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Kihívásokkal	nézett	szembe	a	kivitelező								
										
Mint korábban beszámoltunk róla, nagyközségünk önkormányzata pályázaton nyert 
az Arany János utca és a Honvéd utca felújítására. Az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolától a sarki bolt előtti parkolók, valamint a piactér nehezíti a 
munkavégzést. Az Arany János utcában a vízelvezetés és a szűk utca állított kihívást a 
kivitelező elé.		 	 	 	 	 	 							Bővebben	a	2.	oldalon!
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A belépés díjtalan,

de adományokat

köszönettel fogadnak

Az	akció	keretében	a	csoport	önkéntesei	
a	 megjelölt	 időpontokban	 várják	 a	
feleslegessé	vált	használt,	de	még	jó	álla-
potú,	tiszta	iskolatáskákat,	majd	várják	
azokat	is,	akik	szeretnék	lecserélni	régi	
iskolatáskájukat.
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Folyamatosan	zajlanak	az	útfelújítások
Mint korábban beszámoltunk róla, települé-
sünk önkormányzata pályázaton nyert az 
Arany János utca és a Honvéd utca felújıt́á-
sára. Továbbra is kérjük szıv́es türelmüket 
azzal kapcsolatban, hogy még lesznek olyan 
időszakok, amikor nem lehet majd behajtani 
az utcába, az iskolához. A Bem utcába és a 
Bordány dűlői útra csak a Dózsa tér felőli ke-
rülővel lehet eljutni.
A munkálatok a Honvéd utcában kezdődtek, 
mert a parkolók miatt az a „nagyobb falat”. 
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolától és a sarki bolt előtti par-
kolók és a piactér nehezıt́i a munkavégzést. Az 
Arany János utcában a vıźelvezetés és a szűk 
utca állıt́ott kihıv́ást a kivitelező elé, amely 
olyan szűk, hogy az egyik oldalon az út men-
tén csak vıźelvezető folyókát tudnak majd ki-
épıt́eni. A másik oldalon pedig, ha nyer egy 
csatornafejlesztési pályázat, akkor burkolt 
medrű árok kerül kialakıt́ásra.

Az útfelújıt́ások következő lépése, hogy Bordány önkormányzata 
pályázott a Magyar Falu Programban a korábbi fejlesztésekből ki-
maradt olyan utcák aszfaltozására, ahol már elkészültek az útala-
pok. Ehhez 40 millió forintra lenne szükség. A Benke Gedeon utca 

felújıt́ását is elvégzik a jövőben a Faluháztól a pékségig. Illetve ha-
marosan a külterületi utakon is megindul a karbantartás.

Az	esőzések	ellenére	jó	ütemben	halad
az	Ősfalu	kivitelezése
250 milliós állami támogatásból épülő turisztikai látványos-
ság munkálatai a sok tavaszi eső ellenére is jól haladnak. Mint 

arról már korábban is beszámoltunk olyan bemutatóhely jön 
itt létre, amely a honfoglalás előtti, a térségben letelepedett 
pusztai népcsoport, a szarmaták világának rekonstruálásával 

mutatja be a térség természeti és kulturális örök-
ségét, a környező táj értékeit.
Az egyik leglátványosabb eleméhez, a nyolc mé-
ter magas kilátóhoz hamarosan megérkeznek a 
többtonnás alkotóelemek is. Jelenleg a főfalak 
épıt́ése zajlik. Amint ez elkészül, rögtön nekiáll-
nak egy nyitott szıń kialakıt́ásához, amely a jövő-
ben eső esetén is alkalmas lesz különböző foglal-
koztatások megtartására.
Jelenleg is folynak az egyeztetések a közművel, 
hogy a munkájuk végeztével se látszódjanak ve-
zetékek, amelyek esetlegesen zavarnák az odalá-
togatók élményét.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy na-
gyon várja már a létesıt́mény elkészültét, hiszen 
ezzel végre nagyközségünk is felkerülhet az or-
szágos turisztikai térképre. Ha nem jön közbe 
semmi váratlan akadály, akkor ez jövő év márci-
usára tehető.
Amennyiben van egy kis szabadidejük nézzék 
meg O� nök is az egyre látványosabb épıt́kezési fo-
lyamatot.

