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Sport és élmény egy helyen Tartalom
Remek eredmények születtek a helyi lőtéren
Egész szezonban szeretettel várta a bordányi lőtér az érdeklődőket. Míg a nagyobbak
puskával, pisztollyal, addig a gyerekek légfegyverek segítségével fejleszthették tovább
fegyelmezettségüket, pontosságukat. Ez évben is tartottak edzéseket, versenyeket.
Legutóbb például szeptember 12-én az Őszeszék Vadászegyesület Lövészversenynek
biztósított helyszínt.
Részletek a 6. oldalakon
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Csökken a bűnözés
Képviselő-testületi
ülésen meghallgatták
Dr. Harkai István,
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Jelentősen csökkent a közterületeken
elkövetett bűncselekmények száma
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete
2020. szeptember 24. dé lutá n ö t ó rá tó l tartotta soron kö vetkező
testü leti ü lé sé t a Faluhá z dıśztermé ben. A ké pviselő k ö sszesen
tizenké t napirendi pontot tá rgyaltak. A testü leti ü lé st megelő ző en a ké t ö nkormá nyzati bizottsá g is ü lé sezett, elő ké szıt́ve a ké pviselő k dö nté sé t.
Az első napirend a Beszá moló a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti
fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l; tá jé koztató a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l cım
́ et viselte. Taná cs Gá bor polgá rmester elő terjeszté sé t egyhangú lag fogadtá k el a ké pviselő k.

A má sodik napirendi pontban a rendő rsé g a telepü lé sen vé gzett
munká já ró l szó ló beszá moló t fogadtá k el a ké pviselő k. Az elő adó , Dr. Harkai Istvá n, alezredes korá bban ıŕá sban is megkü ldte
az anyagot a testü let tagjainak. A tavalyi é vben 29 bű ncselekmé nyt regisztrá ltak telepü lé sü nkö n, ami az elő ző é vhez ké pest
mindenké ppen javulá st mutat. Ezen belü l is jelentő sen csö kkent
a kö zterü leteken elkö vetett bű ncselekmé nyek szá ma. Bordá ny
kö zigazgatá si terü leté n az elő ző é vben 7 esetben tö rté nt rendő ri
inté zkedé ssel já ró kö zú ti baleset, ebbő l ké t esetben tö rté nt sú lyos
sé rü lé ssel já ró baleset.
A harmadik napirendi pontban is beszá moló kat hallgattak meg
a ké pviselő k, első ké nt a Szegedi Katasztró favé delmi Kirendeltsé g, majd ezt kö vető en az NKM Energia Zrt. telepü lé sen vé gzett
munká já ró l szó ló beszá moló hangzott el.
A kö vetkező kben Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata 2020.
é vi kö ltsé gveté si rendeleté nek mó dosıt́á sá ra kerü lt sor.
Az ö tö dik napirendi pontban az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de
szakmai programjá nak mó dosıt́á sá ró l dö ntö ttek a ké pviselő k.
Ezt kö vető ké t napirendben is beszá moló k kö vetkeztek. A hatodikban Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat tulajdoná ban á lló
gazdasá gi tá rsasá gok beszá moló já ró l, majd Bordá ny telepü lé s
ré szvé telé vel mű kö dő ö nkormá nyzati tá rsulá sok tevé kenysé gé rő l szó ló beszá moló k elfogadá sá ró l dö ntö ttek.
A nyolcadik napirendi pontban a Homokhá ti Kisté rsé g Tö bbcé lú
Tá rsulá sa tá rsulá si megá llapodá sá nak é s szervezeti mű kö dé si
szabá lyzatá nak mó dosıt́á sá ró l szü letett hatá rozat, mıǵ a kilencedik napirendben Mó rahalom Já rá s Egé szsé gtervé t vitattá k meg,
majd hagytá k jó vá ké pviselő ink.
A tizedik napirendben Taná cs Gá bor polgá rmester a telepü lé s
té r igyelő kamerarendszeré nek fejleszté sé rő l szó ló elő terjeszté sé t vitattá k meg, mıǵ a kö vetkező napirend ugyancsak a polgá r2 | Bordányi Napló

mester elő terjeszté sé ben a lakó hely kö rnyezeti
á llapotá ró l valamint a kö rnyezet vé delmé rő l
szó lt. Tö bb problé má ra vilá gıt́ottak rá : a legfontosabb mindenké ppen a hulladé kudvar helyzete, amit kö zel fé l é ve nem tud megoldani a korá bbi é s az ú j szolgá ltató . A mostani visszajelzé sek szerint októ berben má r vá rható an kinyit
vé gre az udvar, é s a korá bbiná l nagyobb nyitvatartá si idő vel mű kö dik majd. Az ö nkormá nyzat
ehhez tová bbra is minden segıt́sé get megad az
FBH Nonpro it Kft-nek, azonban az ú jranyitá shoz szü ksé ges elő zetes adminisztrá ció t a mű kö dtető cé gnek kell soron kıv́ü l elvé geznie.
Ugyancsak problé má s a gyű jtő szigetek, illetve a
kö zterü leten talá lható hulladé kgyű jtő k haszná lata, ahová egyes lakó k nagy mennyisé gű kommuná lis hulladé kot hordanak ki.
Ugyancsak tö bb jelzé s é rkezett, hogy sok esetben pé ldá ul nagy mennyisé gű haszná lt pelenká t dobnak ki a buszmegá lló kban elhelyezett
gyű jtő edé nyekbe. A elő bbiek fé nyé ben vá rható an mó dosulni fog a kö zö ssé gi együ tté lé s szabá lyairó l szó ló helyi rendelet, é s a mező őrsé g
feladata lesz a szabá lysé rtő k lefü lelé se é s megbıŕsá golá sa. A hidegebb idő já rá s ismé t megnö veli a ká lyhá kban kazá nokban tö rté nő szemé té geté st, amely jelentő sen megemeli a levegő ben
talá lható ká ros anyagok jelenlé té t. Az ö nkormá nyzat ismé t kü lö n kampá nyt indıt́ a jelensé g
felszá molá sa é rdeké ben.
Az utolsó napirendi pontot é s egyben a testü leti
ü lé st a polgá rmester bezá rta, hiszen nem é rkeztek interpellá ció k, ké rdé sek az SZMSZ-ben jelzett hatá ridő ig.

