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Szociális	munka	a	járványhelyzet	idején								
										
Letarolja az országot a járvány, sosem volt még ennyi új fertőzött, tette közzé nem is 
olyan rég az index.hu. A szociális területen dolgozó szakemberek kitartó erőfeszítései 
minden elismerést megérnek, sok múlik rajtuk ebben a zűrzavaros időszakban.
Annak ellenére, hogy egyik munkatársuk elkapta a koronavírust, mindenki más 
tesztje negatív lett, így rövid időn belül visszaállt a régi rend.     	Bővebben	a	2.	oldalon!
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Nem	maradtak	ebéd	nélkül	a	szociális
központ	gondozottjai
„Letarolja	az	országot	a	járvány,	sosem	volt	
még	ennyi	új	fertőzött” - tette közzé nem is 
olyan rég az index.hu. A vıŕus jelenléte tele-
pülésünkön is egyre érezhetőbbé vált, több 
családot érintett közvetlenül vagy közvetve. 

Fontos, hogy mindenki komolyan vegye a vé-
dekezési szabályokat, és az elkövetkező idő-
szakban csak a legszükségesebb ügyeket in-
tézzék, és amit csak lehet telefonon, vagy 
elektronikusan.
A szociális központ munkatársai közül egy fő 

sajnálatosan koronavıŕus fertőzött lett. A pozitıv́ tesztet követő-
en azonnal bezárta kapuit az intézmény. Farkasné Lippai A� gota 
intézményvezető és Tanács Gábor polgármester közösen egyez-
tetve úgy döntött, hogy az összes dolgozó két negatıv́ tesztjéig 
felfüggesztjük az intézményi szolgáltatásokat. Az ellátottak érte-
sıt́ése azonnal megtörtént. Ezúton is kérjük a hozzátartozókat, 
hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan �igyeljenek, segıt́sék 
az időseket!
Ennek ellenére a szociális ebéd kiszállıt́ását természetesen folya-
matosan tudták biztosıt́ani. Ebbe a munkába március 12-én a 
településüzemeltetés és a polgármesteri hivatal dolgozói is részt 
vettek. A 102 gondozott eldobható edényekben kapta meg az 
ebédet, a csere ételhordók éppen ezért a kapukban maradtak. 
Mára már visszaállt a régi rend, és ismét a megszokott ételhor-
dókban érkezik az étel. Mindaddig mıǵ a központ a vıŕus miatt 
nem tudta ellátni a feladatot az önkormányzat dolgozói oldották 
meg az ételkiszállıt́ást és a bevásárlásokat.
“Köszönöm	az	ebédszállításba	bevont	dolgozóknak	a	gyors	és	pon-
tos	munkát!	Külön	köszönöm	a	bordányiaknak,	hogy	sokan	jelent-
keztek	önkéntesnek	a	honlapunkon	meghirdetett	linken!	Amennyi-
ben	a	helyzet	megkívánja,	jelzéssel	élünk	a	megadott	elérhetősé-
geken.	Elsősorban	az	esetleges	ház	körüli	munkákban	számítunk	
segítő	kezekre.	Vigyázzanak	egymásra!	Mindenkinek	jó	egészsé-
get	kívánok!” - nyilatkozta Tanács Gábor polgármester. 

Hamarosan	új	névtáblák	díszítik
utcáinkat
Szemfülesebb olvasóink már biz-
tosan észrevették a Benke Gede-
on utca és a Pető�i utca kereszte-
ződésében azt az új utcanévtáb-
lákat tartalmazó oszlopot, ame-
lyet teszt jelleggel helyeztek el az 
aránylag forgalmas csomópont-
ban. Ez a prototıṕusa a települé-
sen kihelyezendő összes táblának. 
Az új táblák minden útkereszte-
ződésbe elhelyezésre kerülnek, 
pontosan mutatva az utcákat, il-
letve a házszám tartományt.
Lehetőség van az oszlopokra a 
fontosabb intézményeket jelző 
táblák elhelyezésére, sőt a tervek 
szerint a vállalkozók is kérhetik, 
hogy jelöljék őket egy-egy külön 
útirányjelző táblán.
A munkálatokra az elkövetkezen-
dő hetekben kerül sor. Reméljük 
minél hamarabb ezek a táblák fogadják majd az idelátogatókat. A régi táblák egy része is felhasználásra kerül. A 
tartó oszlopokat ugyanis felújıt́ják, és azokból forgalomterelőket készıt́enek. Többek között a Szt.István tér olda-
lában találkozhatunk majd ismét velük.
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Új	 információs	 táblák
kerültek	 kihelyezésre
a	kerékpárutak	mentén
Az O� nkormányzat önerőből cserélte le azt a nyolc hibás, vagy 
megrongálódott információs táblát, melyek a kerékpárút men-
tén találhatóak. Ez a beruházás azért volt fontos, mert az elhasz-
nálódottság mellett 2018-ban nevet változtatott i�júsági szállás-
hely  indokolttá tette a táblákon található információk frissıt́ését 
is. Bıźunk benne, hogy a későbbiekben településünkre látogató 
vendégek nem érzik magukat elveszettnek településünkön és 
nagy hasznát veszik majd a rajta található információknak.

