazából mindenki számára - nyitott volt a társ-
művészetek ajtaja, bárki belekukkanthatott egy másik művé-
szeti ág munkájába és ki is próbálhatta magát benne. Kama-
razenei partnerség is született a tábor során a zongoristák 
és a furulyások között, amit nagyon élveztek a gyerekek, és 
amit szeretnénk a tanév során tovább folytatni.
Pénteken, a tábor utolsó napján kiállıt́ ásra kerültek a gye-
rekek szebbnél szebb festményei és kerámiái a Faluház elő-
terében és délután egy jó hangulatú, zenész viccekkel tűz-
delt, vidám koncerttel zárult a hét. Az utolsó szám egy kö-
zös kamarazenei produkció volt, amire egész héten komoly 
felkészülés zajlott. A hangszeres gyerekek együtt zenélhet-
tek tanáraikkal és lehetőségük volt megtapasztalni, hogy mi-
lyen is egy nagy együttesben játszani, amiben talán még so-
sem volt részük. Fantasztikus élmény volt mindez a gyere-
keknek, tanáraiknak és a közönségnek egyaránt, fergeteges 
siker és szűnni nem akaró taps lett a jutalma.
Nagy-nagy köszönet a szülőknek minden támogatásukért, 
az iskolának és a Faluháznak a szervezésért és a helyszıńek 
biztosıt́ásáért, a Vadgesztenye E� tteremnek az ebédekért, va-
lamint Fodor Antalnak és Frank Istvánnak családjaikkal 
együtt a gyümölcsökért!
Mindannyian reméljük, hogy jövőre is megrendezésre ke-
rülhet a tábor és hatására egyre több �iatal fordul majd a 
művészetek felé!

Művészeti	alkotó	tábort	szervezett	az	általános	iskola

Hampel	Zsuzsa



Idén	nyáron	is	sok	gyereket	vonzott	az	Úszótábor
Az előző évekhez hasonlóan az idei nyári szünetben is 2 alkalommal szervezett úszótábort a Bordány Sport-
kör. Az úszás alapjait elsajátıt́ani akaró és strandolni vágyó gyerekek minden reggel felnőttek kıśéretével 
indultak Mórahalomra a Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe. A 
gyerekek kis csoportokban úszásoktatáson vettek részt, Kiss 
Csaba tanár úr vezetésével. Addig a többiek a medencék és 
csúszdák nyújtotta lehetőségek közül választhattak a cso-
portvezetők felügyelete mellett. Nagy örömünkre sokan sa-
játıt́ották el a mellúszás fortélyait. Akik már nem először 
vettek részt a táborban, a nagy - 2 méter mély - medencében 
is kipróbálhatták tudásukat.
Az úszás, amellett, hogy megmozgatja a test összes izmát, 
fejleszti az állóképességet és a mozgékonyságot is. Hajlé-
konnyá és rugalmassá teszi a testet, növeli a tüdőkapaci-
tást, hozzájárul a szıv́ egészséges működéséhez. Jótékony 
hatással van a váll, a csıṕő és térd izmaira és a gerincre is. Az 
úszás nyugtat, elűzi a feszültséget, idegességet.
Mi szülők pedig nyugodtabbak lehetünk, mert egy veszélyforrást kiiktattunk gyermekeink életéből azzal, 
hogy megtanıt́ottuk őket úszni.
Köszönjük Kiss-Patik Péter alpolgármester úrnak, Börcsök Roland Faluház vezetőnek és a Faluház dolgozói-
nak a szervezésben nyújtott segıt́ségüket! 

A	diófa	az	ember	legnagyobb	barátja	
A diófa a legtöbb kertben megtalálható, hiszen nem csak a dió maga nagyon értékes táplálék, de maga a fa is 
nagyon terebélyesre tud nőni, és az egyik legjobb árnyékot adja a forró nyári napokon.
Mindenki ismeri a mondást, hogy a diófát az ember nem magának, hanem az unokájának ülteti. Hát ne kés-
lekedjünk, legyen minden bordányi kertben egy diófa (is)!

Valaha, amikor az embert még nem szakıt́otta ki a te-
remtés rendjéből a saját maga által teremtett művi-
lág, a diót még isteni, szent faként tisztelték. Bölcsőt 
és koporsót készıt́ettek belőle. De nem csak asztalos 
munkával, hanem életet termő szertartással is! Ha 
gyermek született, diót ültettek a tiszteletére. Ha 
meghalt egy szeretetre méltó ember, diót ültettek a 
sıŕjára. A dióhéjból a gyermekek játékbölcsőt is ké-
szıt́ettek. A dióhéjba kanócot téve és méhviaszt öntve 
diómécsest kapunk, amit meggyújtottak a megemlé-
kezés napján a sıŕokon, ablakokban, ligetekben, ber-
kekben, forrásoknál, szikláknál. A zöld diólevélből 
gyógyfőzetet készı́tettek, vagy éppen bolhaűzésre 
használták. A frissen lehullott sárga diólomb gyönyör-
ködtette a szemet, hempereghettek benne a gyere-