A kö vetkező testü leti ü lé sre a programterv szerint októ ber 29-é n, ugyancsak 17 ó rá tó l kerü l
majd sor, ahol tö bbek kö zö tt napirendre kerü l
a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal munká já ró l,
illetve az ö nkormá nyzati adó ható sá g tevé kenysé gé rő l szó ló elő terjeszté s is.

Nincs hír a szegedi kerékpárút építéséről
A szegedi ö nkormá nyzat ré gó ta tervezi a Szeged-Sziksó sfü rdő é s Bordá ny kö zö tti keré kpá rú t megé pıt́é sé t. A tervek szerint az 5408. jelű kö zú t mellett ú j egyoldali, ké tirá nyú , 2,5 mé ter szé les é s 3,7 kilomé ter hoszszú keré kpá rutat é pıt́enek csapadé kvıź-elvezeté ssel, amely kapcsoló dna az ú t mellett má r futó bordá nyi szakaszhoz, é s ezzel egé szen az ü llé si

erdei iskolá ig egybefü ggő keré kpá rú t á llna a ké tkerekű já rmű vel kö zlekedő k rendelkezé sé re. A sajtó ban megjelent hıŕek szerint a kivitelezé st
2019. II–2020. I. negyedé v kö zö tt szeretté k volna megvaló sıt́ani, azonban nagyon ré gó ta nincs hıŕ a beruhá zá sró l.
A fejleszté sre mindenké ppen nagy szü ksé g lenne, hiszen annak kereté ben nemcsak az ú j szakasz é pü lne meg, hanem a Szeged Dorozsmai
ú ti vasú ti keresztezé s - Sziksó sfü rdő kö zö tt meglé vő keré kpá ros kapcsolatban lesz forgalomtechnikai beavatkozá s: á tvezetik a keré kpá rutat a

dorozsmai templomná l lé vő kö rforgalmú
csomó ponton, valamint a vasú ti á tjá ró
utá n, a gyalogá tkelő vel pá rhuzamosan.
A Sziksó sfü rdő bejá rat - Dorozsmai ú ti
vasú ti keresztezé s kö zö tt meglé vő 5,5
kilomé teres keré kpá rú t burkolatá t ré szlegesen, loká lisan felú jıt́já k. A keré kpá rú thoz kapcsoló dó an bel- é s csapadé kvıźvé delmi lé tesıt́mé nyeket é pıt́enek: szikkasztó árok (3215 mé ter), amibő l á teresz
511 mé ter, zá rt csatorna 15 mé ter.
A bordá nyi é s zá ká nyszé ki ö nkormá nyzat is nagyon ré gó ta tervezi a Bordá nyt
Zá ká nyszé kkel ö sszekö tő keré kpá rú t
megé pıt́é sé t. Mıǵ a bordá nyi szakasz mé g
engedé lyes tervvel rendelkezik (2022.
á prilisig), a zá ká nyszé ki engedé lyt sajnos má r meg kell ú jıt́ani. Mindké t ö nkormá nyzati tervet má r tö bbszö r megú jıt́ottá k a fejleszté si forrá s remé nyé ben.
A ké t falu kö zö tt kicsivel tö bb, mint hat
kilomé ter keré kpá rú t é pü lhet majd meg,
ha sikeresen pá lyá znak a Terü let- é s Telepü lé sfejleszté si Operatıv́ Program kö vetkező kiıŕá sá ra.

Szakemberek és döntéshozók látogattak
el nagyközségünkbe
Bé ké s é s Csongrá d-Csaná d megyei telepü lé sek kö zö ssé gfejlesztő é s kö zmű velő dé si szakemberei, valamint dö nté shozó i lá togattak el Bordá nyba szeptember 15-é n, kedden. A szegedi Alternatıv́a Egyesü let immá ron harmadik
alkalommal szervezett kö zö ssé gfejlesztő ké pzé st szakembereknek, melynek ré sze egy egynapos tanulmá nyú t,
jó gyakorlatok meglá togatá sa. Ennek
kereté ben Bé ké s megyé bő l, Dobozró l
a ké pviselő -testü let, Oroshá zá ró l pedig egy kö zö ssé gfejlesztő , é s az i jú sá gi referens lá togatott el telepü lé sü nkre. Csongrá d-Csaná d megyé bő l
fő leg Szeged kü lö nbö ző vá rosré szeibő l, illetve Tiszaszigetrő l, Szentesrő l,
Hó dmező vá sá rhelyrő l vettek ré szt
kö zö ssé gfejlesztő szakemberek a lá togatá son. Első ké nt Taná cs Gá bor telepü lé sü nk polgá rmestere mutatta be
telepü lé sü nket, majd Bö rcsö k Roland
a faluhá z vezető je beszé lt a Faluhá z é s