Rövidesen	megkezdődik	az	ősfalu	és
régészeti	park	kialakítása	Bordányban

Egy teljes szarmata falut épıt́enének 
fel nagyközségünkben, földsánccal és 
palánkfallal. Olyan helyi és térségi be-
mutatóhelyet hoznak itt létre, amely 
a honfoglalás előtti, a térségben lete-
lepedő pusztai népcsoport, a szarma-
ták világának rekonstruálásával mu-
tatja be a térség természeti és kul-
turális örökségét, a környező táj ér-
tékeit. Tanács Gábor kifejtette, a ré-
gészeti park megépıt́ésével növelni 
tudják Mórahalom járás turisztikai 
vonzerejét és hogy ez minél több él-
ménnyel gazdagıt́sa az idelátogató-
kat a tervezésnél segıt́séget kértek a 
Szegedi Tudományegyetemtől és a 
Móra Ferenc Múzeumtól.

Ezzel kapcsolatban lezárult az “O� s-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció 2021” elnevezésű köz-
beszerzési eljárás, amelyre határidőig három cég nyújtott be ajánlatot. A közbeszerzés során hiánypótlásra is fel-
hıv́ták a pályázók �igyelmét, ennek két cég tett időben eleget. Ezt követően született meg a döntés, amelyet az ön-
kormányzat a bizottság javaslata sze-
rint a napokban hozott meg: Bordány 
Nagyközség O� nkormányzata a legked-
vezőbb ajánlattevővel, a Norbo-E� p Kft-
vel kötötte meg a szerződést. 
Március 22. napjától számıt́va öt nap-
ja van arra a vállalkozónak, hogy átve-
gye a munkaterületet, és ezt követően 
akár már azonnal megindulhat a mun-
ka. A 100%-os pályázati támogatásról 
szóló szerződés szerint legkésőbb jö-
vő év június 30-ig kell, hogy elkészül-
jön, látogathatóvá váljon a komplexum, 
ezt a határidőt a kivitelezőnek a be-
nyújtott ajánlatában is vállalnia kellett.      
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Február 26-án nagy nap volt az óvodában! Reggel a Vuk csoport meghıv́-
ta az óvoda minden csoportját egy közös udvari Télboszi kergetésre.

Ezután kezdetét vette a várva várt farsangi mulatozás. A csoportokban a 
hercegnők, kalózok, bohócok, meseszereplők és társaik együtt táncoltak, 
nevettek a vidám délelőtti mulatságon. Voltak ügyességi versenyek, vic-
ces feladatok, eszem-iszom, vigadalom. Az udvaron a szép időnek köszön-
hetően tovább folytatódott a zenés parádé. Az érkező Tavasztündér se-
gıt́ségével a gyerekek és felnőttek nehezen ugyan, de hangos énekléssel 
elküldték a Télboszorkányt „hidegebb éghajlatra”. A hagyományokhoz hı-́
ven az elmaradhatatlan farsangi fánk is mind elfogyott. A tartalmas déle-
lőtt eseményei az ebéd utáni álmokban folytatódtak tovább, hiszen még 

