„Hamuba sült pogácsáink”
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Üzenhettünk a nagyvilágnak
Különleges vásárt tartottak a Faluház parkjában
Július 30. és augusztus 1. között került megrendezésre tizenhetedik alkalommal a Nemzetközi Rádióamatőr Találkozó Bordányban. Az előkészületi munkák során felállításra
került antenna és rádióállomás segítségével az eseményen résztvevők Európa bármely
pontjával felvehették a kapcsolatot. A szombati vásáron pedig sok érdekességet láthattak az érdeklődők.
Részletek a 2-3. oldalakon
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“Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.” – Les Brown
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Időpont: 2020. szeptember 29. (Kedd)
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Részletek a 4. oldalon!
IDŐPONT: 2020. SZEPTEMBER 8. (KEDD)
14:30, Faluház

Bővebben a 8. oldalon!

Többek között szociális tűzifa pályázat
benyújtásáról is döntöttek a képviselők
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak ké pviselő -testü lete augusztus 13-á n tartotta soron kö vetkező ü lé sé t a Faluhá z dıśztermé ben. A testü leti ü lé st megelő ző en ü lé seztek az ö nkormá nyzat bizottsá gai is. Az első napirendi pontban a szoká sos polgá rmesteri beszá moló hangzott el a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zö tti fontosabb esemé nyekrő l,
polgá rmesteri dö nté sekrő l. Polgá rmester ú r tá jé koztatta a ké pviselő ket a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, valamint az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l is. Taná cs Gá bor polgá rmester ké t sikeres pá lyá zatró l
is beszá molt. A Homokhá ti Onkormá nyzatok
Kisté rsé gi Terü letfejleszté si Kö zhasznú Egyesü leté hez Vidé ki szemlé letformá lá st, egé szsé gnevelé st é s rekreá ció t szolgá ló fejleszté sek
a Mó rahalmi já rá s terü leté n helyi felhıv́á sra
benyú jtott pá lyá zat pozitıv́ elbıŕá lá sban ré szesü lt, ıǵy ennek kereté ben az Alkotmá ny té ren
é s a Hunyadi té ren ké szü lhet el kü lté ri itnesz
park. Egy né gy é vvel ezelő tt beadott pá lyá zat
sikeré rő l is é rtesıt́é st kapott az ö nkormá nyzat.
Igy a korá bban mé g a Nemzeti Sportkö zpontokhoz beadott pá lyá zatnak kö szö nhető en a
Deá k té r is bő vü lhet egy itnesz parkkal. Mindhá rom pá lyá zat ö nerő né lkü li, tehá t 100%-os
tá mogatá st é lvez.
A má sodik é s harmadik napirendi pont az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső dé rő l szó lt. Lá zá rné
Borbola Má rta, inté zmé nyvezető beszá molt a
2019/2020 é vi nevelé si é vrő l, majd ezt kö vető en ugyancsak ó vodavezető asszony javaslata alapjá n dö ntö ttek a
ké pviselő k az ó voda é s bö lcső de 2020/2021 é vi nevelé si é vé nek meghatá rozá sá ró l é s a munkaterv jó vá hagyá sá ró l.
A kö vetkező napirendben dö nté s szü letett a telepü lé si ö nkormá nyzatok szá má ra szociá lis cé lú tü zelő anyag vá sá rlá sá ra kiıŕt pá lyá zat benyú jtá sá ró l. A polgá rmester javaslatá ra a ké pviselő k tá mogattá k ö sszesen 357 kö bmé ter tű zifa pá lyá zat kereté ben tö rté nő beszerzé sé rő l, amelyhez kö bmé terenké nt ezer forint ö nerő t is vá llalt az ö nkormá nyzat.
A pá lyá zat benyú jtá sá nak velejá ró ja volt a szociá lis alapellá tá sok helyi szabá lyozá sá ró l szó ló 9/2019. (IV.29.) ö nkormá nyzati rendelet mó dosıt́á sá ra. Ezt az ö tö dik napirendben dr. Fodor Akos, jegyző elő terjeszté sé t kö vető en fogadta el a testü let.
A hatodik napirendi pontban a Jö vedelemtermelő turisztikai attrakció k, szolgá ltatá sok lé trehozá sa, fejleszté se
Mó rahalom Já rá s terü leté n cım
́ ű helyi Leader pá lyá zattal kapcsolatos dö nté sek meghozatalá ra kerü lt sor. A
korá bban konzorciumban benyú jtott pá lyá zatot a pá lyá zatkezelő hiá nypó tlá sa, illetve tisztá zó ké rdé sei miatt kellett
mó dosıt́ani. Tö bbek kö zö tt a konzorciumi megá llapodá s mó dosıt́á sá ra, é s a vá llalt ö nerő csö kkenté sé re is sor kerü lt. A mó dosıt́á soknak kö szö nhető en miné l hamarabb szü lethet dö nté s, é s remé nyeink szerint a tá mogatá si szerző dé s megkö té sé re is sor kerü lhet. Sikeres pá lyá zat eseté n az elkö vetkező idő szakban tö bbek kö zö tt a telepü lé s
kö zpontjá ban lé vő szá llá shely napelemes fejleszté sé re, valamint teljes kö rű lé gkondicioná lá sá ra, majd festé sé re is
sor kerü lhet.
Az ö nkormá nyzat ajá nlatot kapott a telepü lé s kü lterü leté n lé vő 0185/55 hrsz.-ú é s 0185/21 hrsz.-ú ingatlanok é rté kesıt́é sé re. A testü let megtá rgyalta a benyú jtott ajá nlatot, majd ú gy dö ntö tt, hogy kö ltsé gveté si é s hasznosıt́á si
megfontolá sok miatt nem é l a lehető sé ggel, nem vá sá rolja meg az ajá nlott fö ldterü leteket.
A nyolcadik napirendi pontban Bordá ny Nagykö zsé g Telepü lé si Erté ktá r Bizottsá gá nak tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló t hallgathattá k meg a ké pviselő k, mıǵ a kilencedik egyebek napirendi pontban dö ntö ttek egy okos zebra
pá lyá zat benyú jtá sá ró l, mó dosıt́á sra kerü lt a SoneccerKraft Kft-vel a 0185/61 helyrajzi szá mú ingatlan eladá sá ró l
szó ló adá své teli szerző dé s, illetve tá rgyaltá k Bö rcsö k Roland faluhá zvezető kö zalkalmazotti jogviszonyá nak á talakulá sá ró l szó ló elő terjeszté sé t is. Ezt kö vető en Dr. Juhá sz Anikó ké pviselő tá jé koztatta a testü letet az Ovodaszé k legutó bbi ü lé sé nek tö rté né seirő l. Mivel interpellá ció k, ké rdé sek nem é rkeztek, Taná cs Gá bor polgá rmester a napirendet, illetve a testü leti ü lé st bezá rta.
Az ö nkormá nyzat 2020. é vi ü lé s-, munka-, é s rendezvé nyterve szerint legkö zelebb szeptember 24-é n (csü tö rtö k),
17 ó rakor tartja ü lé sé t a ké pviselő -testü let. Az ü lé s helyszın
́ e az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont lesz.