Kö nyvtá r kö zö ssé gé pıt́ő szerepé rő l. A lá togató k megismerkedtek az
i jú sá gi ö nkormá nyzat munká já val, a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s
Ponttal, ellá togattak az i jú sá gi szá llá shelyre, de a Homokhá tsá g Szı-́
ve Szociá lis Szö vetkezet jó voltá bó l termé kkó stolá son is ré szt vehet-

tek. A programot Vajda Arpá d, az Erzsé bet I jú sá gi Alap Csongrá dCsaná d megyei i jú sá gszakmai mentora koordiná lta.
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Nyugdíjasok a járvány "árnyékában",
avagy mi a helyes magatartás?
Nagyon megvá ltozott a nyugdıj́as klub é lete a koronavıŕus ideje alatt. Sok programunkon mó dosıt́ani kellett,
esetlegesen nem is tudtuk megtartani.
A szoká sos "mó d" is megvá ltozott. A mai napig szıv́esen
szervezü nk kö zö s idő tö lté si lehető sé get, programokat,
talá lkozó kat. Azonban most a legfontosabb, hogy mindezt fegyelmezetten tegyü k. Tartsuk be az é rvé nyes elő ıŕá sokat, kü lö nö s tekintettel a maszkviselé sre vonatkozó akat. Segıt́sü nk má sokkal is megé rtetni, hogy ezek milyen fontosak.
Kirá ndulni voltunk Szarvason az Arboré tumban é s Demeter kapitá nnyal hajó ká ztunk a Kö rö sö n. Meglá togattuk a rö szkei Osziró zsa Nyugdıj́as klubot, akik nagyon
hangulatos é s jó programmal leptek meg minket.
Tová bbra is ké szü lü nk az Idő sek Vilá gnapja megü nneplé sé re, azonban a jelenleg nö vekvő szá mú fertő zé sek miatt nem tudjuk, hogy milyen kö rü lmé nyek kö zö tt tudjuk megtartani. Októ berben szeretné nk a Bará tsá g Napot is megszervezni, de fontos, hogy a biztonsá gunkat is
szem elő tt tartsuk.
Mint arró l má r korá bban ıŕtam, a já rvá ny tavaszi hullá má nak csillapodá sa utá n, jú liusban é s augusztusban kö -

szö ntö ttü k nyugdıj́asaink 75 - 80 é ves tagjait! Nagy csalá d mó djá ra ö sszeü ltü nk é s á tadtuk jó kıv́á nsá gainkat.

Kedves Nyugdıj́as tá rsaim! Nagyon ké rlek benneteket,
hogy vegyé tek komolyan a Covid 19-et é s fegyelmezetten tartsá tok be a kiadott utasıt́á sokat. A maszk viselé se nem a legké nyelmesebb, de sok mindenben segıt́eni
tud. Akinek valamilyen betegsé ge van, ne menjen kö zö ssé gbe. Mindenkinek nagyon jó egé szsé get kıv́á nok
é s vıŕusmentes idő szakot, hogy mielő bb ú jra, a megszokott mó don tarthassuk rendezvé nyeinket.
Szalai Antal, klubvezető

Hivatalosan is Boldog Óvoda lettünk
2020. jú nius 26-á n inté zmé nyü nk sikeresen
pá lyá zott a Boldog Ovoda cım
́ re, ıǵy a 2020/

2021-es tané vet hivatalosan is Boldog Ovodaké nt kezdtü k. A Boldogsá gó ra Program Prof.
Dr. Bagdy Emő ke (a Jobb Veled a Vilá g Boldogsá gó ra program fő vé dnö ke, a Boldogsá gó ra
kö nyvek tá rsszerző je, klinikai szakpszicholó gus, pszichoterapeuta, a Szemé lyisé g- é s Kli4| Bordányi Napló

nikai Pszicholó giai Tanszé k professor emeritusa), Prof. Olá h Attila
(az ELTE Pozitıv́ Pszicholó gia Kutató csoportjá nak vezető je, a Magyar Pszicholó giai Tá rsasá g elnö ke (2008 – 2016), a Boldogsá gó ra
program tudomá nyos fő taná csadó ja) é s Bagdi Bella (a Jobb Veled
a Vilá g Alapıt́vá ny elnö ke, a Boldogsá gó ra program megá lmodó ja
é s vezető je, a Sorsfordıt́ó ö nbecsü lé s é s az Irá nytű a boldogsá ghoz
cım
́ ű bestseller kö nyvek szerző je) nevé hez kö tő dik. Cé ljuk, hogy a
pozitıv́ pszicholó gia kutatá si eredmé nyeire é pıt́ő Magyarorszá g legjobb szakembereinek bevoná sá val mó dszertani segıt́sé get adjanak
a boldogsá gra való ké pessé g fejleszté sé hez az ó vodá s é s iskolá s
korosztá ly szá má ra.
Ovodá nk é leté ben első ké nt a Vuk csoport mindennapjaiban kerü lnek alkalmazá sra a Boldogsá gó ra tematiká i, é s terveink szerint fokozatosan minden csoport csatlakozik majd a programhoz. A kö zé pső sö k egyik ó vodapedagó gusaké nt ré szt vehettem egy 30 ó rá s
akkreditá lt ké pzé sen, ahol segıt́ettek a program megismeré sé ben,
mó dszertani ajá nlá sainak elsajá tıt́á sá ban. A pá lyá zat felté teleké nt
elké szıt́ettü k boldogsá g kirakó nkat a nyá r folyamá n, majd a tané vet a ké pzé sen szerzett tudá s alkalmazá sá val kezdtü k meg é s ö rö mmel tapasztaljuk a gyermekek nyitottsá gá t, é rdeklő dé sé t é s fogé konysá gá t. Tıź té ma kö ré csoportosulnak a tané v sorá n ezek a tevé kenysé gek: 1. A há la gyakorlá sa; 2. Az optimizmus gyakorlá sa; 3.
Tá rsas kapcsolatok á polá sa; 4. Boldogıt́ó jó cselekedetek; 5. Cé lok
kitű zé se é s elé ré se; 6. Megkü zdé si straté giá k; 7. Apró ö rö mö k é lvezete; 8. A megbocsá tá s gyakorlá sa; 9. Testmozgá s; 10. Fenntartható boldogsá g. Kö szö njü k szé pen a lehető sé get, hogy Boldog Csoportké nt kezdhettü k a tané vet!
Tóth Leila, óvodapedagógus