Télűzés	és	tavaszvárás	az	óvodában
a legerősebb karatemester és szuper-
hős is nagyon elfáradt.
A tél elűzése után meg is kezdtük a ta-
vaszi udvari munkálatokat. A Bepor-
zók napja (március 10.) előtt készı-́
tett a Vuk csoport egy méhecske-ho-
telt, hogy a szorgos kis méhek mun-
káját segıt́sék. Ezt a kis „lakást” a gye-
rekektől távol, egy utcai napos ablak-
ba helyezték el. Időközben a Tesz-Vesz 
Tavasz ’21 pályázaton nyertünk 6 db 
tölgyfa-csemetét. Ezekről átmeneti-
leg Lajkó Csaba Lászlóné Gabi néni 
gondoskodik, hogy erősödjenek még 
egy kicsit a fák. További elhelyezésük-
ről még nem döntöttünk. Esővıźgyűj-
tő hordót is vásárolt az intézmény, hi-
szen a tavaszi virágültetéshez jól jön 
majd egy kis esővıź, bıźva abban, hogy 
megtelik.  A csoportok a szép tavaszi 
napsütést kihasználva gyakran elsé-
tálnak a kupak-gyűjtő állomáshoz is, 
hogy vigyenek egy-egy csomag kupa-
kot. Nagy örömmel dobálják be a tá-
rolóba a gyerekek, hisz tudják, hogy 
ezzel jót tesznek, másokon segıt́het-
nek.	 												Horváthné	Kálmán	Zita

Óvodai	és	bölcsődei	beiratkozás	a	2021/22-es	évre
Az Intézményünkbe elektronikus úton is be lehet iratkozni. 

2021. április 22-23. (csütörtök- péntek) 7-17 óráig

A	beiratkozáshoz	az	alábbi	dokumentumok	bemutatása	szükséges:
- A gyermek lakcıḿkártyája és TAJ kártyája 
- Születési anyakönyvi kivonata
- A szülő lakcıḿkártyája és személyi igazolványa
- Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcıḿet igazoló okirat, 
keresőtevékenység igazolása.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betöltötte, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény alapján. Azok a gyerme-
kek, akik a felvételtől számıt́ott fél éven belül (2022. február 28-ig) 
betöltik a harmadik életévüket, szintén kérhetik az óvodai felvételt. 
Bölcsődei beiratkozás esetében, azok jelentkezését várjuk, akik 
gyermekük részére 2021.09.01. és 2022.08.31. közötti időszakban 
igényelnek bölcsődei ellátást. Abban az esetben is kérem jelentke-
zésüket, ha gyermekük két éves kora előtt szeretnék kérni az ellátást.

Érdeklődni:

Minden	érdeklődőt	szeretettel	várunk!

Vass	Karolina
óvodatitkár

06	62/588-075

Lázárné	Borbola	Márta
intézményvezető
06	30/974-0291 	

E-mail:	ovoda@bordany.hu
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Az emberi erőforrások minisztere által kiad-
mányozott 19/2021. (III. 10.) EMMI határo-
zat értelmében az általános iskolai beiratko-
zás időpontja a 2020/2021. tanév rendjéről 
szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-
ában rögzıt́etteknek megfelelően: 2021. áp-
rilis 15-16. A Szegedi Tankerületi Központ ál-
tal fenntartott iskolákban mindkét napon 8 
órától 19 óráig tart a beiratkozás. Az EMMI 
határozat elérhető az Oktatási Hivatal honlap-
ján: https://www.oktatas.hu/pub_bin/ 
dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EM
MI_hatarozat.pdf. A részletes eljárásrendről 

a későbbiekben az iskolák honlapján tájéko-
zódhatnak az érintett szülők.

Tudnivalók
az	iskolai
beiratkozásról

A	művészetoktatás
térítési-	és
tandíjainak	be�izetése
Kedves Szülők! A művészetoktatás térıt́ési- és tandıj́ainak be�i-
zetése idén a Kréta felületén lehetséges: Először lépjenek be az 

iskola KRE� TA felületére az alábbi linken: https://klik02970500 
1.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login (gondviselői jogosultság-
gal), majd kattintsanak az E-ügyintézés (középső) ikonra. Ezt 
követően a baloldalon lehet kiválasztani a „Be�izetendő” sort. Itt 
található a számla, amelyet ki kell választani a jelölőnégyzetben 
elhelyezett pipával. Végül a rendszer felkıńálja a �izetési módo-
kat. Kérjük, a járványhelyzet miatt válasszák az átutalásos vagy 
a csekkes �izetési módot, a készpénzes �izetést mellőzzék! Aki a 
csekkes �izetés mellett dönt, az iskolában munkanapokon 8 – 16 
óráig átveheti. Az iskola honlapján lévő tájékoztató segıt́ségül 
szolgál a számla rendezésében.