Anneke hetvenötezer darabból rakta
össze a bordányi címert
Az idé n tizenhetedik alkalommal kerü lt megrendezé sre a Bordá nyi Rá dió amatő r Talá lkozó . Első sorban be2 | Bordányi Napló

szé lgeté sre é s tapasztalatszerzé sre gyű lnek ö ssze ilyenkor a ré sztvevő k, az orszá g szá mos pontja mellett az
idé n is tö bb vendé g é rkezett kü lfö ldrő l is.
Sokan semmit nem tudnak errő l a hobbiró l. Pedig hazá nkban is nagyon sokan amatő r rá dió znak, sajá t adó -vevő
ké szü lé kekkel, hıv́ó jelekkel rendelkeznek. Szá mos hazai é s nemzetkö zi versenyen mé rik meg tudá sukat. Ez a
talá lkozó is inká bb a rá dió zá sé rt rajongó knak szó l, bá r mindig ö rö mmel engednek betekinté st az é letü kbe az
é rdeklő dő knek, mindig nagyon szıv́é lyesek a té rre é rkező kıv́á ncsiskodó kkal.
Augusztus első hé tvé gé jé n abbó l lá tszik, hogy valami kü lö nleges fog tö rté nni, ha a Faluhá z parkjá ban lakó kocsik,
sá trak jelennek meg, aztá n egyszer csak egy hatalmas
antenna emelkedik a magasba. Emberek ü lnek egy
ké szü lé k mellett é s mikrofonba beszé lnek, van amikor elcsıp
́ hető egy-egy rö videbb vagy hosszabb morse
jel á radat. Az utolsó nap reggelé n pedig az é rdeklő dő k
egy olyan mű szaki bö rzé n talá ljá k magukat, ahol kü lö nfé le mű szaki eszkö zö ket, alkatré szeket á rulnak magyar é s kü lfö ldi emberek. A talá lkozó ré sztvevő i tudjá k mi micsoda é s mire való . De egy kıv́ü lá lló ? Mi lehet
ez a hobbi, é s mik ezek a kü tyü k? Errő l Kisapá ti Pé ter
tudna sokat beszé lni, aki amellett, hogy a talá lkozó
szervező je é s há zigazdá ja, telepü lé sü nk rá dió amatő r
vilá gbajnoka is. Pé ter legutó bb é ppen a 2020. é vi Magyar Ké zibillentyű s Versenyen (HSKC) SOB kategó riá ban szerzett egy elő kelő negyedik helyezé st.
A programot minden é vben az MTTSZ Bordá nyi Szervezete é s a Szegedi Terü leti Rá dió klub rendezi.
A talá lkozó ra pedig a szá mos hazai é s kü lfö ldi rá dió amatő r é rkezik. Ilyen rendszeres ré sztvevő je a talá lkozó nak a
holland Jan é s Anneke van Essen. A há zaspá r nem ismeretlen telepü lé sü nk lakó i elő tt, hiszen 2012-ben egy fá t
ajá ndé koztak a faluhá znak, amelyrő l a Bordá nyi Napló is beszá molt annak idejé n. Egy viharban kidő lt hatalmas fenyő fa helyé re ü ltetté k el az á ltaluk adomá nyozott facsemeté t. Idé n Anekke egy ú jabb meglepeté ssel é rkezett. 75
ezer darab 2 x 2 millimé teres né gyzetbő l rakta ö ssze Bordá ny nagykö zsé g cım
́ eré t. Az ıǵy elké szü lt alkotá st kereteztetté k be, majd adtá k á t a rá dió amatő r talá lkozó első napjá n Taná cs Gá bor polgá rmesternek. A sokezer darabbó l
á lló cım
́ ert a Kö zsé ghá zá n helyezik majd el. Anekke elmondta, hogy nagyon szeretik kö zsé gü nket, mindig ö rö mmel
jö nnek a faluba. Amikor a cım
́ ert rakosgatta ö ssze a kirakó sbó l, akkor is Bordá nyra, az itteni bará tokra gondolt. Mit
is mondhatná nk, kö szö njü k! Talá lkozzunk jö vő re!

Tovább erősödhetnek a testvértelepülési
kapcsolatok Detta és Bordány között
Mé g a pandé mia elő tt egyeztetett a ké t testvé rtelepü lé s a kapcsolatok folytatá sá ró l, kiterjeszté sé rő l. A konkré t együ ttmű kö dé sek, programok vá rható an a jö vő é vben való sulhatnak meg, hiszen a vıŕus tová bb akadá lyozza a programszervezé st, a talá lkozó kat.
Bordá nybó l Taná cs Gá bor polgá rmester
é s Bö rcsö k Roland faluhá zvezető , mıǵ
Dettá ró l Petru Roman polgá rmester,
Katona Gyö rgy, a helyi RMDSZ elnö ke é s
Stanciu Klá ra, a dettai Reviczky Gyula
Egyesü let vezető je vettek ré szt az egyezteté sen.
Dettá n nagyon fontosnak tartjá k a multikulturá lis kö rnyezetet, a helyben é lő nemzetisé gek kö ré szervező dö tt kö zö ssé gek
é vrő l é vre mutathatjá k meg tö bbek kö zt
kulturá lis é rté keiket, né ptá ncukat.
Ugyancsak a korá bbi jó tapasztalatok menté n szervező dné nek Bordá nyban é s Dettá n is né ptá nctá borok, amelyekre mindké t telepü lé s iataljai nagyon kedvezmé nyesen tudná nak eljutni.
Peter Roman polgá rmester sikeresnek tartotta a korá bbi motoros talá lkozó kat is. Ezek megszervezé se, a korá bbi
programok kibő vıt́é se tová bb erő sıt́heti a technika ö rdö geinek együ ttmű kö dé sé t mindazok mellett, hogy a sok já rmű megjelené sé t mindig kü lö n igyelem ö vezi a rendezvé nyeken.
A Borostyá n Né pdalkö r sokszor ké pviselte telepü lé sü nket Dettá n. A né pdal kö ré szervező dö tt programokat is szeretné k erő sıt́eni, a kü lö nbö ző kulturá lis programokon bemutatkozá si lehető sé geket biztosıt́ani.
A testvé rtelepü lé seken a legnagyobb rendezvé nyek a vá ros illetve falunapok, amelyek kitű nő talá lkozá si, bemutatkozá si lehető sé geket biztosıt́anak a hatá r mindké t oldalá n é lő k szá má ra. Ilyen alkalmak mé g a fő ző versenyek, ahol
amellett, hogy gasztronó miá ban mé rik ö ssze tudá sukat a ré sztvevő k szá mos kıśé rő program is szın
́ esıt́i é vrő l-é vre
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az esemé nyeket. Ezek rendszeres megrendezé se is a hosszú tá vú tervek kö zé kerü lt.
Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta, hogy a Dettá n é lő szó rvá ny magyarsá g tá mogatá sá ra kü lö n igyelmet szeretné nek fordıt́ani. A talá lkozó n elhangzott, hogy a leginká bb a nyelvtanfolyamokhoz szü ksé ges nyelvkö nyvekre, a
gyerekeknek mesekö nyvekre, taneszkö zö kre, tanulá si segé dletekre lenne szü ksé g. Mindezek biztosıt́á sá val a Dettá n é lő k magyarok nyelvtanulá sá t tudná segıt́eni Bordá ny. A korá bbi gyakorlatnak megfelelő en magyarorszá gi,
bordá nyi nyelvi tá borok megrendezé sé t is szeretné k megvaló sıt́ani a kö zeljö vő ben. A dettai é s magyar iatalok
kö zö s tá borozá sokon vehetné nek ré szt, ahol a dettaiak já té kosan, anyanyelvi kö rnyezetben gyakorolhatjá k a
magyar nyelvet.
A talá lkozó t mindké t fé l hasznosnak é s gyü mö lcsö ző nek ıt́é lte meg. Bıźva abban, hogy a kü lö nbö ző utazá si korlá tozá soknak, karanté noknak é s termé szetesen a já rvá nynak hamarosan vé ge szakad, talá n a kö zö s programok is
miné l hamarabb ú jrakezdő dhetnek.