kek, és megbújhattak alatta az élet kerekét forgató szorgos kis élőlények. E� s még nem is szóltuk a dióbélről, 
ami a mogyoróval együtt megkoronázott minden eledelt, amihez fogyasztották. Egy egész könyv is kevés 
lenne felidézni, hány szálon kapcsolódott az emberek élete ehhez a tiszteletreméltó fához.
Adjuk hát vissza a dió minden részének, még a lehullott lombjának is azt a tiszteletet, ami valaha megillette! 
Ne higgyük el, hogy a talaj védelmezője, a földet betakaró avar árthat a földnek! Ne higgyük el, hogy a magról 
kelt dió értéktelenebb, mint az oltvány! Később fordul ugyan termőre, de tovább is él, és a szemet is jobban 
gyönyörködteti. Helyezzük vissza a diót evilági életünk mindkét kapujába őrnek, a két kapu között pedig 
oltalmazónknak, hisz a legnagyobb melegben is védi a talajt a kiszáradástól, az embert pedig a nap hevétől! 
Amikor esszük a dióbelet, adjon hálát ki-ki hite szerint azért az eledelért, ami a jelenlegi nagy tékozlás, ter-
mészetpusztıt́ás utáni ıńséges időkben még sokakat menthet meg az éhhaláltól!
I�gy ültesd a diót: amennyiben a végleges helyére szeretnéd ültetni, akkor területet rendes gödörnagyságban 
fölássuk, megforgatjuk, és trágyázzuk. E� rdemes egy helyre 2-3 db diót vetni. A magokat 8-10 cm mélyen kell 
vetni varrati oldalára fektetve. Az ıǵy nevelt diófa életerős nagy fává nő és körülbelül a tizedik évtől terem.
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Kedves	Bordányiak,	Tisztelt	Választók!
Ezúton is szeretném megköszönni bizalmukat, támogatásukat amelynek köszön-
hetően immár kilencedik éve vagyok Bordány nagyközség polgármestere. Fela-
datomat nem egy cıḿnek, hanem egy szolgálatnak tekintem, becsülettel helyt 
állva végzem munkámat nap, mint nap. 
Hiszem, hogy O� nök is büszkék a közösen elért eredményekre, az elmúlt években 
végigvitt fejlesztésekre. Együttműködő támogatásukkal folytatni szeretném a 
megkezdett munkát, bıźva abban, hogy Bordányt egy még élhetőbb, még család-
barátabb településsé fejleszthetjük. A mi falunk az a hely, amelyre már most is 
igaz, hogy „Jó itt élni!”

Azzal is tisztában vagyok, hogy mindig lehet mégjobb. Még jobbak, még pontosabbak, még hatékonyabbak 
kell hogy legyünk, hiszen kihıv́ásokkal teli világban élünk, ahol ráadásul csak egymásra támaszkodhatunk.
Bordányban az elmúlt években értékes beruházások valósulhattak meg, ezáltal könnyebbé, élhetőbbé téve a 
falu és lakóinak mindennapjait. Rengeteg települési álom vált valóra az elmúlt időszakban, szerencsére 
százmilliókban mérhető az a pályázati forrás, ami Bordányba érkezett. Legutóbb épp az óvoda bővıt́ése ké-
szült el, új csoportszobákat, kibővıt́ett konyhát tudtunk átadni. De O� nök előtt, akik a Bordányi Napló és a 
Bordányi Hıŕek hűséges olvasói azt gondolom, nincsenek titkok. Mivel hétről-hétre �igyelemmel kıśérik új-
ságunk tudósıt́ásait, hıŕeit, nagyon jól tudják, hogy mennyi minden másra is büszkék lehetünk, amikor 
Bordányra gondolunk. Településünk egyre szebb, környezetbarátabb. Számos program valósult meg, sok 
új dolog bújt elő a földből. Ez nem sikerülhetett volna a képviselőtársak, a kollégák, az aktıv́ civil szerveze-
tek, és a lakosság összefogása nélkül. 
Függetlenül attól, hogy választásokra készülünk, most is folyamatosan dolgozunk. Jelenleg is több mint tıź 
pályázat várja, hogy elbıŕálják, és azt követően megindulhasson az újabb fejlesztő munka. Folytatni szeret-
nék. O� sszefogva együtt, O� nökkel. Ahhoz, hogy minden tervünk valóra váljon, nagy szükség van arra, hogy a 
hétköznapokban egy támogató csapat álljon mellettem. Ezért kérem O� nöket, ha segıt́eni szeretnék a mun-
kámat támogassák a velem együtt induló jelölteket: Kiss-Patik Pétert, Frankné Varga Katalint, Szilágyiné 
Tari Gyöngyit, Fodor Csabát, Kálmán Lénárdot és Dr. Juhász Anikót. Köszönöm!     																						Tanács	Gábor

KEDVES	BORDÁNYIAK!
Bitó Mátyás vagyok, 23 éves. Születésem óta a bordányi tanyavilágban 
élek. Bordányba jártam általános iskolába és a helyi focicsapat oszlopos 
tagja vagyok gyerekkorom óta. Jelenleg Domaszéken dolgozom hivatásos 
vadászként. Előtte a mezőgazdaságtól kezdve a kereskedelmen át az épıt́ő-
iparig számos területen pallérozódtam. Ennek köszönhetően �iatal korom 
ellenére rengeteg tapasztalatot szereztem a mindennapi élettel kapcsolat-
ban. Nap mint nap sok emberrel találkozom. Meghallgatom a problémái-
kat, segıt́ek nekik. Talpraesett vagyok. A felmerülő helyzetekben nem a 
problémát látom, hanem a megoldást keresem. Legyen szó az élet bár-
melyik területéről, úgy gondolom, hogy fejlődni aktıv́ és kritikus gondol-
kodásmóddal, jó humorérzékkel, egymás meghallgatásával és összefogás-
sal lehet. 
A mai világban nagyon fontos a környezettudatosság. Ezért szeretném a 
falu lakóit segıt́eni a még hatékonyabb hulladékkezelésben. A külterületen 
élők sajnos magukra vannak utalva. Tanyán lakó emberként a falu fejlő-
dése mellett, a tanyavilág fölzárkóztatását szıv́ügyemnek tartom.
Az erdészeti végzettségemet kamatoztatva Bordány egész területén sze-

retném megnövelni a fás területek arányát. A település közös komposztálójában létrejött humusszal 
látnám el a falu csemetekertjét.
Sok olyan ügyes kezű ember él Bordányban, akik szolgáltatásaikkal tudnák a települést segıt́eni. A helyi 
vállalkozásokkal szorosabb kapcsolatot kell ápolni. Ami megoldható helyben, azt ott is kell kezelni, 
védve ezzel a környezetünket és a helyi gazdálkodókat, vállalkozókat.



