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Sikeresen pályázott településünk
30 milliós támogatással valósult meg a fejlesztés
Az önkormányzat által beadott Magyar Falu Programban megnyert útfejlesztési
pályázat keretében most összesen közel 1200 méter út készül el. A Bartók Béla, a
Benke Gedeon, a Liszt Ferenc, a Móra Ferenc és a Petőfi utcákban, valamint a Hunyadi
téren már szinte teljesen befejeződtek az aszfaltozási munkálatok. Ezt követően már
csak az útpadka feltöltése, illetve a közlekedési táblák kihelyezése van hátra.
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A hónap utolsó csütörtökén ülésezett
a Képviselő-testület
A hó nap utolsó csü tö rtö ké n ü lé sezett Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete. A Faluhá z dıśztermé ben megtartott ü lé sen a ké pviselő k betartva a koronavıŕus miatti protokollt ö sszesen tizenhé t napirendi pontot tá rgyaltak.
Első ké nt a polgá rmester beszá moló ja hangzott el a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l. A polgá rmester tá jé koztatta a ké pviselő ket a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l.
A má sodik napirendi pontban az ö nkormá nyzat fenntartá sá ban mű kö dő nevelé si- oktatá si inté zmé nyekben szedhető té rıt́é si dıj́akró l é s tandıj́akró l szó ló 11/2012. (III.29.) ö nkormá nyzati rendelet hatá lyon kı-́
vü l helyezé sé rő l dö ntö ttek ké pviselő ink.
Mó dosult az ö nkormá nyzati vagyonró l való rendelkezé si jog gyakorlá sá nak szabá lyairó l szó ló 15/2012.
(IV.13.) ö nkormá nyzati rendelet. A
mó dosıt́á sá ró l a harmadik napirendi pontban dö ntö tt a ké pviselő -testü let.
A kö vetkező , immá r negyedik napirendi pontban a szilá rd burkolatú
ú thá ló zat fejleszté sé hez kapcsoló dó kö zmű fejleszté si hozzá já rulá s mé rté ké nek meghatá rozá sá ró l dö ntö ttek, mıǵ
az ö tö dik napirendi pontban a civil szervezeteknek helyi kezdemé nyezé sek tá mogatá sá ró l dö ntö ttek a beé rkezett
beszá moló k é s igé nyek alapjá n.
A hatodik napirendi pont a telepü lé s té r igyelő kamerarendszeré nek fejleszté sé rő l szó lt. A ké pviselő k megvitattá k a
beé rkezett javaslatokat, igé nyeket, é s ennek nyomá n hatá roztá k meg azokat a pontokat, ahová ú j kamerá k
telepıt́é sé t kezdemé nyezik.
Jó vá hagyá sra kerü lt a Nemzeti Fö ldü gyi Kö zponttal megkö tendő megá llapodá s, errő l a hetedik napirendi pontban
dö ntö ttek ké pviselő ink. A nyolcadik napirendben Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata é s a Homokhá tsá g Szıv́e
Szociá lis Szö vetkezet kö zö tt fenná lló megá llapodá s mó dosıt́á sá ró l szü letett dö nté s, mıǵ a kö vetkező napirendi
pontban a Bordá ny Sportkö r ké relmé t bıŕá ltá k el. A tizedik napirendben is a Sportkö r egyik pá lyá zatá val kapcsolatosan szü letett dö nté s. A sportö ltö ző felú jıt́á sá hoz bő vıt́é sé hez kapcsoló dó té rıt́é smentes é pü let haszná latró l kellett dö nté st hozni.
A tizenegyedik napirendi pontban a fogá szati alapellá tá sra vonatkozó feladat- ellá tá si szerző dé s mó dosıt́á sá ró l
dö ntö ttek, mıǵ a tizenkettedikben a Gyermekorvosi alapellá tá sra vonatkozó feladat-ellá tá si szerző dé s mó dosıt́á sá t szavaztá k meg a ké pviselő k.
A tizenharmadik napirendi pontban a Dé l-alfö ldi Té rsé gi Hulladé kgazdá lkodá si Tá rsulá s, a Homokhá ti Onkormá nyzatok Kisté rsé gfejleszté si
Tá rsulá sa, a Szegedi Hulladé kgazdá lkodá si Nonpro it Kft., valamint az FBH-NP Kö zszolgá ltató
Nonpro it Kft. kö zö tti együ ttmű kö dé si megá llapodá s megtá rgyalá sá ra kerü lt sor. A kö vetkező
napirendben is té rsé gi ü gyek kerü ltek az asztalra, ugyanis a Homokhá ti Kisté rsé g Tö bbcé lú
Tá rsulá sa Szociá lis Szolgá ltatá stervezé si Koncepció já nak megtá rgyalá sa zajlott.
A ké pviselő -testü let a kö vetkező kben tá rgyalta,
majd elfogadta az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont 2019. é vi szakmai beszá moló já t.
Ugyancsak elfogadá sra kerü lt az a Beszá moló is, amely az ö nkormá nyzati adó ható sá g 2020. é vi tevé kenysé gé rő l
szó lt. A tizenhatodik napirend kereté ben kerü ltek elő szö r vitá ra a 2021. é vi adó politikai irá nyelvek. A ké pviselő testü let a kö vetkező kben dö nthet majd a jö vő é vi adó politiká ró l, amelyhez a lakossá g vé lemé nyé re is kıv́á ncsiak.
A ké pviselő -testü let, ha minden rendben zajlik legkö zelebb november vé gé n ü lé sezik majd.
2 | Bordányi Napló