„Tavaszi	zsongásban”	a	szépkorúak	
Tavasszal “zsongás” jelzi, hogy megújul a környezet, éled a természet. Nálunk nyugdıj́asoknál is hasonló volt a hely-
zet, hiszen végre újra találkozhattunk. Az elmúlt több mint egy évben, de különösen a novembertől eltelt 7 hónap-
ban végtelen hosszúnak és lehangolónak tűnt a helyzetünk, amit már nagyon untunk.
A késő tavaszi, vagy nyár eleji “zsongásban” viszont annál jobban bıźunk. Az oltakozásoknak és a kitartó fegyel-
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Fotópályázatunk
nyertesei
Bár az idő még változékony, beköszöntött végre a ta-
vasz. Ennek apropóján a Faluház és Könyvtár Tavasz-
váró fotópályázatot hirdetett, melynek célja, hogy mi-

nél többen kimozduljunk, magunkba szıv́junk egy kis 
friss levegőt és csodáljuk meg a tavasz szıńeit, illatait!
A felhıv́ásra szebbnél-szebb pályaművek érkeztek. Má-
jus 14-ig lehetett lájkokat gyűjteni a képekre a Faluház 
és Könyvtár hivatalos facebook oldalán. A három leg-
több szavazatot kapott kép nyereményben részesült. A 
közönségszavazat alapján első Szalai-Molnár Beáta, má-
sodik Ménesi Tamara, harmadik helyen Kecskeméti 
Katalin végzett. A nyereményeiket nyitvatartási idő-
ben átvehetik a Faluházban. 

Új	tagokat	toboroz	a
közel	húsz	esztendős
Borostyán	Dalkör
Kedves Dalostársak! Nagy örömünkre a járványhelyzet 
enyhülni látszik, ezért lehetőségünk van végre újra kö-
zösségbe járni. Találkozhatunk, beszélgethetünk és éne-
kelhetünk, gyakorolhatjuk a régi dalcsokrainkat, tanul-
hatunk újakat. Reméljük, hogy lesz módunk, időnk, 
egészségünk a szabadabb életre! Próbáink a megszo-
kott időben, csütörtökön 4 órakor kezdődnek a Falu-
házban, előreláthatólag 2 meghıv́ásra kell felkészülnünk 
a közeljövőben. Mindenkinek jó egészséget, erőt, kitar-
tást, jókedvet kıv́ánok! Szeretettel hıv́unk és várunk a 
dalkör tagjai közé énekelni szerető embereket - korha-
tár nélkül -, hogy a közeledő 20-dik évben minél töb-
ben ünnepelhessünk!          					Illés	Mária

"Az	emberi	hang,	a	mindenkinek	hozzáférhető,	ingyenes	
és	mégis	legszebb	hangszer	lehet	csak	általános,	sokak-
ra	kiterjedő	zenekultúra	termő	talaja.” - Kodály Zoltán

mezettségünknek köszönhetően újra találkozhatunk, beszélgethetünk 
és tervezgethetünk.

Első alkalommal május 25-én, a megszokott keddi napon, 14 órakor 
találkoztunk a Faluházban, védettségi igazolványainkkal a zsebünkben.
O� rültünk, hogy újra együtt lehetünk, beszélgethetünk az elmúlt idő 
történéseiről, az oltások hatásáról, esetleges problémáiról.
Célunk, hogy kisebb programok (füvészkert-, múzeum-, állatkert lá-

togatás) mellett más közösségi együtt-
létről is gondolkodjunk. Vendégjáró prog-
ramokra vannak már lehetőségek. Bıźunk 
magunkban és közösségünk támogatói-
ban.
Kedves Klubtagok és azon nyugdıj́asok, 
akik szeretnétek a csapatunk része len-
ni, gyertek bátran és fogjunk össze, hogy 
sok jó hangulatú, vidám programmal lep-
jük meg egymást. Ez munkával jár, de 
ıǵy lesz meg az eredménye.
Büszkének kell lennünk arra, hogy O� n-
kormányzatunk Idősbarát kitüntetésben 
részesült és ezt fel kell használnunk a jö-
vőbeli terveinkhez.
Természetesen csak annyit vállalunk be, 
ami reális és megvan hozzá a kellő anya-
gi hátterünk. Bıźunk támogatóinkban és 
tagjainkban, hogy a jövőben is sikerre 
visszük programjainkat, eseményeinket, 
rendezvényeinket.

Szalai	Antal	klubvezető

Fotó:	Szalai-Molnár	Beáta
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Apraja-Falva óvodásainak májusban kirándulást szerveztünk 
a Nagy Kálmánné-féle Hermina tanyára, amin minden korcso-

