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Épül az ősfalu a falu mellett
Megkezdődött a régészeti park kivitelezése

A falu határában megkezdődött az ősfalu megépítése. Elsőként a főépületet és a hozzá szorosan kapcsolódó kilátótornyot készíti el a fővállalkozó, majd ezt követően a
mederárok és a sánc kialakításával folytatódik a munka. Végül a falak kialakításával
egyidőben kezdődhet meg az ősfalu kialakítása. A tervrajzon szerepelnek még
kopolya kutak, kemencék, aszalók és füstölők.
Bővebben a 2. oldalon!
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Megkezdődhetett a régészeti őspark
kivitelezése

A falu hatá rá ban megkezdő dö tt az ő sfalu megé pıt́é se. Első ké nt a fő é pü letet é s a hozzá szorosan kapcsoló dó kilá tó tornyot ké szıt́i el a fő vá llalkozó , majd ezt kö vető en a mederá rok é s a sá nc kialakıt́á sá val folytató dik a munka. Ezutá n, a falak kialakıt́á sá val egyidő ben kezdő dhet meg
az ő sfalu kialakıt́á sa.

Jelenleg az alapozá s zajlik. A fő tartó oszlopok helyé t má r hatalmas betontestek, ú gynevezett pontalapok jelzik. A ré gé szeti parkké nt is ü zemelő komplexum kialakıt́á sa nem lesz egyszerű feladat. Mıǵ a fő é pü let

mind kialakıt́á sá ban, mind a ké ső bbi
mű kö dé se sorá n egy modern é pü let
lesz, amelyet a kü lső borıt́á sa rejt majd
el, é s teszi amennyire csak lehet korhű vé , addig a belső udvarré szben az ő sfalu kialakıt́á sá hoz az alapanyagok tekinteté ben a teljesen termé szetkö zeli,
hagyomá nyos anyagokat, a kialakıt́á s
sorá n pedig a kornak megfelelő ő si
techniká kat alkalmazzá k majd.
Egy szarmata kori faluban az á satá si leletek szerint a lakó há zakon kıv́ü l zö mé ben a mező gazdasá ggal foglalkozó
né p é leté t megkö nnyı́tő gazdasá gi
é pü letek talá lható k. Az Alfö ldö n letelepedett szarmatá k á llattartá ssal is foglalkoztak, ıǵy juhot, marhá t é s kecské t
tartottak. Első sorban gaboná t termeltek, é ppen ezé rt az ő sfaluban is minden bizonnyal lá thatunk majd termé nytá roló nak haszná lt vermeket, az ő rlé sé hez haszná lt ké zimalmot. A tervrajzon szerepelnek mé g kopolya kutak,
kemencé k, aszaló k é s fü stö lő k, é s pé ldá ul egy fazekasmű hely is.

Az év második felétől leállhat a napló
és a hírek külterületi terjesztése

A Magyar Posta Zrt. kivezeti szolgá ltatá si
portfó lió já bó l 2021. jú liustó l a cım
́ ezetlen
reklá mkiadvá nyok terjeszté sé nek minden
tıp
́ usá t, ıǵy a kereskedelmi, az ingyenes
sajtó termé kek é s a politikai reklá mkiadvá nyok terjeszté sé t is. Mindez azt jelenti,
hogy a Bordá nyi Napló é s a Bordá nyi Hı-́
rek a kü lterü letre való eljuttatá sa is akadá lyba ü tkö zik a má sodik fé lé vtő l. Az ö nkormá nyzat jelenleg megoldá sokat keres.
Ami má r biztos, hogy az ö nkormá nyzattó l
szolgá ltatá st igé nybe vevő k a tanyagondnokok segıt́sé gé vel a tová bbiakban is megkapjá k majd a friss pé ldá nyokat.
A tö bbsé g szá má ra egy mindig nyitva tartó helyen biztosıt́aná nak ingyenes hozzá fé ré st a lapszá mokhoz, ugyanis a cım
́ zett
levé lké nt tö rté nő heti rendszeres kikü ldé s
pé ldá ul a legolcsó bb esetben is tö bb, mint
nyolcezer forintos postakö ltsé get jelentene tanyá nké nt. Ha csak havonta egyszer a
napló kerü l postá n keresztü l kikü ldé sre,
az is ké tezer forintos plusz kö ltsé get jelent
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majd a nyomda kö ltsé geken felü l. Termé szetesen a Bordá nyi Napló
é s a Bordá nyi Hıŕek folyamatosan kö zzé té telre kerü lnek telepü lé sü nk honlapjá n is, ahonné t pdf formá tumban bá rmelyik lapszá mot

ingyenesen letö lthetik, Olvasó inkat folyamatosan tá jé koztatjuk
majd a megoldá si lehető sé gekrő l.