Bezárt az óvoda, és tovább szigorodnak
az intézmények szolgáltatásainak feltételei
Bizonyá ra má r é rtesü ltek arró l, hogy az ő szi iskolai szü net elő tt ké t nappal a Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de bezá rta kapuit a koronavıŕus megjelené se miatt. Szerencsé re egyelő re nincs nagyobb baj, azonban sajnos a dolgozó k
kö zö tt lett pozitıv́ teszttel rendelkező beteg, ıǵy a vıŕus tová bbterjedé sé nek megakadá lyozá sa é rdeké ben a bezá rá s
mellett dö ntö tt a fenntartó ö nkormá nyzat. Az idő kö zben a koronavıŕusra utaló tü netekkel rendelkező ó vodai dolgozó k tesztelé se folyamatban van, ıǵy a
tervezett november eleji nyitá skor csak
olyan dolgozó á ll majd munká ba, akinek negatıv́ tesztje van, é s egé szsé ges.
A telepü lé sen egyelő re tıź alatt van az
igazolt fertő zö ttek szá ma, é s jelenleg
mindenki sajá t otthoná ban, karanté nban gyó gyul.
A bordá nyi lakosok biztonsá ga é rdeké ben az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben
tová bbra is szigorú felté telei vannak a
szolgá ltatá sok igé nybevé telé nek. Mindenü tt kö telező a szá jat é s orrot eltakaró
maszk viselé se, illetve az inté zmé nyek
bejá ratá ná l elhelyezett fertő tlenıt́ő -á llomá sokon a ké zfertő tlenıt́é s! Az inté zmé nyek termeiben a bejá ratokná l kihelyezett tá blá n jelzik az ott maximá lisan bent tartó zkodó k szá má t. A vıŕus tová bbterjedé se eseté n az inté zmé nyekben a tavaszi idő szakhoz hasonló korlá tozá sok lé phetnek é letbe, amelyekrő l a
bejá ratokná l tá jé koztatjá k a lakossá got.
A vıŕus jelenlé te miatt mindenkit arra ké rü nk, hogy a fertő zé s lassıt́á sa, megá llıt́á sa é rdeké ben, ha nem szü ksé ges,
ne mozduljanak ki otthonró l, ne utazzanak el tá volabbi helyekre, ne vegyenek ré szt 20 fő né l nagyobb tö megeket
megmozgató , vagy zsú folt rendezvé nyeken. Az ü gyinté zé sek sorá n ré szesıt́sé k elő nyben a telefonos, elektronikus
kapcsolattartá st! Mindig viseljenek maszkot, rendszeresen mossanak kezet, haszná ljá k az inté zmé nyekben, ü zletekben kihelyezett ké zfertő tlenıt́ő ket!

Hosszú évek után jövőre minden bizonnyal
változnak
a helyi adórendeletek
Az idei é vet jelentő sen meghatá rozó koronavıŕus já rvá ny gazdasá gi hatá sai ö nkormá nyzatunkra is rá vetü ltek, mint
ahogy arró l korá bban is beszá moltunk. A falu mű kö dé sé t is á t kell gondolnia a ké pviselő -testü letnek, igyelembe
vé ve a helyi kö ltsé gveté s helyzeté t. Megkerü lhetetlenné vá lt nem csak a kö ltsé gek csö kkenté se, de a bevé telek
nö velé se é rdeké ben a helyi adó rendelet felü lvizsgá lata is. A tervek szerint a kö vetkező é v elejé tő l vá ltozná nak az
adó zá s felté telei Bordá nyban, ıǵy a jö vő é vi kö ltsé gveté st má r a tervezett bevé telek ismereté ben lehetne majd elfogadni.
Az adó rendelet mó dosıt́á sa elő tt a ké pviselő -testü let mindenké ppen szeretne egy szé les kö rű egyezteté st. A ké pviselő k a helyben é lő , é s adó izető polgá rok vé lemé nyé nek igyelembevé telé vel fogná nak hozzá az adó rendeletek
mó dosıt́á sá hoz.
A most hatá lyban lé vő adó rendeletek, é s a benne szereplő
adó mé rté kek tö bb mint tıźé vesek. Hosszú ideje nem vá ltozott
semmi, mé g az in lá ció t sem kö vetté k az adó mé rté kek. Szerencsé re a jó l á tgondolt kö ltsé gtakaré kos gazdá lkodá s, valamint
a jelentő s ö sszegű fejleszté si pá lyá zatok azt nem is tetté k szü ksé gessé . Eddig. A koronavıŕus já rvá ny kapcsá n elrendelt kö zponti adó elvoná sok é s mó dosıt́á sok azonban megkerü lhetetlenné tetté k mind a helyi kö ltsé gveté s felü lvizsgá latá t, mind a
bordá nyi adó rendelet felü lvizsgá latá t. A cé l egy olyan felté telrendszer megteremté se, ami a megvá ltozott kö rü lmé nyek
kö zö tt is biztosıt́ja a telepü lé s biztonsá gos inanszıŕozá sá t, de
senkire nem ró elviselhetetlen kö zterhet. Bordá ny nagykö zsé gnek adó - é s egyé b bevé telei viszonylag szeré nynek
mondható k, az egy fő re eső terhek a té rsé gben nem szá mıt́anak magasnak. A kommuná lis adó mé rté ke telepü lé sü nkö n a legalacsonyabb a kö rnyé ken, az iparű zé si adó kulcsa minden telepü lé sen ugyanekkora, é s az idei é vtő l minBordányi Napló | 3

den má s magyarorszá gi telepü lé shez hasonló an ná lunk is teljesen tová bbutalá sra kerü l a vé dekezé si alapba a gé pjá rmű adó teljes mé rté ke. Mivel korá bban is tová bb kellett má r utalni az adó 60%-á t, jelenleg a 40% adó elvoná s má r
“csak” 11,5 millió forint bevé telkiesé st jelent a falu kincstá rá bó l.
A fenti okok miatt mű helymunka kereté ben zajlanak egyezteté sek mind bizottsá gi, mind igazgatá si szinteken, ahová miné l tö bb vé lemé nyt, javaslatot szeretné nek becsatorná zni a dö nté s elő tt. Ilyen lehető sé g lehet az a ké rdő ıv́,
amelyet a napokban minden bordá nyi há ztartá s megkap. A ké rdé sek megvá laszolá sá val nagyban segıt́hetik a kö vetkező adó rendelet megalapozott elő ké szıt́é sé t, hiszen a vé gső dö nté st meghozó ké pviselő k kö zvetlenü l lá thatjá k az
itt é lő polgá rok vé lemé nyé t, javaslatait. A ké rdő ıv́eket november 15-ig lehet kitö ltve visszajuttatni az inté zmé nyekben kihelyezett gyű jtő dobozokba, vagy kitö lteni az alá bbi weboldalon: https://forms.gle/F6EAZbDQ1yCCzur47.