A járvány megváltoztatta az iskola rendjét
Az ú j tané vben a mindennapi é letü nket a já rvá ny alapvető en megvá ltoztatta, ezé rt ú j szabá lyokat lé ptettü nk é letbe
az iskolá ban a biztonsá gos munkavé gzé s é rdeké ben:
Uj csengeté si rendet vezettü nk be, ıǵy az alsó é s felső tagozatos tanuló k nem tartó zkodnak egyidő ben az udvaron.
Csengeté si rend alsó (1-4.): 1. ó ra: 8:00-8:45; 2. ó ra: 9:009:45; 3.: ó ra 9:55-10:40; 4.: ó ra 10:50-11:35; 5. ó ra: 11:4512:30; 6. ó ra: 12:35-13:20; 7. ó ra: 13:25-14:10.
Csengeté si rend felső (5- 8).: 1. ó ra: 7:45-8:30; 2. ó ra: 8:459:30, 3. ó ra: 9:45-10:30; 4. ó ra: 10:40-11:25; 5. ó ra: 11:3512:20; 6. ó ra: 12:30-13:15; 7. ó ra: 13:20-14:05.
Reggel 7:30 elő tt indokolt esetben csak az tartó zkodjon
az iskolá ban, aki azt ıŕá sban ké rte. Az é pü letbe belé pé skor haszná ljá k a ké zfertő tlenıt́ő t, majd a nap sorá n szappannal mossanak alaposan kezet. Szü lő k elő zetes egyezteté s alapjá n lé pjenek be az iskola terü leté re, szigorú an
maszkban. A gyermekek szá má ra a kö zö ssé gi terekben,
pl. a folyosó kon a maszk viselé se kö telező , beszerzé se a
szü lő feladata. Dé lelő tt a tanuló k engedé ly né lkü l nem hagyhatjá k el az iskola terü leté t, viszont dé lutá n, akinek
nincs foglalkozá sa ne tartó zkodjon az iskola terü leté n! Ebé delteté sné l a csoportok keveredé sé t igyekszü nk elkerü lni, az é tterem pedig fertő tlenıt́é st vé gez a csoportok ebé delteté se kö zö tt. Csak egé szsé ges, tü netmentes gyermeket
engedjenek iskolá ba! A há ziorvos tá jé koztató já t a gyermek kö zö ssé gben tartó zkodá sá nak felté teleirő l é s az iskola
vıŕushelyzetre kidolgozott eljá rá srendjé rő l az iskola honlapjá n tá jé kozó dhatnak. Ké rjü k az abban foglaltak betartá sá t. Vigyá zzunk egymá sra!
Ocskó Zoltán, intézményvezető

Nyár vége? Akkor művészeti tábor!
2020. augusztus 24-28. kö zö tt 3. alkalommal kerü lt megrendezé sre a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola Komplex Mű vé szeti Alkotó Tá bora. Az elő ző é vekhez hasonló an az iskolá ban oktatott mű vé szeti á gakon folyt az alkotá s, ú gy mint zongora, furulya, gitá r, citera, né pi é nek, valamint gra ika é s festé szet, illetve a
szobrá szat é s kerá mia. A tá bor taná rai Szilá gyi Kristó f – zongora, Hampel Zsuzsa – furulya, Sö vé ny Olivé r – gitá r,
Kiss Csillag Anna – citera, né pi é nek, Zsoldos Gabriella – ritmushangszerek, betanıt́á s, gyakorlá s, vezé nylé s, Sá ndor
Mó nika – gra ika é s festé szet é s Kiss Já nos – szobrá szat é s kerá mia voltak. A tá bor cé lkitű zé sé t talá n jó l mutatja a
kö vetkező Poszler Gyö rgytő l szá rmazó gondolat:
„A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé azonban igen.” Nem titkolt szá ndé kunk
amellett, hogy a gyerekek kipró bá lhattá k magukat aká r tö bb mű vé szeti terü leten való alkotá sban, hogy a mű vé szetekre é rzé keny, alkotni szerető , kreatıv́ embereket neveljü nk, akik pé ldá k
lehetnek kortá rsaik szá má ra. Mindemellett lehető sé get biztosıt́ani arra, hogy az alkotá s folyamatá ban „elvará zsoló djunk”, engedni, hogy az hatá ssal legyen rá nk, megé lni azt a má gikus pillanatot,
ami ott é s akkor csak a mié nk. John Ruskin szerint: „Ha mindaz, ami a kezedben, fejedben é s
szıv́edben egyesü l, nos, az a mű vé szet.” Bizton á llıt́hatom, hogy egyesü lt. A kis mű vé szek szebbné l szebb festmé nyekkel, rajzokkal, kerá miá kkal ká prá ztattak el mindannyiunkat, melyek kiá llıt́á sra kerü ltek a tá bor zá ró napjá n. A
zené szek pedig hagyomá nyosan kis koncerttel zá rtá k a hetet, melyet kivé telesen zá rtkö rű en rendeztü nk meg a
kialakult vıŕushelyzet miatt. A hé t folyamá n megtanult mű vek hangzottak itt el, a hangversenyt pedig az elmaradhatatlan kö zö s produkció zá rta. A zá ró koncert é s kiá llıt́á s mottó jaké nt az „adá s”-t fogalmaztuk meg: odaadtuk egymá snak ajá ndé kba az alkotá sainkat. Ki a festmé nyé t, ki a kerá miá já t, ki a muzsiká já t. Igy megé lhettü k mind az adá s
é s elfogadá s ö rö mé t is. Hiszem, hogy elvará zsoló dtunk, formá ló dtunk, emberebbek lettü nk, é s tö bbel mentü nk haza, mint ahogy é rkeztü nk. A zá ró koncert vé gé n mindenki né vre szó ló emlé klapot kapott, ami segıt́ felidé zni a hé t
esemé nyeit, visszagondolni a kü lö nleges pillanatokra. Szeretné nk megkö szö nni minden szü lő nek a tá mogatá st, az
iskolavezeté snek a szervezé st é s a helyszın
́ ek biztosıt́á sá t, a Vadgesztenye Etteremnek az é tkezteté st, valamint Fodor Antalnak é s csalá djá nak a inom gyü mö lcsö ket! Vá rjuk a kö vetkező tá bort is jö vő re!
Hampel Zsuzsa, művészeti munkaközösség vezető
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Figyelem! Változás a művészeti iskolai térítési díjak
és tandíjak be izetésében
A 2020. jú lius 1-tő l é rvé nybe lé pő jogszabá lyi vá ltozá sok miatt a té rıt́é si dıj́ak é s a tandıj́ak be izeté se eseté n a
Tankerü leti Kö zpont tanszakonké nt elő zetes jelzé sü k
szerint á tutalá sos vagy ké szpé nzes szá mlá t á llıt́ ki.
Amennyiben dıj́ izeté si kedvezmé nyt ké rnek, az iskola
honlapjá ró l letö lthető nyomtatvá nyt mihamarabb kitö ltve kü ldjé k be a titká rsá gra, a ké relem jogossá gá t alá tá masztó dokumentumokkal együ tt (jö vedelem igazolá s,
igazolá s tartó s betegsé grő l/testi-, é rzé kszervi fogyaté kossá gró l, gyermekvé delmi kedvezmé nyrő l hatá rozat,
jegyző i hatá rozat há trá nyos vagy halmozottan há trá nyos