Nagyközségünkkel ismerkedtek a
közösségfejlesztők
Egy teljes jó pé ldaké nt mutatta be Bordá ny kö zö ssé gfejlesztő tevé kenysé gé t az Alternatıv́a Egyesü let. Az online szakmai lá tó utat tizenö t szakember kö vette é lő ben
tö bb megyé bő l is. Vajda Arpá d, az Alternatıv́a Egyesü let elnö ke vezette az esemé nyt. Elő szö r Taná cs Gá bor, telepü lé sü nk polgá rmestere bemutatta a falu kö zö ssé gé pıt́ő tevé kenysé geit. Ezt kö vető en Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető tartott idegenvezeté st a Faluhá zban. Zá rá ské pp a biip konyhá já ban Gubik Mariann, a
Legjava termé kcsalá dot elő á llıt́ó Homokhá tsá g Szıv́e
Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Start Szociá lis Szö vetkezet elnö ke kü lö nleges, internetes é telbemutató segıt́sé gé vel ismertette az ın
́ ycsiklandozó helyi termé keket, amelyek ez alkalommal is nagy sikert arattak é s amit a ké pzé sben ré sztvevő k elő zetesen postá n kaptak meg.

Húsvéti tojásfa és Katonai oltóbusz
nyuszik díszítették járt Bordányban
a főteret
Ké t hatalmas jutanyú l fé szkelte be magá t a bordá nyi
Szt. Istvá n té r kö zepé re, karnyú jtá snyira a telepü lé s
első tojá sfá ja mellé . A telepü lé s vezető sé gé nek ezzel az
volt a cé lja, hogy miné l tö bben sé tá ljanak egyet a jó le-

vegő n, é s fotó zkodjanak aká r a fá val, aká r a nyulakkal.
Telepü lé sü nk lakosai adhattak nevet a kö zel má sfé l
mé teres hú své ti meglepeté s á llatoknak. A fő té ri nyuszik a Fü les é s Pamacs nevet kaptá k, hiszen erre a ké t
né vre é rkezett a legtö bb szavazat facebook oldalunkon.
Ennek kö szö nhető en a Legjava ajá ndé kcsomagot Csorbá né Lajkó Henriett vehette á t. Gratulá lunk neki!
Tová bbá kö szö njü k a magá nszemé lyeknek, csalá doknak, szervezeteknek, vá llalkozá soknak azt a tö bb szá z
hú své ti tojá s felajá nlá st, ami lehető vé tette hogy ilyen
szé p Tojá sfa dıśzıt́se telepü lé sü nk kö zpontjá t.

Aprilis 24-27. kö zö tt nyolc helyszın
́ re, kö ztü k á prilis
26-á n hé tfő n Bordá nyba is megé rkezett a Magyar Honvé dsé g katonai oltó busza, ezzel segıt́ve a helyi oltá si tevé kenysé geket. Reggel 8-tó l 17.30-ig oltottak P izer-vakciná val a katoná k. Osszesen 180 helyi kapta meg az első vé dő oltá sá t a Faluhá z elő tt beá llıt́ott mobil oltó pontban, vagyis egy á talakıt́ott buszban. Idő sek é s iatalok
egyará nt voltak az oltá sra vá ró k kö zö tt. A Magyar Televıźió é lő ben jelentkezett be a helyszın
́ rő l. Dr. Juhá sz
Tü nde kormá nymegbıźott nyilatkozatá ban mindenkit
arra ké rt, hogy biztassá k kö rnyezetü ket a vé dő oltá s mihamarabbi felvé telé re. Taná cs Gá bor telepü lé sü nk pol-

gá rmestere tá jé koztató já ban elmondta, hogy má r nagyon szeretné , ha vé gre visszaté rhetne minden a ré gi
keré kvá gá sba, ú jra vá ltozatos programok szın
́ esıt́ené k
telepü lé sü nk é leté t, valamint má r vá rja, hogy mindenkirő l lekerü lhessen a vé dő maszk.
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Nemcsak az óvoda, de a
méhecske-hotel is megnyitotta kapuit
Az elmú lt hetek sorá n inté zmé nyü nk
ü gyeleti rendszeré ben kb. 20 ó vodá s

