
Bordányi				Napló
Friss híreink a oldalon!  www.bordany.huXXXI. évfolyam 8. szám | 2021.	augusztus                                                                    

Tartalom
Harminc korai juharral 

bővül településünk..........2
Új játszóteret terveznek a 

régi helyére............................3
Rádióamatőrök 

találkoztak a parkban......4
Országos találkozón vett 

részt a GYIFÖ...................10

„Amikor	azt	mondod:	„Feladom!”,	gondolj	arra,	hogy	ilyenkor	másvalaki	azt	mondja:	„Egek,	micsoda	lehetőség!”	–	H.	Jackson	Brown

Megrendezésre	kerül	a	kecskeverseny
Újra	osztályharc	a	Park	téren											

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

Gyűjtsünk együtt

intelligens zebrára
                                         Minden	beérkező	forinthoz	az	önkormányzat	

további	egy	forint	támogatást	ad	hozzá.

Részletek	a	bordany.com-on!

“Vigyél	magaddal”címmel kampányt

indít a Bordányi				Napló
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A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, a BSK, illetve a Faluház és Könyvtár össze-
kapcsolt, közös programjára invitáljuk Önöket. A Kecskeversenyt hetedik alkalom-
mal, a sütő-főző rendezvényt pedig már nyolcadik alkalommal rendezik meg telepü-
lésünkön. Kecskefuttató verseny, különféle játékok, vetélkedők és gasztronómiai fi-
nomságok várnak a kilátogatókra szeptember 11-én szombaton délelőtt.

2020-ban született babákat
köszönti településünk
2020-ban	34	gyermek	született	
Bordányban.	Az	önkormányzat	
vásárlási	utalvánnyal	támogatja	
az	újszülöttek	családjait.
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Pénteken	sport-,	szombaton	közösségi
nap	lesz	fellépőkkel	és	utcabállal
A Kecskeverseny és Legjava Helyi Iz� ek Fesztiválja „0. napján”, azaz 
szeptember 10-én pénteken kerül pótlásra a pünkösdkor elmaradt 
falunapi futóverseny. Ez alkalommal a település belterületi útszaka-
szain, a Homokhát E� jszakai Félmaraton útvonalán kell teljesıt́eni az 
5,25 km-es távot a nevezőknek 18 órai kezdettel. Ez az este lesz a 
sportlétesıt́mények éjszakája is, melyre számos programmal készül-
nek a szervezők.

Szeptember 11-én, szombaton reggel 9.00 órakor veszi kezdetét az 
osztályharc, a főzőverseny, valamint a kecskeverseny. A program so-
rán a hagyományos kategóriák (bográcsban készült ételek, grillen 
és tárcsán sültek) mellett több jelentkező esetén akár kecskehúsból 
készült ételek is zsűrizésre kerülnek. Jelentkezni és érdeklődni 
szeptember 9-ig (csütörtök) lehet a Faluházban személyesen, e-
mailen a faluhaz.bordany@gmail.com e-mail cıḿen, illetve telefon-
on az 588-516-os számon. Nevezési dıj́ nincs, sátrakat, székeket, 
asztalokat, a főzéshez szükséges alapanyagokat mindenkinek ma-

gának kell biztosıt́ania. A program része a 
Kecskeverseny és az Osztályharc elneve-
zésű rendezvény is, melyen számos izgal-
mas pillanatot tartogat a kilátogatóknak. 
Az osztályharc nevet viselő viadal lényege, 
hogy az osztályok a nap folyamán ponto-
kat gyűjtenek a különféle feladatokban 
való részvételért, ıǵy a főzőversenyen va-
ló indulásért, valamint a kecskeverseny 
játékos feladataiban való részvételért. Az 
osztályoknak már most érdemes meg-
kezdeni a felkészülést a megmérettetés-
re, hiszen az alsó és a felsős osztályok 
közül az első három helyezettet dıj́azzuk.
A délutánt igazi fesztiválhangulat jellem-
zi majd, ugyanis a versenyszámokat kö-
vetően a Faluház szabadtéri szıńpadán 
kezdetét veszi a kulturális műsor, de kie-
gészıt́ő programként ugrálóvár, arcfestés 
és gyermekfoglalkozások is lesznek. A 
délután során Bata Krisztina operett-, va-
lamint a Hahó Együttes gyermekműsorát 
láthatják, fellép többek közt a Folk on 45 
zenekar és a THA SHUDRAS zenekari 
performansz formáció. A dıj́átadásokat 
követően ünnepi tűzijátékban gyönyör-
ködhetnek a bordányiak, mıǵ az estét 
utcabál zárja az U� tközband zenekarral.
Találkozzunk szeptember 10-én pénte-
ken, és 11-én, szombaton a Park téren!!!

Harminc	juharfa	ültetése	is	szerepel	az
önkormányzat	jövő	évi	tervei	között
Bordány Nagyközség O� nkormányzata 
az Országfásıt́ási Program keretében si-
keresen pályázott közterületi fák telepı-́
tésére. A projekt részeként településünk 
30 db korai juhar csemete igénylését tá-
mogatták, a növényeket 2022. kora ta-
vaszán telepıt́ik majd.
Ha valaki kıv́áncsi rá, hogy hogyan is 
néz ki ez a fa, nem kell messzire mennie, 
ugyanis az önkormányzat körüli kert-
ben a japán juhar közvetlen társaságá-
ban megtalálható ez a tıṕus is.
Virágai tavasszal az elsők között nyıĺnak, 
ıǵy egy igen fontos mézelő növénynek 
számıt́. 
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2020-ban 34 gyermek született Bordány-
ban. A helyi önkormányzat vásárlási utal-
vánnyal támogatja az újszülöttek családjait. 
A babák fotóiból  babatabló készül, amely 
szintén bekerül a csomagba. Kálmán Ka-
milla is készıt́ minden évben valami ked-
vességet, amely  az idén meggymag párna 
lesz. Mindezt a Család-és Karrier Ponttól 
kapott táskába csomagolva kapják a csa-
ládok.
Sajnos a pandémia miatt az ünnepélyes áta-
dás elmarad, a csomagot  az érintett szülők 
a Védőnői Szolgálatnál vehetik át 2021. 08. 
23-tól.
Minden újszülött családjának jó egészséget 
és örömteli, boldog családi életet kıv́ánunk!