helyzetrő l). Ha má ské nt nem rendelkeztek, a Tankerü leti
Kö zpont a tanuló nevé re é s cım
́ é re á llıt́ja ki a szá mlá t a
teljes dıj́ró l. A kiá llıt́ott á tutalá sos vagy ké szpé nzes szá mlá t szemé lyesen az iskola titká rsá gá n lehet majd októ ber
folyamá n á tvenni. A szá mla é rkezé sé rő l é rtesıt́é st kü ldü nk.
Kö szö nettel: Ocskó Zoltán, iskola igazgató

Szeptemberben puskalövésektől volt
hangos a röszkei, majd a bordányi határ
Szeptember 5-é n a lö vé szklubbunk meghıv́á st kapott a rö szkeiek versenyé re, amit ö rö mmel fogadtunk. Zá dori
Lajosné nő i egyé niben, valamint csapatunk is a dobogó harmadik foká ra á llhatott.
Ezt kö vető en szeptember 12-é n megrendezé sre kerü lt a vadá sztá rsasá gok versenye a helyi lő té ren, amit segıt́sé gü nkkel a zsombó i vadá szok rendeztek meg. Az
esemé nyre meghıv́á st kaptak a rö szkei lö vé szklub é s a szatymazi vadá sztá rsasá g
tagjai is. A programok reggel 9 ó rakor zsıŕoskenyé r elfogyasztá sá val vette kezdeté t.
Mialatt a lő állá sokná l folytak a versenyek, kint a tö bbi ré sztvevő , illetve csalá dtagjaik kedvü kre beszé lgethettek é s mindezalatt bográ csban fő tt a inom ebé d. A kilá togató gyerekek sem unatkoztak, mert felü gyelet mellett lé gpuská val lő hettek. Juhá sz Pé ter klubtagnak kö szö nhető en pedig kü lö n dıj́azá sban ré szesü ltek: az 1.
helyezett kettő , a 2. helyezett egy é ves tagdıj́á t
vá llalta á t, ıǵy tá mogatva az utá npó tlá st.
A versenyszá mokat egyé niben é s csapatban is é rté kelté k. Egy csapatban 5 fő vett ré szt. Egy sorozatban
8 fő tudott befekü dni a lő állá sba. Minden versenyző nek 5 pró ba é s 10 é rté kelt lö vé st kellet adnia. A verseny befejezté vel kihirdetté k a vá rva vá rt eredmé nyeket. Nő i egyé niben: 1. Zá dori Lajosné ; 2. Simonné Szabó Ildikó ; 3.
Fohsz Andrea; 4. Abrahá m Cintia. Fé r i egyé niben: 1. Simon Mihá ly; 2. Lá szló Gá bor; 3.
Fü le Csaba; 4. Osznovics Má tyá s. Csapatban: 1. Rö szke F.T V.T; 2. MTTSZ Bordá ny; 3.
Zsombó V.E; 4. SZAVAD.
Az eredmé nyhirdeté s vé gezté vel a zsombó iaknak kö szö nhető en inom birkapö rkö lt
elfogyasztá sá val zá rult a program. Ezú ton is kö szö njü k mindenkinek a ré szvé telt é s gratulá lunk az eredmé nyekhez.
Szabó Ildikó

“Én és az olvasás” fotópályázat a Faluházban
Az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein belü l a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r fotó pá lyá zatot hirdet „En é s az olvasá s” cım
́ mel.
Ha van egy ké ped arró l, ahogy valamelyik szeretted, bará tod vagy ismerő sö d é ppen a kö nyvé be mé lyedve belefeledkezik az olvasá sba, a gyermekeinek olvas, vagy é ppen az egyik gyerkő c bú jja a mesé ket, ne habozz! Kü ldd el fotó dat a konyvtar@bordany.hu e-mail cım
́ re, vagy hozd be szemé lyesen a kö nyvtá rba. A fé nyké pek ké szü lhetnek fé nyké pező gé ppel, telefonnal, vagy aká r tablettel is. A levé lben tü ntesse fel nevé t é s é letkorá t.
A fotó pá lyá zat 2020. szeptember 21-tő l októ ber 8-ig tart. Az eredmé nyhirdeté s 2020. októ ber 10-é n 10:00-kor lesz
a kö nyvtá rban. A bekü ldö tt ké peket kiá llıt́juk, a legjobb fotó kat ké szıt́ő k pedig é rté kes nyeremé nyekkel gazdagodnak. A pá lyá zó k hozzá já rulnak, hogy az á ltaluk ké szıt́ett fotó kat kiá llıt́juk a kö nyvtá rban.
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Kincskereső Tábor
Kö szö njü k az adomá nyokat, a sok-sok segıt́sé get,
melyeknek kö szö nhető en idé n is sikeresen megtarthattuk hagyomá nyos Kincskereső tá borunk
programjait.