Négynapos kikapcsolódáson vettek részt
a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai
Az orszá got é s a ré gió kat behá ló zó já rvá nyhelyzet a civil szervezetek szá má ra is nagyon komoly problé má kat okozott. A Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai egé szsé gé nek vé delmé ben a tervezett programokbó l azokat vá lasztottuk,
amelyek biztonsá ggal megszervezhető k.
Tavasz ó ta ké szü ltü nk, hogy a Balatonfü redi Annabella szá lló ban tartandó né gynapos fesztivá lon ré szt vehessü nk,
melyet a já rvá ny „miatt” á thelyeztek októ berre. A vá rakozá sunk nem volt hiá bavaló , hiszen té rsé gü nkbő l huszonö ten sikeresen vettü nk ré szt az esemé nyen, amely nagyon kellemesnek bizonyult. Az idő já rá s az ott tartó zkodá s sorá n „kegyes”
volt velü nk, mivel a kisvonatozá son nem fagytunk meg, a hajó kirá ndulá son a szé llel is dacoltunk, de utá na sikerü lt "felmelegednü nk". A Tihanyba tö rté nt kirá ndulá son a napsü té s
segıt́ett a jó hangulatunkon. A sok sé ta a Tagora sé tá nyon mindenki szá má ra felü dü lé st é s feltö ltő dé st jelentett. Napkö zben
a Richter programmal ismerkedtü nk, valamint lehető sé gü nk
volt ingyenes hallá svizsgá latra, illetve Rummikub já té kban is
ré szt vettü nk. A teljes utazá sunk zavartalanul telt. Betartottuk az elő ıŕt utasıt́á sokat é s maszkot viseltü nk. Remé ljü k, hogy minden megelő zé sü nk sikeresnek bizonyult.
Egy má sik igen fontos é s sok elő ké szü letet igé nylő esemé nyen is tú l vagyunk. Októ ber 23-á n megtartottuk a majd
ké t é vtizede tartó Bará tsá g napi rendezvé nyü nket. Tudjuk, hogy a komoly já rvá ny aggodalomra adott okot, de igyelmeztettü k tá rsainkat, hogy tartsá k be az á ltalá nos já rvá nyü gyi megelő ző szabá lyokat, mert ezekkel az inté zkedé sekkel a tö bbi tá rsunkat is vé djü k!
Szalai Antal, a Nyugdíjas klub vezetője

Szüret, tánc, jókedv Kirándulás Lego országban
Szeptember 25-é n a vá rva vá rt szü reti mulatsá g vette kezdeté t. Az ó vó né nik má r kora reggel feldıśzıt́etté k az ó voda kerıt́é sé t a Szü lő k

é s gyerekek á ltal hozott sző lő vessző kkel é s
fü rtö kkel, amit ezú ton is kö szö nü nk szé pen.
A Mé hecske csoport szü reti mű sora utá n kezdeté t vette a kö zö s munka: a sző lő szü retelé se, dará lá sa, pré selé se. Mindekö zben az ó voda elő teré ben a Szü lő k é s dolgozó k á ltal ö szszegyű jtö tt né pi haszná lati eszkö zö kbő l egy
lá tvá nyos kiá llıt́á st lehetett megtekinteni.
Horváthné Kálmán Zita
4| Bordányi Napló

Szeptember 30-á n a Vuk é s Tü csö k csoportos gyermekekkel ellá togattunk a Faluhá zba, ahol papıŕszın
́ há z formá já ban az ó vodá sok
egyik kö zkedvelt mesé jé t A kiskakas gyé má nt fé lkrajcá rja cım
́ ű tö rté netet lá thattuk. Az interaktıv́ elő adá son az elő zetes ismereteikre
é pıt́ve minden gyermek az egyes jelenetekhez é rve kukoré kolva

idé zhette a kiskakas szavait. Ezt kö vető en kis csoportokat alkotva
lego ké szleteket kaptunk, melybő l a mese egy-egy emlé kezetes pillanatá t, helyszın
́ é t, szereplő jé t é pıt́ettü k meg. Kö szö njü k szé pen,
hogy ré szt vehettü nk a programon!
Tóth Leila óvodapedagógus

Változik a Faluház Pályázat tanulói támogatásra
Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny pá lyá zatot hirdet bornyitvatartása
dá nyi lakó helyű , kedvező tlen anyagi kö rü lmé nyekkel, jó tanulmá nyi
Tá jé koztatjuk kedves lá togató inkat, olvasó inkat é s ü gyfeleinket, hogy 2020. november

2-tő l a Faluhá z é s Kö nyvtá r nyitvatartá sa
az alá bbiak szerint vá ltozik: hé tfő n zá rva,
kedden 11:00-19:00, szerdá n 8:00-16:00,
csü tö rtö kö n 11:00-19:00, pé nteken 8:0016:00, mıǵ szombaton é s vasá rnap inté zmé nyü nk zá rva tart. Az elő zetesen egyeztetett programok a nyitvatartá si idő n tú l is
megtartható k.

Babaruha és
játékbörze
Az elmú lt é vekhez hasonló an ú jabb babaruha- é s já té kbö rzé t szervez a Vé dő nő i

eredmé nnyel rendelkező kö zé pfokú iskolai tanulmá nyokat folytató
diá kok tá mogatá sá ra. Pá lyá zati tá mogatá s nyú jtható azoknak a kö zé pfokú tanulmá nyokat nappali tagozaton folytató diá koknak, akik
nehé z anyagi kö rü lmé nyek kö zö tt é lnek. A pá lyá zat benyú jtá si hatá rideje: 2020. november 23. Ré szletek a bordany.com-on.