Frankné Varga Katalin va-
gyok, közel 20 éve élek Bor-
dányban, amely kezdettől 
fogva élhető és szerethető 
község számomra. Férjem-
mel a családi gazdaságunk-
ban gyümölcstermeléssel 
foglalkozunk, tanyán élünk, 3 
gyermeket nevelünk. Első gyermekem születése e-
lőtt a Teleházban dolgoztam kulturális szervező-
ként. A falu iránti elköteleződésem és a közösségért 
folytatott munka azóta is folyamatosan az életem 
része. Mindig is igyekeztem részt venni azokban a 
feladatokban, amelyek településünk fejlődését, az 
itt élők életminőségének javítását segítik. A 2016-
ban alakult Homokhátság Szíve Szociális Szövetke-
zet elnökeként nagyon büszke vagyok arra, hogy a 
helyi gazdák által megtermelt zöldségek, gyümöl-
csök feldolgozásra kerülhetnek egy helyi üzemben. 
Az eddig elért eredményeink jól mutatják, hogy 
nagy értéket képvisel szövetkezetünk célkitűzése. 
Jelenleg is tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak. 
Úgy gondolom, hogy önkormányzati képviselőként 
még inkább lehetőségem lenne mind a tanyán élők, 
mind a családok, mind a gazdálkodók érdekeit szem 
előtt tartva Bordány fejlődését szolgálni.

Kedves	Bordányiak! Az Önök 
támogatásának, ajánlásainak 
köszönhetően független képvi-
selő-jelöltként indulhatok az 
októberi önkormányzati válasz-
tásokon, ismételten az Össze-
fogás Bordányért támogatásá-
val. 35 éves vagyok, 2010 októ-
bere óta a település alpolgár-
mestereként segítem az itt élők 
mindennapjait. Feleségemmel, Évával és két fiú 
gyermekünkkel, Ádival és Bazsival természetes 
volt, hogy szülőfalunkban építünk közös otthont. 
Több civil szervezet munkájában veszek részt, 
2013-tól a sportkör elnöki feladatait is ellátom, 
ahol a pályázati lehetőségeknek köszönhetően 
több sportfejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt 
időszakban. Minden területen a közösségépítés-
ben gondolkodok, hiszen ez az alapja annak, hogy 
élhető, családbarát településünk legyen.  Ezt a 
munkát szeretném továbbra is folytatni, ehhez 
kérném a támogatásukat. Október 13-án 
szavazzanak az Összefogás Bordányért jelöltjeire. 
Folytassuk együtt! Közösen.
           						Tisztelettel:	Kiss-Patik	Péter

1965-ben születtem Szegeden. 
Házasságkötésem előtt 
Forráskút településén éltem és 
már elég �iatalon (18 évesen) 
részt vettem a település 
közéleti munkájában. Mindig 
fontos volt a számomra, hogy 
az emberek javát szolgáljam. 
1987-ben kötöttem házasságot 

és az óta élek Bordányban. Két gyermekünk már 
házasságban él és ők is ebben a faluban képzelik 
el a jövőjüket. 2010-ben indultam az 
önkormányzati választáson először, mint 
képviselő jelölt és az óta is tagja vagyok a 
testületnek. 2014-től vagyok a Bordány 
Nagyközség Egészségügyi, Oktatási és Szociális 
Bizottságának az elnöke. Az eddigi képviselői 
munkám során mindig arra törekedtem, hogy a 
döntéseim és javaslataim során a településen élő 
emberek érdekeit képviseljem. Vallom, hogy egy 
egészséges társadalom alapja a jól működő 
család és egy jól működő település alapja az 
összefogás. Mindkét hitvallásomban jelen van a 
kompromisszumkészség és az egészséges 
érdekérvényesıt́és. Ebben a szellemben képzelem 
el a továbbiakban is támogatni a település 
minden lakóját.	Tisztelettel:	Szilágyiné	Tari	Gyöngyi

Kedves Olvasó!
Több ciklusban is lehetőséget kap-
tam, hogy tudásommal, tapaszta-
latommal segıt́sem szeretett szü-
lőfalum vezetőinek munkáját. Szü-
leimtől, barátaimtól, tanáraimtól, 
a helyi közösségektől, a bordányi 
lakosoktól olyan indıt́tatást, támo-
gatást kaptam, melyekre épıt́ve az 

élet számos területén eredményeket tudtam elérni. 
20 éves térségfejlesztési tapasztalatot szereztem Mó-
rahalmon a homokháti önkormányzatok együttmű-
ködésének szervezésével. Jelenleg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megbıźásából új kutatóintézet kiala-
kıt́ásáért vagyok felelős.
Az életem indulásához kapott segıt́séget igyekszem 
viszonozni a bordányi közösségnek. Támogatom a 
sportkör, a polgárőrség fejlesztéseit. Képviselő-tes-
tületben végzett munkámmal, műszaki, gazdasági 
tapasztalataimmal hozzájárultam ahhoz, hogy tele-
pülésünk alapfeladatainak ellátása mellett, kiegyen-
súlyozott pénzügyi keretek között, számos fejlesz-
tési célt meg tudott valósıt́ani. 
Ha úgy ıt́élik meg, hogy együttműködésünk eredmé-
nyes volt, úgy kérem, október 13-án szavazzanak az 
O� sszefogás Bordányért jelöltjeire!
          Tisztelettel:	Fodor	Csaba
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Kedves	Bordányiak!
Sokan már ismernek, 
azonban szeretném 
megragadni a lehető-
séget, hogy bemutat-
kozzam, ezúttal mint a 
képviselő testület leg-
fiatalabb tagja. Akik 
esetleg nem ismer, 
Kálmán Lénárd va-
gyok, jelenleg egy si-
keres lízing cégnél 
dolgozom. Tősgyöke-
res bordányiként so-
kat kaptam a falutól és 
szeretném ezt viszo-

nozni. Az első 5 éves ciklusomat egy kiváló csapat-
ban töltöttem, lehetőséget kaptam a fiatalokat is 
képviselni és Bordány fejlődéséért dolgozni. Ren-
geteg tervünk van még és szeretném, hogy az Ösz-
szefogás Bordányért csapatában a megkezdett mun-
kánkat folytathassuk és tovább dolgozhassunk 
Bordány szépüléséért. Ehhez igyekszem a mun-
kám által szerzett szaktudásommal és kapcsolata-
immal hozzájárulni, valamint továbbra is elérhető 
lenni a lakosok számára a mindennapokban.