A	tavaly	született	babák	köszöntése

A bordányi képviselő-testület az eredeti 

tervek szerint csak szeptemberben ülé-
sezett volna, azonban a polgármester egy 

pályázat benyújtása miatt soron kıv́ül 
összehıv́ta a képviselőket. A testületi ülés-

re július 29-én, csütörtökön került sor.
Mint minden évben most is meghirdetés-

re kerül a kormány a szociális célú tüze-

lőanyag-programja. Ennek keretében az 

ötezer fő alatti települési önkormányza-

tok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásá-

hoz kapcsolódó kiegészıt́ő támogatásra 

pályázhatnak. A vissza nem térıt́endő 

költségvetési támogatás tűzifa, illetve 

barnakőszén megvásárlásához igényel-

hető. A Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd 

forintot biztosıt́ a települési önkormány-

zatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-

sához. A pályázatok beadásának határi-

deje 2021. augusztus 31-e.
A nyertes önkormányzatok a támogatás-

ból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. 

február 15-éig oszthatják ki a rászorulók 

részére. Az önkormányzat a testületi ülé-
sen úgy döntött, hogy a korábbi évek gya-

korlatának megfelelően az idén is részt 

vesznek a pályázaton, azonban amennyi-

ben az erdészet nem tud megfelelő mé-

retű fát biztosıt́ani, eláll a pályázat meg-

valósıt́ásától, hiszen a tavalyi évben szin-

te megoldhatatlanná vált a hatalmas mé-

retű farönkök kiszállıt́ása a támogatottakhoz.
A képviselők elé került egy játszótér kialakıt́ását célzó javaslat is. Az 
Alkotmány téren korábban meglévő, és az EU szabványnak nem meg-
felelő játszótér került elbontásra még 2020-ban. Ennek helyére most 

egy új játszóteret szeretnének épıt́eni. Ezt az elképzelést erősıt́ették 
meg a képviselők, és bıźták meg a polgármestert az árajánlatok be-
gyűjtésével. A tervek szerint legkésőbb jövő tavaszra készül majd el 
a játszótér a régi vıźtorony téren.
Ugyancsak ezen a testületi ülésen döntöttek az önkormányzat által 
végzett közmű épıt́ésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájáru-
lásról szóló 4/2015 (II.27.) számú rendelet módosıt́ásáról is, vala-
mint módosıt́ották az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló ön-
kormányzati rendeletet. Az alaprendelet felülvizsgálata azért vált 
szükségessé, mert a rendeletben a fogorvosi ügyelet korábban nem 
került megfogalmazásra, továbbá technikai módosı́tások, 
kijavıt́ások történtek.
A képviselők az önkormányzat ülés és rendezvényterve szerint leg-
közelebb szeptemberben üléseznek majd, de természetesen ha szük-
séges, és mint ahogyan a mostani eset is bizonyıt́ja soron kıv́ül is 
összehıv́ásra kerülhet a testület.

Játszótér	építésről	is	döntött	a	képviselő-
testület
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Augusztus elején tizennyolcadik alkalom-
mal találkoztak településünkön a rádió-
amatőrök. A Faluház parkjában már a hét 
elején lakókocsik, sátrak jelentek meg, 
ugyanis néhány résztvevőnek ez az al-
kalom egyben egy nyaralás is. Ig� y van ez 
a 16 éve rendszeresen visszajáró holland 
házaspárral Jan és Anneke van Essennel 
is, akik mintegy 1500 km-t tesznek meg 
minden alkalommal, csak hogy részt ve-
hessenek az eseményen. A pár már any-
nyira megszerette nagyközségünket, 
hogy egy házvásárlást terveznek itt.
A főszervező idén is Kisapáti Péter rá-
dióamatőr világbajnok volt, aki segıt́ői-
vel közel húsz éve gondoskodnak az ese-
mény magas szıńvonaláról.
A résztvevők péntek reggelre egy hatal-
mas antennát állıt́ottak fel a bordányi 
Faluház udvarán, ahonnan Európa bár-
mely pontjával fel lehetett venni a kap-
csolatot.
A szombati vásáron nagyon jó volt látni, 
hogy nagy számban képviselte magát  a 

rádióamatőrök új generációja, ezzel is növelve az esemény családias 
hangulatát.

A találkozóról a Délmagyar is ıŕt, amelyet pont a kirakodóvásár nap-
ján jelentetett meg, amit Verebély Tamás lelkesen fordıt́ott Holland 
vendégeinek, akik maguk is szerepeltek a cikkben.
Elmondható, hogy az idei rendezvény is eredményesen zárult, hi-
szen sokan vettek részt rajta, valamint jó hangulatú emberekkel ta-
lálkozhattak a kilátogatók.