é s 7 bö lcső dé s gyereket lá tott el. Ebben a nehé z helyzetben sem maradtunk feladat né lkü l. Elő szö r is a bent
lé vő gyermekek ellá tá sá ró l gondoskodtunk, hogy nekik miné l zö kkenő mentesebb legyen ez az idő szak é s tö rekedtü nk arra, hogy miné l vá ltozatosabban tö ltsé k az ó vodai idő t. A vıź
vilá gnapja alkalmá bó l azon a hé ten
kimondottan vizes já té kokat, vıźhez
kapcsoló dó mesé ket, verseket hallhattak, kıśé rleteket pró bá lhattak ki a
bent lé vő gyerekek. Azonban nem
csak az ó vodá ban lé vő k, hanem az
otthon maradt kispajtá sok is lá thattá k é s a szü lő k segıt́sé gé vel elké szıt́hetté k az ó vó né nik á ltal online kü ldö tt feladatokat. Ehhez a té má hoz
kapcsoló dó an inté zmé nyü nk csatlakozott az OGYEI á ltal kezdemé nyezett Happy-hé t nevű pá lyá zathoz,
mely akció t a vıźivá s né pszerű sıt́é seké nt indıt́ottak. Az ó voda minden

csoportja ké szıt́ett egy ké k pó ló s kö zö s ké pet, amit online kü ldtek a szü lő k a gyerekekrő l, ıǵy az ó vó né nik ö sszeá llıt́ottá k a tabló kat. Az „Almaim
vizespohara” rajzversenyre is ké szü ltek szebbné l szebb ö tletek, amiket
nagy ö rö mmel kü ldtü nk be a pá lyá zatra, bıźva abban, hogy sikerrel
já runk. Ezú ton is kö szö njü k a Szü lő k együ ttmű kö dé sé t, segıt́sé gé t, hogy
ez a projekt lé trejö hetett é s hogy esé lyt kapjunk a nyeremé nyek egyiké re.
A jó idő nek kö szö nhető en az ó voda dolgozó i ez idő alatt az elő kertet is
kicsinosıt́ottá k. Ultettü nk bokrokat, virá gokat, vé gü l mulccsal beterıt́ettü k, mindezt egy szé p madá ritató val, valamint hú své t alkalmá bó l nyuszis
dekorá ció val tettü k mé g hangulatosabbá . Az ü nnepi ké szü lő dé st az ó vó
né nik é s kisgyermeknevelő k á ltal ö sszeá llıt́ott kreatıv́ meglepeté s csomaggal szerettü nk volna mé g emlé kezetesebbé tenni, amit az otthon lé vő
gyerekek is elvihettek az ó voda fő bejá rata elő l.
A gyerekek bevoná sá val a má r kihelyezett mé hecske-hotel elé egy mé h-

legelő t is kialakıt́ottunk. Hatfé le virá gmagot szó rtunk el, ami folyamatosan nyıĺik a nyá r folyamá n. A gyerekek nagyon é lvezté k a magszó rá st, a
szé p idő ben kö zben é nekeltü nk é s beszé lgettü nk arró l, hogy mik azok a
né lkü lö zhetetlen dolgok, amik a nö vé nyek fejlő dé sé hez szü ksé gesek. Az
ablakbó l pedig igyelhetjü k majd, hogy van-e má r lakó ja a hotelnek.
Kö zben az inté zmé nyben a takarıt́á s is folyamatos volt. Padlá st rendeztü nk, minden csoportszobá t, ö ltö ző t, mosdó t fertő tlenıt́ettek é s elő ké szı-́
tettek a dajka né nik a gyerekek fogadá sá ra. Egy korá bbi Onkormá nyzati
pá lyá zatnak kö szö nhető en pedig ú j nagymozgá sos eszkö zö ket, bá bparavá nt, kü lö nfé le ké szsé g- é s ké pessé g fejlesztő eszkö zö ket, hangszereket,
tá rsasjá té kokat, Lego-t kapott ó vodá nk kö zel 800.000 Ft é rté kben. Mindezt kö szö njü k a fenntartó nak é s bıźunk benne, hogy hamarosan miné l
tö bb gyerek kipró bá lhatja majd az ú j já té kokat. Horváthné Kálmán Zita