Kedves	Bordányiak! Szeretném 
megköszönni, hogy kilenc éve  
képviselő lehetek. Továbbra is 
gyógyszerészként dolgozom, két 
éve a zsombói Thurzó Fiókgyógy-
szertárat vezetem. Az elmúlt évek-
ben az Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Bizottság és az O� voda-
szék munkájában vettem részt,

valamint a Dél-Alföldi I�júsági Szövetség elnöke-
ként tevékenykedtem. Ez utóbbi munka legfeleme-
lőbb pontja a Hermina-tanya kialakıt́ása volt, hi-
szen a kultúra, a tanyasi, családi értékek megőrzése 
mindig is fontos volt nekem. Az elmúlt évek alatt so-
kat fejlődött településünk. Remélem, a következők-
ben is segıt́hetek elérni, hogy minél több �iatal itt 
akarjon élni. Inkább külföldről látogassanak ide, ne 
a bordányiak hagyják el a települést.
Kérem O� nöket, hogy mindenképpen jöjjenek el sza-
vazni október 13-án, mert ıǵy kaphatnak számsze-
rű visszajelzést a képviselők a faluért végzett tevé-
kenységükről.
Remélem, bizalmat kapok O� nöktől, hogy még töb-
bet tehessek a közösségért, s az O� sszefogás Bordány-
ért programja meg is valósulhasson.
             Tisztelettel: Dr. Juhász Anikó

Tisztelt	Bordányiak!
Szeretném megköszönni, hogy tá-
mogató aláıŕásukkal lehetővé tet-
ték, hogy képviselőjelöltként indul-
hassak az október 13-i önkormány-
zati választáson.
63 éves nyugdıj́as vagyok, felesé-
gem 38 éve általános iskolánk ta-
nára. Fiunk matematikus, felesé-

gével és két unokánkkal Kanadában élnek. Gyer-
mekkorom óta Bordányban lakom. Az Előre Szak-
szövetkezetben kezdtem dolgozni gyakornokként, 
majd háztáji ágazatvezetőként. 1984-ben válasz-
tottak tanácselnöknek, 1990-től 2010-ig 5 cikluson 
keresztül voltam településünk polgármestere.  2010-
től önkormányzati képviselőként vagyok a testület 
tagja , a jogi és ügyrendi bizottság elnöke. A testületi 
ülések előtt rendszeresen tartottam képviselői  fo-
gadóórát, s az itt felvetett problémákat, észrevéte-
leket továbbıt́ottam az illetékesek felé. Az esetek je-
lentős  részében választ kaptam a felvetésre, vagy 
intézkedés történt. Nem vagyok az ”O� sszefogás 
Bordányért” csoport tagja, de eddig is, és megvá-
lasztásom esetén ezután is támogatom a község 
fejlődését, a bordányi lakosok életminőségét javıt́ó 
előterjesztéseket.             Tisztelettel: Balogh Ferenc
   Bordány      U� rhajós utca 1.       (06-30-370-5911)

Szűcsné Kneip Márta vagyok. 
Független jelöltként indulok a 
képviselő választáson. Két 
gyermekem van, Edina és 
Dávid. Férjem, Szűcs László a 
Vıź és Kert Technika Kft. 
ügyvezetője, jómagam 
második éve vezetem a Virág 
és Dıśznövény A� rudát itt, 
Bordányban. Mező dűlő 
tanyavilágban élek immár 23 
éve, ennek minden előnyével 
és hátrányával. Sok téma érint, 

hiszen külterületi lakos, két pályakezdő �iatal 
édesanyja és vállalkozó is vagyok. E� n nem tudok 
múltba visszanyúlóan eredményeket és jövőbeli 
terveket felmutatni, hiszen még újoncnak 
számıt́ok ezen a téren.
Szeretném a külterületen élők, a vállalkozók 
érdekeit is képviselni, informálódni azon 
dolgokról, amik érintik vagy érinteni fogják 
településünket és természetesen minket, 
lakosságot. Változtatni, ha szükséges! Nézetem 
szerint fekete van vagy fehér. A szürke talán a 
gyengéknek való! Köszönöm a bizalmat!
SzKM, Bordány, Mező dűlő 56. 
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Beszámoló	a	Csongrád	
Megyei	Önkormányzat	
munkájáról
A Csongrád Megyei Önkormányzat elmúlt öt évének 
munkájáról kértünk beszámolót Nagy Attilától, aki az 
mellett, hogy Üllés nagyközség polgármestere, a Csong-
rád Megyei Önkormányzatban képviselőként látja el 
Bordány érdekeink védelmét is.