„Ahol a csodák kezdődnek”

Októ ber 9-10-é n az ó vó né nik egy kü lö nleges akkreditá lt ké pzé sen
vehettek ré szt a Faluhá zban „Ahol a csodá k kezdő dnek” cım
́ mel.
Cé lja volt, hogy a ré sztvevő pedagó gusok olyan é lmé nypedagó giai
mó dszereket ismerjenek meg, melyeket beé pıt́hetnek a mindennapi
gyakorlatba é s illeszkednek az adott cé lcsoport sajá tossá gaihoz.
Mindez olyannyira tartalmas volt, hogy má r most azt tervezzü k, hogyan é s mikor tudná nk a teljes dolgozó i kö zö ssé ggel együ tt ismé t
á té lni.
Horváthné Kálmán Zita

A Keve órák folytatódnak
Szolgá lat a bordá nyi Faluhá z nagytermé ben. A szü lő k eladó ké nt é s vá sá rló ké nt is
talá lkozhatnak egymá ssal 2020. november
14-é n (szombaton) 09:00-tó l. A rendezvé nyre bá rki elhozhatja a feleslegessé vá lt,
megunt babaholmikat, kiegé szıt́ő ket, amik
ú j gazdá ra talá lhatnak. A szervező k arra
ké rik Onö ket eladá si szá ndé kukat elő re jelezzé k a vé dő nő kné l! Elé rhető sé geik: Judit:
+3630/3381-647, Evi: +3630/1979-135.

Ki tud többet
Bordányról vetélkedő
Az iskolai Hagyomá nyő rző szakkö r helytö rté neti veté lkedő t hirdet kö zsé gü nk
ö ná lló vá vá lá sá nak 70. é vforduló ja alkalmá bó l. A jelentkezé si lap az 5. - 8. osztá ly
ré szé re a folyosó faliú jsá gá n talá lható . A veté lkedő idő pontja : 2020. nov. 6. 14 ó ra 30 .
Helye : 14 - es terem. Mindenkit szeretettel
vá r a szervező k nevé ben : Balogh Ferencné
a szakkö r vezető je

A Kö zlekedjü nk Együ tt, Vigyá zzunk Egymá sra-Keve program kereté n belü l a harmadik osztá lyos gyerekekkel októ ber 1-jé n, dé lutá n
foglalkoztunk. Szerencsé re a ké t hazajá ró s tanuló is jelen tudott lenni az ó rá n. Elő szö r á tismé teltü k a gyalogos kö zlekedé s szabá lyait, az
első bbsé gadá s té makö ré t é s az ú ton való á tkelé s fő bb tudnivaló it.
Má sodikban megbeszé ltü k, most felelevenıt́ettü k, hol mehetü nk á t a
tú loldalra, illetve hogyan mehetü nk á t szabá lyosan. Az osztá lyteremben a kijelö lt gyalogá tkelő hely tá blá t pá rban szın
́ ezté k a megfelelő szın
́ ű re. Ezt kö vető en kö zlekedé ssel kapcsolatos mondatokat olvastunk fel nekik, melyekrő l eldö nthetté k: igazak vagy hamisak. Ezutá n az első bbsé gadá s tá blá it keresté k meg a sok tá bla kö zü l, majd a
ké t tá bla kö zti kü lö nbsé get soroltá k fel. Beszé ltü nk az ú tkeresztező dé sek fajtá iró l is. A gyerekek nagyon vá rtá k a keré kpá rral való kö zlekedé st, a já tszó té ren felá llıt́ott pá lyá t. A tavaly kapott keré kpá rok a
hosszú szü net utá n kis karbantartá son estek á t, hiszen minden gumi lapos volt. A pumpá lá st kö vető en a biciklik a já tszó té ren vá rtá k
az ó ra folytatá sá t. A gyerekek fegyelmezetten, a szabá lyokat betartva, lelkesen teljesıt́etté k a bó já kkal kijelö lt pá lyá t. Mé g az sem okozott gondot, hogy az erő sö dő szé l egy-ké t tá blá t feldö ntö tt. Akadt
segıt́ő , aki helyé re á llıt́otta é s folyhatott tová bb a keré kpá rozá s.
Ebben a tané vben is tervezzü k a kö zlekedé si ismereteket oktató
tanó rá k megtartá sá t. Hasznosnak é s fontosnak tartjuk a gyerekek
tudatos felké szıt́é sé t a kö zlekedé sre.
Juhász Gabriella és Sólyáné Sárközi Ágnes
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Kiss Angelika iskolánkban készítette el a Parafrázis
2019. Országos Festészeti Verseny döntős alkotásait

Tavasszal beszá moltunk arró l az ö rö mteli hıŕrő l, hogy iskolá nk tanuló ja, Kiss Angelika bejutott az orszá gos festé szeti verseny dö ntő jé be, amelyet eredetileg Egerben rendeztek volna meg, azonban a já rvá ny akkori, illetve mostani alakulá sá t igyelembe vé ve a szervező k arra a dö nté sre jutottak, hogy a
versenyt online bonyolıt́já k le. A tanuló k alkotá saikat a sajá t inté zmé nyü kben ké szıt́etté k el, megadott idő keret alapjá n, a sajá t felké szıt́ő taná rá nak felü gyelete mellett októ ber 15-ig. Angelika ugyan má r elballagott iskolá nkbó l,
hiszen tanulmá nyait a Tö mö rké ny Istvá n Mű vé szeti Szakgimná zium textil
szaká n folytatta tová bb, de ezen alkotá sok erejé ig ismé t visszaté rt hozzá nk,
aminek szıv́bő l ö rü ltü nk.
Ké t izgalmas feladatot kapott: az első ben egy Charlie Chaplinrő l ké szü lt fekete-fehé r fotó t kellett á tıŕnia szın
́ esbe, tetsző leges festé szeti techniká val. A
má sodikban pedig el kellett ké pzelnie hogy, Ferenczy Ká roly: Vö rö s fal cım
́ ű
alkotá sá nak a há tteré ben egy nagy graf itit festett fel.
Dö ntő s alkotá saival elvará zsolt bennü nket, bıźunk benne, hogy a szaké rtő
zsű ri is hasonló an lá tja majd ké peit.
A kép illusztráció, nem a versenymunkák elkészítése közben készült.