port részt vett. Nagyon örültünk a napfényes időnek kirándu-
lásunk reggelén, és izgatottan vártuk, hogy a bordányi Lóba-
rátok köre felsorakozzon óvodánk elé a lovaskocsikkal. A ta-
nyáig vezető útig a szekéren ülve vidám dalokat énekelget-
tünk és gyönyörködhettünk a környezet szépségében, élővi-
lágában. Megérkezésünkkor fogadott minket a Faluház veze-
tője a csodálatos zöld környezetben fekvő tanya és gémes-
kút. Roland bácsi szeretettel körbevezetett minden csoportot 
a tájházban. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták a régi 
idők történeteinek meséit, tárgyainak bemutatását. Megkér-
deztük a gyerekeket mit gondolnak, régen hogy éltek az em-
berek mikor még nem volt televıźió, telefon vagy számıt́ó-
gép? „Szegények	voltak,	sokat	dolgoztak” – A� kos szerint. „Me-
séltek	egymásnak,	és	játszottak	a	nagy	udvaron” – mondta Ger-
gő. „Vadásztak	és	halásztak,	hogy	legyen	ennivalójuk” - Beni 
válasza volt. „Mindent	maguknak	készítettek,	újrahasznosítot-
tak” – Zénó gondolata szerint. Arra a kérdésre, hogy hogyan 
kaptak hıŕt egymástól az emberek ezeket a válaszokat kap-
tuk: „Lóhátra	vagy	szekérre	ültek	és	elmentek	egymáshoz.” „Pos-
tagalamb	vitte	a	leveleket.” A délelőtt folyamán még játszot-
tunk ügyességi játékokat, versenyjátékot, kötélhúzást, zsákban 

Tanyasi	élményekkel	gazdagodtak
óvodásaink ugrálást a gyerekekkel. A kellemes mozgás után 

a nagy tölgyfa árnyékában, tiszta levegőn elfo-
gyasztottuk a �inom gyümölcsöt, csemegét amit 
a dajka nénik az oviban előkészıt́ettek. Ezután 
mindenki kedve szerint tovább élvezhette az ál-
tala választott játékot, mozgást a természetben. 
Ebédre tértünk vissza az óvodába lovaskocsik-
ra szállva, ahol beszélgettünk arról, hogy ki hogy 
érezte magát a kiránduláson. A gyerekek ıǵy vá-
laszoltak: „Életem	legszebb	napja	volt” – Levente. 
“Csodás	dolgok	történtek	velem,	szóval	nagyon	jó	
napom	volt” – Olivér. „Együtt	volt	az	egész	óvo-
da” – Kristóf. „Sokat	szaladgálhattunk	a	szabad-

ban,	kergethettük	a	buborékokat” – Petra. „A	lo-
vaskocsikázás	és	a	buborékfújás	csodás	volt” – 
Abigél.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
akik támogattak, segıt́ettek minket és óvodása-
inkat egy feledhetetlen és örömteli délelőtt el-
töltésében, ahol a gyerekek ismét sok új isme-
rethez juthattak egy szép természetes környe-
zetben.       	Baricz	Ibolya	pedagógiai	asszisztens

Tölgyfát	ültettek	a	bölcsőde	udvarára
Hazánkban minden év május 10-e a Madarak és fák nap-
ja. A bölcsődében is megemlékezünk erről a napról.
Idén tölgyfát ültettünk a gyerekekkel a bölcsőde udva-
rán. Közösen ástuk ki a fa helyét. A lelkes apró segıt́ők 
kis lapátokkal lapátolták a földet. Majd mikor helyére 
került a fa kis locsolókannákkal hordták a vizet. Közben 
ismertettük a gyerekekkel, hogy mennyire fontos nekünk 
a természet, amit védenünk és óvnunk kell! Mivel a ma-

darakról is megemlékezünk ezen a napon átsétáltunk 
az óvodába és megnéztük a fecskefészkeket és a mé-
hecske hotelt. Nagy érdeklődéssel, kıv́áncsian nézték a 
gyerekek a fészkeket. Közösen elénekeltük a Fecskét 
látok cıḿű dalt. A nagy kirándulásból visszaérkezve jól 
esett az ebéd a gyerekeknek. Majd kellemesen el-
fáradva sok-sok élménnyel pihentek le az ágyukba.
	 	 	 	 									Kisgyermeknevelők
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Diákjaink	virágokat	ültettek	az	iskola
udvarán	
Virágosıt́ási akció keretén belül min-
den osztály két virágládát ültet tele vi-
rágokkal az A� dám Jenő A� ltalános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola udva-
rán. A virágládákat felcédulázták, hogy 
mindenki tudja melyik balkonláda me-
lyik osztályhoz tartozik.
Ocskó Zoltán igazgató elmondta, hogy 
az intézmény vezetősége azért dön-
tött a dıśzıt́és mellett, mert ıǵy a gye-
rekek otthonos környezetben tölthe-
tik a tanév hátralévő részét, illetve re-
mélik, hogy a ballagás idejére a virá-
gok megerősödnek és ezzel is emelik 
az esemény fényét.  Pedagógiai célja is 
volt a kezdeményezésnek, ugyanis az-
által, hogy a gyerekek dolgoztak meg vele, talán jobban megbecsülik és büszkék lesznek arra, amit közös erővel 
megteremtettek. Ha pedig az átfogó képet tekintjük a környezettudatosságra nevelés elősegıt́i a tanulók maga-
tartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet 
megóvására, elősegıt́ve ezzel az élő természet fennmaradását.