Újabb	útszakaszokat	aszfaltozhatunk	le
Nemrégiben tudósıt́ottunk arról, hogy az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be közel nyolc kilométernyi külterületi út felújı-́
tására. Erről a pályázatról még nem érkezett újabb hıŕ, viszont 

egy korábbi, a Magyar Falu Program keretében megvalósıt́andó 
önkormányzati fejlesztés zöld utat kapott.  Az április utolsó 
napján benyújtott, a már útalappal rendelkező Park tér, Alkot-
mány tér, E� pıt́ő utca, Toldy utca, Juhász Gyula utca, Széchenyi ut-
ca és a Deák tér kaphat egy aszfaltos kopóréteget. A még 2016-
ban a lakossággal közösen elindıt́ott “1+1 útépıt́ési program” 
most a pályázati sikernek köszönhetően a végéhez közelıt́. Az 
eredeti célkitűzés az volt, hogy összefogással épüljenek meg a 
burkolt utak a még földes utcákban. A lakók vállalták az útépıt́és 
költségeinek felével történő hozzájárulást azért, hogy megvaló-
sulhasson az elképzelés. Az önkormányzat mindezek nyomán 
vállalta, hogy a költségek másik felét saját erőből illetve pályá-

zati forrásból előteremti. A fejlesztési elképze-
lést két ütemre bontották, mıǵ az első ütem 
már sikeresen megvalósult, most a még hát-
ralévő utcákban indulhat meg a munka. A kö-
zel 36 és fél millió forintos pályázati támoga-
táshoz előreláthatólag nem kell további pénzt 
hozzátenni, de ez majd a közbeszerzés ered-
ményétől függ, amelyet hamarosan kiıŕ a te-
lepülésünk önkormányzata. A munkálatokat 
pedig az elképzelések szerint legkésőbb a jö-
vő év közepéig szeretnék lezárni.
A Magyar Falu Program keretében megvaló-
suló beruházásnak köszönhetően amellett, 
hogy az ott lakók és az áthaladó más jármű-
vek hosszú évtizedekig élvezhetik majd a ké-
nyelmes közlekedés lehetőségét egy másik na-
gyon fontos eredményt is �igyelembe kell ven-
ni. Az ezekben az utcákban található ingatla-
nok forgalmi értéke is jelentősen emelkedik, 
növelve ezzel a családok vagyonát.
A lakóknak, hasonlóan az első ütemben már 
megvalósult közműfejlesztéshez, és a koráb-
bi gyakorlatnak megfelelően most is közmű-
fejlesztési hozzájárulást kell majd �izetniük. 
Ennek összege természetesen függ majd az 
érintett ingatlanok száma mellett a beruhá-
zás teljes  költségétől is. 

Rádióamatőrök	találkoztak	a	parkban
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Mozaikok	a	nyugdíjas	klub	életéből
Végre megjött a tavasz, a nyár eleje, de csak nem akartunk felszabadulni a járvány fogságából, és csak reményked-
tünk, hogy lassan csak vége lesz ennek a bezártságnak. E� s igen, május végétől különböző korlátozások mellett, de 
lehetőség adódott, ıǵy a közösségi élet beindulhatott.
Nagyon nagy örömmel találkoztunk és a sok beszélgetés 
mellett nagy kártyacsata is volt. Igen népszerű a Rummi-
kub játék a klubtagok között, lassan már versenyt is tu-
dunk rendezni. A félév végén igyekeztünk egy értékelést 
összerakni. Ez nagyon jól sikerült, hiszen a Faluház park-
jában a „dühöngőben” tartott beszélgetésünk során meg-
beszélhettük a napi dolgainkat, lehetőségeinket. További 
célunk, hogy szabaddá és nyıĺttá tegyük a klubunk életét, 
ezért várunk minden olyan nyugdıj́ast, aki szeretne krea-
tıv́an, önkéntesen a közösséggel együtt tevékenykedni. 
Nem titkolt célunk, hogy �iatalıt́suk a klubot, de ıǵy is teljes 
értékű a klubéletünk. O� röm volt, hogy Polgármester úr ve-
zetésével az O� nkormányzat vezetése jelen volt, és közösen is beszéltünk azokról a lehetőségekről, amivel jelenleg 
rendelkezünk. Köszönjük az eddigi támogatásokat is, és a további támogatást is szıv́esen fogadjuk a céljaink 
elérésére. A felajánlott lehetőséget örömmel elfogadtuk. Hogy a vége is jó legyen a születésnapos „�iatalok” 
jóvoltából �inom birkapörkölttel zártuk a napot. Továbbra is megtartjuk a főzőmestereket Börcsök Istvánt, 
Polyák Istvánt és Lajkó Jánost!
Időközben Székesfehérvár O� reghegyen voltunk kirándulni, a Bory-várat megnéztük a Bányató és környékét is 
megtekintettük, ahol ebédeltünk, majd Kápolnásnyéken a Halász Kastélyt is meglátogattuk. A nagy meleggel is 
megbirkóztunk, ezért hazafelé úton a soltvadkerti cukrászdában ellenőriztük a fagylalt minőségét. Nagyon szép 
napot töltöttünk el, köszönet Félegyházi Gyula gépkocsivezetőnek, de nagyban segıt́ett Börcsök Roland is, akit el-
csábıt́ottunk az útra.
Augusztus 17-én születésnapi zsúrt tartottunk, ahol köszöntöttük a 93. éves Lajkó Mihályné Marikát, a 90. évét 
korábban betöltő Tari Lajosnét és a közeli napokban a 80. évét betöltő Szabó Andrásnét. A Feketeerdő ünnepi tor-
ta mindenkinek nagyon jól esett, el is fogyott azonnal! Mindenkinek jó egészséget kıv́ánok!	Szalai	Antal	klubvezető