Kutak engedélyeztetése
Ezú ton tá jé koztatjuk azon lakossá got, akiknek tulajdonukban lé vő ingatlanjukon korá bban mé g nem engedé lyeztetett fú rt, vagy
á sott kú t talá lható , a kutak engedé lyezteté si eljá rá sá ban tö rté nt
vá ltozá sró l:
A má r meglé vő kutak vıźjogi engedé lyezé sé vel ö sszefü ggé sben a
korá bbi jogszabá lyi elő ıŕá s szerint valamennyi kutat engedé lyeztetni kell. Vıźjogi bıŕsá g elkerü lé se é rdeké ben ezidá ig 2020. december 31. napjá t hatá roztá k meg hatá ridő nek, hogy az ü gyfé l ké relmé vel sajá t ingatlanjá n talá lható kú tja engedé lyezé si eljá rá sá t elindıt́sa. 2020. má jus 19. napjá n azonban elfogadta az Orszá ggyű lé s az egyes tö rvé nyeknek a polgá rok biztonsá gá t erő sıt́ő mó dosıt́á sá ró l szó ló 2020. é vi XXXI. tö rvé nyt, mely 2020. jú lius 1. napjá n lé pett hatá lyba. E tö rvé ny szerint mentesü l a vıźgazdá lkodá si
bıŕsá g meg izeté se aló l, aki az engedé ly né lkü l vagy engedé lytő l elté rő en lé tesıt́ett vagy ü zemeltetett felszın
́ alatti vıźkivé telt biztosıt́ó vıźilé tesıt́mé ny (kú t) vıźjogi fennmaradá si engedé lyezé si
eljá rá sá t 2023. december 31-ig ké relmezi.
Osszefoglalva tehá t a korá bbi jogszabá lyi hatá ridő t (2020. decem-

ber 31.) há rom é vvel eltolta a jogalkotó , ıǵy a
bıŕsá g megelő zé se é rdeké ben az engedé lyezteté sre 2023. december 31-ig van mó d.

Író-olvasó találkozó
Hegedűs Gáborral
2020. szeptember 8-á n, kedden, 14:30-tó l a
bordá nyi Faluhá z vendé ge lesz Hegedű s Gá bor
pusztamé rgesi szá rmazá sú ıŕó , kö ltő . 2015 Kará csonyá ra jelent meg magá nkiadá sban az első
kö tete Almodozá sok cım
́ mel, majd a 2016. é vi
Poet Antoló giá ban 3 verse kapott helyet. Emellett az Algyő i Hıŕmondó ban is jelentek meg ıŕá sai. Versei a Poet.hu irodalmi oldalon jelennek
meg, de a Holnap Magazinná l lé vő blogjá n is talá lható k versei. A talá lkozó sorá n a ré sztvevő k
megismerkedhetnek a kö ltő mű veivel, munká ssá gá val. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk!

A tervezettnél hamarabb indult el a
külterületi utak karbantartása

A tervek szerint augusztus utolsó , vagy szeptember első heté ben indul meg a kü lterü leti utak karbantartá sa Bordá nyban. A munká latok megkezdé sé t nagyban befolyá solja az elkö vetkező idő szak idő já rá sa. A gé pekkel vé gzett
munka a dű lő utakon kisebb fennakadá sokat okozhat majd, a lakosok é s a gazdá k tü relmé re is szü ksé g lesz.
Telepü lé sü nkö n minden é vben ké tszer, tavasszal é s ő sszel zajlik
nagyobb lé pté kű ú tfelú jıt́á s. Az ő szi karbantartá sokat a legideá lisabb idő pontban novemberben szoktá k elvé gezni, hogy a munká t
segıt́sé k az ő szi eső k é s az esetleges kisebb talajmenti fagyok is,
azaz az idő já rá s kedvezzen a fö ldutak tö mö rö dé sé nek. Amiatt is
november má sodik felé re idő zıt́ik a felú jıt́á st, hogy minden gazda
mé g az ú tjavıt́á s elő tt kiszá llıt́tassa a trá gyá t a fö ldjé re, mert a
megpakolt szerelvé nyek egybő l szé tvá gná k a rendbe rakott utat.
Most ő sszel azonban a tervezettné l hamarabb indul el a felú jıt́á s,
mert az idei nagy mennyisé gű csapadé k nagyban hozzá já rult ahhoz, hogy az utak gyorsabban menjenek tö nkre. Az é vrő l-é vre nö vekvő forgalom, a magas ú tszé lek miatt egyre nagyobbak a ká tyú k
az ú ttesten. Ugyancsak sok gondot okoznak a kiszá ntá sok, vagy az,
hogy az erő gé pek a fö ldmunká k sorá n az ú ton forognak vissza pé ldá ul a szá ntá s sorá n.
Bordá ny kü lterü leté n kö zel szá z kilomé teres fö ldú thá ló zat fut, az utak karbantartá sá ra szinte sosem megfelelő az
idő já rá s, hiszen a legtö bb é vben nagyon magas a szá raz napok szá ma. A homokot ilyenkor csak ide-oda dú rni lehet,
ezt kö vető en azonban szemé lyautó val é s biciklivel sem lesz jó l já rható az ú t. Az idei nagy eső zé sek utá ni javıt́á s
ugyancsak nehé zkes, mert egyré szt a hirtelen lezú duló csapadé k nagy ká tyú kat okoz, amelyet az azokon keresztü l
haladó nagyobb mező gazdasá gi já rmű vek gyorsan kimé lyıt́enek. A sá rral ugyancsak nem lehet mit kezdeni. Az
azonnali feltö lté s csak tová bbi sarat okoz. Má sré szt a vizes idő szakokban tö bben já rnak ki megné zni a fö ldjeiket.
Mennyire á zott meg? All-e rajta a vıź? A traktorral kö zlekedő k gyorsan já rhatatlanná teszik a felá zott ú ttestet, amelyen traktorral mé g igen, szemé lyautó val má r nehezen, vagy egyá ltalá n nem lehet kö zlekedni.
Ha kevesebb az eső ugyancsak nincs ideá lis lehető sé g a javıt́á sra, hiszen a kilencven kilomé tert nem lehet pá r nap
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alatt egyszerre rendbe tenni, é s ezt kö vető en ismé t szá razzá vá lik a felü let.
Most leginká bb attó l tart mindenki, hogy ha a javıt́á st kö vető en ú jabb nagyobb eső zé s kö vetkezik, az tová bbi ká rt
okoz a felú jıt́ott, de fellazult ú tfelszın
́ en. A lakosok tö bb mó don tudjá k segıt́eni az ú t á llapotá nak megő rzé sé t. Ha a
fö ldutakon kö zlekedő k é lnek a “tö bb nyomon já rj” elvé vel talá n ké ső bb alakulnak ki nyomvá lyú k az utakon. Ugyancsak vé delmet jelent, ha feleslegesen nem já rnak nagyobb gé pekkel a nedves vagy é ppen fellazult utakon. Tová bbi
segıt́sé get jelenthet ha valaki nagy teherrel megrakott já rmű jé vel tö nkreteszi az utat, azt maga utá n rendbe is teszi.