Gra�ika	és	festészet	tanszak	20/21-es
tanévben	elért	versenyeredményei
A járványügyi helyzet miatt több verseny eredményéről is a napokban 
kaptunk tájékoztatást.
Kiss Angelika az egri Eszterházy Károly A� ltalános iskola által rende-
zett országos festészeti verseny döntőjében alkotásaival különdıj́at ér-
demelt. A „Láttad-e már a zenét?” cıḿű makói rajzpályázaton: Heintz 
Petra (10. évfolyam) I. helyezést, Heintz Viola (3. ostály) és Czombos 
Lara (7. osztály) II. helyezést, Szabó E� dua (5.a osztály) és Bodó Borbála 

Tanulmányi	sikerek	a	tudásbajnokság
megyei	fordulóján	és	nyelvész	versenyén
Az idei évben rendhagyó módon: online került megrendezésre 
a Nyelvész és Tudásbajnokság Tanulmányi Verseny minden 
fordulója. Ezeken a megmérettetéseken iskolánk már évek óta 
sikeresen vesz részt. Ez a rendkıv́üli helyzet most különösen 
nagy oda�igyelést és összpontosıt́ott �igyelmet kıv́ánt meg a 
tanulók és a felkészıt́ő pedagógusok részéről is.
A Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulóján iskolánkból el-
ső helyezést értek el: Verok Hanga 5/a és Verok Daisy 7.o. an-
gol nyelvből, ezzel továbbjutottak az országos fordulóba! Fel-
készıt́ő tanáruk: Czékus Edina. Szıv́ből gratulálunk a testvér-
párnak ehhez a kimagasló eredményhez!
A Bendegúz Tudásbajnokság további helyezettjei: Farkas Ni-
kolett 3. o. magyar nyelv 3. hely, felkészıt́ő tanára: Sólyáné Sár-
közi A� gnes. Csúcs Hanna 5/b matematika 8. hely, felkészıt́ő 
tanára: Sándor Mónika. Fülöp-Tanács Fanni 7. o. matematika 
4. hely, felkészıt́ő tanára: Petákné Tóth Sára. Simon Elizabet 
8/b irodalom 2. hely, Béres Dorina 8/a irodalom 3. hely, Tóth 

(6.b osztály) II. helyezést, Fülöp-Tanács 
Fanni (7. osztály) pedig különdıj́at ka-
pott. Fülöp-Tanács Fanni a Kossuth Zsu-
zsanna Szakképző Iskola divattervező 
pályázatán is dobogós helyen végzett, a 
pontos helyezését a május 27-én meg-
rendezésre kerülő ünnepélyes dıj́kiosz-
tó után tudjuk majd megmondani.

Cintia 8/b irodalom 4. hely, Sándor Márton 8/a 
magyar nyelv 4. hely, Béres Dorina 8/a magyar 
nyelv 5. hely, Csuka Marcell 8/a magyar nyelv 6. 
hely, Kádár-Németh Milán 8/a magyar nyelv 7. 
hely, Bóta Emil Benjamin 8/a magyar nyelv 8. 
hely – felkészıt́ő tanáruk: Hődör Zoltánné.
Fábián Bence 5/a magyar nyelv 5. hely, Hanna 
5/a magyar nyelv 7. hely, Gyuris Dorina 5/a ma-
gyar nyelv 8. hely, Sándor Anna 6/b magyar 
nyelv 8. hely, Sándor Bertalan 6/b magyar nyelv 
8. hely, Farkas Roland 7. o. magyar nyelv 4. hely 
– a felkészıt́ő tanáruk: Lippai Judit.
Megyei Nyelvész verseny: Sándor Bertalan 8. 
helyezést ért el a megyei Nyelvész versenyen. 
Felkészıt́ő tanára: Lippai Judit tanárnő volt.
Gratulálunk mindenkinek a szép eredmények-
hez! Köszönjük a szülők támogatását!
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Június 5-én, szombaton az esti szentmise után 19 órakor 
Kuzma Levente adja az első koncertet a megújult orgonán. 
Trombitán közreműködnek: Samodai Bence János és Be-
hán A� ron András
A belépés dıj́talan, de adományokat köszönettel fogadunk 
az orgonabővıt́és második ütemének megvalósulására.