Mindenkit	időutazásra	invitál	a	hatodik
osztály
Iskolánk tanulói, mint 
minden évben, most is 
megemlékeztek a 48/ 
49-es forradalom és 
szabadságharc esemé-
nyeiről. Lippai Judit és 
Török Tilda, iskolánk 
tanárai már augusztus-
ban elkezdték a készü-
lődést az eseményre.
Azonban a járványügyi 
szigorıt́ások az ő dolgu-
kat is megnehezıt́ették, 
ıǵy a vártnál sokkal ha-
marabb kellett felven-
ni a műsort. De a taná-
rok és a diákok is egya-
ránt megállták helyü-
ket, és bár élőben nem 
láthatta szinte senki, te-

lepülésünk összes online hıŕcsatornáján keresztül részt lehet venni a megemlékezés 
nyújtotta időutazáson. Mely során megelevenednek előttünk a kor nagyjai, mint például 
Pető�i Sándor, Jókai Mór vagy Vasvári Pál.  Az eseményeket a 6.-osok táncai szıńesıt́ik, 
melyek igazi nemzeti szıńűre sikerültek. A megemlékezést a Pető�i szobornál fejezték 
be, ahol néma csenddel, valamint koszorúzással emlékeztek meg elhunyt nagyjainkról.



6  Bordányi Napló           |

Virágvasárnap	–	Nagyhét
–	Húsvét	ünnepe
A járvány miatt a hagyományos ünnepi szertartásokat várhatóan ebben az 
évben is a különböző online lehetőségekkel élve követhetjük.
Virágvasárnap	–	március	28.:	A barkaszentelés és a körmenet során játszó-
dik le előttünk virágvasárnap jelentős eseménye: a liturgia első fele Jézus 
dicsőséges jeruzsálemi bevonulását jelenıt́i meg, amikor a nép ujjongva, 
hozsannázva, pálmaágakkal kezében siet Krisztus elé, akit a pap szemé-
lyében és a körmeneti keresztben kell látnunk. A szentmise olvasmányai 
pedig már Urunk szenvedését és kereszthalálát jelenıt́ik meg.
Nagycsütörtök	–	április	1.: A szentmise az utolsó vacsorát hozza a jelenbe, 
amikor Jézus szeretetének jelét adva megalapıt́ja az egyházi rend és az eu-
karisztia szentségét.
Nagypéntek	(szigorú	böjt)	–	április	2.:	Urunk halálának emléknapja. Ezen a 
napon maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán: 
igeliturgia, ünnepélyes könyörgések, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás, 
imádság a szentsıŕnál részei a hagyományos szertartásnak.
Nagyszombat	–	április	3.: Urunk sıŕban nyugovásának napja. A templom 
előtere egész nap nyitva áll, hogy imádságos lélekkel felkereshessük a 
szentsıŕt. Húsvét vigıĺiája: tűzszentelés a templom előtt, húsvéti örömhir-
detés, ószövetségi olvasmányok, a mise első része, majd keresztvıźszente-
lés, az ünnepi mise második része, végül körmenet.
Húsvétvasárnap	–	április	4.: ,,Ez	az	a	nap,	melyet	az	Úr	szerzett	nékünk,	
örvendezzünk	és	vigadjunk	rajta''. Felértünk a győzelem hegyére, a világos-
ság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett. Elkezdődött a húsvéti idő-
szak, mely ötven napig tart. Pünkösd ünnepével, a Szentlélek kiáradásával 
zárul.
Húsvéthétfő	–	április	5.: Az evangéliumban szereplő asszonyok a feltáma-
dás örömhıŕével szaladnak a tanıt́ványokhoz, miközben találkoznak a Fel-
támadottal. Legyünk mi is a feltámadás örömének hirdetői!

A Virágvasárnap és Húsvéti Szent Háromnap ünneplésének lehetőségeiről 
pontos információk még nem állnak rendelkezésünkre. A templom bizto-
san nyitva áll majd az imádkozni vágyók előtt. Virágvasárnap a megszen-
telt  barkaágak templomunk bejáratánál lesznek és elvihetők.
Nagypénteken délután 2 órától 6 óráig, Nagyszombaton reggel 8-tól este 
7-ig, Húsvétvasárnap pedig reggel 8- tól délután 6-ig. Egyéni imádságra, 
elcsendesedésre és a Szent Sıŕ látogatására  nyıĺik lehetőség.