Elsőáldozás és bérmálás
Idé n októ ber 11-é n a vasá rnapi szentmise kereté ben lesz templomunkban az első áldozá s.
A bé rmá lá s októ ber 18-á n a szentmise kereté ben
lesz templomunkban.

Téli miserend

Veni Sancte Spiritus...
Jöjj, Szentlélek, Úristen... hangzott fel az é nek a Veni Sancte szentmisé n. Gyermekek, csalá dok, pedagó gusok jö ttek el szeptember 13-á n a vasá rnapi szentmisé re, hogy az elő ttü nk á lló tané vet rá bıźzuk Mennyei Atyá nkra. Hiszen a rá nk vá ró feladatok elvé gzé sé ben, a felmerü lő problé má k, nehé zsé gek megoldá sá ban nem csak magunkra szá mıt́hatunk, egymá st segıt́hetjü k, bá torıt́hatjuk, de a Szentlé lek is erő vel, bá torsá ggal tö lt el,
ha beengedjü k é letü nkbe.

Szentírás vasárnapja
Tolle et lege, azaz vedd és olvasd! – Szent Ágoston

Októ ber 9-tő l a té li miserend szerint a pé ntek é s
szombat esti szentmisé k 17.00 ó rakor kezdő dnek.
A vasá rnap reggeli szentmisé k tová bbra is 9.30kor kezdő dnek.

Templomunk scholája
A Boldog Jolá nta Schola szeretettel hıv́ja é s vá rja
az é nekelni vá gyó gyermekek, iatalok jelentkezé sé t, hogy bekapcsoló djanak a szentmisé k é nekes
szolgá latá ba. A pró bá kat csü tö rtö kö nké nt dé lutá n
16.00 ó rá tó l 17.30-ig-ig tartjuk a plé bá nia hittantermé ben.

Leendő ministránsok
4. osztá lyos vagy anná l idő sebb gyermekeket vá runk ministrá nsfoglalkozá sra, akik má r voltak első áldozó k, é s kedvet é reznek arra, hogy felké szü ljenek az oltá rszolgá latra. A foglalkozá sokat pé ntek
dé lutá nonké nt 15.00 ó rá tó l 15.45-ig tartjuk. Jelentkezni a hitoktató kná l lehet.

Mindenszentek és halottak napja
Az elő ző é vekhez hasonló an idé n is november 1é n 14.00 ó rakor lesz a temető lá togatá s, szentmise
16.00 ó rakor, majd 16.45-kor koszorú zá s a Szent
Istvá n té ren a há ború s emlé kmű né l.
Halottak napjá n, november 2-á n - immá r hagyomá nyt teremtve - az adott é vben elhunytaké rt ajá nljuk fel a szentmisé t. Sıŕszentelé st ké rni tová bbra is
a sekrestyé ben lehet.

Minden esztendő ben szeptember utolsó vasá rnapjá n a Szentıŕá s kivá ló ismerő je é s fordıt́ó ja, Szent Jeromos ü nnepé hez
(szeptember 30.) kapcsoló dó an tartjuk meg a Katolikus Egyhá zban a Szentıŕá s vasá rnapjá t. A Biblia 45 ó szö vetsé gi é s 27
ú jszö vetsé gi iratá t jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen
tesz tanú sá got az isteni kinyilatkoztatá sró l. Erdemes oda igyelnü nk ezen az ü nnepen arra, hogy a Szentıŕá s mennyiben
lehet szá munkra a hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je.
Az egyhá z kü lö nö ské ppen felhıv́ja a hıv́ek igyelmé t a Szentıŕá s tiszteleté re, olvasá sá ra, ismereté re. A II. vatiká ni zsinat liturgikus reformja is a korá bbiná l nagyobb jelentő sé get tulajdonıt́ a szentmise első ré szé ben az igeliturgiá nak, a Szentıŕá s
olvasá sá nak é s a homıĺiá nak.
A hit forrá sa é s kö zvetıt́ő je az ember szá má ra termé szetesen
maga Jé zus Krisztus, az Isten Igé je, aki jelen van a Szentıŕá sban, mint Isten igé jé ben, szavá ban.
Magyar Kurír

Október a
Rózsafüzér hónapja

Októ ber 9-ig mindennap 17.30-tó l, októ ber 9-tő l (pé ntek) mindennap 16.30-tó l litá nia a templomban, pé ntekenké nt, valamint minden
hó nap első vasá rnapjá n a szentmise utá n szentsé gimá dá st tartunk a
templomban.
Októ ber, a Szű zanya é s a ró zsafü zé r hó napja. Egyhá zunk kö zö ssé ge
hosszú szá zadok ó ta imá dkozza ezt az egyszerű , mé gis kimerıt́hetetlenü l mé ly, Krisztus szemlé lé sé re irá nyuló imá dsá got, Má ria á ldott fü zé ré t, „mely Istenhez láncol minket”.
A ró zsafü zé r, má s né ven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyré szt imá dsá g, má sré szt az imá dsá g eszkö ze. Elnevezé se onnan szá rmazik, hogy a hagyomá ny szerint az első ró zsafü zé reket Szent Domonkos ö sszepré selt
ró zsaszirmokbó l ké szıt́ette - ró zsakoszorú nak a Szű zanya szá má ra.
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Ötórai tea és felolvasóest
Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