A koncert előtt és után sıṕjegyek vásárlásával is hozzájárul-
hatunk e nagyszabású cél megvalósulásához.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy minél többen 
részesei lehessünk egy nagyszerű zenei élménynek. Egyút-
tal kiváló alkalom ez arra is, hogy megújult orgonánk hang-
zásában is gyönyörködjünk.

Orgonahangverseny
templomunkban	

Június 7-én, hétfőn záró osztályozó értekezlet, tanıt́ás nélküli munkanap, a gyermekek otthon maradnak.
Június 12-én szombaton ballagási ünnepség. Június 14-én pályaorientációs nap. Június 15-én DO� K nap.
Június 21-én tanévzáró ünnepség 17.00-tól, előtte 16.00-tól a művészeti iskolai bizonyıt́ványok kiosztása.

Kedves bordányi lakosok! Ez a mondat jutott eszem-
be, amikor a bordányi templom kertjében sétálgat-
tam. Elnézegettem a Tesz-Vesz Tavasz, egyházme-

gyei rendezvény keretében, a templomnak aján-
dékozott tölgyfa csemetéket. Szép reményekkel, és 
nagy lelkesedéssel ültettük őket, hogy majd azok 
egyszer - az addigra kiöregedett - fák helyét átve-
gyék. A napokban azonban ez a reményünk meg-
halványult, ugyanis valaki, valakik a csemeték tete-
jét letördelték. Miért ıŕom ezt? Nem azért, hogy a 
tettest megtaláljuk. Lelke rajta.... Inkább azért, mert 
sokszor annyira nem vesszük észre a körülöttünk 
lévő szépet és jót, nem vigyázunk eléggé rá, s va-
lóban csak akkor kezdjük el értékelni, amikor már 
nincs... Ezért kérem, ismételten: Vigyázzunk kincse-
inkre! .... Templomkerten belül és kıv́ül egyaránt. 	 	 	
	 	 	 	 	 		Zoltán	atya

Vigyázzunk	együtt
kincseinkre!	

Az	iskola	közelgő	eseményeinek	időpontjai

Te	Deum	–	Tanévzáró	ünnepi	szentmise
Június 13-án, vasárnap a 9.30-kor kezdődő szentmise keretében adunk hálát az elmúlt tanév minden öröméért, 
sikeréért és azért is, hogy Isten a nehézségeken és a kudarcokon is átsegıt́ett minket. Szeretettel várjuk a taná-
rokat, diákokat, családtagokat!
A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes 
részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan 
magasrendű, emelkedett próza, rıḿ és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, 
mint a Biblia és a liturgia többi szövegei.
A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokás. Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a litur-
gia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba egész önát-
adással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, Szent-
háromság, Krisztus Király, más főünnepek…), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok alkalmával.
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Az	elkövetkező	időszak	egyházi	eseményei
Úrnapi	szentmise	és	körmenet: Június 6-án, vasárnap az ünnepi szentmise kivételesen 9 órakor kezdődik. A 
körmenethez virágszirmokat köszönettel fogadunk a szentmise előtt a sekrestyében.
U� rnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon 
a következő vasárnapon tartott főünnep, az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes 
ünneplését szolgálja.
Én	vagyok	a	mennyből	alászállott	élő	kenyér.	Aki	e	
kenyérből	eszik,	örökké	él.	A	kenyér,	amelyet	adok,	
a	testem	a	világ	életéért."	Erre	vita	támadt	a	zsidók	
közt:	"Hogy	adhatja	ez	a	testét	eledelül?"	Jézus	ezt	
mondta	rá:	 "Bizony,	bizony,	mondom	nektek:	Ha	
nem	eszitek	az	Ember�ia	testét	és	nem	isszátok	a	
vérét,	 nem	 lesz	 élet	 bennetek.	 De	 aki	 eszi	 az	 én	
testemet,	és	issza	az	én	véremet,	annak	örök	élete	
van,	 s	 feltámasztom	 az	 utolsó	 napon.	 A	 testem	
ugyanis	valóságos	étel,	 s	a	vérem	valóságos	 ital.	
Aki	eszi	az	én	testemet	és	issza	az	én	véremet,	az	
bennem	marad,	én	meg	benne.	Engem	az	élő	Atya	
küldött,	s	általa	élek.	Így	az	is	élni	fog	általam,	aki	engem	eszik.	Ez	a	mennyből	alászállott	kenyér	nem	olyan,	mint	az,	
amelyet	atyáitok	ettek	és	meghaltak.	Aki	ezt	a	kenyeret	eszi,	az	örökké	él.	 	 		Biblia	–	Jn	6,51–58	–	Úrnapja
Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A 
körmenet útvonala mentén négy oltárt állıt́anak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és ál-
dás) céljára. …Az	oltárok	fölé	lombsátrat	emelnek,	a	földre,	a	tovahaladó	oltáriszentség	elé	rózsaszirmot	szórnak.	A	
virágszőnyeg	(másutt	széna-	és	 illatos	füvek	terítik	be	a	körmenet	útvonalát)	és	a	díszítésre	szolgáló	zöldágak	
varázserejű	szentelményeknek	számítottak;	hasonló	hatást	tulajdonítottak	nekik,	mint	más	ünnepek	„megszentelő-
dött”	növényeinek	(főleg	betegség	és	villámcsapás	ellen).	Az	oltáriszentséget	a	talpas	szentségtartóban,	más	néven	
úrmutatóban	(latin:	monstrantia)	hordozzák	körül,	s	abban	teszik	ki	ünnepélyes	szentségimádásra	is.	Ez	a	vallás-
gyakorlat	is	a	XIII.	században	keletkezett.	Az	úrmutató	készítését	az	úrnapi	körmenet	és	a	szentségimádás	tette	
szükségessé.																																															Jankovics	Marcell
 