Kezdődik	a	bölcsi	és	az	óvoda!
O� voda-kóstolgató délelőttöt tartottunk újdonsült ovisainknak az augusztus 23-27-i héten. Itt lehetőségük nyıĺt 
mind a gyerekeknek, mind a szülőknek, hogy bepillantást nyerjenek az óvoda életébe egy-egy játékos délelőtt 
keretein belül, valamint, hogy  megismerkedhessenek a majd velük foglalkozó pedagógusokkal. A vidám, jó han-

gulatú találkozás reményeink szerint nagyban megkönnyıt́i 
majd a beszoktatás és elválás nehéz pillanatait.
A szeptemberi 1-i óvodakezdést a megszokott rend szerint, nor-
mál üzemben tervezzük. Erre a nevelési évre is nagyon sok 
programot, ünnepet, zöld jeles napot terveztünk, hogy a gyere-
kek minél vidámabb, tartalmasabb, élménydúsabb tanévet tud-
hassanak majd maguk mögött. A belépéssel és átadással kapcso-
latos korábbi korlátozásokat mindaddig nem tervezzük, amıǵ a 
kormány nem rendel el szigorıt́ó intézkedéseket az intézmé-
nyek számára. 
Ebben a nevelési évben 5 óvodai és 2 bölcsődei csoport indul, 
ahová a régi és új óvó nénik, kisgyermeknevelők, dajka nénik 

nagy szeretettel várják a gyerekeket. A csoportok alakulása: Tücsök: mini csoport (24 fő), Katica: kis csoport (24 
fő), Napsugár: középső csoport (21 fő), Méhecske: középső csoport (20 fő), Vuk: nagy csoport (31 fő). A bölcsőde 
Micimackó csoportjába továbbra is 14 gyermeket várnak a kisgyermeknevelők.
Változás intézményünk életében, hogy szeptember 1-vel engedélyt kaptunk egy mini bölcsőde kialakıt́ására is 7 
fővel, ahol a 2 évesnél �iatalabb gyermekeket látjuk el. A személyi feltételek alapvetően nem változnak. U� j óvoda-
pedagógus kolléga érkezik a Méhecske csoportba, a mini bölcsődébe egy kisgyermeknevelő, valamint a konyhá-
ba kisegıt́ő munkakörbe szintén újonnan belépő kolléganő kezdi meg munkáját. A többi változást belső átszerve-
zéssel, átképzéssel oldottuk meg. A Magyar Falu Program keretében két új ivókúttal gazdagodott óvodánk ud-
vara, aminek nagy hasznát vettük a nyári kánikula idején. Kıv́ánunk minden gyereknek, szülőnek, régi és új kollé-
gának szép és tartalmas tanévet!       Horváthné	Kálmán	Zita/	intézményvezető-helyettes
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Az idén rendhagyó időpontban, időtartammal és módon szer-
vezhettük meg a már hagyományos Komplex Művészeti Alkotó 
Táborunkat a bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola falain belül. A sajnálatos vıŕushelyzetben ho-
zott szabályozás miatt nem kerülhetett sor augusztus utolsó 
hetében a megrendezésre, ıǵy a megszokottól eltérően egy hét-
tel előtte és csak négy napon át, 2021. augusztus 16-19. között 
tartott a tábor. A rendhagyó szervezési mód leginkább a kép-
zőművészeti ágat érintette, a rajz és festészet tanszakon két tur-
nusban folytak a foglalkozások a nagyobb létszám miatt. A kor-
ban kisebb gyerekek délelőtt, a nagyobbak délután vehettek 
részt a rajzolási és festési munkákban. Mellette természetesen 
a szobrászat és kerámia tanszakos gyerekek is belemerültek a 
heti feladatokba, egy-egy betekintő, kıv́áncsi tanulóval. A zene-
művészeti ág kis művészei az idén létszámban kevesebben vol-
tak, zongora és furulya tanszakokon folytak a foglalkozások, na-
gyobb erőbedobással délelőtt, kisebb gyakorlásokkal délután. 
Mind ezek ellenére a gyerekek érdeklődve, nagy lelkesedéssel 
érkeztek hétfő reggel, és nyúltak a már megszokott eszközeik-
hez, és ez kitartott egészen a záró napig.
Az idei év különlegességeként Csóti Andrea (iskolánk hegedű-
tanára) vállalta, hogy az általa elsajátıt́ott zenei munkaképes-
ség-gondozó Kovács Módszer gyakorlataival segıt́se mindany-
nyiunk alkotás közbeni felfrissülését. Több turnusra bontva, gyer-
mek és felnőtt egyaránt részt vehetett a délelőtti 5-10 perces 
mozgás-pihenő tornákon, ahol különböző eszközökkel – szıńes, 
nagy lu�ikkal, labdákkal, ugrókötelekkel és székkel – végeztünk 
vérkeringés serkentő és pihentető, lazıt́ó mozdulatsorokat. Tény-
leg felfrissültek az elgémberedett, megfeszült izmaink, ıǵy újult 
erővel térhettünk vissza az alkotás folyamatába. Felmerült az 
igény a Kovács Módszer tanév közbeni alkalmazására is. Az 
egyik tanuló a mozgás közben megkérdezte, hogy: „Lesz	ilyen	

„Hurrá,	alkotunk!”	-	iskolai	tábor
torna	 év	 közben	 is?	 Én	 biztos	 jelentkezek	 és	
járok	majd,	mert	jót	tesz	a	gerincemnek!” Azt 
hiszem, többen egyetértettünk vele.
A hagyományoktól eltért az is, hogy nem ren-
deztünk nyilvános táborzáró koncertet, a ki-
sebb zenész létszám miatt, de a kis muzsiku-
sok a csütörtöki záró napon előadták egymás-
nak a héten tanultakat. Elhangzottak szóló mű-
vek, kamaradarabok a furulya hangszercsalád 
különböző tagjaival megszólaltatva és még egy 
rövidebb hatkezes zongoradarab is. A képző-
művész palánták gyönyörű több témában ké-
szült rajzai, festményei és kerámiái kiállıt́ásra 
kerültek a záró napra az iskolában, hogy a gye-
rekekért érkező szülők is megcsodálhassák 
ezeket a magas szıńvonalú munkákat.
Köszönetet szeretnék mondani mindenki nevé-
ben a szülőknek a támogatásért, az iskola ve-
zetésének a helyszıńért, az eszközökért, peda-
gógusainknak, akik irányıt́ották a táborban 
folyó munkát: Sándor Mónikának, Csóti And-
reának, Kiss Jánosnak, Szilágyi Kristófnak, a 
szervezőknek, hogy létrejöhetett ez a tábor, a 
Vadgesztenye E� tteremnek az étkeztetésért és 
minden segıt́őnek, aki ıǵy, vagy úgy támogatott 
mindannyiunkat!
A művészet fontos, az életünk része, többek 
leszünk általa. Köszönjük kedves gyerekek és 
kollégák, hogy újra megélhettük az alkotás örö-
mét veletek! Folytassuk jövőre is!