A meg nem született gyermekek emlékműve
a bordányi templomkertben
Né há ny hé ttel ezelő tt a bordá nyi templomba é rkezett az a vá ndorszobor, mely a meg nem szü letett gyermekekre é s
emberi mé ltó sá gukra irá nyıt́ja igyelmü nket. Egy, korunkat sajnos nagyon é rintő esemé ny, az abortuszok egyre nö vekvő szá ma adta apropó já t e szobor elké szü lté nek. Most a mi templomunkban is lá tható volt...
Ennek é rkezé se, itt lé te egy ré gi tervemet erő sıt́ette meg. Hó napokkal ezelő tt kaptam ké t nagyon ré gi má rvá ny sıŕemlé ket az egyik papbará tomtó l. Az ottani temető bő l ezek elé vü lé s miatt kikerü ltek, a csalá dok má r nem gondoztá k, talá n má r nincsenek hozzá tartozó k sem, s ıǵy e ké t felszabadult sıŕemlé k gazdá tlan maradt. Ekkor jö tt a lehető sé g, hogy ezeket megszerezzem. Tudtam, hogy Bordá nyban é s Zá ká nyszé ken jó helyet talá lok nekik. Né há ny nap
gondolkodá s, é s egy belső indıt́tatá s utá n kirajzoló dott: nem egyhá zi ü nnepnek, nem helyi, vagy orszá gos hő snek,
sem Trianonnak nem szeretné k emlé ket á llıt́ani. Van enné l sokkal fontosabb, emberi, mé lyebb té ma is: az abortuszok á ldozatainak é s a halvaszü letett, vagy nagyon korá n elhunyt gyermekeknek szeretné k emlé ket á llıt́ani.
Tö bb dolog is fontossá teszi ezt. Első sorban kihangsú lyozza, hogy az abortusz á ldozatai SZEMELYEK, EMBEREK.
Akiknek egy vagy ké t szü lő dö nté se alapjá n nem adtá k meg a lehető sé get az é letre. Ok nem csak sejtek é s kromoszó má k, hanem Isten ajá ndé kai,
melyeket valakik nem fogadtak
el… de sokan elfogadná k pedig…
A má sik oka, nemcsak a magzatok sé rü lnek é s „semmisü lnek
meg” ebben, hanem akkor –
vagy ké ső bb – az anya é s apa is.
Akik vagy a rossz dö nté sü ket
gyá szoljá k, vagy a valamié rt elhunyt kis é letet…
Szeretné m, ha ez az emlé kmű
gyó gyıt́ó hely lenne telepü lé sü nk lakó inak. Azoknak, akik valamilyen mó don é rintve vannak
e té má ban. Egy rossz dö nté ssel,
vagy egy tragé diá val kell együ tt
é lniü k. Isten szeretné meggyó gyıt́ani az O szıv́ü ket, kapcsolatukat is! Ez a hely lehető sé g… az
odaá llá sra, odagondolá sra. Egy
hely, ahol lehet gyá szolni, emlé kezni, megá llni, bocsá natot ké rni… Mert a mai tö rvé nyek nem engedik meg, hogy ezt
a magzat sıŕjá hoz kimenve megtegyü k. Kıv́á nom azt a gyó gyulá st az é rintettek szá má ra, melyet csak Isten kegyelme
é s szeretete ké pes megadni. S ezú ton szeretné m megkö szö nni Lajkó Antal mű kö vesnek precıź munká já t, valamint
a Bordá nyi Bará ti Kö r tá mogatá sá t, akik terveim mellé á lltak, s lehető vé tetté k, hogy ez a ré gi, elfeledett sıŕemlé k
megú juljon, s talá n sokak szıv́é be gyó gyulá st, az ú jrakezdé s ö rö mé t adja.
Zoltán atya
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Az orgona felújítási munkálatokhoz további
anyagi forrásokra van szükség
Az elmú lt idő szakban sok olyan esemé ny tö rté nt, amelyrő l ö rö mmel szá molunk be. Ilyen a má r tö bbszö r hirdetett
orgonafelú jıt́á si pá lyá zatunk. Az első szakasz inanszıŕozá sa megoldó dott, a má sodik ré szre, melyben a sıp
́ ok elhelyezé se é s a szekré ny bő vıt́é se tö rté nik meg, mé g keressü k az anyagi fedezetet.
Nagy segıt́sé get jelentett a hıv́ek á ltal vá sá rolt sıp
́ jegyekbő l befolyt ö sszeg. Ezeket a sıp
́ jegyeket tová bbra is meg
lehet vá sá rolni a templomban. Szé p esemé ny volt tová bbá a hittanosok nyá ri tá bora, mely jó né há ny gyermeknek nyú jtott é rté kes é s tartalmas pihené st. Ezú ton
is kö szö netet mondok a segıt́ő knek. Aztá n szeptember
vé gé n a jó termé sé rt adtunk há lá t, kö zelmú ltban ü nnepeltü k az első áldozá st é s a bé rmá lá s szentsé gé nek kiszolgá ltatá sá t. Elő re tekintve az é v vé gé ig mé g né há ny
szé p, ü nnepi alkalmunk lesz.
November 1-é n, Mindenszentek ü nnepé n kerü l megá ldá sra Zá ká nyszé ken Cseh Zoltá n atya sıŕemlé ke. A 11
ó rakor kezdő dő szertartá sra szeretettel hıv́ok mindenkit! Majd dé lutá n 14.00-kor a bordá nyi temető ben
lesz megemlé kezé s é s sıŕszentelé s, utá na 16.00-kor
szentmise a templomban. November 22-é n a hagyomá nyos egé sz napos szentsé gimá dá st tartjuk meg. Majd elkezdő dik az adventi idő szak, amelyrő l ké ső bbiekben adunk ré szletes tá jé koztatá st.
Az egyhá zkö zsé gi ké pviselő testü lettel egyeztetve a jö vő é vre vonatkozó an egy-ké t vá ltozá sra is szü ksé g van. Szü ksé gesnek lá tszik januá r 1-jé tő l az egyhá zkö zsé gi hozzá já rulá s ö sszegé nek emelé se. Utoljá ra 2012-ben volt erre pé lda. Igy a tová bbiakban a kereső szemé lyek hozzá já rulá sá nak ö sszege 4000 Ft-ró l 5ooo-re, a nyugdıj́asoké 3500 Ftró l 4500-re vá ltozik. A szentmisé k dıj́a pedig 3000 Ft-ró l 3500 Ft-ra mó dosul.
Októ ber 1-jé tő l a templom kö rü li munká k segıt́é sé re egy gondnokot is alkalmazunk, aki feladatá t heti 10 ó rá ban
lá tja el. O fogja majd az irodai ü gyeletet biztosıt́ani minden pé nteken 10.00 é s 12.00 ó ra kö zö tt a plé bá nia é pü leté ben. Termé szetesen a szentmisé k elő tt é s utá n a sekrestyé ben tová bbra is, a má r megszokott mó don, lehető sé g nyı-́
lik az ü gyek inté zé sé re. Bıźom abban, hogy ezek a vá ltozá sok is segıt́ik a gö rdü lé keny ü gyinté zé st, é s az emlıt́ett
dıj́ak emelé se á ltal templomunk mű kö dteté sé nek felté telei is javulnak.
A kö vetkező esemé nyekre szeretettel hıv́om é s vá rom mindannyiukat! Isten á ldá sa legyen telepü lé sü nk minden
lakó já nak é leté n!
Szeretettel: Zoltán atya