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

Ima	a	Nemzetközi	Eucharisztikus	
Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
O�  Urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, 
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük 
minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus 
Kongresszus ünneplése
egész hıv́ő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a Világ lelki megújulására szolgáljon!
A� men
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A bordányi Karitász csoport idén ismételten iskolatáskacsere-
akciót szervez. Szeretnénk lehetőséget biztosıt́ani arra, hogy a 
használt, de még jó állapotú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. 
Az akció keretében a csoport önkéntesei a megjelölt időpontok-
ban várják a feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta 
iskolatáskákat, majd várják azokat is, akik szeretnék lecserélni 
régi iskolatáskájukat. A táskák leadásának nem feltétele másik 
táska elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele cseretáska leadá-
sa. A táskákat augusztusban, a későbbiekben pontosan megjelölt 
időpontban várjuk a plébánián. (Bordány, Kossuth u. 59.). Kérjük, 
hogy kezdeményezésünket a korábbiakhoz hasonló lelkesedés-
sel támogassák. 	 	 	 						A	Karitász	csoport	tagjai

Iskolatáskacsere-akció

,,Terád	vár	egy	szép	ország”
Augusztus 9-13-ig megtartjuk a hagyomá-
nyos hittanos napközis táborunkat, melyre el-
sősorban a bordányi hittanos gyermekeket 
várjuk. A további részleteket hamarosan a 
templom hirdetőtábláján közzétesszük.

Kincskereső	tábor
augusztusban

Felhívás	iparűzési
adó	bevallására
Felhıv́juk a tisztelt adózók �igyelmét, hogy 
a 2020-as évről 2021. május 31-ig kell be-
nyújtani a helyi iparűzési adóbevallást és 
ezzel egyidejűleg kell meg�izetni a külön-
bözetet is, mely a 2020. évre megállapı-́
tott adó és a 2020-as évre már bevallott 
előlegrészletek pozitıv́ különbözete.
Tájékoztatjuk, hogy a helyi iparűzési adó-
bevallást helyettesıt́ő őstermelői nyilat-
kozatot (amellyel azt igazolja, hogy a me-
zőgazdasági tevékenységéből származó 
2020. évi árbevétele nem haladta meg 
600.000 Ft-ot) az esetleges tavalyi ter-
méskieséstől függetlenül is be kell nyúj-
tani. 
Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbe-
vallási kötelezettségüknek határidőben 
szıv́eskedjenek eleget tenni!

Egyetemisták	tesztelték	az	orgonánkat
Május 14-én Kuzma Levente, a Szegedi Tudományegyetem 
Bartók Béla Művészeti Karának orgona főtárgy tanára és két te-

hetséges növendéke, Csököly Bence és Kelemen Krisztián látoga-
tott el templomunkba, hogy megismerkedjenek megújult hang-

szerünkkel, annak történetével és a jövőbeli 
terveinkkel. A hallgatók örömmel játszották el 
kedvenc darabjaikat a megújult játszóaszta-
lon, s elismerően nyilatkoztak Csibi Balázs or-
gonaépıt́ő munkájáról.
Kuzma Levente, orgonaművész az orgona-
projektünk tervezési szakaszától kezdve �i-
gyelemmel kıśéri és tapasztalataival, meglá-
tásaival segıt́i az álom megvalósulását. A szak-
mai átvételnél pedig elégedetten nyugtázta 
az elkészült munkát, s ıǵérte, hogy a II. ütem 
során továbbra is számıt́hatunk szakértelmé-
re, segıt́ségére.
Ezen kıv́ül felajánlotta, hogy két trombitás-
sal együtt június 5-én, szombaton este orgo-
nakoncertet ad templomunkban. E zenei ese-
mény nagyszerű alkalom a megújult orgona 
különféle hangszıńeinek bemutatására és az 
elvégzett munkáért való hálaadásra. Az ese-
mény emellett jótékonysági célt is szolgál: a 
koncert során felajánlott adományokat az or-
gonabővıt́és II. ütemére, a maradék 14 sıṕ-
sor beépıt́ésére szeretnénk fordıt́ani.