Feltámadás
Fakadnak már a virágok,

Kiderül az ég,
E� s a föld most készül ülni

Drága ünnepét.
Szıv́einkben, mint a földön,

Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember

Győzedelmesen!
Akik tanait gyűlölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejthette sıŕ magába

E� gi szellemét.
Mert égből eredt s nem is volt

Születése sem...
Feltámadt az istenember

Győzedelmesen!
Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé s a földé...

U� nnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét

U� j világ terem,
S feltámadt az istenember

Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sıŕját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő;
Gondoljon feltámadásra,

Mely örök leszen...
Feltámadt az istenember

Győzedelmesen!
Adjatok hálát s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még

Valamennyien,
Mint az istenember egykor:

Győzedelmesen.Kedves Hıv́ek! A járványügyi rendelkezések alap-
ján Szeged-Csanádi Egyházmegye területére vo-
natkozóan Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr 
az alábbiakat rendelte el: 2021. március 8-tól szü-
netelnek a nyilvános szentmisék, liturgiák.
A templomok nyitva lesznek, lehetőséget adva a 
személyes imádságra. A szentségek kiszolgálta-
tása a korábban megküldött római rendelkezé-
sek alapján történhet. Temetési gyászmiséket egy 
későbbi időpontra kell halasztani, amikor már le-
hetségessé válik az elvégzésük. Temetések alkal-
mával csak a ravatalozón kıv́ül lehet végezni a 
szertartást, �igyelembe véve az egészségügyi elő-
ıŕásokat. Jelen rendelkezések a visszavonásig ma-
radnak érvényben.

A	járványügyi	helyzet	egyházra
vonatkozó	rendelkezései

Fogadjon	örökbe	orgonasípot

Adományokat	
az	orgonára	
elkülönített	

számlaszámra	
is	köszönettel	
fogadunk:
56900037-
11081124

és	támogassa	a	bordányi	Szent	István	Király	Templom	orgonájának	bővítését!

Sípjegyek	a	
sekrestyében	
vásárolhatóak	

5.000,-	
10.000,-	és	
20.000,-	
forintos	

címletekben.
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva

Tavaszi	ebzárlat	és
legeltetési	tilalom
A rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt 2021. 
március 27-től 2021. április 16-ig ebzárlatot és legelte-
tési tilalmat rendeltek el nagyközségünkben is.
Az ebekre, macskákra és legelő állatokra kiterjedő zárlat 
célja, hogy a kijuttatott, vakcinát tartalmazó csalétkeket 
a vörös rókák helyett ne a háziállatok vegyék fel. A csalé-

tekszórás a lakott, beépıt́ett területeket nem érinti.
A veszettség vıŕusára a vadon élő és a házi emlősállatok 
egyaránt fogékonyak. Hazánkban a fertőzés fő fenntartói 
a vörös rókák, ezért azok megelőző immunizálása kie-
melten fontos állategészségügyi feladat.
A csalétek kerek, barna szıńű, az ember számára kelle-
metlen szagú, belsejében alumıńium bliszterben talál-
ható a vakcina. Ha a vakcina az ember szájába, orrába 
vagy megsértett bőrére kerül, azonnal orvoshoz kell for-
dulni. Amennyiben a vakcina kézre vagy más fedetlen 
testrészre jut, azonnal le kell mosni szappannal és bő vıź-
zel.

Apróhirdetés:	A Kulipintyó csárda előtt beke-
rıt́ett 2 kúttal ellátott 5 éves gyümölcsös és 50 db 30 
éves diófás művelésre kiadó. Területalapú támogatás-
ról lemondunk, szıv́esen átadjuk használatra hozzáér-
tő szakembernek. E� rd.: 06 20/392-7379

Már megtekinthető a személyi jövedelemadó bevallás 
tervezete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal https://eszja. 
nav.gov.hu/ oldalán. Ugyanitt rendelkezhetünk adónk 
1%-ának felajánlásáról is. Kérjük O� nöket, ha csak egy 
mód van rá adójuk egyszázaléknyi részét mindenkép-
pen bordányi civil szervezetnek vagy alapıt́ványnak 
ajánlják fel! A Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́-
vány a beérkezett felajánlásokat egy intelligens bor-
dányi zebra kialakıt́ására költené el. Mint korábban is 
beszámoltunk róla, a zebra a Kossuth utca - Benke Ge-
deon utcai útkereszteződésben kerül kialakıt́ásra.
Köszönjük, hogy az 1%-kal is segıt́i településünk fej-
lődését!