Mindenszentek és Halottak napja
November 1-é n, vasá rnap Mindenszentek ü nnepe. 14.00 ó rakor lesz a temető lá togatá s é s a hagyomá nyok szerint a
sıŕszentelé s. A sıŕszentelé sre vonatkozó igé nyeiket a sekrestyé ben jelezhetik. 16.00 ó rakor szentmise a templomban, majd megemlé kezé s é s koszorú zá s a Szent Istvá n té ren a II. vilá ghá ború ban elesett bordá nyi á ldozatok
emlé ké re á llıt́ott emlé kmű né l.
Ugyancsak november 1-é n 11.00 ó rakor lesz a zá ká nyszé ki temető ben Cseh Zoltá n atya sıŕemlé ké nek megá ldá sa.
November 2-á n, hé tfő n Halottak napja. 17.00 ó rakor lesz szentmise.

A betegek szentsége
November 15-é n a vasá rnap reggel 9.30-kor kezdő dő szentmise kereté ben tö rté nik a betegek szentsé gé nek kiszolgá ltatá sa. Ezt a szentmisé t a betegeké rt,
csalá djuké rt, gondozó iké rt ajá nljuk fel. Ebben a szentmisé ben lesz a betegek
szentsé gé nek, a betegek keneté nek a kiszolgá ltatá sa is. Ezt a szentsé get nem
csak az idő sek, hanem mindazok felvehetik, akik meg vannak keresztelve, é s
valamilyen sú lyos betegsé gben szenvednek. Fiatalok is ké rhetik, pé ldá ul sú lyos
mű té t elő tt. Sokan nem ré szesü lnek ilyen mó don Isten kegyelmé bő l akkor,
amikor erre a legnagyobb szü ksé gü k lenne. Ne fé ljü nk ettő l a lehető sé gtő l.

Szent Erzsébet
ünnepe
November 21-é n, szombaton a
szoká sos mó don a szentmise
kereté ben emlé kezü nk Arpá dhá zi Szent Erzsé bet é leté re, cselekedeteire.

Jubiláló házasok ünnepi szentmiséje

Téli
miserend
Októ ber 9-tő l a templomban a

November 22-é n, vasá rnap a 9.30-kor kezdő dő ü nnepi szentmise kereté ben
kerü l sor a jubilá ló há zaspá rok megá ldá sá ra. Kö szö ntjü k az idé n jubilá ló há zaspá rokat. Azok, akik nem a bordá nyi templomban kö tö ttek há zassá got, é s szeretné nek a kö zö ssé ggel együ tt há lá t adni az együ tt tö ltö tt é veké rt, ké rjü k, jelezzé k a sekrestyé ben. Igy a ké ső bbiekben né vre szó ló meghıv́á st kapnak.

té li miserend szerint a pé ntek
é s szombat esti szentmisé k 17
ó rakor kezdő dnek. A vasá rnap
reggeli szentmisé k kezdete tová bbra is 9.30.
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Ötórai tea és felolvasóest

2020. november 12é n, csü tö rtö kö n 16
ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi kö nyvtá rban 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.

Mobilizált Kormányablak
Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a kormá nyablak busz 2020.
november 16. (hé tfő n), 8:00-10:30 kö zö tt a Bordá nyi
Faluhá z elő tti parkoló ba telepü l ki. A mobilizá lt
ü gyfé lszolgá lat segıt́sé gé vel minden kormá nyablakban
inté zhető ü gy elindı́tá sá ra vagy lebonyolı́tá sá ra
lehető sé g van.

Októberi demográfia
Születés:
„Én már azóta szeretlek, mikor még nem
voltál más csak puszta gondolat és a
csillagok lüktették az égre képzelt
mosolyodat.
Aztán megdobbant a szíved a
szívem alatt és én azóta a
lelkemhez simítva hordalak.”
Má tyá s (Farkas Csaba é s Simon Enikő ); Zsó ka
(Sá ringer Sá ndor é s Mikló s Diá na); Má té (Farkas
Gá bor é s Szé p Viktó ria); Diá na (Szű cs Adá m é s Veres
Hé di); Hanna (Szilá gyi Szabolcs é s Só ja Vivien Erika)

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/
Szabó Istvá n é s Lajkó Emő ke; Bali Andrá s Gá bor
é s Monostori Julianna; Pé tervá ri Adá m Attila é s
Bozsó Bea

Halálozás:
„Nekem nincs már holnap,
Ennyi volt az élet,
Sirassatok csendben,
Szívetekben élek!”
Zá dori Antal (1957.), Lajkó Imre (1953.)
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Véradás helyben
2020. november 6-á n, pé nteken 13 é s 17
ó ra kö zö tt vé radá st szervez a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete a Faluhá z szın
́ há ztermé ben. Adj vé rt é s segıt́s Te is! A vé radá son ré sztvevő k ajá ndé kokat kapnak.
Ké rjü k a vé radó kat, hogy a szemé lyi igazolvá nyukat, lakcım
́ ká rtyá jukat é s TAJ ká rtyá jukat hozzá k magukkal.