Madárbarát Óvoda címet kapott
Apraja-falva
Az ó voda udvara kö rnyezetü nk olyan ré sze, melyben
sok meg igyelhető apró é lő lé ny talá l otthonra. Inté zmé nyü nk dolgozó i elhivatottak a bennü nket kö rü lvevő termé szet ó vá sá ra. Jelenlegi kezdemé nyezé sü nk fő ké pp a
madarak igé nyeinek igyelembevé telé vel tö rté nt, é lő helyeket, tá plá lkozá si é s szaporodá si lehető sé geket biztosıt́unk szá mukra. Mindehhez megfelelő szakmai há t4| Bordányi Napló

teret biztosıt́ a Magyar Madá rtani é s Termé szetvé delmi
Egyesü let (MME) Madá rbará t Kert Programja. Az MME
egy Madá rbará t Ovoda tá bla kü ldé sé vel ismerte el madá rvé delmi tevé kenysé gü nket. Mi kellett ehhez? Mestersé ges odú kihelyezé se, etető , itató mű kö dteté se, tá plá lkozó , fé szkelő - é s bú vó helyet adó nö vé nyzet meglé te, telepıt́é se, gondozá sa é s egy Madá rbará t Kert Program jelentő lap vezeté se, mellyel igazoltuk is egé sz é ves
(folytatá s a
madá rvé delmi tevé kenysé gü nket.

kö vetkező oldalon)

Nem á llunk meg itt! Tová bb bő vıt́jü k madá rvé delmi eszkö zeink szá má t. Rö vid idő n belü l sor kerü l né há ny fecskefé szek kihelyezé sé re is. A fé szkeket az inté zmé nyü nkbe já ró gyerekekkel együ tt ké szıt́ettü k el, a fé szkekhez
szü ksé ges fecskepelenka alapanyagá t pedig Masıŕ Já nosnak kö szö nhetjü k.
Inté zmé nyü nk cé lja a termé szetvé delmi szemlé let kialakıt́á sa a gyermekekben, pé ldá t mutatva é s ő ket bevonva ebbe a folyamatos madá rvé delmi tevé kenysé gbe.
Katona Edina

Az egyik diákcsapatunk dobostortával
jutott be a vetélkedő döntőjébe

Iskolá nk tanuló i a tavalyi verseny folytatá saké ppen idé n is jelentkeztek a hungarikum veté lkedő re. A tavaly
hetedikeské nt induló csapat, idé n nyolcadikoské nt folytatta a versenyt. Sajnos a já rvá ny miatt nem való sulhatott
meg szemé lyes jelenlé tben,
viszont a veté lkedő t ıǵy is
folytattá k. Az elő dö ntő ben
egy hungarikumot[1] kellett bemutatniuk egy kiselő adá s (ppt) keretein belü l. A nyolcadikos csapatunk, az Ejjeli baglyok a
Kodá ly-mó dszert vá lasztottá k. A bemutató t é neklé ssel, zongoraszó val szı-́
nesıt́etté k. Ezt a zsű ribıŕó sá g dıj́azta is, hiszen tová bbjutottak a dö ntő be,
ami szinté n online kerü l
megrendezé sre egy ú jabb
prezentá ció formá já ban. Az Ejjeli baglyok az alfö ldi citerá t fogjá k hungarikumnak ajá nlani, amit dalokkal,
ké pekkel fognak ezú ttal is szın
́ esıt́eni.
A nyolcadikosok mellett egy ú jabb csapattal neveztü nk, immá r a hetedikes kategó riá ban. Itt a Legjava csapat
ké pviselhette iskolá nkat, akik az első feladatban egy totó t tö ltö ttek ki, valamint a telepü lé sü nket mutattá k be egy
kiselő adá sban. Majd az elő dö ntő ben nekik is egy ú jabb prezentá ció t kellett ké szıt́eniü k. A Legjavá k ebben a
forduló ban a dobostortá t vá lasztottá k,
amit a mé g szemlé letesebb elő adá s kedvé ért meg is sü tö ttek. Azonban nem a
klasszikus vá ltozatá t, hanem egy ú jra gondolt, modernebb variá ció t. Az ıźe viszont
ıǵy is a ré gi, kré mes maradt, ıǵy nem is
csoda, hogy gyorsan el is fogyott. A zsű rinek is tetszett, hiszen ez a csapatunk is
tová bbjutott a dö ntő be, ahol egy szá mukra fontos é rté ket kell hungarikumnak
ajá nlaniuk. A Legjavá k a csiramá lé t fogjá k bemutatni, ami remé ljü k, ú jbó l elnyeri a zsű ri tetszé sé t. A veté lkedő sorá n
nyú jtott segıt́sé get ezú ton is kö szö njü k
mindenkinek, aki csak egy kicsi segıt́sé get, tá mogatá st nyú jtott!

[1] A "hungarikum" a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.
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Szívhez szóló anyák napi köszöntőt írt
iskolánk növendéke
Juhá sz Anna 6. a osztá lyos tanuló tollat ragadott é s szıv́hez szó ló

saiké rt, é s azé rt, hogy az é v minden napjá n
erejü k felett, fá radtsá got nem kım
́ é lve gondoskodnak gyermekü krő l, csalá djukró l.