Hampel	Zsuzsa/művészeti
munkaközösség	vezető

Információk	a	2021/2022-es	tanévhez
A tankönyveket augusztus 30-án hétfőn 8-16:30 óráig kell átvenni az iskolában, ebben az évben is minden tanuló 
számára ingyenesek! A javıt́óvizsgák augusztus 30-án 8:30-kor kezdődnek.
A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-jén szerdán, 8:00-kor lesz, megjelenés ünneplő öltözékben. Az alsó tago-
zaton 11:40-ig, a felsőben 12:30-ig lesznek osztályfőnöki órák. Ezen a napon már lesz ebéd azoknak a gyerekek-
nek, akik időben jelezték étkezési igényüket. Délutáni foglalkozásokat még nem tartunk. aki ügyeletet kér, annak 
biztosıt́juk a felügyeletet. Az első két hétben történik a délutáni foglalkozások és a Művészeti Iskolai órák, csopor-
tok szervezése. A szeptember 13-i héten elindulnak ezek a programok is. A tanévnyitó ünnepség után az első 
osztályos tanulók szüleinek szülői értekezletet tartunk. A többi osztályban később lesznek a szülői értekezletek.
A 2021/2022-es Tanév rendje: Első tanıt́ási nap: 2021. szeptember 1. (szerda); O� szi szünet a 2021/2022-es 
tanévben (10 nap); O� szi szünet előtti utolsó tanıt́ási nap: 2021. október 22. (péntek); O� szi szünet: 2021. október 
23-tól (szombat) 2021. november 1-ig (hétfő); O� szi szünet utáni első tanıt́ási nap: 2021. november 2. (kedd); Téli 
szünet a 2021/2022-as tanévben (12 nap); Téli szünet előtti utolsó tanıt́ási nap: 2021. december 21. (kedd); Téli 
szünet: 2021. december 22-től (szerda) 2022. január 2-ig (vasárnap); Téli szünet utáni első tanıt́ási nap: 2022. 
január 3. (hétfő); Első tanıt́ási félév vége: 2022. január 21. (péntek); Tavaszi szünet a 2021/2022-es tanévben (6 
nap); Tavaszi szünet előtti utolsó tanıt́ási nap: 2022. április 13. (szerda); Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 
(csütörtök) 2022. április 19-ig (kedd); Tavaszi szünet utáni első tanıt́ási nap: 2022. április 20. (szerda); Utolsó 
tanıt́ási nap: 2022. június 15. (szerda).
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Nemzetközi	Eucharisztikus	Kongresszus
Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus Budapesten.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) szervező titkárság elérhetővé tette honlapján a kongresz-
szus hetének teljes programját, amelyet PDF formátumban is letölthetünk. A program mellett megismerhetjük 
azokat az előadókat is, akiket a világ minden tájáról várnak a szeptemberi találkozóra. (www.iec2020.hu/hu)
A szeptember 5. és 12. között megrendezendő kongresszus szervezői bíznak abban, hogy a járványhelyzet 
enyhülésével, a szükséges óvintézkedések betartásával személyesen vehetünk majd részt az eredetileg négyé-
vente sorra kerülő találkozón. A szervezés a koronavírus-járvány árnyékában is töretlenül halad előre és zajlik a 
háttérben.
A találkozó egyes napjait a Lélek ajándékainak dedikálják, így szeptember 5-én, az öröm napján délután 15 
órakor a Hősök terén veszi kezdetét a kongresszus ünnepélyes megnyitója szentmise keretében. Az egyhetes ta*-
lálkozó programjai közül kiemelkedik továbbá a szeptember 8-ára, a türelem napjára tervezett bizánci rítusú is-
teni szent liturgia a Szent István-bazilikában délután 16 órai kezdettel. Ezen a napon, délután 17 órától Budapest 
plébániái várják a híveket, hogy együtt imádkozzanak a különböző nyelveken bemutatott szentmisék keretében.
A fiatalok számára szervezett kiemelkedő program a szeptember 10-én, pénteken este 19 órától, a hit napján 
sorra kerülő Forráspont a Papp László Sportarénában, amelynek keretében Ákos is a színpadra lép.
Szeptember 11-e a hűség napja, egyben a katekéták alkalma is lesz. Szombaton a családok számára a Margit-szi-
geten kínálnak programokat, majd 17 órától várják a híveket a Kossuth téri szentmisére, amelynek főcelebránsa 
Erdő Péter bíboros lesz. A szentmisét követően eucharisztikus gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig.
A szeretet napján, szeptember 12-én vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a kongresszus záró szentmiséje a 
Hősök terén, a szervezők reményei szerint Ferenc pápa részvételével.
A kongresszus kiemelt eseményei mellett érdemes figyelmet szentelni hétfőtől péntekig az egyes napok reggeli 
előadásaira is, amelyeket a Hungexpón tartanak majd reggel 9.30-tól, rövid imádságot követően. Minden 
előadást, katekézist tanúságtételek és fakultációk követnek majd.  								 																										Magyar	Kurír