Óriás társassal játszhattak az Erzsébet Táborozók

Az idei é vben a Faluhá z é s Kö nyvtá r a Szociá lis Kö zponttal karö ltve, immá ron 5. alkalommal nyú jtott be Napkö zi Erzsé bet Tá bor megrendezé sé re pá lyá zatot a Ká rpá t-medencei Gyermekeké rt Alapıt́vá nyhoz, amelyet sikeresen el is
nyert, 2020. augusztus 3-7. kö zö tt kerü lt megrendezé sre a program. A tá bor 5 napja alatt sok-sok é rdekes, izgalmas
kalandban vehetett ré szt 20 gyermek.
A hé tfő dé lelő tt az ismerkedé s jegyé ben telt,
valamint csapat igurá k megtervezé sé vel é s a
csapatnevek kitalá lá sá val ü gyeskedtek a lurkó k. Az ebé d utá ni mesené zé st kö vető en egy
izgalmakkal teli Honfoglaló csatá val zá rtá k a
tá borozó k a napot. Kedden a sporté volt a fő szerep, a csoport az ü llé si tó hoz biciklizett,
ahol fociztak, labdá ztak, szá mhá ború ztak, valamint tö bben kö rbe gyalogoltá k a tavat is.
Dé lutá n a inom ebé det kö vető en mesené zé ssel pihenté k ki a gyerekek a dé lelő tt fá radalmait, majd folytató dott a szá mhá ború csata.
Szerdá n dé lelő tt a rossz idő miatt ismé t elmaradt a traktoros kirá ndulá s a Hermina tanyá ra, sajnos má r má sodik é ve. Helyette a Faluhá zban tartottá k meg a sorversenyt, melyben é rdekes feladatokkal mé rettetté k meg magukat a csapatok. Volt
labdaadogatá s, rá kjá rá s, hullahopp adogatá s, ugrá ló kö telezé s is. A versenyben mindenki szé pen teljesıt́ett. Minden
csapat egy apró nyeremé nnyel gazdagodott. A dé lutá ni pihené st kö vető en a gyerekek meseıŕó s já té kkal tö ltö tté k a
dé lutá nt, ahol adott szavakbó l kellet egy mesé t ıŕniuk. Igazá n é lvezté k a feladatot, nagyon szé p munká k szü lettek. A
csü tö rtö ki kirá nduló s napot Szarvason tö ltö ttü k, ahová busszal utaztunk el. A dé lelő ttö t az arboré tumban tö ltö ttü k,
valamint 11:30-12:30 ó rá ig hajó ká zá ssal telt, ahol mindenki egy á ltala vá lasztott limoná dé t szü rcsö lgetve gyö nyö rkö dö tt a tá jban. A helyi é tteremben kapott inom
ebé d elfogyasztá sa utá n a Mini Magyarorszá g parkot já rhattá k be a gyerekek, ahol volt já tszó té r is, itt kijá tszhattá k magukat a hazaindulá s elő tt. Pé nteken az egé sz nap
a csapatjá té ké volt. A reggelt egy futó bajnoksá ggal kezdtü
k, itt az egyé ni, illetve a csapatteljesıt́mé nyt is dıj́aztuk
Megkezdtük az őszi vetőmagok
ké ső bb. Ezt kö vető en egy ü gyessé gi csapatversenyen vetértékesítését, rendelésfelvételét!
tek ré szt a gyerekek, ahol 7 versenyszá mon keresztü l kellett harcolniuk a győ zelemé rt. Az ebé d utá ni pihené st
Szezonális ajánlatunk:
kö vető en eredmé nyhirdeté s kö vetkezett, ahol minden
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok
csapatot apró ajá ndé kokkal dıj́aztunk, valamint a futó bajnoksá gnak egyé ni dıj́azottjai is szü lettek. Jó hangulaKínálatunkban egész évben megtalálható:
tú vıźibomba csatá val zá rtuk a tá bort, remé ljü k mindenbárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok,
ki talá lt ú j bará tokat, szerzett ú j é lmé nyeket.
borjúindító és borjúnevelő tápok,
tejpótló borjútápszerek,
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok,
GYURIS GÉZA
premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
CUKRÁSZDA
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