A	külterület	egyes	részein	változik
a	hulladékszállítás	időpontja	
Változik a bordányi Seregélyes dűlő, Béke dűlő és 
a Kiskertekben a hulladékgyűjtés napja. A koráb-
ban minden hónap első keddi napja helyett min-
den hónap első csütörtöki napján fog megtörténni 
2021. április 1-jét követően mind a kommunális, 
mind a szelektıv́ hulladék gyűjtése az alábbiak sze-
rint: április 1.; május 6.; június 3.; július 1.; augusz-
tus 5.; szeptember 2.; október 7.; november 4.; de-
cember 2.
Kérjük a fenti időpontokban reggel 7 óráig kihe-
lyezni az érintett területeken a hulladékot! A Me-
ző dűlőben, Bordány dűlőben, továbbra is marad 
a minden hónap első szerdai napja!

Szerdán	újabb	véradás	a	Faluházban
2021. március 31-én, szerdán 13:00-
17:00 óra között véradást szervez a 
Magyar Vöröskereszt Területi Szer-
vezete a Faluház szıńháztermében. 
Véradó lehet minden 18-65 év kö-
zötti, több mint 50 kilogramm súlyú, 
egészséges ember. A COVID-19 be-
tegségből való gyógyulást követően 
három hét múlva (21 nap) adhat vért. 
Adj vért és segıt́s Te is! A véradáson 
résztvevők ajándékokat kapnak. 
Kérjük a véradókat, hogy a személyi 
igazolványukat, lakcıḿkártyájukat és 
TAJ kártyájukat hozzák magukkal.
Adományozzon egészséget – aki vért 
ad életet ad!

8	 Bordányi Napló  |          



Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,

kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
 borjúindító és borjúnevelő tápok,

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

 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
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00

Előjegyzést felveszünk kukorica, búza, árpa felvásárlására.
Kombájn tisztán, szárítás nélkül, azonnali fizetéssel!
Hívja takarmányos munkatársainkat a részletekért!

Tudnivalók	a	
talajterhelési	díjról
	Felhıv́juk azon lakosok �igyelmét, akiket talajterhelési 
dıj́�izetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési dıj́ 
bevallási, valamint dıj́�izetési kötelezettségüknek 2021. 
március 31-ig szıv́eskedjenek eleget tenni. A bevallási 

kötelezettség teljesıt́éséhez szükséges nyomtatvány a 
Bordányi Polgármesteri Hivatalban (Bordány, Benke 
Gedeon u. 44.) kérhető, továbbá a www.bordany.com 
honlapról letölthető. A bevallás elektronikus formá-
ban is benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
weboldalon az önkormányzat kiválasztását követően 
az „ügyindıt́ás” menüpontban.

 Tisztelettel:	Polgármesteri	Hivatal
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A	Volánbusz	menetrend	módosításai
Tájékoztatjuk O� nöket, hogy a VOLA� NBUSZ Zrt. 2021. 
április 11-től az településünket is érintően menetrend 
módosıt́ások bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást 
megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium-
nál. 
5047 Szeged - U� llés - Ruzsa - Pusztamérges 
autóbuszvonalon munkaszüneti 
napok kivételével naponta 
8:15 órakor Ruzsáról Sze-
gedre induló 448 sz. járat 
30 perccel később köz-
lekedik. U� llés - Bordány
- Szeged viszonylatban 
az 5049/238 sz. járat 
változatlan utazási le-
hetőséget biztosıt́ a 
módosuló járat ere-
deti időfekvésében. 
Munkaszüneti napok 
kivételével naponta 
10:05 órakor Ruzsá-
ról Szegedre induló 
458 sz. járat 30 per-
ccel később közleke-
dik. U� llés - Bordány - Szeged viszonylatban az 5049/ 
248 sz. járat változatlan utazási lehetőséget biztosıt́ a 
módosuló járat eredeti időfekvésében.

5049 [Szeged] - U� llés - Pusztamérges autóbuszvonalon 
munkaszüneti napok kivételével naponta 7:12 órakor 
Pusztamérgesről Szegedre induló 218 sz. járat 10 perc-
cel később közlekedik.
5050 Szeged - Bordány - U� llés autóbuszvonalon a tan-

év tartama alatt munkanapokon 7:35 
órakor U� llésről Szegedre indu-

ló 338 sz. járat 25 perccel 
később közlekedik. 