Jeles	Mária-ünnepeink
Két jeles Mária-ünnepünk ideje: augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária 
mennybevételére emlékezünk, és közeleg szeptember 8., Kisboldogasszony napja.
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi 
elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk 
Szűz Mária születésnapját (Nativitas 
Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-für-
dő mellett tisztelte Mária születésének he-
lyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszte-
letére templomot épıt́ettek itt, melynek fel-
szentelési évfordulóján, szeptember 8-án 
emlékeztek meg Mária születéséről. A nyu-
gati egyházba valószıńűleg I. Sergius pápa 
vezette be az ünnepet a 7. század végén.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig 
vezethető vissza. Kisboldogasszony ünne-
pe országszerte kedvelt búcsújárónap. A 
Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) 
tiszteletére szokás volt szeptember 8. haj-
nalán a napfelkeltét a szabadban várni, csat-
lakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária 
születésén örvendeznek a mennyben. Azt 
tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, 
meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi 
meg�igyelések szerint a fecskék Kisasszony-
kor indulnak útnak. Mária Isten áldott föld-
je, amelyből üdvösségünk virága és gyümöl-
cse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt az a 19–20. század fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, 
hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék 
meg.                   		 	 	 	 	 	 	 	 																			Magyar	Kurír

Fotó: www.magyarkurir.hu
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Hittanosaink	a	Kincskereső	táborban
A Kincskereső tábor idén is sikeresen megvalósult. 
Köszönjük a hıv́ek nagylelkű adományát és minden 
segıt́ségét, mellyel hozzájárultak programjaink sike-
réhez. 

A	 tanévnyitó	 ünnepi	 szentmise (Veni Sancte) és 
táskaszentelés szeptember 12-én a vasárnap reggeli 
szentmise keretében lesz.

Szeptember	 26-án	 a	 szentmise	 keretében	 lesz	
templomunkban	a	terményáldás.
Az ember évről évre elülteti, öntözi, gondozza termé-
nyeit, bıźik, és hálát ad Istennek.
A szentmisét megelőzé héten várjuk a hıv́ek áldásra 
felajánlott terményeit a sekrestyében.

Sárgazsák	elszállításának
időpontjai:	szeptember	7.,	

szeptember	21.
Zöldhulladék	
elszállításának

időpontja:
szeptember	14.,
szeptember	28.

Külterület	kommunális	és	
szelektív	hulladék	

gyűjtése:	szeptember	8-9.

Elektronikus	adófizetés
Felhıv́juk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adó-
zók �igyelmét, hogy adó�izetési kötelezettségükről szó-
ló értesıt́őket elektronikus úton küldi meg az önkor-
mányzati adóhatóság.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak 
minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az 
egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapıt́ványok, a 
szövetkezetek és az ügyvédi irodák. 
Felhıv́juk az érintettek �igyelmét, hogy a jogszabályi ren-
delkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem 
vett iratok kézbesıt́ettnek minősülnek. 
Ezért fokozottan �igyeljék elektronikus tárhelyüket (ügy-
félkapu, cégkapu)! 
Továbbá tájékoztatjuk O� nöket, hogy a helyi adók (ma-
gánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, 
telekadó) második félévi összegének �izetési határideje 
2021. szeptember 15. Kérjük a tisztelt adózókat, adó�i-
zetési kötelezettségüknek határidőben szıv́eskedjenek 
eleget tenni!         Polgármesteri	Hivatal

Egyházközségünk
rövid	hírei

Szeptember havi étkezési térítési díj befizetése  08. 31-
én (kedden) és 09.02-án (csütörtökön) a Polgármes-
teri Hivatalban 8-16 óráig lesz. Az átutalással fizetők 
e-mailben kapják meg a számlát. Aki nem adta le vagy 
nem töltött ki étkezési nyilatkozatot 08.27-ig leadhat-
ja a hivatalban. Amennyiben a nyilatkozat hiányosan 
van kitöltve, nem tudunk a gyermeknek étkezést biz-
tosítani. 										 												Czombos	Kriszta	élelmezésvezető

Gyermekétkeztetés
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Megkezdtük az őszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

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

SZEZONÁLIS AJÁNLATUNK:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,

búza vetőmagok
ELŐJEGYZÉST FELVESZÜNK

KUKORICA FELVÁSÁRLÁSÁRA!
Kombájn tisztán, szárítás nélkül, azonnali fizetéssel!

Hívja a +36 62 556 130-as számot vagy a
+36 20 401 7459 a részletekért!

Elektronikus	fizetési
szolgáltatás	a	helyi
adóban	is

Iparűzési	adóelőleg
mérséklésének
lehetősége
Az adózó az iparűzési adóelőleg esedékességének idő-
pontjáig (2021. szeptember 15-ig) benyújtott kérelmé-
ben a helyi iparűzési adóelőleg módosıt́ását kérheti az 
önkormányzati adóhatóságtól, ha előlegét az előző idő-
szak (2020-as adóév) adatai alapján �izeti, és számıt́á-
sai szerint adója (például mezőgazdasági őstermelők 
esetében az idei terméskiesés miatt) nem éri el az elő-
ző időszak adatai alapján �izetendő adóelőleg összegét.
Az előleg mérséklés kérelemre történik, annak benyúj-
tásának lehetősége jogvesztő, ıǵy a 2021. szeptemberi 
előleg�izetés tekintetében 2021. szeptember 15-ig áll 
fenn a kérelem benyújtás lehetősége.
Amennyiben a fent leıŕtakkal kapcsolatban további 
kérdése merülne fel, ügyintézőnk készséggel áll rendel-
kezésére!