Az üllési Gyuris Géza cukrászat
várja kedves vásárlóit
hétköznap 10-17 óráig,
szombat-vasárnap 8-18 óráig.
Üllés, Dorozsmai út 63/a, Tel: 62/282-528
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Lezárul a nyár, megkezdődik a tanév Apraja-falván
A nyá ri é let szervezé se idé n rendhagyó mó don alakult. A tavasszal é rkező COVID-19 vıŕus miatt vá ltoztatá sokat alkalmaztunk a megszokott szervezé si feladatokban. Amıǵ az inté zmé nyben nem tartó zkodott gyermek, addig a dajka né nik folyamatosan fertő tlenıt́etté k az inté zmé ny helysé geit,
illetve amikor az idő já rá s engedte, az ó voda-bö lcső de kö rü li kerıt́é s festé se is megtö rté nt. Az ó vó né nik „home of ice” munká ban rendszeresen kü ldtek az é vszaknak é s az aktuá lis ü nnepnek
megfelelő já té kos feladatokat, mesé ket, verseket, kreatıv́ ké zmű ves ö tleteket a szü lő i csoportokba. Cé lunk az volt, hogy az otthoni csalá di együ ttlé t miné l tartalmasabb, já té kosabb legyen. Szeretné nk megkö szö nni a szü lő k lelkesedé sé t, pozitıv́ hozzá állá sá t,
kitartá sá t ebben a nehé z idő szakban. Orö mmel lá ttuk ú jra az online visszakü ldö tt ké peken a vidá m gyerekeket szé p alkotá saikkal.
Szinté n ezen idő szak alatt való sult meg a „ré gi szá rny” 4 mosdó já nak teljes felú jıt́á sa is. A berendezé sek illeszkednek a gyerekek
testi adottsá gaihoz, ıǵy pé ldá ul kisebb mé retű mosdó t é s wc-t
haszná lhatnak a mini csoportosok, mint a nagyobbak. Modern, mozgá sé rzé kelő s, vıźtakaré kos csapok haszná latá val egy kö rnyezettudatosabb szemlé letmó dot szeretné nk a gyerekekben kialakıt́ani. A szé p é s eszté tikus mosdó kat a gyerekek é s a dolgozó k is nagy ö rö mmel vettek ú jra birtokba.
Fontos szempont volt a gyermekek é rzelmi biztonsá gá nak megteremté se a hosszú tá vollé t utá n, ıǵy tö bbnyire a sajá t csoportjukba é s a sajá t ó vó né nijü k mellé kerü ltek vissza. Atlagosan 80-90 ó vodá s é s 8-10 bö lcső dé s gyermek ellá tá sá ró l gondoskodtunk a nyá r folyamá n. Munká nkat segıt́etté k a gyakorlatukat teljesıt́ő pedagó gus hallgató k, a
kö zö ssé gi szolgá latot teljesıt́ő -, é s diá kmunká t vé gző iatalok. Ezú ton is kö szö njü k munká jukat, segıt́sé gü ket. A mindennapokat az ó vó né nik é s a kisgyermeknevelő k szın
́ es, kreatıv́ já té kö tleteivel, ú j udvari já té kok kipró bá lá sá val é s
a gyerekek egyé ni já té kö tleteinek megvaló sıt́á sá val pró bá ltá k gazdagıt́ani.
A 2020/21-es tané v 5 homogé n csoporttal indul: Tü csö k (nagy) csoport 32 fő , Vuk (kö zé pső ) csoport 27 fő , Mé hecske (kis) csoport 19 fő , Napsugá r (kis) csoport 19 fő , Katica (mini) csoport 13 fő vel kezd é s 22 fő re bő vü l a tané v
vé gé ig. Bö lcső de: Micimackó csoport 14 fő . Az inté zmé ny kö zalkalmazotti lé tszá ma 27 fő .
Az ú j tané vre a csoportok a kedvező bb csoportszoba é s mosdó adottsá gok miatt helyet cseré lnek. Igy a „ré gi szá rny”
má sodik termé be a Tü csö k csoport kö ltö zik. A Vuk csoport marad a megszokott helyé n é s az utolsó termet a Katica
csoport veszi birtokba. Az „ú j szá rnyban” a Napsugá r csoport marad, mellette pedig a Mé hecske csoport rendezkedik be. Mindenkinek szé p tané vet kıv́á nunk!
Horváthné Kálmán Zita, Intézményvezető-helyettes

Mesés hangfürdőt vettek az óvoda lakói
Egy pá lyá zat keretein belü l való sulhatott meg a bordá nyi ó vodá ban az első mesehangfü rdő , melyet Nagy Anitá nak, Papp Agnesnek é s Pá pai Pé ternek kö szö nhetü nk. Az izgalmas mese é s
kaland mellett kü lö nleges hangszerek szerepeltek a mű sorban,
mint a gongok, dobok, koshi harangok, hangtá lak, ó ceá ndobok,
eső bot, nyelvdob, kü lö nbö ző né pi hangszerek. Az egyedi csö rgő k mellett, mé g a furulya is megszó lalt, majd az ó riá si kagyló kü rt - a gyermekek legnagyobb meglepeté sé re. A zenei é lmé nynyel együ tt ıǵy hangterá piá ban is ré szt vehettek a gyermekek,
hiszen ezen hangszerek rezgé se bizonyıt́ottan kiegyensú lyozó
hatá sú az emberi szervezetre. A Bé kakirá ly cım
́ ű mesé be mintegy pontosan odaillő mesei elem szó laltak meg a hangszerek,
hangjukkal, rezgé sü kkel mé g é lő bbé vará zsolva a mesé t. Ebben
pedig egy idő utá n a gyerekek is ré szt vehettek. Maradt lehető sé g minden é rdeklő dő nek megné zni é s kipró bá lni a nem mindennapi eszkö zö ket. Kö szö njü k szé pen, hogy minden
ré sztvevő t sikerü lt egy kis idő re elvará zsolni é s mosolyt csalni az arcukra.

Meseolvasás és mozgás, mint „hamuba sült pogácsa”
Szü lő ké nt, szakemberké nt sokat gondolkodunk azon, milyen ú travaló t is pakolhatná nk
gyermekeink tarisznyá já ba. Azt is tudjuk, hogy a gyermekek é leté ben a mese é s a
mozgá s né lkü lö zhetetlen szerepet tö lt be, fontossá gukat senki nem ké rdő jelezi meg.
Olyan é rté keket kö zvetıt́enek, amelyek segıt́ik a gyermekek testi-lelki fejlő dé sé t. Hogyan tudunk a helyes mozgá sfejleszté ssel, valamint a tudatos mesevá lasztá ssal é s
mesé lé ssel é rté ket á tadni a gyermekeknek? - ezekre a ké rdé sekre kaphatnak vá laszt
az é rdeklő dő k a szeptember 19-é n megrendezé sre kerü lő programunkon. 10 ó rá tó l
Szabó Barbara, a Zö ld Bé ka Fejlesztő Kö zpont munkatá rsa tart interaktıv́ elő adá st Tanulá si zavarok – a primitıv́ re lexek jelentő sé ge a mozgá sfejlő dé sben cım
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hatjuk milyen jelentő sé ge van a primitıv́ re lexeknek, mi tö rté nik, ha nem gá tló dnak le, valamint milyen ö sszefü ggé sek vannak a primitıv́ re lexek é s a tanulá si problé má k kö zö tt. A program má sodik ré szé ben, 11.30-tó l Ná frá di Anikó alkotó -fejlesztő meseterapeuta Mit mesé ljek, hogyan mesé ljek? - a né pmesé k fejlesztő hatá sairó l szü lő knek é s
pedagó gusoknak cım
́ ű elő adá sa hallgatható meg. Vá laszt kaphatunk a mesé kkel é s mesé lé ssel kapcsolatos gyakori
ké rdé seinkre : - Milyen a jó mese?, - Melyik é letkorban mit mesé ljü nk é s mit ne?, - Hogyan mesé ljü nk é s milyen hatá sai vannak a né pmesé knek?, - Hogyan lehet megismerni egy gyermeket a mesé ken keresztü l?, - Melyek a mesé k
fejlesztő hatá sai ó vodá skortó l a kö zé piskola vé gé ig. Sok szeretettel hıv́já k é s vá rjá k a szü lő ket, nagyszü lő ket, gyermekekkel foglalkozó szakembereket a bordá nyi Faluhá z Csalá d- é s Karrierpontjá ba. A program ideje alatt ingyenes
gyermekfelü gyeletet biztosıt́anak. Informá ció : Ballá né Judit: +36 30/338 1647, Lajkó né Evi: +36 30/197 9135.