Nagy Attila megyei képviselő elmondta, hogy az elmúlt 
években a Csongrád Megyei Önkormányzat legfon-
tosabb feladata a területfejlesztés, illetve a turizmusfej-
lesztés volt, éppen ezért kiemelt figyelem kísérte a me-
gyei közgyűlés munkáját. Az 5 évvel ezelőtt kezdődő 
önkormányzati ciklusnak az első intézkedése volt meg-
alkotni és véglegesíteni azt az integrált területi progra-
mot, amire a Település- és Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázatai épülnek. 
A tervezés időszakában különösen nagy hangsúlyt kel-
lett fektetni arra, hogy a TOP pályázatok esetében első-
sorban a gazdaságélénkítést célozzuk meg, éppen ezért 
a megyei koordinációban kiírt pályázatok 60 %-a köz-
vetlenül támogatja a gazdaságfejlesztést és munkahely-
teremtést. 
2016-ban megjelentek az első pályázati felhívások, 
amire a települések önkormányzatai benyújthatták 
projektelképzeléseiket. Összesen közel 30 milliárd fo-
rint fejlesztési forrás kiírása kezdődött meg, amire a 
megyei jogú városokon kívül az összes Csongrád 
megyei település pályázhatott. Megannyi bölcsőde, 
óvodafejlesztés, kerékpárútfejlesztés valósulhatott 
meg az elmúlt időszakban, sőt büszkén mondhatjuk, 
Csongrád megye a dinamikus fejlődés példaképévé 
vált.
Egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki az önkor-
mányzatok és a Megyei Önkormányzat között, hiszen 
már a kezdetekkor – az integrált területi programok 
tervezésekor – a települések igényeihez és ötleteihez 
igazodtunk. Jó látni azt, hogy a kétdimenziós tervek, 
betűk, számok halmaza egyszer csak háromdimen-

zióssá válik, felújított és új épületek, ipari terüle-
tek, kerékpárutak valósultak meg és mindezen 
fejlesztések használatba vétele időpontjától a he-
lyi közösség szolgálatába állnak.
Bordány is sokat köszönhet a Csongrád megyei 
pályázati támogatásoknak, hiszen a Település- és 
Területfejlesztési Operatív Programnak (TOP) kö-
szönhetően valósulhatott meg az óvodafejlesz-
tés, és így kerülhetett sor az általános iskola, a 
szociális központ és a polgármesteri hivatal ener-
getikai felújítására is.

Ültess	fát,	és	olvass	el	
alatta	sok	könyvet
Országos faültető akciót hirdettek a könyvtárak 
számára azzal a céllal, hogy 2019. szeptember 30-
október 6. között, az Országos Könyvtári Napok 
ideje alatt minél több „könyvtárfát” ültessenek el 
a könyvtárosok az olvasókkal együtt saját telepü-
lésükön. Ezzel az akcióval a könyvtárosok szeret-
nék felhívni a figyelmet a klímaváltozásra és a 
környezettudatosság fontosságára.
Az akcióhoz a Bordányi Könyvtár is csatlakozik, a 
faültetésre a Park téren kerül majd sor. A részle-

tekről az olvasók a könyvtárban kaphatnak majd 
bővebb információt, így aki szeretne abba bekap-
csolódni már most érdemes bemenni a könyvtár-
ba kikölcsönözni egy jó könyvet, vagy visszavinni 
a lejártakat.

A	Meglepetés	magazin	
tudósít	Bordányból
A Meglepetés magazin újságíróját, Szurovecz 
Kittit és egy az újságtól érkező fotóst várunk ok-
tóber elején, hogy képes tudósítást készítsen 
településünkről Bordányról és az itteni kerékpá-
rozási szokásokról. A fiatal hölgy elmondta, hogy 
egy a közösségi médiában elérhető kisfilm kel-
tette fel a figyelmét, és ennek nyomán szeretne 
beszámolni rólunk bordányiakról a Meglepetés 
következő számában.
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Kincskereső	Tábor	-	2019		
2019 nyarán Kincskereső táborban vehettünk részt, immáron 8. alkalommal Bordányban. Idén is, mint min-
den alkalommal, jó kis csapat gyűlt össze a második osztályos gyermekektől egészen a középiskolás segıt́őkig.
A napokat mindig imádsággal kezdtük, hiszen a tábort keresztény hittel átszőtt 
jellege továbbra is különlegessé teszi. A tábor során csoportmunkában dolgoz-
tunk, ez alatt életre szóló kapcsolatok születtek.
Az első napon a �iatalok szabadjára engedhették a kreativitásukat a 4000 évvel 
ezelőtti városok modellezésében. A programok nagy része kapcsolódott a tábor 
témájához, mely A� brahám története volt. Második nap a nomád életmód nehéz-
ségeit is megtapasztalhattuk, mivel sátrakat készıt́ettünk botokból és pokrócok-
ból. Szerdán kimozdultunk, a pálosszentkúti kegyhelyet látogattuk meg, mely-
hez a vasútállomástól gyalogszerrel jutottunk el. Csütörtök délelőtt A� brahám-
korabeli városokat épıt́ettünk papıŕból. Péntek délelőtt különböző kézműves tár-
gyak elkészıt́ésének technikáit sajátıt́ottuk el. Csütörtök és péntek délután lelki 
feltöltődésre is lehetőségünk nyıĺt. A tábort szentmisével és szeretetvendégség-
gel zártuk.
A tábor étkezését a Vadgesztenye E� tterem és a Karitász Csoport biztosıt́otta. A 
programok mellett pihenésre is adódott lehetőség. Ezek közben egy szép és ta-
nulságos mesét hallgathattunk meg a Jó Pásztorról és egy bárány életéről 5 
részletben. Köszönet minden segıt́őnek, résztvevőnek és szervezőnek, akik ezt a 
tábort lehetővé tették.    							Bakó	Amadé	és	Bálint	Béla