Gábor	Tamás
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Véradás
a	Faluházban
2021. június 18-án, pénteken 13:00-17:00 óra között 
véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Területi Szer-
vezete Bordányban, a Faluházban. Véradó lehet minden 
18-65 év közötti, több mint 50 kilogramm súlyú, egész-
séges ember. Adj vért és segıt́s Te is! A véradáson részt-
vevők ajándékokat kapnak. Kérjük a véradókat, hogy a 
személyi igazolványukat, lakcıḿkártyájukat és TAJ kár-
tyájukat hozzák magukkal. Adj vért és ments meg három 
életet!

Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:	június	1.,	június	15.,

június	29.
Zöldhulladék	elszállításának

időpontjai:
június	8.,	június	22.

Külterület	kommunális	és	szelektív	
hulladék	gyűjtése:	június	2-3.

Gabonafelvásárlás
azonnali fizetéssel!

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

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

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, DDGS, 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 tiszta, szárítás nélkül, azonnali fizetéssel!

Hívja munkatársunkat a részletekért:
+36 62 556130, +36 20 4017459

Újra	Hóvirág	Klub	
Kedves Bordányi Idősek és Szépkorúak! A Hóvirág 
Klub ismét megnyitja kapuit O� nök előtt május 31-én 
egy jó hangulatú járványbúcsúztató egymásra hangoló-
dással. Ezt követően minden hétköznap rendszeresen 
várjuk a Klub Lelkét, azaz O� nöket szıńes, kreatıv́ közös-
ségépıt́ő programjainkra. Többek között lesz nyári cse-
re-bere bazár, palacsintasütő délelőtt, virágültetés. Elő-
re is kérjük O� nöket, hogy a klubhelyiség területén a jár-
ványügyi előıŕások betartásával jelenjenek meg!
Szeretettel várjuk O� nöket, és készülünk az első találko-
zásra: az ISZEK munkatársai

Megkezdődött	az	egyéni
gazdaságok	összeírása
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és 
június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági 
összeıŕását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész in-
formációkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi dön-
téshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a ka-
pott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Euró-
pai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.
Az egyéni gazdaságok összeıŕásával egyidőben tartja a 
KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mező-
gazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gaz-
daságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájé-
koztatja a KSH az összeıŕásról, számukra május 15. és 
június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az 
összeıŕók az e felvételben érintetteket nem keresik fel. 
Az egyéni gazdaságok összeıŕásának részleteiről a 
www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.
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Szombat Vasárnap
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14°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

24°C
12°C

21°C
10°C

25°C
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IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

22°C
11°C

Elvétve	felhős

Elvétve	zápor Elvétve	felhős

Elvétve	zápor Elvétve	zápor

Elvétve	felhős Elvétve	felhős

Hosszú	szezon	után	véget	ért	a	futsal	bajnokság		
Minden	csapatunk	szépen	szerepelt,	U15-ös	gárdánk	bronzéremmel	zárt	

A COVID-19 járvány miatt rekordhosszú megyei fut-
sal bajnokságon vagyunk túl, hiszen május közepén 
zárult le a teljes kispályás idény csapatainknak. Fel-
nőtt együttesünk a kiemelt regionális futsal bajnok-
ságban volt érdekelt, ahol a hatodik helyet szerezték 
meg Popovics Marcellék. Fiú U19-es csapatunk első-
sorban a nagypályás küzdelmekre való felkészülésre, 
illetve az edzésprogram kiegészítésére használta a 
teremben zajló küzdelmeket, Sándor Tiborék a 12. 
helyen zártak. Fiú U15-ös együttesünk sokáig a me-
gyei bajnoki címért is versenyben volt, azonban vé-
gül a dobogó harmadik fokára léphettek fel Csuka 

Marcellék, így megyei bronz éremmel gazdagodnak majd. U11-es korosztályban is képviseltettük magunkat, ahol 
Kis Levente csapatát a csoportküzdelmek során csak a későbbi megyei bajnok SZEOL előzte meg, a helyosztókon 
magabiztosan győzve ötödikek lettek kis focistáink. Női felnőtt futsal bajnokságban is részt vettünk, itt a megyei ne-
gyedik helyen zártunk. Minden játékosnak, edzőnek köszönjük, hogy ebben a nehéz időszakban is vállalták a küz-
delmeket, minden elért eredményhez ezúton is gratulálunk.