Két jeles Mária-ünnepünk
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony ü nnepe, amikor Szű z
Má ria mennybevé telé re emlé kezü nk.
Szeptember 8-á n, Kisboldogasszony (né pi elnevezé se: Kisasszony) napjá n Egyhá zunk Szű z Má ria szü leté snapjá t (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ü nnepli.
A jeruzsá lemi hagyomá ny a Betheszda-fü rdő mellett tisztelte Má ria szü leté sé nek helyé t. Az 5. szá zad elejé n Szent Anna
tiszteleté re templomot é pıt́ettek itt, melynek felszentelé si
é vforduló já n, szeptember 8-á n emlé keztek meg Má ria
szü leté sé rő l. A nyugati egyhá zba való szın
́ ű leg I. Sergius pá pa vezette be az ü nnepet a 7. szá zad vé gé n.
Az ü nnep magyar elnevezé se a 15. szá zadig vezethető viszsza. Kisboldogasszony ü nnepe orszá gszerte kedvelt bú csú já ró nap. A Stella puerpera Solis (’hajnali szé p csillag’) tiszteleté re szoká s volt szeptember 8. hajnalá n a napfelkelté t a
szabadban vá rni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor
Má ria szü leté sé n ö rvendeznek a mennyben. Azt tartottá k,
hogy akinek „é rdeme van rá ”, meglá tja a kelő napban Szű z
Má riá t. A né pi meg igyelé sek szerint a fecské k Kisasszonykor indulnak ú tnak. Má ria Isten á ldott fö ldje, amelybő l ü dvö ssé gü nk virá ga é s gyü mö lcse sarjadt. Ebbő l a szimboliká bó l nő tt az a 19–20. szá zad forduló já n mé g é lő Balaton-vidé ki é s gö cseji szoká s, hogy a vető magot az ü nnepre virradó
é jszaka, illetve kora hajnalban kitetté k a harmatra, hogy ne
ü szkö sö djé k meg. /Magyar Kurıŕ/

A tanévnyitó ünnepi szentmise (Veni Sancte) és
táskaszentelés szeptember 13-án a vasá rnap reggeli

szentmise kereté ben lesz.

Szeptember 20-án a szentmise keretében lesz
templomunkban a terményáldás.
Az ember é vrő l é vre elü lteti, ö ntö zi, gondozza termé nyeit,
bıźik, é s há lá t ad Istennek. A szentmisé t megelő ző hé ten vá rjuk a hıv́ek á ldá sra felajá nlott termé nyeit a sekrestyé ben.

Szentírás vasárnapja
Minden é vben szeptember utolsó vasá rnapjá n, idé n szeptember 27-é n ü nnepli az egyhá z Szentıŕá s vasá rnapjá t. A biblia
vé dő szentjé nek, Szent Jeromosnak az ü nnepé hez, szeptember 30-á hoz legkö zelebb eső vasá rnapon a katolikus egyhá z
kü lö nö s igyelmet szentel a Szentıŕá snak.
Bá r a Szentıŕá st az Egyhá z mindig is kiemelten tisztelte, mé gis csak a II.Vatiká ni Zsinat rendelkezé sei szenteltek neki
kü lö n ü nnepet. A zsinat alkalmá val tö rté nt elő szö r, hogy a
vilá g pü spö kei a Szent Pé ter-baziliká ban a fő helyre tetté k é s
a taná cskozá sok kö zé ppontjá ba á llıt́ottá k a Bibliá t.
Az 1962–65 kö zö tt tartott zsinaton a fő papok testü lete Dei
Verbum cım
́ mel ú j szellemű hatá rozatot fogadott el a Bibliá ró l, amely tö bbek kö zö tt arra szó lıt́ja fel a katolikusokat,
hogy rendszeresen olvassá k a Szentıŕá st.
A szentıŕá svasá rnap megtartá sá t a Magyar Katolikus Pü s-

pö ki Konferencia az első k kö zö tt rendelte el a vilá gon. Kezdetben nagybö jt egyik vasá rnapjá n ü lté k
meg az ü nnepet, ké ső bb azonban á thelyezté k szeptember utolsó vasá rnapjá ra.
Ezen a napon a katolikus kö zö ssé gek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliá t, é s há lá t adnak Istennek azé rt, hogy a szent kö nyvnek kö szö nhető en
megismerhetik a Teremtő elké pzelé seit é s akaratá t,
a helyes erkö lcsi é rté keket é s alapelveket, eligazıt́á st
é s erő t merıt́hetnek belő le é letü k egé sz folyamá n, é s
bizonyossá got arró l, hogy az ember ö rö klé tre kapott
meghıv́á st.
http://www.ktp.hu/kalendar/szentiras-vasarnapszeptember-utolso-vasarnapja

Hittanosaink a
Kincskereső
táborban
A Kincskereső tá bor idé n is sikeresen megvaló sult.
Kö szö njü k a hıv́ek nagylelkű adomá nyá t é s minden
segıt́sé gé t, mellyel hozzá já rultak programjaink sikeré hez. Ré szletes beszá moló val a kö vetkező szá mban
jelentkezü nk.