„C” kategóriás sofőrt keres a
Négyforrás Nonpro it Kft.
A Né gyforrá s Nonpro it Kft. teljes munkaidő s á llá st hirdet Sofő r
munkakö rben. A munkavé gzé s helye: Bordá ny, Forrá skú t, Ullé s,
Zsombó . Munkaidő : 1 mű szakos, munkaidő keret alkalmazá sá val.
Szakmai é s egyé b elvá rá saink: „C” kategó riá s jogosıt́vá ny; egé szsé gü gyi alkalmassá g; GKI ká rtya; adott gé pcsoportra hatá lyos gé pkezelő i jogosıt́vá ny (vagy annak hiá nyá ban annak megszerzé sé nek
hajlandó sá ga); pontos, megbıźható munkavé gzé s; rugalmassá g;
csapatmunka. Elő nyt jelent: emelő gé pkezelő i ké pesıt́é s; telepü lé si
hulladé k-gyű jté s-szá llıt́ó ké pesıt́é s; gé pkezelő i jogosıt́vá ny. Bő vebb
informá ció a bordany.com-on.

Otthonról ingyenesen elérhető a tudatos
fogyás program
A Mó rahalmi Egé szsé gfejleszté si Iroda programja a tudatos fogyá shoz szü ksé ges alapokat kıv́á nja á tadni az é rdeklő dő k szá má ra. A
tú lsú ly é s az elhıźá s jó l ismert né pegé szsé gü gyi problé ma, ami nö veli a COVID-19 fertő zé s sú lyosabb lefolyá sá nak esé lyé t is. November 2-tő l, hé tfő esté nké nt 17.30-tó l 6 alkalommal a kö vetkező té má kat é rintik: az
elhıźá s há ttere, a fogyá s alapkö vei; fogyá sunk
nyomon kö veté se; tá plá lkozá si napló , kaló -
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riaszá mlá lá s; testtö megcsö kkentő é trend alapjai; kerü lendő é s fogyasztá sra javasolt é lelmiszerek, é telek; mozgá s szerepe; az evé s lé lektana. Az online elő adá sok 60 percesek lesznek ké rdezé si lehető sé ggel. Az elő adó Dr. Pipicz Má rton, az Egé szsé gfejleszté si Iroda vezető je. Az elő adá sokat telefonon é s szá mıt́ó gé pen is elé rhető ingyenes Zoom program segıt́sé gé vel tartjá k meg. A jelentkező k elő zetes
segıt́sé get kapnak majd a program haszná latá val kapcsolatban. A
ré szvé tel ingyenes é s a Mó rahalmi já rá s bá rmely telepü lé sé rő l lehet jelentkezni. A program felnő tteknek szó l. Az elő adá shoz elő zetes regisztrá ció szü ksé ges. Regisztrá ció az alá bbi linken talá lható
jelentkezé si lap kitö lté sé vel: https://forms.gle/mihbGPzqADriLf k8

Több mint 450 iatal választhat i júsági
önkormányzatot decemberben
Fotó: Maróti Dávid

Eltelt az a né gy é v, amelyben a bordá nyi iatalokat Barta Dá niel, Bá lint Hanga Rea, Lajkó Bá lint, Valká r Anna é s Vida
Patrıćia ké pviselté k a Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzatban. A iatalok a 2016. december 16-á n megtartott helyi i jú sá gi vá lasztá sokon kaptak mandá tumot, mıǵ Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmesterké nt, addig Barta Dá niel, Bá lint Hanga Rea, Lajkó Bá lint, Valká r Anna é s Vida Patrıćia i jú sá gi ké pviselő ké nt dö nthettek a helyben é lő iatalok ü gyes-bajos dolgairó l, i jú sá gi rendezvé nyekrő l vagy aká r fejleszté si elké pzelé sekrő l is.
Az idé n a né gy é v letelte utá n ismé t vá lasztá sok kiıŕá sá ra kerü l sor. A tervek szerint interneten adhatjá k le voksukat a 1225 é v kö zö tti, bordá nyi lakhellyel rendelkező iatalok az i jú sá gi ö nkormá nyzati
vá lasztá sokon. Az interneten lebonyolı-́
tott szavazá s sokkal gazdasá gosabb é s
gyorsabb, mint a papıŕalapú , rá adá sul
szıv́esebben is szavaznak a iatalok
elektronikusan, hiszen aká r az iskolá bó l,
kö nyvtá rbó l, a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontbó l vagy otthonró l is leadhatjá k
voksaikat.
Első ké nt egy papıŕalapú vá lasztá si é rtesıt́ő kerü l majd kipostá zá sra, ezt kö vető en a jelö ltá llıt́á s, az ezzel kapcsolatos adminisztrá ció má r az internetes platformon zajlik majd, é s december 18-á n kicsivel tö bb, mint 450, 12-25 é v kö zö tti iatal szavazhat az erre a cé lra kialakıt́ott elektronikus szavazó felü leten.
A jelö ltá llıt́á st kö vető en a kampá ny a szavazá st megelő ző tıź napban tart majd, a korá bbi tapasztalatok szerint a iatalok nagy ré sze ezt is interneten, sok esetben csak a kö zö ssé gi oldalak haszná latá val oldja meg. Noha a vá lasztá si
alapokmá ny lehető vé teszi a plaká tolá st, szó ró lapozá st, vá lasztá si fó rumok tartá sá t, erre igazá bó l csak az első , 2000ben megtartott vá lasztá sok alkalmá val volt pé lda. Az ú j generá ció má r a há ló zaton keresztü l vesz ré szt a demokrá ciá ban.
A iatalok - a korá bbi gyakorlatnak megfelelő en - az i jú sá gi polgá rmester mellé né gy i jú sá gi ké pviselő t is vá lasztanak, akiknek mandá tuma egyará nt né gy é vre szó l. A té t nagy, hiszen az ö t iatal ké pviseli a iatalok é rdekeit a telepü lé sen. Dö nthet az ö nkormá nyzat á ltal biztosıt́ott tá mogatá s felhaszná lá sá ró l, vé lemé nyt formá lhat a telepü lé si ö nkormá nyzat á ltal tá rgyalt, a iatalokat é rintő ü gyekben. Az i jú sá gi testü let egy tagja Bordá nyban rendszeresen meghıv́á st kap a telepü lé si ö nkormá nyzat ü lé seire, kü lső tagja az Egé szsé gü gyi, Oktatá si é s Szociá lis Bizottsá gnak. A
szoká sjog alapjá n a iatalok á ltal vá lasztott testü let terjeszti elő pé ldá ul a telepü lé s i jú sá gpolitikai koncepció já t is.