Az én anyukámnak
Sok-sok dolgot tudok anyukámnak megköszönni. Nagyon hálás vagyok neki, kezdve azzal, hogy a világra hozott és teljes, odaadó szeretettel nevel. Az édesanyám az én védelmezőm, aki nélkül nem tudnék élni. Aki szeretetet és bölcsességet nevel belém. Akinek bármit elmondhatok, akár kicsi vagy jelentéktelen vagy éppen nagy problémám van. Úgy
gondolom, hogy az olvasás iránti szeretetemet is neki köszönhetem. Remekül tud segíteni azokon a helyzeteken is, amikor bánatos
vagyok. Felelevenítünk vicces sztorikat és úgy
kacagunk rajta, hogy már fáj a hasunk az állandó nevetéstől.
anyá k napi kö szö ntő t ıŕt. Eme ıŕá s olvasá sa kö zben adjunk há lá t Édesanyám, Isten éltessen sokáig anyák napaz é desanyá knak felté tel né lkü li szeretetü ké rt, ö nzetlen lemondá - ja alkalmából!

Ajánlja fel adója 1%-át bordányi
szervezeteknek
A szemé lyi jö vedelemadó bó l, amit az elő ző
adó é vben izettü nk/levontak tő lü nk, szabadon megvá laszthatjuk, hogy az adó nk 1+1%á t mely szervezetnek utalja a kö ltsé gveté s. Ha
igazá n felelő sen gondolkodunk, akkor é lü nk
a lehető sé ggel, é s segıt́ü nk má sokon! Az adó nk
ké tszer egy szá zalé ká ró l rendelkezhetü nk.
Az egyik a kö zponti elő irá nyzat valamint az
egyhá zak, hité leti szervezetek szá má ra, mıǵ a
má sik a jogosult civil szervezetek ré szé re
nyú jt nagy segıt́sé get. Legkö nnyebben, legegyszerű bben, az eSZJA (elektronikus szemé lyi
jö vedelemadó bevallá s) felü leten rendelkezhetü nk – má r most is, az SZJA bevallá sunk elké szıt́é se né lkü l is, csak né há ny kattintá ssal!
Papıŕ formá ban nyilatkozatá t postai ú ton
vagy lezá rt borıt́é kban a NAV ü gyfé lszolgá latain szemé lyesen, illetve meghatalmazott ú tjá n nyú jthatja be. Ezt legké ső bb 2021. má jus
20-ig az SZJA-bevallá stó l fü ggetlenü l is megtehetik. Telepü lé sü nk civil szervezetei é s alapıt́vá nyai, melyek fogadjá k 1% felajá nlá saikat: Bordá ny I jú sá gá ért Alapıt́vá ny adó szá ma: 18461637-1-06; Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny adó szá ma: 1846 5411
-1-06; Bordá ny Sportjá ért Alapıt́vá ny adó szá ma: 18456406-1-06; Bordá ny Sportkö r
adó szá ma: 19079646-1-06; Bordá nyi
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TÁMOGASSUK

TELEPÜLÉSÜNK
JÖVŐJÉT
szá ma: 18464520-1-06; Bordá nyi Polgá rő r Csoport adó szá ma:
18460863-1-06; Egé rhá z Alapıt́vá ny adó szá ma: 18478190-206; Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let adó szá ma: 18464551-206; Magyar Technikai é s Tö megsportklubok Szö vetsé ge Bordá nyi Klubja adó szá ma: 19082318-1-06.

Május: A Húsvét utáni időszak Reviczky Gyula:
Pünkösd
egyházi ünnepei
Piros pü nkö sd ö ltö zik sugá rba,
Urunk mennybemenetelének ünnepe: május 16.: A Hú své t utá ni hetedik
vasá rnapon ü nnepeljü k, hogy kereszthalá la é s feltá madá sa utá n negyven
nappal mennybe ment Krisztus Urunk.
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok...
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem;
neked, aki a mennybe szállsz:
te vagy az én menedékem.
(Szent Ágoston)

Pünkösdvasárnap: május 23., pünkösdhétfő: május 24.
Szentháromság ünnepe: május 30.: a Szentlé lek kitö lteté se, a Szentlé lek el-

jö vetelé nek ü nnepe, a Szentlé lek kiá radá sá nak ü nnepe, a hú své ti idő szak
megkoroná zá sa, az Egyhá z szü leté sé nek ü nnepe.
A Biblia ıǵy ıŕ errő l: „Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”
(ApCsel 2,1-3)