U� llés-Bordány-Sze-
ged viszonylatban 
az 5049/ 218 sz. já-

rat biztosıt́ utazási 
lehetőséget a módo-

suló járat eredeti idő-
fekvésében.

5054 Szeged - Bordány - 
U� llés -Kiskunmajsa, Gárgyán 
- Pusztamérges - Kiskun-
halas autóbuszvonalon 
munkaszüneti napok kivé-
telével naponta 9:30 órakor 
Kiskunhalasról Szegedre in-
duló 228 sz. járat 10 perccel 

korábban indul, és többek között U� llés - Dorozsmai út 
81., Bordány - Zákányszéki út, Bordány - Farkastanya, 
Bordány - Kalmár-tanya megállóhelyeken is megáll.
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SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

16°C
6°C

18°C
6°C

15°C
6°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

17°C
6°C

16°C
4°C

16°C
6°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

17°C
5°C

Elvétve	felhős Elvétve	zápor

Elvétve	felhős Elvétve	felhős

Megkezdődhettek	az	orgonafelújítás
helyszíni	munkálatai
Több hónapos műhelymunka 
után, március közepén Csibi Ba-
lázs orgonaépıt́ő irányıt́ásával el-
kezdődhettek a helyszıńi munká-
latok, melynek végeztével lezárul 
orgonaprojektünk I. üteme.
Ez azt jelenti, hogy Húsvét után a 
Győrből kapott, immár kıv́ül-be-
lül megújult és korszerűsıt́ett há-
rommanuálos játszóasztalról 
megszólaltatva hallhatjuk orgo-
nánk jól megszokott hangját.
Mivel a Győrből hozott négy pe-
dál sıṕsor is beépıt́ésre kerül, 
ezért a mély hangok végre erőtel-
jesen is képesek lesznek megszó-
lalni. 
Az öt napon át tartó munkálatok 
eredményeként helyet cserélt a 
két játszóasztal, a két pedálláda, valamint felkerült a kórusra a görgőkkel felszerelt dobogó, melynek segıt́ségével 
a klaviatúra mozgathatóvá vált. A játszóasztal és az orgona közti összeköttetést jelentő ólomcsövek szerepét a 
vezetékek, a szelepek nyitását végző membránok helyét pedig a mágneskapcsolók vették át. A beépıt́ésre váró 
120 pedálsıṕot - melyek közül a leghosszabb több mint 5 méter - alaposan megtisztıt́ották. A fémsıṕok hama-
rosan új festést is kapnak. 
Sajnos két szakember karanténba kerülése miatt a helyszıńi munkálatok két részletben valósulnak meg. Min-

deközben Bálint Vilmos, zsombói asztalos 
mester műhelyében már készül a hangsze-
rek királynőjének új ,,ruhája” melynek for-
mavilága jól fog illeszkedni templomunk 
neogótikus stıĺusához. 
Reményeink szerint a nagyhét második felé-
ben folytatódhat a megkezdett munka, mely-
nek eredményeként újra orgonazene tölt-
heti be templomunkat. Bıźunk benne, hogy 
a járvány enyhülésével a húsvéti időszak 
örömteli hangulatát méltó módon segıt́i a 
megújuló hangszer. 
Hálásan köszönjük az adományokat, imád-
ságokat és biztató szavakat, melyek segıt́sé-
gével idáig eljuthattunk. Köszönjük minda-
zoknak, akik a munkában résztvevő mes-
terek ellátásáról bőkezűen gondoskodtak.

Bıźom benne, hogy a nagylelkű adakozók segıt́ségével a 2. ütemhez is hamarosan hozzákezdhetünk, melynek 
eredményeként egy gazdag hangzású különlegesen szép hangszert tudhatunk magunkénak.             Gábor	Tamás

Elvétve	felhős
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Egyelőre	zárt	kapuk	mellett	zajlódnak	a	meccsek	
A	Bozsik	tornákat	törölték,	a	futsal	mellett	a	nagypályás	találkozóké	a	terep