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

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Szeptemberi demográfia
Születés:
„Hosszú csőrű gólyamadár
cipelt egy kis csomagot.
A mai napon megérkezett,
s Téged nekünk itt hagyott.
Karcsú lába vízbe gázolt
bokáig,
Téged pedig pici baba
Isten éltessen sokáig!”
Má rk (Lé vai Má tyá s é s Albert Anna);
Bella Veronika (Dudá s Attila é s Kozma Noé mi)

Házasságkötés:
Talán semmi sincs szebb a világon,
mint találni egy embert,
akinek a lelkébe nyugodtan
letehetjük szívünk titkait, akiben
megbízunk,
akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon
boldogok legyünk.
/Ernest Hemingway/
Szé ll Erika é s Kispé ter Attila; Miksi Brigitta é s Toldi
Ró bert; Rá cz Mó nika é s Ká dá r-Né meth Krisztiá n;
Szekeres Hajnalka é s Dudá s Imre
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2020. októ ber 7-é n,
szerdá n 16 ó rai kezdettel a bordá nyi Faluhá z Kö zsé gi kö nyvtá rá ban 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.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallai Éva
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ULTRAHANG
A Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá lat é s Dr. Kajtá r Istvá n 2020. októ ber 6-á n (kedvizsgálattal
den) é s 2020. októ ber 20-á n (kedden) 14-18 ó ra kö zö tt 4000 Ft ellené ben
nő gyó gyá szati vizsgá latot é s rá kszű ré st (ultrahang vizsgá lattal)
tart. Az ultrahangos vizsgá lat
mellett cytoló giai kenet é s hurok levé telt, felhelyezé st, gyó gyszerıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha
mé g nem telt le az egy é v az elő ző rá kszű ré stő l szá mıt́va é s panasza van, az sem akadá ly. Vá rjuk a helyi é s a
kö rnyező telepü lé sek lakó it is. A já rvá nyü gyi helyzetre te-

Rajzpályázat ovisoknak
és
iskolásoknak
Az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein belü l a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá r rajzpá lyá zatot hirdet ó vodá soknak
é s á ltalá nos iskolá soknak. A pá lyá zat té má ja: Kedvenc
mesehő sö m, irodalmi szereplő m. Dıj́azá s há rom kategó riá ban lesz: ó vodá s, alsó tagozatos é s felső tagozatos iskolá s. A pá lyá zatokat 2020. októ ber 7., szerdá ig kell beadni a Faluhá zba. Eredmé nyhirdeté s a Faluhá zban lesz
2020. októ ber 10-é n, szombaton 10 ó rakor.
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kintettel maszk viselé se kö telező é s
ké rjü k a 1,5 mé teres tá volsá g betartá sá t. Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s a Vé dő nő i Szolgá latná l szemé lyesen vagy telefonon a 62/288-678
vagy Juditná l a 30/3381-647-es vagy
Eviné l a 30/1979-135 -ö s szá mokon.
A be izeté skor megcım
́ zett, felbé lyegzett borıt́é kot hozzanak magukkal,
hogy az eredmé nyt postá zni tudjuk.

I júsági önkormányzati választások
2020 decemberé ben lejá r a jelenlegi i jú sá gi testü let mandá tuma. A Gyifö alapszabá lya szerint né gyé vente vá laszMaróti Dávid
táFotó:
sokat
kell tartani Bordá nyban, amikor a telepü lé sen é lő 12 é s 25 é v kö zö tti iatalok megvá lasztjá k ú j ké pviselő iket. 2016 decemberé ben is elektronikusan zajlottak a vá lasztá sok egy erre a cé lra fejlesztett felü leten. Idé n sem tervezi ezt má ské pp lebonyolıt́ani az
i jú sá gi ö nkormá nyzat. Folyamatban
vannak az elő ké szü letek, a jogi há tté r
egyezteté se, hiszen 2017 má jusa ó ta
kiemelt szerepet kapott az Euró pai
Unió ban a szemé lyes adatok vé delme. Ezt az elvet igyelembe vé ve szervezi meg a GYIFO a vá lasztá sokat.
A testü letbe egy i jú sá gi polgá rmester é s né gy i jú sá gi ké pviselő kerü lhet. Polgá rmester minden a 16., ké pviselő minden a 12. é leté vé t betö ltö tt,
de legfeljebb 25. é vet be nem tö ltö tt
iatal lehet. Az i jú sá gi testü let munká ja a helyi iatalok é rdekké pviselete
a telepü lé s ö nkormá nyzata elő tt, a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont mű kö dteté se, programok szervezé se é s
lebonyolıt́á sa. A jelenlegi testü let amint felké ri a vá lasztá si bizottsá got a vá lasztá sok lebonyolıt́á sá ra, nyilvá nossá gra
fogjuk hozni azokat a csatorná kat, ahol a iatalok jelentkezhetnek ha é reznek magukban elhivatottsá got lakó helyü k
iataljainak tá mogatá sá ra.
2016-ban i jú sá gi polgá rmesternek Lajkó Bá lintot, i jú sá gi ké pviselő knek Bá lint Hangá t, Valká r Anná t, Vida Patrıćiá t é s Barta Dá nielt vá lasztottá k a iatalok. Az elmú lt né gy é vben szá mos nagysikerű rendezvé nyt tudhatnak maguk
mö gö tt, melyek kö zö tt vannak amiket elő deik hoztak lé tre, illetve van olyan ami az mandá tumuk alatt lett a
bordá nyiak é leté nek ré sze. Ezekrő l ké ső bb a GYIFO kisebb visszaemlé kezé sekkel é s ö sszefoglaló kkal jelentkezik
majd a kö zö ssé gi mé dia felü letein; biip Facebook oldalá n, Instagramon pedig a @biip_bordany oldalon.
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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. október 20. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. október 30. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