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Választások eseménynaptára
November 23. (hétfő) A választási névjegyzék közzététele.
November 27-ig (péntek) A ﬁatal választópolgárok értesítése a
választásokról, a névjegyzékbe való felvételről, illetve a szavazás
menetéről.
November 28. (szombat) Ajánlások gyűjtésének megkezdése.
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. november 17. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. november 27. (péntek).

December 8. (kedd) Ajánlások gyűjtésének
határideje.
December 11. (péntek) A választás
kitűzése, a kampány kezdete.
December 18. (péntek) A választás napja.
Szavazni 9-19 óra között lehet.

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

15°C
4°C

13°C
3°C

14°C
3°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

14°C
3°C

12°C
3°C

10°C
2°C

9°C
1°C

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Elvétve zápor
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Zárkózik felnőtt megye I-es csapatunk
Minden korosztályban eddig folyamatosan zajlanak a meccsek
Megyei I. osztályú együttesünk az elmúlt két
fordulóban aratott győzelmének köszönhetően zárkózik a középmezőny csapataihoz,
hétvégén Hódmezővásárhelyre látogatunk.
Megye III-as gárdánk kiütéses diadalt aratott
a Ruzsa ellen és már az első hatban vannak
Mészárosék. U19-es és U17-es együttesünk is
szépen szerepel, több szoros meccset játszottak a fiúk. Kiemelt U15-ös
bajnokságban részt vevő U15-ös fiaink továbbra is szépen helyt állnak és
fejlődnek a nagy utánpótlás műhelyek csapatai ellen, U14-ben egy
újjáalakuló közösség kezdte meg a munkát és Lőrinc Árpád fiai már két
győzelmet arattak, szép tavasz elé néznek utánpótlás játékosaink. U7-től
U13-ig rendszeres résztvevői vagyunk a Bozsik programnak, ez mellett
U11-es és U9-es csapatunkkal az Algyői Gyermekliga küzdelmeiben is részt
veszünk. Női felnőtt csapatunk bravúros győzelmeket ért el az elmúlt
fordulókban, de a legutóbbi Üllés elleni találkozón nem sikerült a
pontszerzés.

Egyedi egyesületi szájmaszkot készít a BSK
A kétrétegű maszk, háromféle méretben lesz kapható novembertől

A hatályos kormányrendelet
értelmében október 23-tól
kötelező a szabadtéri sportrendezvényeken is a maszkhasználat. Mivel várhatóan a járványügyi
intézkedések tavaszig fennmaradnak, ezért az egyesület
úgy döntött, hogy sportolóink,
edzőink, szurkolóink és támogatóink részére egyedi klub címerrel és jelmondattal ellátott szájmaszkot készít. A kétrétegű, mosható szájmaszk sportolóink részére 999 Ftért beszerezhető, míg szurkolóink és az egyesület támogatói 1.999 Ft-os
áron juthatnak hozzá a maszkokhoz. Gyerek, és kétféle felnőtt méretben lesz
kapható. A vásárlási szándékot telefonon a 06306765910-es számon, illetve
e-mailben a bordanysportkor@gmail.com címen lehet jelezni. Vigyázzunk
egymásra!

A felnőtt futsal bajnokságban is indulunk
Hazai mérkőzéseinket a zákányszéki sportcsarnokban rendezzük
Először neveztünk férfi felnőtt együttest az MLSZ által
kiírt Regionális Futsal bajnokságba. A főként megye Ies keretünkre épülő csapatunk a zákányszéki sportcsarnokban rendezi hazai
mérkőzéseit, hiszen tornatermünk mérete nem felel
meg a minimum követelményeknek. A találkozókra hétfő esténként 20.00
órakor kerül sor, a nyitó fordulóban november 2-án a Szarvasi FC-t fogadjuk.
Ezt követően az SZVSE és az Apátfalva elleni meccs következik.
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Meccsnaptár
2020. november
Megyei I. osztály - felnőtt
2020. október 31. (szombat), 13.30
HFC II - Foliaplast-Bordány SK
2020. november 8. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány SK - SZVSE II.
2020. november 14. (szombat), 13.30
Algyő - Foliaplast-Bordány SK
2020. november 22. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány SK - Mórahalom

Megye III. osztály - felnőtt
2020. október 31. (szombat), 13.30
Röszke SK - Foliaplast-Bordány II
2020. november 7. (szombat), 13.30
Baks - Foliaplast-Bordány SK II
2020. november 21. (szombat), 13.00
Csanádpalota - Foliaplast-Bordány II
2020. november 29. (vasárnap), 13.00
Foliaplast-Bordány II - Pusztamérges

Megyei U19 - A csoport
2020. november 1. (vasárnap), 11.30
Mórahalom - Foliaplast-Bordány
2020. november 8. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány SK - Szentes
2020. november 14. (szombat), 11.30
Algyő - Foliaplast-Bordány SK
2020. november 21. (szombat), 11.30
Foliaplast-Bordány SK - UTC
2020. november 28. (szombat), 13.30
Csengele - Foliaplast-Bordány SK

Megyei U17 - A csoport
2020. november 4. (szerda), 15.00
Deszk - Foliaplast-Bordány
2020. november 7. (szombat), 10.00
Csongrád - Foliaplast-Bordány

MLSZ II. osztály U15
2020. november 4. (szerda), 17.30
Grosics Akadémia - DAFC Bordány
2020. november 8. (vasárnap), 12.00
OMTK-ULE - DAFC Bordány
2020. november 14. (szombat), 12.00
DAFC Bordány - Hódmezővásárhely
2020. november 21. (szombat), 13.00
Gyula - DAFC Bordány
2020. november 28. (szombat), 12.00
DAFC Bordány - Szeged-Csanád

Megyei U14 - D csoport
2020. október 30. (péntek), 13.30
Foliaplast-Bordány - DAFC Szeged
2020. november 6. (péntek), 13.30
Ruzsa - Foliaplast-Bordány

Megyei női - felnőtt
2020. november 1. (vasárnap), 10.00
KSE Balástya - Foliaplast-Bordány SK
2020. november 8. (vasárnap), 10.00
SZVSE - Foliaplast-Bordány
2020. november 15. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány - Csanytelek