Polgármesteri	Hivatal

Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk O� nöket, hogy országo-
san bevezetésre került az előző évben az elektronikus 
�izetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek kö-
vetkeztében a helyi adók, dıj́ak, illetékek elektronikus 
úton történő be�izetése válik lehetővé.
Bordány Nagyközség honlapján elérhető e-ügyintézés 
felületről, vagy a https://e-onkormanyzat.gov.hu olda-
lon az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó 
adó-, dıj́- és illeték�izetési kötelezettségét (pl. iparűzési 
adó, kommunális adó) elektronikus úton teljesıt́heti, az 
interneten keresztüli bankkártyás �izetés segıt́ségével. 
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez 
KAU�  bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosıt́ó) szüksé-
ges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennál-
ló kötelezettség is be�izethető.
Felhıv́juk �igyelmüket, hogy az ügyfélkapun történő be-
jelentkezést követően csak saját adófolyószámlájukon 
fennálló �izetési kötelezettségüket tudják teljesıt́eni, 
családtagét csak abban az esetben, ha azt megelőzően 
meghatalmazást hivatalunk részére benyújtottak.
Amennyiben a kapott értesıt́őn feltüntetett összeg nem 
jelenik meg a felületen, kérem adategyeztetés céljából 
szıv́eskedjenek felkeresni adóhatóságunkat.
Az elektronikus be�izetés részletes leıŕása honlapunkon 
megtalálható.           Polgármesteri	Hivatal
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Országos Gyermek- és I�júsági O� nkormányzati Találkozót szerveztek augusztus 9-10. között Zalaszentgróton. A 
találkozón Levél, Orosháza, Pécsvárad, Bordány és Zalaszentgrót gyermek- és i�júsági önkormányzatai képvisel-
tették magukat. A Bordányi Gyermek- 
és I�júsági O� nkormányzat teljes lét-
számmal vett részt az eseményen, Vida 
Patrıćia i�júsági polgármestert mind a 
négy képviselő elkıśérte.
A találkozó jó lehetőséget teremtett 
egymás munkájának megismerésére, a 
�iatal képviseleti szervek mindennapi 
életének áttekintésére. Fókuszba ke-
rültek olyan aktuális témák, mint pél-
dául az utánpótlás nevelés, vagy a 
�iatalok számára vonzó helyi progra-
mok megszervezése, de a szekció be-
szélgetések során a �iatalok véleményt 
cseréltek például a jó kommunikáció 
ismérveiről, és előtérbe került a telepü-
lési önkormányzatokkal való kapcsolattartás fontossága is. A szakmai program mellett a Zalaszentgróti Gyermek 
és I�júsági O� nkormányzat turisztikai játékfüzete nyomán egy éjszakai túra keretében ismerkedhettek meg a 
résztvevők a kisváros nevezetességeivel. A két nap folyamán a szervezők munkájának köszönhetően lehetőség 
volt különböző jó gyakorlatok megismerésére, átvételére is, amelyeket az otthoni munkában hasznosıt́hatnak 
majd a �iatalok. A bordányiak Legjava ajándék csomagokkal köszönték meg a szıv́es vendéglátást, és egy meg-
hıv́ást is átnyújtottak a résztvevőknek. 
Mivel a hazaút egy szakasza a Balaton déli partjára esett, ıǵy �iataljainknak lehetőségük volt megnézni a magyar 
tengert is. A szıńes szabadidős program igazi csapatépıt́és volt a bordányiak számára, akik kedden későn este ér-
keztek vissza a Homokhátság szıv́ébe.

Országos	találkozón	vett	részt	a	GYIFÖ

Fotó: Zalai Hazatérők Egyesülete
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Kockák	kuckózták	be	magukat	a	Biip-be
Július 12-16. között szerveződött meg az 5. Kuckoló tábor a Bordányi I�júsági Információs Pontban (Biip). A 
tábort Vida Patrıćia és Vas Nimród szervezték, de a hét egy-egy napján az i�júsági önkormányzat további két tagja, 
Lehel Máté és Czékus Péter is segéd-
kezett. Ebben a táborban a játéko-
ké volt a főszerep: a számıt́ógépes já-
tékok, a Playstation, Biliárd, Jenga, 
Uno és a hagyományos társasjáté-
kok mellett ki is mozdultunk. Szám-
háború zajlott a Faluház parkjában, 
biciklitúráztunk az üllési tóhoz, fa-
gyiztunk, pénteken pedig ellátogat-
tunk a Lézerjátszmába is Szegeden.
A Pontkeresés során egy egész dé-
lelőttöt töltöttünk a Faluház körüli 
utcákban. A különböző állomások-
on borıt́ékba rejtett találóskérdés-
sel, mini feladatokkal (pl. a Kondi-
parkban 30 mp alatt annyi pontot 
lehetett gyűjteni, ahány felülést tu-
dott csinálni a táborozó), ki van a 
képen?-nel (Vas Nimród és Czékus 
Péter i�júsági önkormányzati képviselője) lehetett eljutni. A hét teljes folyamán pontgyűjtés zajlott. Idén a Kuckoló 
tábor Legkockább arca oklevelet Lázár Leventének sikerült elnyernie, ám senki nem távozott üres kézzel, minden-
ki kapott egy emléklapot és egy csokoládét.					 	 	 	 	 	 																		Vida	Patrícia