Január közepétől, de a legtöbb korosz-
tályt figyelembe véve február első nap-
jaitól indult újra a futballélet sportegye-
sületünknél. A járványhelyzet miatti 
kényszerszünetet követően, a szüksé-
ges biztonsági előírások betartása mel-
lett először az edzések kezdődtek meg. 
Egyelőre a legkisebb ovi és U7-es ko-
rosztály nem edz, ezen kívül női és férfi 
vonalon is mindenki nekivágott a mun-
kának. Az MLSZ a hónap elején hatá-
rozatlan ideig felfüggesztette, törölte a 
Bozsik tornákat, így a hét és tizenhá-
roméves kor közötti sportolóknak ezek 
az események egyelőre elmaradnak. A 
CSLSZ által szervezett futsal bajnoksá-
gok nem maradtak el, itt a női felnőtt 

bajnokságban, az U11-es, U15-ös és U19-es korosztályban vagyunk érdekeltek, ezen kívül első alkalommal a megye 
I-es felnőtt csapatunkra alapozva a regionális futsal bajnokságban is elindultunk. Várhatóan a Bordányi Napló kö-
vetkező számában már be tudunk számolni Önöknek az elért eredményekről, az viszont már most jól látszik, hogy 
a kispályás küzdelmek remek kiegészítése volt a téli felkészülésnek. Röviden a bajnoki szerepelésekről. Felnőtt me-
gye I-es gárdánk két bravúros győzelemmel indított még két, ősszel elmaradt mérkőzésen, előbb az Algyőt, majd 
pedig idegenben a Mórahalmot sikerült egy-nullára legyőzni. Ezt követően sajnos Apátfalván némileg váratlanul 2-
1-re alulmaradtunk, viszont a listavezető és NB III-ba igyekvő Makó ellen végig szervezetten és jól játszva csupán 
két gólos vereséggel zártunk. Legutóbb az UTC elleni idegenbeli összecsapáson nyertünk két góllal, vasárnap hazai 
pályán a Szentes elleni rangadó következik. Megye III-as alakulatunk továbbra is veretlen hazai pályán, az előző 
fordulóban Újszentivánon kikaptunk, javítani ismét itthoni környezetben szombaton a Szegvár ellen lehet. Az U19-
es bajnokság még nem indult el, az U17-es mérkőzés pótlások jól sikerültek, hiszen a jó erőkből álló DAFC és 
Szentes elleni találkozót is sikerült behúzni. Kiemelt U15-ös bajnokságban szereplő gárdánk már január végén 
pótolt találkozókat, idegenben játszottunk Békéscsabán, Szolnokon, és Gyulán is, valamint hazai pályán fogadtuk a 
Ceglédet, a Békéscsabai Előrét, a Hódmezővásárhelyt és a Makót. Több jó eredmény is született, viszont akadtak 
olyan találkozók is amiből sokat lehet tanulni azért, hogy a későbbiekben hasonló hibák ne forduljanak elő. Egy 
biztos, hogy ebben a korosztályban is a gyerekek fejlődése, a megfelelő színvonalú terhelés biztosítása a leg-
fontosabb, a srácoknak meg kell szokniuk a kiemelt feladatokkal járó szintet. Női vonalon elsőként U19-es ko-
rosztály játszott 2020-ról elmaradt mérkőzéseket, ugyan a HFC ellen alul maradtunk, ezt követően a Makót, 
Szentest és a SZEOL-t is gólt sem kapva sikerült legyűrni. Egy női felnőtt mérkőzést is játszottunk, a Csanytelek 
elleni ikszel indítottuk a tavaszt.

Vízelvezetőrendszer	épült	a	legkritikusabb	területekre
Önerős	beruházás	keretében,	támogatóknak	köszönhetően	készült	el	a	munka	
Még január végén készült el a Bordány Sportkör saját kivitelezésében, 
az elnökségi tagok segítségével a Bordányi Focipálya vízelvezetési 
rendszerének kiépítése. A fejlesztést régóta tervezték már, hiszen így 
egy nagyobb esőzést követően is használható marad a pálya. Az ön-
erős beruházás, fejlesztés során 200 méter dréncső került azokra a 
kritikus területekre, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján szüksé-
ges volt beavatkozni. A tervek között szerepel a rendszer bővítése, fi-
nomítása is a közeljövőben, illetve a települési csatornarendszerrel 
történő összekötése. A munkálatokhoz jelentős támogatást nyújtott a 
kivitelezésekhez elengedhetetlen kavics biztosításával Patyi Tibor, a 
Majsa-Gáz Kft. vezetője, amelyet sportegyesületünk tagjai nevében 
ezúton is köszönünk!
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