Orfűre	látogattak	el	a	Scholatábor	résztvevői		
Immáron 12. alkalommal rendeztük meg július 22-26-ig scholatáborunkat a zsombói és szatymazi társaink-
kal együtt. Izgatottan indultunk hétfő reggel úti célunk, Orfű felé, hogy együtt töltsünk egy élményekben gaz-
dag hetet scholás barátainkkal.
E� rkezésünk után scholáink vezetői megnyitották a hetünket. A közös játékok, egy énekpróba és vacsora után 
a csapat egy része a játszóteret látogatta meg, mıǵ a másik a naplementében sétálva fedezte fel a települést. 
Mire visszaértünk a szállásunkra, igen elfáradtunk, ıǵy nem maradtunk fent sokáig: miután elimádkoztuk a 
Kompletóriumot (esti imaóra), és meghallgattuk az 
aznapi esti mesénket, lefeküdtünk aludni.
A keddi napunkat az Orfűi Malmoknál töltöttük. 
Megtudhattuk, hogyan készül hagyományosan a ke-
nyér; izzadsággal teli munka, de a végeredmény na-
gyon �inom. Megnéztük a helyi papıŕ-, vıź- és szél-
malmot, majd kézműves foglalkozást tartottak ne-
künk: vajazó kést csiszolhattunk és karkötőket fon-
hattunk.
Szerdán egy izgalmas program várt ránk: a Trió-bar-
langot látogattuk meg. A föld alatti járatokban szűk 
réseken, csúszós létrákon és köveken küzdöttük le magunkat, és még az igazi barlangi sötétet is megtapasz-
taltuk, sőt énekesekhez méltóan egy Ave Mariat is előadtunk vezetőinknek. Biztosak vagyunk benne, hogy a 
lent szerzett emlékeink még nagyon sokáig nem hagynak el minket.
Csütörtökön az abaligeti cseppkőbarlanghoz vezetett utunk, természetesen gyalog. Ugyanebben a barlang-
ban nem kellett kúszni-mászni, mégis emlékezetes marad számunkra. A kiváló akusztikának köszönhetően 
égig emelőnek éreztük, amikor gregorián énekeket énekeltünk. Olyan volt, amilyennek a gregoriánnak kell 
lennie: csendes és angyali. Kis időtöltés után visszaindultunk Orfűre. Elkezdtünk készülni az esti misénkre. 
Janes Zoltán atya eljött hozzánk, lehetőségünk nyıĺt elvégezni a szentgyónást. A szentmisét latinul imádkoz-
tuk, ami mindenkinek különleges élményt nyújtott. Bár néha kihıv́ást jelentettek a latin szövegek, de egy 
szép és ünnepi hangulatú misében volt részünk.
Az este hátralevő részében előkészıt́ettük a tábortüzet: fát gyűjtöttünk, szalonnát és zöldségeket darabol-
tunk, és persze tüzet gyújtottunk. A közös sütögetés és éneklés még jobban összehozta csapatunkat. A 
péntekkel eljött táborunk utolsó napja, ıǵy délelőtt lezártuk a hetünket, majd ebéd után hazaindultunk.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk és sok újdonságot tanultunk, hálásan köszönjük nektek, Rita és Tamás! 
Végül pedig köszönjük a támogatást a bordányi egyházközségnek és az egyházmegyénknek!

	Lajkó	Bianka	és	Veres	Kata	Mária
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„Jöjj,	Szentlélek,	Úristen...” zengett az ének a Veni Sancte szentmisén. Közel 80 gyermek és családja jött el a 
vasárnapi szentmisére, hogy az előttünk álló tanévünket rábıźzuk Mennyei Atyánkra. Hisszük, hogy a ránk 
váró feladatok elvégzésében, a felmerülő problémák és nehézségek megoldásában nem csak magunkra szá-
mıt́hatunk: egymást segıt́hetjük, bátorıt́hatjuk, s maga a Szentlélek is erővel, bátorsággal tölt el, ha beenged-
jük életünkbe. Ennek szimbólumaként a gyermekek az oltár elé helyezték iskolatáskáikat, hogy Zoltán atya 
megszentelje azokat.
Az új tanév új lehetőségeket rejt magában: új ismeretek, élmények, különféle készségeink, képességeink fej-
lődése, valamint új ismeretségek, barátságok alakulása és a régi kapcsolataink erősödése. Ugyanakkor fon-
tos, hogy szıv́ünk ,,iskolájában'' is fejlődjünk, előre haladjunk. Bıźom abban, hogy a hittanos foglalkozások, a 
plébániai és egyházmegyei programjaink, s a vasárnapi szentmiséken való részvétel hozzájárulnak lelki éle-
tünk gazdagodásához. Hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunk fejlődése segıt́eni fogja személyiségünk 
kibontakozását, személyes életünk és közösségünk gazdagodását.
Kıv́ánom, hogy mindannyian – gyermekek, szülők és tanárok - éljünk az új tanév által megnyıĺt lehetőségek-
kel, hogy majd júniusban örömmel tudjunk hálát adni.	 	 	 	 											Gábor	Tamás	-	hittanár

Veni	Sancte	-		Veni	Sancte	Spiritus...

Péntek délutánonként 3 órától ministránsfoglalkozásra várjuk azokat a gyerekeket, akik már voltak első-
áldozók és kedvet éreznek az oltárszolgálat gyakorlatának elsajátıt́ásához, s szıv́esen csatlakoznának a 
ministránsok népes csapatához.

Szentírás	vasárnapja:	szeptember	29.
„Tolle	et	lege,	azaz	vedd	és	olvasd!”	–	Szent	Ágoston
Minden esztendőben szeptember utolsó vasárnapján a Szentıŕás kiváló ismerője és fordıt́ója, Szent Jeromos 
ünnepéhez (szeptember 30.) kapcsolódóan tartjuk meg a Katolikus Egyházban a Szentıŕás vasárnapját. A 
Biblia 45 ószövetségi és 27 újszövetségi iratát jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen tesz tanúságot az is-
teni kinyilatkoztatásról. E� rdemes oda�igyelnünk ezen az ünnepen arra, hogy a Szentıŕás mennyiben lehet 
számunkra a hit forrása és közvetıt́ője.
Az egyház különösképpen felhıv́ja a hıv́ek �igyelmét a Szentıŕás tiszteletére, olvasására, ismeretére. A II. vati-
káni zsinat liturgikus reformja is a korábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonıt́ a szentmise első részében az 
igeliturgiának, a Szentıŕás olvasásának és a homıĺiának.
A hit forrása és közvetıt́ője az ember számára természetesen maga Jézus Krisztus, az Isten Igéje, aki jelen van 
a Szentıŕásban, mint Isten igéjében, szavában.  Magyar Kurıŕ 

Október 1-től a téli miserend szerint a péntek és szombat esti szentmisék 17.00 órakor kezdődnek. A vasár-
nap reggeli szentmisék továbbra is 9.30-kor kezdődnek. 