Virágtartó	cserepekből	készítettek								

Augusztus 2-6. között mindent festék és ragasztó borıt́ott be a Biipben. A tá-
bort Vida Dominika és Vida Patrıćia szervezték. A Kézműves tábor idén is 
nagy sikert aratott. A hét folyamán sok szép tárgyat készıt́hettek a táboro-
zók: levegőn száradó gyurmából készültek kis ékszertartók, tálkák, amik 
száradás és festés után füstfólia dıśzıt́ést is kaptak. A fenntarthatóság jegyé-
ben vászontáskát kapott minden táborozó, amit textilfestékkel dekoráltak. 
Tejesdobozból készültek madáretetők, origami technikával nyitható doboz-
kák és tolltartók, fonálból kulcstartók, �ilcből tűpárnák és a mozgó dıśzhez 
szivecskék, virágok, felhők stb. Csinos kis fonálbaba is született, melyet álom-
fogó karikára ültettek. A cserép�igurák elkészıt́éséhez 90 darab cserepet ren-
deltek le a szervezők, amelyeket ragasztópisztollyal már kora reggel elkezd-
tek összeállıt́ani, hogy a gyerekek 8 órakkor már festhessék is: a hagyomá-
nyos baba arcok mellett készült egy Minion, Mickey egér, Buzz Lightyear 
(Toy Story) és Szilveszter cica (Looney Tunes) is. A hét folyamán a tábor szer-
vezőit segıt́ette Gábor Zalán i�júsági képviselő és Kiss Angelika, akik az 50 
órás közösségi szolgálatukat is teljesıt́ették.	 	 	 					Vida	Patrícia

mesefigurákat	a	gyerekek

Fotó: Czékus Péter
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Alaposan	megszorongattuk	az	NB	II-es	Szolnokot		
Női	csapatunk	először	szerepelt	a	Magyar	Kupa	országos	főtábláján

Augusztus 13-án, péntek délután játszott először sportegyesületünk női focicsapata története első nagypályás 
Magyar Kupa találkozóját, melyet Rácz Tamás együttese egyből az országos főtáblán kezdhetett meg.  A női NB I-es 
és NB II-es alakulatokon mellett, csupán két megyében induló gárda nevezett a küzdelmekre, így már a sorsolást 
nagy izaglommal várták a játékosok, hiszen szinte biztos volt, hogy egy neves egyesület ellen léphetnek pályára. A 
párosítás meg is hozta a kívánt eredményt, hiszen az NB II-ben évek óta induló, nagy hagyományokkal rendelkező 
Szolnoki MÁV ellen léphettek pályára Kálmán Anitáék. A lányok becsültesen végig dolgozták a nyári felkészülést, 
ráadásul a balástyai csapatból is sikerült három játékost a mérkőzésre leigazolni, így minden adva volt ahhoz, hogy 
egy jó kis kupatalálkozót játszhassanak a BSK labdarúgói.  Jól is kezdődött a találkozó, a lányok erőnlétben felvették 
a versenyt a másodosztályú ellenféllel, sőt az első nagyobb helyzet is Bakacsi Nikolett előtt adódott. Az első félidő 
közepén megszerezték, majd meg is duplázták az előnyt a vendégek, ráadásul még az első negyvenötpercben 
súlyos sérülést szenvedett a csapatunkhoz visszatérő Pálnik Johanna, akinek felépüléséhez ezúton is sok erőt és 
kitartást kívánunk. A második játékrészben is több támadást építettünk, helyzeteket is kialakítottunk, gólt azonban 
ezúttal is a vendégek szereztek, amellyel be is állították a végeredményt. A vereség ellenére nagyon nagy gratuláció 
jár a csapatnak, hiszen végig nagyot küzdöttek! A kupakaland elérte célját, hiszen a lányok testközelből megtapasz-
talhatták, hogy ugyan van különbség a megyei és az NB-s bajnokság között, de ez nem szakadéknyi, ezt megfelelő 
edzésmunkával el lehet tüntetni. Sok sikert az őszi szezonra, jövőre folytatjuk!

Átalakult	a	Bordány	SK	megye	I-es	játékoskerete		
Az	érkezők	mellett	egyre	több	helyi	fiatal	beépítése	a	célja	Vasas	Gábornak

A nyári időszakban a tervezetnél nagyobb átalakuláson ment keresztül megye I-es férfi focicsapatunk. Távozott az 
egyesülettől a Szegedi VSE-hez Lőrinc Árpád, Abadzic Davor és Káposzta Tamás, a Mórahalomhoz Kis Levente és 
Fátyol Szilárd igazolt át, míg Popovics Marcell Körmenden folytatja pályafutását. Természetesen a klub célja tovább-
ra is az, hogy minél több, az utánpótlásból kikerülő játékos szerepeljen a BSK-ba, bízunk benne, hogy az idei szezon-
ban már például Révész Bálintot és Hajdú Márkót is egyre többször láthatjuk felnőtt meccsen. Az érkezőkről 
röviden az UTC-ből három játékos, Balogh Dávid, Nagy Gergely és Valch Péter érkezett. A DAFC együttesétől Bozsó 
Barnabás és Márki Milán igazolt Bordányba. Bábi Zalán a Kiskunfélegyháza csapatától érkezik, míg kapusposzton 
Verebélyi Konrád a Szentes mezét cseréli piros-fehérre. Augusztus 31-ig még történhetnek minimális változások, 
de alapvetően ezzel a kerettel vágunk neki a 2021/22-es bajnokságnak. Az első bajnokit már le is játszotta csapa-
tunk, a tavalyi bronzérmes Szentes ellen 1-2-es vereséget szenvedtünk, vasárnap Mórahalmon folytatjuk.

Női	labdarúgóink	a	sikeres	MK	meccs	után.	Felső	sor:	Rácz	Tamás,	Puskás	Dóra,	Tóth	Vivien,	Bakacsi	Nikolett,	Király	Bernadett.
Alsó	sor:	Veress	Zita,	Patyi	Rebeka,	Szatmári	Luca,	Rövid	Letícia,	Kálmán	Anita,	Vér	Fanni,	Vér	Zsófi.

A	képről	hiányzik	a	mérkőzésen	súlyos	sérülést	szenvedő	Pálnik	Johanna.
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