Covid Hipa
A já rvá nyü gyi veszé lyhelyzet kapcsá n kialakult kö rü lmé nyekre tekintettel Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Adó ható sá ga az alá bbiakra szeretné felhıv́ni a tisztelt adó zó k igyelmé t.
Az adó zó a 2020. á prilis 22-e é s 2020. szeptember
30-a kö zö tt esedé kessé vá ló é ves é s soron kıv́ü li
helyi iparű zé si adó bevallá s-benyú jtá si kö telezettsé gé t é s az ezzel egyidejű leg teljesıt́endő adó izeté si
kö telezettsé gé t 2020. szeptember 30. napjá ig teljesıt́heti.
Amennyiben az adó zó a 2019-es adó évre vonatkozó á llandó jellegű helyi iparű zé si adó ró l szó ló adó bevallá si kö telezettsé gé t 2020. szeptember 15. napjá ig nem teljesıt́ette, akkor 2020. szeptember 15.
napjá n a 2020. má rcius 16-i elő legré szletet kell megizetnie, ezen adó elő legré szlet mé rsé klé sé t 2020. szeptember 15. elő tt ké rheti, ha az adó zó szá mıt́á sai szerint a 2020-ban kezdő dő adó évi adó ja nem é ri el az
adó évi adó elő leg ö sszegé t.
Mindezek alapjá n javasoljuk a 2019-es adó évre vonatkozó á llandó jellegű helyi iparű zé si adó bevallá s
2020. szeptember 15. elő tt tö rté nő benyú jtá sá t!
Amennyiben a fent leıŕtakkal kapcsolatban tová bbi
ké rdé se merü lne fel ü gyinté ző nk ké szsé ggel á ll rendelkezé sé re!
Bordány Nagyközség Önkormányzata
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Író-olvasó találkozó
R. Kelényi Angelikával

2020. szeptember 29é n, kedden 17 ó rá tó l a
bordá nyi Faluhá z vendé ge lesz R. Kelé nyi
Angelika ıŕó nő . 2014ben elnyerte a nő k tá rsadalmi megbecsü lé sé nek é s ö nbecsü lé sé nek nö velé sé t cé lzó ,
2010-ben alapı́ t ott
Teré zanyu-pá lyá zat
fő dıj́á t. Ezt kö vető en
indult el regé nyı́ró i
pá lyafutá sa. Kö nyvei kö zt talá lhatunk romantikus é s
tö rté nelmi regé nyeket is. Regé nyei kö zö tt szerepel tö bbek kö zö tt a Lá nynevelde-sorozat, Az Artatlan-sorozat,
valamint a Ró ma, Ró ma é s a Barcelona, Barcelona. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk!
Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz. Elérhetőségek:
Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.

Telefonszám: 70/466-1265

Augusztusi demográfia
Születés:
„Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán szunnyadozz
csak párnád hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt
sok-sok éjszakán.”
/Csanádi Imre/
Lé na (Kó szó Já nos é s Kocsmá r Szilvia);
Dominik (Nagygyö rgy Szabolcs é s Farkas Kitti)

Házasságkötés:
Te az enyim, én a tied,
Nekünk áll a világ!
Magas a nap fejünk fölött,
Messze földet belát,
De ameddig szeme elhat,
Nem lát nálunk boldogabbat.
/Pető i Sándor/
Veszelka Nó ra é s Molná r Ró bert;
Knopp Tamá s Alfonz é s Lá ngi Zsuzsanna;
Farkas Gyö rgy é s Vajgel Zita

Halálozás:
„Nekem nincs már holnap,
Ennyi volt az élet,
Sirassatok csendben,
Szívetekben élek!”
Martin Andrá sné (1932.)
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Ötórai tea és felolvasóest

2020. szeptember 9é n, szerdá n 16 ó rai
kezdettel a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá rban ismé t felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t
vagy pró zaré szleté t,
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk szeretettel
minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze tea mellett
eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Bordányi Napló | 9
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Társasjátékot terveztek a Kuckoló iatalok
Idé n jú lius 20-24 kö zö tt zajlott le a IV. Kuckoló tá bor a Faluhá zban, melynek helyszın
́ é t a Biip biztosıt́otta. A tá boroDávid
zóFotó:
k aMaróti
hé t folyamá
n ö sszemé rhetté k erejü ket kü lö nbö ző szá mıt́ó gé pes, illetve tá rsas já té kokban, mely sorá n pontokat gyű jthettek. A dobogó sok pé nteken csokolá dé val é s oklevé llel té rhettek haza, a tö bbiek pedig emlé klapot kaptak. A megmé retteté s tö bbek kö zö tt Ps3 Fifa é s Just dance tá ncverseny,
biliá rd, Activity tá rsasjá té k, Pó ker, Uno é s mé g sok izgalmas
já té kbó l á llt. A kreativitá s fejleszté se é rdeké ben kedden ké t csapatra oszlottak a gyerekek é s sajá t tá rsasjá té kot kellett tervezzenek az ellenfé lnek. Bá r az elő ké szü letek felö leltek egy dé lelő ttö t, a gyerekek nagyon kreatıv́nak bizonyultak. QR kó dok lepté k
el a Faluhá zat (melyet szinté n a tá borozó k generá ltak) é s a parkot is, ezek segıt́sé gé vel é s persze egy QR kó d olvasó val ellá tott
okostelefonnal juthattak el egyik á llomá sró l a má sikra a tá borozó k: kellett verset ıŕni az ellenfé l á ltal meghatá rozott szavakkal
(digitalizá ció , szá mıt́ó gé p, já té k stb.), talá ló s ké rdé sekre vá laszolni, pukkadá sig fú jni egy lu it, keresztrejtvé nyt fejteni, idő re
kosarat dobni, focikapuba lő ni. Szerda dé lutá n Szegedre mentü nk kirá ndulni a Lé zerjá tszmá ba. Itt má sfé l ó rá t tö lthettü nk el
tö bb, kisebb csapatra osztva. A remekü l kialakıt́ott já té kté ren
izgalmas lé zerharcot vıv́hattunk egymá ssal. Pé ntek reggel biciklire pattanva elindultunk polgá rő ri kıśé rettel Ullé sre a tó hoz, ahol a dé lelő ttö t tö ltö ttü k. Szá mhá ború k sora utá n elindultunk vissza Bordá nyba. A hé t folyamá n Czé kus Zorá n é s Hő dö r Zoltá n segıt́ette a munká t.
Vida Patrícia