VÁLASZTÁS: 2020. DECEMBER
BETÖLTHETŐ POZICÍÓK: POLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELŐK

Hétfő

Kedd

Szerda

16°C
6°C

14°C
6°C

13°C
5°C

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

16°C
4°C

14°C
5°C

14°C
4°C

12°C
4°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor
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Bővülő utánpótlás létszám a BSK-nál
Több, mint százötven fiú és női sportoló focizik Bordányban
Mind a nyári időszakban, mind pedig az
elmúlt hetekben is
jelentős munka zajlott
utánpótlás csapataink
életében.
Nyáron mérföldkőnek
is tekinthető módon a
szegedi DAFC sportegyesülettel közösen
indított a sportkör NBs utánpótlás bajnok- A környező településekről is egyre többen választják csapatainkat
ságban korosztályos csapatot, így először léphettünk ki a megyei szintről.
Szeretnénk gyerekeinket minőségi bajnokságban szerepeltetni, hogy a
fejlődésükhöz leginkább megfelelő képzést tudjanak kapni. Ennek
érdekében, mint arról korábban beszámoltunk együttműködést kötöttünk
a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával, az U7-U15 korosztályok esetében
összehangolt szakmai munka kezdődik. Ennek a munkának a felelőse Retek
Flórián lett, aki utánpótlás szakmai vezetőként végzi a munkáját a fenti
korosztályok esetében. Az ovi foci program megújult működése még
folyamatban van, az U7, U9 és U11-es korosztályokban Kis Levente edző
felel a szakmai munkáért. U13-as és U14-es korosztályban Lőrinc Árpád
lett a tréner, míg az U15-ös, DAFC Bordány néven szereplő gárda edzője
Nagy Torma Ricsárd lett. U17-es és U19-es korosztályban Puskás István és
Szabó Péter készíti fel a fiúkat a bajnoki küzdelmekre. Női vonalon az U19es lány csapat újjászervezése zajlik, felnőtt vonalon pedig továbbra is Rácz
Tamás segítségével készülnek a lányok. Ami örömteli, hogy utánpótlás
vonalon összesen több, mint százötven sportolónk van, a felnőtt létszámot
is beleszámítva pedig már közel kétszáz labdarúgó játszik a BSK-nál.

Meccsnaptár
2020. október
Megyei I. osztály - felnőtt
2020. szeptember 26. (szombat), 16.00
Dorozsma ESK - Foliaplast-Bordány
2020. október 4. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány -Szeged-Csanád II
2020. október 10. (szombat), 15.00
Tiszasziget - Foliaplast-Bordány SK
2020. október 18. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány SK - Székkutas
2020. október 24. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány SK - Csongrád
2020. október 31. (szombat), 13.30
HFC II - Foliaplast-Bordány SK

Megye III. osztály - felnőtt
2020. szeptember 27. (vasárnap), 16.00
Fp.-Bordány II -Fábiánsebestyén
2020. október 3. (szombat), 15.00
Kisteleki TE - Foliaplast-Bordány II
2020. október 11. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány II - Zsombó
2020. október 25. (vasárnap), 14.30
Foliaplast-Bordány II - Ruzsa
2020. október 31. (szombat), 13.30
Röszke SK - Foliaplast-Bordány II

Megyei U19 - A csoport
2020. szeptember 26. (szombat), 14.30
Foliaplast-Bordány - Csengele
2020. október 4. (vasárnap), 10.00
Csongrád - Foliaplast-Bordány
2020. október 11. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Dorozsma ESK
2020. október 18. (vasárnap), 14.00
Makó - Foliaplast-Bordány
2020. október 24. (vasárnap), 12.30
Foliaplast-Bordány - Tiszasziget
2020. november 1. (vasárnap), 11.30
Mórahalom - Foliaplast-Bordány

Megyei U17 - A csoport

Győzelmekkel kezdtük a Gyermek Ligát!
Két korosztályban, összesen tizenhat csapat versenyez Algyőn
U9-es és U11-es korosztályban beneveztünk az algyői
Gyermek Labdarúgó Ligába.
Elsőként a nagyobbak léptek pályára szeptember 19én, a srácok 10-1-re nyertek
a Móravárosi Kinizsi ellen,
4-1-re verték a HFC-t, míg a
Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen 5-1-es győzelmet arattak. Gratulálunk a
csapat minden tagjának!
U11-es csapatunk három győzelemmel zárta az első fordulót
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2020. szeptember 25. (péntek), 16.00
HFC - Foliaplast-Bordány
2020. október 3. (szombat), 16.00
Foliaplast-Bordány - Mórahalom
2020. október 10. (szombat), 10.00
DAFC Szeged - Foliaplast-Bordány
2020. október 17. (szombat), 15.30
Foliaplast-Bordány - Szentes
2020. október 21. (szerda), 17.00
Szeged-Csanád - Foliaplast-Bordány

Megyei női - felnőtt
2020. szeptember 27. (vasárnap), 09.30
KSE Balástya - Foliaplast-Bordány
2020. október 4. (vasárnap), 09.00
Foliaplast-Bordány - Szegedi VSE
2020. október 10. (szombat), 13.00
Csanytelek - Foliaplast-Bordány
2020. október 18. (vasárnap), 10.00
Szt. Mihály FC - Foliaplast-Bordány
2020. október 25. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Üllés
2020. november 1. (vasárnap), 10.00
KSE Balástya - Foliaplast-Bordány SK