Mosolyogva szá ll le a vilá gra.
Nyomá ban ké l é des ró zsa-illat,
Fé nyö zö n hull, a szivek
megnyilnak.
Hogy elő szö r tü nt fel a vilá gnak:
Tü zes nyelvek alakjá ba’ tá madt.
Megoldotta apostolok nyelvé t,
Hirdeté a győ zedelmes eszmé t.
Piros pü nkö sd, juttasd tiszta
fé nyed’
Ma is minden bá nkodó szivé nek,
Hogy ki té velyg ké tsé gbe’,
homá lyba’:
Vilá gitó sugaradat á ldja.
Habozó knak oldjad meg a
nyelvé t,
Vilá gositsd hittel fö l az elmé t.
Hogy az eszme szıv́bő l szıv́be
szá lljon,
Diadallal az egé sz vilá gon!
Piros pü nkö sd, szá llj le a vilá gra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imá ra.
Oszlasd szé jjel mindenü tt az é jet,
Szeretetnek sugara, Szentlé lek!

A tanıt́vá nyok a Szentlé lektő l megkaptá k a tanú sá g erejé t, erő t kaptak a cselekvé shez, ahhoz a kü ldeté shez,
ami ıǵy szó lt: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” (Mt. 28:19)

Újra nyilvánosak a
szentmisék
Kedves Hıv́ek! Aprilis 17. (szombat) ó ta templomunkban ú jra nyilvá nosak a szentmisé k. Miserend: pé nteken 18 ó ra, szombaton 18 ó ra, vasá rnap 9.30. Az egé szsé gü gyi szabá lyokat mindannyiunk biztonsá ga é rdeké ben a templomban tová bbra is tartsuk be. A má jusi

litá niá t hé tkö znaponké nt 16.00 ó rá tó l, pé nteken, szombaton é s vasá rnap a szentmisé khez kapcsoló dó an vé gezzü k a templomban.
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Tizenhét családnak lett Szentmise az
édesanyákért
boldogabb az ünnepe
Má rcius 7-14. kö zö tt ismé t megrendezté k hazá nk templomaiban a nagybö jti é lelmiszergyű jté st. Ehhez az akció hoz kapcsoló dott plé bá niá nk is.
Osszegyű lt 267 kg tartó s
é lelmiszer. Az é lelmiszercsomagokat tizenhé t helyi csalá dnak juttattuk el
mé g az Unnepek elő tt.
Kö szö njü k mindazoknak,
akik adomá nyaikkal hozzá já rultak a csalá dok megajá ndé kozá sá hoz. Kü lö n kö szö net Rá czné Taná cs Aranka é s Veres Gá borné vá llalkozó knak nagylelkű
adomá nyaiké rt, valamint az ISZEK munkatá rsainak a csomagszá llıt́á sban vé gzett szolgá laté rt.
A Bordányi Karitász csoport tagjai

Minden é vben má jus első vasá rnapjá n, idé n
má jus 2-á n kü lö nleges igyelemmel, szeretettel vesszü k kö rü l az é desanyá kat, nagymamá kat.
Templomunkban ilyenkor ü nnepi szentmise kereté ben a gyerekek virá ggal, verssel,
é nekkel szoktak kedveskedni az é desanyá knak, a nagymamá knak.
Ebben az é vben a kialakult rendkıv́ü li helyzet miatt ezt a szé p ü nnepü nket sem tudjuk
a hagyomá nyos mó don megtartani.
Vasá rnap reggel a 9.30-kor kezdő dő szentmise kiemelt miseszá ndé ka lesz, hogy imá dkozunk az é desanyá ké rt, nagyszü lő ké rt, azoké rt is, akik má r nincsenek kö zö ttü nk.

Bende gyógyulásáért gyűjtjük a kupakokat
Aprilis hó napban is szé pen gyarapodtak a kupakok a Piac té r sarká n elhelyezett gyű jtő szıv́ben. Kö zel hetven kilogrammal sikerü lt bő vıt́eni az elő ző havi mennyisé get, ıǵy má r jelenleg
194 kilogrammná l tart kö zö s gyű jté sü nk, melyet ezú ton is kö szö nü nk
mindenkinek. Az akció megindıt́á sá val együ tt é letre hıv́ott "kupaktaná cs" az elmú lt idő szakban sok-sok tá mogatá sra é rdemes cé lt á ttekintett, minden é vben ké t-há rom lehető sé get igyekszik majd megjelö lni
é s ezá ltal tá mogatni a taná cs. Az első ilyen cé lké nt egy kis iú gyó gyulá sá nak segıt́é sé t jelö lté k meg. Bende nyitott gerinccel szü letett, é s az
á llapota miatt a vé rszerinti é desanyja mé g a kó rhá zban lemondott ró la. Mű té tek sora vá rt rá , hosszú hó napokat tö ltö tt a kó rhá z falai kö zö tt,
á m vé gü l megtö rté nt a csoda. Má sfé l é ve má r, hogy Bende szerető csalá dban é l a Szegedi Tudomá nyegyetem pszicholó gia szakos há zaspá rja, Vá rkonyi Beá ta é s Gá bor gyermekeké nt. Bendé nek azó ta is szá mos
kezelé sen, terá piá n kell ré szt vennie, a felmerü lő kö ltsé gek fedezé sé hez kö zö s gyű jté sü nkkel most mi is itt a Homokhá tsá g Szıv́é ben hozzá já rulhatunk. Kö szö njü k segıt́sé gü ket!
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Könyvtárost keres Tavaszi
a Faluház
fotópályázat!