Gyöngyös drótfa készült a Kézműves táborban
Hagyomá nyteremtő jelleggel 2018-ban elindıt́ott Ké zmű ves tá bort idé n III. alkalommal rendezhettü k meg.
Augusztus 10-14 kö zö tt szın
́ es papıŕfecnik, festé kfoltok é s fonaldarabká k borıt́ottá k a tá bor helyszın
́ é t adó Biip-et.
A tá borozó k a hé t folyamá n kü lö nbö ző techniká kkal ismerkedhettek meg, fejleszthetté k ké zü gyessé gü ket é s kreativitá sukat. Ké szü ltek kartonpapıŕbó l meglepeté s boxok, megtanultunk a ké ztartá saink segıt́sé gé vel kü lö nbö ző á llatokat pillanatok alatt lerajzolni, festettü nk akvarell papıŕra, ké szıt́ettü nk szın
́ es buboré kké pet majd abbó l elő ugró
mintá s ü dvö zlő lapot, ilc anyagbó l dıśzes hajgumit é s mozgó szemes ilc igurá t is. Az ú jrahasznosıt́á s jegyé ben ú jsá gpapıŕbó l ké szıt́hettek a tá borozó k ajtó dıśzt vagy kosá rká t, aki szerette volna dıśzıt́eni, az lefesthette akrillfesté kkel é s ké szıt́hetett hozzá papıŕbó l ró zsá kat is. A hé ten a legjobban vá rt program a fü lbevaló é s a gyö ngyö s dró tfa
ké szıt́é s volt. Ké tfé le fü lbevaló t ké szı-́
tettek, egy karika alapú t é s egy ló gó s
bojtosat. Mindkettő hö z fonalat haszná ltak a tá borozó k. A maradé k fonalbó l az ebé d utá ni mesené zé s kö zben,
aki szeretett volna, ké szıt́hetett indiá n
fonat é s kumihimó techniká val szın
́ es
karkö tő t magá nak. A hé ten elké szıt́ett
tá rgyakat pé nteken vihetté k haza a gyerekek, ıǵy ö rö k emlé k marad szá mukra
a tá bor! A hé t folyamá n Vida Dominika
é s Szű cs Dá vid segıt́ette a munká t.
Vida Patrícia
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: 2020. szeptember 15. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. szeptember 25. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

28°C
17°C

26°C
16°C

25°C
16°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

27°C
17°C

26°C
17°C

24°C
14°C

25°C
15°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős
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Start! Indul a 20/21-es foci szezon!

Meccsnaptár

Új kihívások és feladatok színesítik a most rajtoló bajnokságot
A hétvégén két mérkőzéssel megkezdődött
csapataink számára is a
2020/2021-es bajnoki
labdarúgó szezon.
Megye I-es együttesünk
sok néző előtt, helyenként jól játszva játszott
döntetlent a jó erőkből
álló, újonc Apátfalva
ellen, míg a harmadosztályban szereplő Bor- Közel háromszáz néző előtt játszott megye I-es csapatunk döntetlent
dány II vereséggel kezdett idegenben a Pázsit SE ellen. Hétvégén már a női
labdarúgók is pályára lépnek, de a következő két hétben minden
korosztályos gárdánk lejátssza első találkozóját. Sok-sok új kihívás vár
sportkörünkre az új szezonban is, az egyik legnagyobb új vállalásunk a
gyerekek fejlődése érdekében a DAFC-al közösen az NB II-ben indítandó
U15-ös és U14-es csapat. A BSK történetében először lépünk ki a megyei
szintről, gyerekeink többek között a Szolnokkal, Békéscsabával,
Kecskeméttel és a Tiszakécskével is megküzdenek majd a bajnoki
pontokért. A mérkőzésekből sem lesz majd hiány, hiszen az SZVSE pálya
felújítása miatt a DAFC U17-es és U19-es együttese is itt játssza majd NB-s
mérkőzéseit, így a futballt kedvelő szurkolók ősszel több, mint ötven
találkozót tekinthetnek meg a Bordányi Focipályán. A napokban
labdarúgóink birtokba vehették a Petőfi Sándor utcai, felújított sportpályát,
így az edzések már itt zajlanak. Hamarosan elkészül a labdafogó háló, illetve a világítás bővítése, korszerűsítése is folyamatban van annak érdekében,
hogy esti edzéseket is megfelelő fényviszonyok mellett lehessen tartani.

2020. szeptember

A gólkirályi címet és a legjobb játékos díját is bezsebelték lányaink

Augusztus 20-án női tornán szerepelt női együttesünk Kelebián.
A Kiskőrös ellen 3-0-ra, míg a Jánoshalma ellen 3-1-re nyertek
lányaink, így veretlenül szerezték meg az első helyet. A torna
gólkirálya Rövid Letícia lett, míg
a csapat két legjobb játékosának
Vér Fannit és Puskás Dórát választották a szervezők.
Gratulálunk!!!
Női felnőtt csapatunk kupagyőztes lett Kelebián
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Megyei U19 - A csoport
2020. szeptember 6. (vasárnap), 14.30
Szentes - Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 12. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány - Algyő
2020. szeptember 20. (vasárnap), 14.00
UTC - Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 26. (szombat), 14.00
Foliaplast-Bordány - Csengele

Megyei U17 - A csoport
2020. szeptember 13. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány - Móraváros
2020. szeptember 20. (vasárnap), 10.00
Deszk - Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 25. (péntek), 16.00
HFC - Foliaplast-Bordány

Megyei női - felnőtt
2020. augusztus 30. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány SK - Makó
2020. szeptember 6. (vasárnap), 10.00
Üllés - Foliaplast-Bordány
2020. szeptember 13. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - St. Mihály FC
2020. szeptember 27. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Csanytelek

b.com/bordanysk

Női kupagyőzelem Kelebián!

Megye III. osztály - felnőtt
2020. augusztus 30. (vasárnap), 17.30
Foliaplast-Bordány II - Öttömös
2020. szeptember 6. (vasárnap), 16.30
Szentes - Foliaplast-Bordány II
2020. szeptember 13. (vasárnap), 16.30
Foliaplast-Bordány II - Újszentiván
2020. szeptember 19. (szombat), 16.00
Szegvár - Foliaplast-Bordány II
2020. szeptember 27. (vasárnap), 16.00
Fp.-Bordány II - Fábiánsebestyén

Rendeld meg online!

DAFC Bordány U15 csapatának sorsolása
2020. augusztus 29. (szombat), 10.00 Ceglédi VSE - DAFC Bordány
2020. szeptember 5. (szombat), 12.00 DAFC Bordány - Szolnoki MÁV FC
2020. szeptember 12. (szombat), 10.00 Békéscsabai Előre - DAFC Bordány
2020. szeptember 19. (szombat), 12.00 DAFC Bordány - Dabas-Gyón FC
2020. szeptember 27. (vasá rnap), 12.00 Makó FC - DAFC Bordány
2020. októ ber 3. (szombat), 12.00 DAFC Bordány - Tiszakécskei VSE
2020. októ ber 11. (vasá rnap), 12.00 Törökszentmiklós - DAFC Bordány

Megyei I. osztály - felnőtt
2020. augusztus 29. (szombat), 17.30
Makó - Foliaplast-Bordány SK
2020. szeptember 5. (szombat), 16.30
Foliaplast-Bordány SK - UTC
2020. szeptember 12. (szombat), 16.30
Szentes - Foliaplast-Bordány SK
2020. szeptember 20. (vasárnap), 16.00
Foliaplast-Bordány SK - Mórahalom
2020. szeptember 26. (szombat), 16.00
Dorozsma ESK - Foliaplast-Bordány