Újra	tradícionális	piros-fehér	mezben	játszunk		
A	21/22-es	szezonban	minden	korosztály	új	adidas	szerelésben	lép	pályára

A tavalyi évben egységes sárga-fekete-sárga 
„idegenbeli” szerelést követően idén nyáron 
tradícionális, piros-fehér színű adidas mezgar-
nitúra beszerzése történik meg, így a legki-
sebb korosztályoktól, egészen a felnőtt együt-
tesekig, fiú és női vonalon egyaránt egységes 
szerelést kapnak csapataink. Mindenképpen 
minőségi előrelépést is jelent majd az egyik 
legismertebb világmárka termékeiben megje-
lenni sportolóinknak, de ez mellett fontos szem-
pont volt, hogy a környezetvédelem fontossá-
ga is érvényesüljön a szerelések kiválasztásá-
nál. Az új tecnológia alapján készülő mezek új-
rahasznosított anyagokból készülnek, speciá-
lis légáteresztő poliészter módszerrel. A mez-
garnitúrák beszerzését újabb sikeres pályázat 
teszi lehetővé, a terv az, hogy labdarúgóink 
mihamarabb, a következő szezon elején már 
birtokba vehessék, így a 2021/22-es szezon-
ban már ezekben az új mezekben láthatjuk fo-
cistáinkat.
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1 MÉDIATÁBOR
   06.28-07.02.
    Kor: 12-16 év
    Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
   
  2 NYÁRI NAPKÖZIS ÉS
   FALUVÉDŐ TÁBOR
   07.05-09.
    Kor: 1.  osztályba beiratkozott
    - 5.  osztályt végzett gyerekek
    Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
   
3 GÖRKORI - GÖRHOKI
   NYÁRI SPORTTÁBOR
   07.12-16.; 08.09-13.
    Kor: 5-12
    Részvételi díj: 14.000 Ft/hét
    vagy 3.500 Ft/nap   

4 KUCKOLÓ TÁBOR
   07.12-16.
    Kor: 10+
    Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
   

6 DIVATTÁBOR
   07.19-23.
    Kor: 10+
    Részvételi díj: 18.500 Ft/fő
   

8 FOCITÁBOR
   08.02-05.; 08.06-08.  
    Kor:  5-14 éves fiúk és lányok
    Részvételi díj:
    (hétköznapokra) 12.000 Ft/fő,
    (hétvégére) 18.000 Ft/fő
   

5 FICÁNKA ÚSZÓTÁBOR
   07.19-23; 07.26-30.
    Kor: 5-14
    Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
   11 KÉZMŰVES TÁBOR

      08.02-06.
       Kor: 2-8. osztályos gyerekek
       Részvételi díj: 14.000 Ft/fő
   

7 LURKÓ SZIGET
   NYÁRI TÁBOR
   07.26-30.
    Kor: 5-12 év
    Részvételi díj: 24.000 Ft/fő

Jelentkezés és érdeklődés: 1.,2.,4.,6.,11.: Jelentkezni a 62/588-516-os illetve a 30/965-0771-es telefonszámon lehet. 3: 
Jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet. Bővebb információ Lavner Endrénél (20/5553-333-as telefonszámon).  
5.,9.: Érdeklődni és jelentkezni lehet: Mészárosné Gyuris Zsuzsanna (30/8504-743) vagy Veszelkáné Czékus Erika 
(30/5789-195). 7.: Érdeklődni és jelentkezni az alább elérhetőségeken lehet: Husztáné Rózsa Krisztina táborszervező 
(0630/953-31-83), info@lurkosziget.hu. 8.: Jelentkezni a Bordány Sportkör online felületein lehet, további információ 
Kiss-Patik Pétertől kérhető a 30/747-2068-as telefonszámon. 10: Tájékoztatás Gábor Tamás hittanártól (30/479-9840) és 
Bálintné Gyuris Ágnestől (30/907-3654 ) kérhető. 12.: Bővebb info az iskola szaktanárainál.

      12
      MŰVÉSZETI

       ALKOTÓTÁBOR
        08.23-27.
         Kor: 6-14

         Részvételi díj:
         8.000 Ft/fő

9 „MOZDULJ RÁ!” NYÁRI
   NAPKÖZIS TÁBOR
   08.02-06.
    Kor: 5-10
    Részvételi díj: 15.000 Ft/fő
   

 10 KINCSKERESŐ TÁBOR
       ( HITTANTÁBOR )
       8.09-13.
        Kor: Bordányi hittanos gyerekek
        Részvételi díj: 12.000 Ft/fő
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