Az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyv- Tavaszvá ró fotó pá lyá zatot hirdet a bordá nyi Faluhá z é s
tá r a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapjá n pá lyá za- Kö nyvtá r! Mutasd meg legkedvesebb tavaszi pillanatod!
tot hirdet kö nyvtá ros munkakö r betö lté sé re. A Munka
tö rvé nykö nyve szerinti jogviszony idő tartama hatá rozott idejű 2023.07.31. napjá ig tartó , helyettesıt́é s idejé re szó ló munkaviszony, a foglalkoztatá s jellege teljes
munkaidő . A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje 2021.
má jus 17., elbıŕá lá sá nak hatá rideje 2021. má jus 31. A
munkakö r legkorá bban 2021. jú nius 1. napjá tó l tö lthető be. Olvassa el a ré szleteket On is a www.bordany.hu
weboldalon!

Thong Thai Massage
Elérhetőség: 06 30/643-2249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176
Facebook: ThongThaiMassage
Lepd meg párod vagy magad egy Masszázs ajándékkártyával.
Aki felmutatja a kivágott hirdetést 10% kedvezményt kap.

Hangoló djunk együ tt ebben a vá ltozé kony idő ben! Az
elké szü lt ké peket a faluhaz.bordany@gmail.com emailcım
́ re vá rjuk má jus 10-ig. Bekü ldö tt ké pekre a Faluhá z
é s Kö nyvtá r facebook oldalá n lehet szavazni má jus 12tő l 14-ig. A há rom legtö bb szavazatot kapott ké p nyeremé nyben ré szesü l.
Sárgazsák elszállításának
időpontjai: május 4., május 18.
Zöldhulladék elszállításának
időpontjai:
május 11., május 25.
Külterület kommunális és szelektív
hulladék gyűjtése: május 5-6.

Segít a koronavírus
elleni oltás online
regisztrációjában
a Faluház
A vé dő oltá s felvé telé hez elő zetes regisztrá ció szü ksé ges. Aki szeretné beoltatni magá t, de nincs lehető sé ge
az adminisztrá ció elvé gzé sé re, annak a Faluhá zban segıt́enek. Az inté zmé ny segıt́sé get kıv́á n nyú jtani mindazoknak, akik szeretné nek regisztrá lni a koronavıŕus
elleni oltá sra (https://vakcinainfo.gov.hu/regisztraciooltasra), azonban szá mıt́ó gé p é s egyé b infokommuniká ció s eszkö z hiá nyá ban ezt nem tudjá k megtenni. Első sorban telefonon a 06-62/588-516-os, vagy a 06-30
/965-0771-es telefonszá mon vá rjá k az é rdeklő dő ket.
A jelentkezé s sorá n az alá bbi adatokat kell megadni:
né v, lakcım
́ , é letkor, e-mail cım
́ , telefonszá m, TAJ szá m.
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Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés
ultrahanggal
A Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá lat é s Dr. Kajtá r Istvá n 2021. má jus 12-é n (szerdá n)
é s 2021. má jus 26-á n (szerdá n) 14-18
ó ra kö zö tt 5000 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 tekintettel 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 be-

jelentkezé s a Vé dő nő i Szolgá latná l szemé lyesen vagy telefonon a +36
62/288-678 vagy Juditná l a +36 30/3381-647-es vagy Eviné l a +36

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.

„Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?”
Ha gyermeke „tanulá si problé má ra” vagy „viselkedé si rendellenessé g” miatt pszichiá triai szereket szed, é s ú gy
é rzi, hogy a gyermek á llapota semmit sem vá ltozott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Allampolgá ri Bizottsá g az Emberi Jogoké rt Alapıt́vá nyt. Az alapıt́vá nytó l ingyenes tá jé koztató kiadvá ny is ké rhető a hiperaktivitá s té má já ban. Cım
́ : 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. „Minden informá ció t bizalmasan kezelü nk!”