2019. október 16-án, szerdán 17 órakor a bordá-
nyi Faluház és Könyvtár vendége lesz Schäffer 
Erzsébet Prima Primissima és Pulitzer-dıj́ as új-
ságıŕó, ıŕó, publicista. Az 1990-es évek óta a Nők 
lapja munkatársa. Mindenkit szeretettel várunk! 
A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azo-
nosıt́ószámú, U� j tanulási tartalmak és szolgálta-
tások Bordányban az egész életen át tartó tanu-
lás jegyében pályázat keretében valósul meg. A 
rendezvényen való részvétel ingyenes!

Schäffer	Erzsébet	előadása
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel fel-
hıv́juk a sertéstartó gazdák �igyelmét, hogy a vaddisznó-
ban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt 
fokozott �igyelmet kell fordıt́ani a házi sertésállományok 
védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehe-
tősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan szár-
mazó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek 
sertéseinkre. A védekezésben elsődleges cél és feladat a 
vıŕus bekerülésének megakadályozása a házisertés állo-
mányokba. Részletek a www.bordany.com-on

Templomunk scholája szeretettel hıv́ja és várja a már olvasni tudó és énekléshez kedvet érző gyermekek, 
�iatalok jelentkezését, hogy bekapcsolódjanak a szentmisék énekes szolgálatába. A próbákat csütörtö-
könként délután 4-től fél 6-ig tartjuk a plébánia hittan termében.

Sertéstartók	�igyelmébe
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Köszönjük szépen a Scholatáborra és a Kincskereső Táborra adott adományokat és a sok-sok segıt́séget, 
melyeknek köszönhetően idén is sikeresen megtarthattuk mindkét programunkat. A táborokban készült 
fénykép összeállıt́ ások a kiállıt́ ási táblákon megtekinthetőek.



PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
Érdeklődni: Gallainé Éva

Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
október	1.;	október	15.;	október	29.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
október	8.;	október	22.

2019. október 9-én, szerdán 16 órai kezdettel a Falu-
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy próza-
részletét. Várunk szeretettel minden kedves bordá-
nyit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze 
tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Könyvtári	felolvasóest
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

19°C
7°C

21°C
6°C

20°C
7°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

21°C
5°C

22°C
9°C

19°C
6°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	zápor

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. október 15. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. október 25. (péntek).  
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Ismét	felmekegtek	a	kecskék	a	Bordányi	Park	téren
Idén is megrendezésre került Bordányban a nagysikerű Kecskeverseny és Legjava Helyi I�zek Fesztiválja. A 
versengés délelőtt 9 órakor vette kezdetét, melyen összegyűlt a község apraja-nagyja. Több mint 25 csapat 
főzött jó hangulatban a fesztiválon. Ezek között voltak az iskolai osztályközösségek tagjai (osztályok, peda-
gógusok és szülők), a helyi egyesületek, közösségek és a testvértelepülések meghıv́ottjai is. A rendezvényen 
már megszokott módon 2 kategóriában 
mérkőzhettek meg a gasztronómia szerel-
mesei. Bográcsos ételek, valamint grillen 
és tárcsán sült ételek kategóriában mérték 
össze főzőtudományukat a nevezett csa-
patok. A zsűri tagjai között volt Tóth Mi-
hály, a szegedi Szent István E� tterem és Bo-
rozó mesterszakácsa, Frankné Varga Kata-
lin a Homokhátság Szıv́e Szociális Szövet-
kezet elnöke és Arany János a Délmagyar-
ország újságıŕója.
Bográcsos kategóriában első helyen vég-
zett a 8. a osztály, második helyet szerzett 
a Köjál csapata és harmadik a 7. a osztály 
gárdája lett. Ebben a kategóriában külön-
dıj́ak is kiosztásra kerültek. A bográcsos 
kategória különdıj́át a Bordányi öreg�iúk 1. csapata nyerte, mıǵ tálalás különdıj́ában a Tanárok csapata győ-
zedelmeskedett, a legkülönlegesebb bográcsos étel különdıj́át pedig a Dettai Galaj 2. csapata nyerte el. A 
grillen és tárcsán sült ételek kategóriában, szoros versenyben a Bordányi öreg�iúk 2. csapata állhatott a 
dobogó legfelső fokára, ezt követte a 6. osztály gárdája, a harmadik helyet pedig a 5. a osztály csapata szerezte 
meg. Továbbá idén először kiosztásra került a Legjava különdıj́ is, ezt a Köjál csapata vehette át.

Ezen a napon Osztályharcot is hirdettek a 
szervezők. Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola nö-
vendékei és a diákok szülei csaptak össze a 
nap folyamán. Volt, aki a kecskefejésben, ká-
posztadobásban, káposztacipelésben vagy 
éppen a kecsketej ivásban volt a legjobb. Be-
számıt́ott a végeredménybe az ezen a napon 
megrendezett főzőverseny eredménye is. Ex-
tra pontokat szerezhettek még az osztályok 
a fémkecske akadályversenyen, a kecske to-
tóban, vagy az aszfaltrajzversenyen is. A nap 
legjobban várt versenyszáma a kecskefutam 
volt, amely minden évben nagy drukkal és 
hajrával kerül megrendezésre. Az alsósok-
nál az első helyet a 4. a osztály szerezte meg, 
melyet a szervezők vadasparki kirándulás-

sal jutalmaztak. A 7. a osztály lett a felsősök közül a legjobb csapat, ők egy osztálykirándulással lettek gazda-
gabbak. A második helyet szerzők 15 ezer-, mıǵ a harmadik helyen végzők 10 ezer forinttal gazdagodtak 
mindkét kategóriában. Második lett az alsósoknál a 4. b osztály, a felsősöknél pedig a 8. b osztály. A harmadik 
helyet az alsósoknál a 3. osztály szerezte meg a felsősöknél pedig a 7. b. Gratulálunk minden csapatnak! 