10| Bordányi Napló

Hosszú idő után először szólalt meg
a felújított és felszentelt orgona
Aprilis 25-é n, Jó Pá sztor vasá rnapjá n orgonaszentelé si á ldá ssal adtunk há lá t azé rt, hogy orgonaprojektü nk I. ü teme elké szü lhetett. Volt okunk a há laadá sra, hiszen kıv́ü l-belü l megú jult a Győ rbő l kapott há rom manuá los já tszó asztal, melynek segıt́sé gé vel
megszó laltatható a ré gi orgoná nk nyolc sıp
́ sora valamint
a most beé pıt́é sre kerü lt né gy
pedá lsıp
́ sor.
Kö szö net é s há la mindazoknak, akik adomá nyaikkal,
munká jukkal, imá dsá gaikkal
é s biztatá sukkal lehető vé
tetté k e nagyszabá sú terv első felé nek megvaló sulá sá t.
Bá r az ú j orgonaszekré ny elké szıt́é sé t eredetileg a bő vı-́
té si munká latokkal a II. ü temhez terveztü k, a nagylelkű
adomá nyozó knak kö szö nhető en má r idé n elké szü lhetett.
A felú jı́tá si munká latokat
Csibi Balá zs orgonaé pıt́ő mester irá nyıt́otta, a templomunk
neogó tikus stıĺusá hoz jó l illeszkedő orgonaszekré nyt
pedig Bá lint Vilmos, zsombó i asztalosmester ké szıt́ette. Há lá san kö szö njü k nekik kitartó munká jukat.
2020 januá rja ó ta kö zel 200 sıp
́ jegy talá lt gazdá ra. A II. ü tem vé gé re orgoná nk kö zel 1800 sıp
́ osra bő vü l. Ezé rt bá torıt́unk mindenkit, hogy akinek lehető sé ge van,
aki teheti tá mogassa ezt a nemes ü gyet. 5.000
Ft-os, 10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os sıp
́ jegyek
vá sá rlá sá val já ruljanak hozzá ahhoz, hogy a 2.
ü tem munká lataihoz mihamarabb hozzá kezdhessü nk!
Sıp
́ jegyeket a sekrestyé ben lehet vá sá rolni, de
adomá nyozni á tutalá ssal is lehetsé ges az orgonaé pıt́é sre elkü lö nıt́ett szá mlaszá mra: 569000
37-11081124.
Hiszem, hogy a hangszerek kirá lynő jé nek sokszın
́ ű hangjá n keresztü l maga Isten é rintheti
meg lelkü nket, s ezá ltal kö zö ssé gü nket is formá lhatja, alakıt́hatja.
Gábor Tamás

Fogadjon örökbe egy orgonasípot!
egyházközségünk orgona építésére elkülönített számlaszáma: 56900037-11081124
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: 2021. május 18. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. május 28. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

16°C
7°C

19°C
8°C

19°C
7°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

20°C
8°C

21°C
9°C

22°C
9°C

21°C
10°C

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor
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Újra Homokhát Éjszakai Félmaratont rendeznek
Már lehet jelentkezni az augusztus 19-én, 22 órakor startoló eseményre
Megkezdődtek az előkészületei a negyedik alkalommal
megrendezésre kerülő Homokhát Éjszakai Félmaratonnak. A Bordány Sportkör szervezésében megvalósuló futóeseményre április 26-tól már a nevezési
felület is megnyílt, a bordany.darktiming.hu oldalon
már lehet regisztrálni. A Bordány belterületi utcáin lebonyolított versenyen ismét négy távban lehet majd
rajthoz állni, 5,25, 10,5, 15,75 és 21 km-es táv várja a
futás szerelmeseit. A hangulatos éjszakai sporteseményre ismét számos újdonsággal készülnek a szervezők,
ezekről leggyorsabban a facebook.com/bordanysk
oldalon találhatnak majd infókat, illetve a szintén közösségi oldalon létrehozott esemény hírfolyamában. A
rajthoz állók pólót, befutóérmet kapnak ajándékba és
számos kategóriában, távonként díjazzák a legjobbakat. Frissítő állomás is lesz a Faluház előtt, itt ásványvizet, izotóniás italt, gyümölcsöket és szőlőcukrot kapnak a versenyzők. A pontos időeredmények mind a helyszínen, mind pedig a netes felületen elérhetőek lesznek
majd.
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