Fotó: Papp Gréta

Fotó: Lehel Máté
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Erős	csapatok	ellen	mérkőztünk	meg
Kecskeméti	és	Szentesi	tornán	is	részt	vettek	U11-es	játékosaink	

Augusztus végén és szeptem-
ber első hétvégéjén két komoly 
erőfelmérőn vett részt 2009-
2010-es születésű gyerekekből 
álló utánpótlás csapatunk. Kis 
Levente edző tanítványai előbb 
Kecskeméten a nyolccsapatos 
Hírős-Ép Kupán szerepeltek. A 
Kiskunfélegyházával, a DAFC 
Szegeddel és a házigazda SC 
Hírös Ép Kecskemét csapatával 

játszottunk a csoportmérkőzések során, majd egy helyosztó találko-
zón is pályára léptek kis focistáink.
Szeptember első hétvégéjén a szentesi Kinizsi Gyermekfoci Fesztivá-
lon is részt vett az előbb már említett korosztály. Itt a házigazdák 
mellett a Móraváros, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a SZEOL SC és 
a vajdasági TSC Topolya ellen játszottak komoly, színvonalas meccset a 
gyerekek. Összességében mindkét tornáról elmondható, hogy a nehéz 
mérkőzések ellenére szépen helyt álltak a gyerekek, egyre jobban fej-
lődnek, sok-sok ilyen mérkőzést kell játszani ahhoz, hogy a későbbiek 
során magasabb szinten is megállják a helyüket fiatal labdarúgóink.

Meccsnaptár	
2019.	október

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2019. október 6. (vasárnap), 15.00

Foliaplast-Bordány	-	Szentesi	Kinizsi
2019. október 13. (vasárnap), 15.00

Mórahalom	VSE	-	Foliaplast-Bordány
2019. október 20. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány	-	Tiszasziget	SE

2019. október 26. (szombat), 14.30
Csongrád	TSE	-	Foliaplast-Bordány

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2019. október 6. (vasárnap), 15.00
Öttömös	SE	-	Foliaplast-Bordány	II
2019. október 12. (szombat), 15.00
Foliaplast-Bordány	II	-	FC	Szegvár
2019. október 19. (szombat), 14.30
Zákányszék	-	Foliaplast-Bordány	II
2019. október 26. (szombat), 13.30
Foliaplast-Bordány	II	-	Földeák

Megyei	U19	-	A	csoport
2019. október 6. (vasárnap), 15.00
SZEOL	SC	„B”	-	Foliaplast-Bordány
2019. október 13. (vasárnap), 13.00

Foliaplast-Bordány	-	Szentesi	Kinizsi
2019. október 20. (vasárnap), 14.30
Kisteleki	TE	-	Foliaplast-Bordány
2019. október 26. (szombat), 12.30
Tiszasziget	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U17	-	A	csoport
2019. október 12. (szombat), 14.00

Maros-menti	UFC	-	Foliapl.-Bordány
2019. október 20. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Mórahalom
2019. október 26. (szombat), 10.00

DAFC	-	Foliaplast-Bordány

Megyei		U14	-	I.	osztály
2019.  október 4. (péntek), 15.00

Foliaplast-Bordány	-	Csongrád	TSE
2019.  október 11. (péntek), 15.00
Baks	BSE	-	Foliaplast-Bordány

2019.  október 18. (péntek), 14.30
Fp.-Bordány	-	Maros-menti	UFC	„B”

2019.  október 25. (péntek), 14.30
Foliaplast-Bordány	-	Szentesi	Kinizsi

Megyei	női	-	felnőtt
2019.  október 5. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Szegedi	VSE
2019.  október 12. (szombat), 17.00

Maros-menti	UFC	-	Foliapl.-Bordány
2019.  október 19. (szombat), 10.00

Foliaplast-Bordány	-	Szentesi	Kinizsi
2019.  október 27. (vasárnap), 10.00
Nagymágocs	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	női	-	U19
2019.  október 6. (vasárnap), 10.00

SZEAC	Focisuli	-	Foliaplast-Bordány
2019.  október 13. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	SZEOL	SC

2019.  október 20. (vasárnap), 10.00
Szentesi	Kinizsi	-	Foliaplast-Bordány

2019.  október 25. (péntek), 17.30
Foliaplast-Bordány	-	KSE	Balástya

Nagy	sikerrel	indult	az	Ovifoci
Közel	harminc	óvodás	kezdte	meg	az	őszi	edzéseket	
A Bordány Sportkör az Apraja-
falva Óvoda és Bölcsődével kö-
zösen 2019. szeptemberétől 
megkezdte az ovifocis edzése-
ket az intézményben. A 2013, 
2014 és 2015-ös gyerekek szá-
mára meghirdetett programra 
az előzetesen is vártnál jóval 
többen, közel harmincan jelent-
keztek. A nagy létszámra való 
tekintettel kedden a nagycso-

Alumínium	doboz	gyűjtés	a	sportpályán
A	klub	új,	közösségi	szemléletformáló	akciót	indított			

Augusztus végétől megkezdődött 
a Bordányi Focipályán az alumí-
nium dobozok gyűjtése. Elsőkör-
ben már közel ötszáz sörös és 
üdítős doboz lett laposra tapos-
va, melyeket a következő idő-
szakban Szegeden fog az egyesü-
let leadni az erre a célra létreho-
zott gyűjtőponton. 
#hajrábordány	#egycsapatvagyunk

portosok, mıǵ csütörtökön a középsősök és a kiscsoportosok számára 
tart edzéseket Puskás Dóra, női csapatunk játékosa. A legfontosabb cél 
az, hogy a gyerekek mozogjanak, ismerkedjenek meg a sportág alapja-
ival, élményeket szerezzenek.
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