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“Vigyél	magaddal”címmel kampányt

indít a Bordányi				Napló
A	szerkesztőség	tagjai	a	“Vigyél	magad-
dal”	 kampány	 keretében	 a	 falu	 külön-
böző	pontjain	helyeznek	ki	az	ingyene-
sen	elvihető	helyi	lapból,	és	természete-
sen	szükség	esetén	pótolják	is	a	fogyást.

Részletek	a	bordany.com-on!

Tisztelettel és szeretettel
várjuk településünk idős
polgárait 14 órától
a Bordányi Faluházba!

A Dél-alföldi régióban elsőként településünkön kerültek üzembe intelligens zebrák, 
azokat is közösségi finanszírozásból - azaz a lakók nagyarányú hozzájárulásával 
sikerült megvalósítani. Szeptember 16-án meg is történt a műszaki átadás, bekapcso-
lásra kerültek az intelligens zebrák Bordány főutcáján. Az új rendszer segíti tovább 
erősíteni a település fejlesztéséért elkötelezett embereket. 									Bővebben	a	2.	oldalon!

2021.10.19.	(Kedd)

IDŐSEK NAPJA

Szeptember	 11-én,	 szombaton	 került	
megrendezésre	 a	 Családi	 kisfesztivál,	
amely	 az	 idén	 a	 falunapok	 hangulatát	
próbálta	felidézni.	A	rendezvény	kiváló	
alkalom	volt	arra,	hogy	megünnepeljük	
településünk	önállóvá	válásának	71.	év-
fordulóját. Részletek	a	2.	oldalon!
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Közösségi	�inanszírozásból	készültek
el	az	intelligens	zebrák
Egy magyar cég a VisibleCrossing Kft. a gyalogosok védelme érde-
kében kidolgozott egy olyan megoldást, amely mind nappal, mind 
pedig éjszaka az átkelés megkezdése előtt érzékeli és láthatóvá teszi 
a gyalogost a járművel közlekedők számára. A gyalogátkelőhely négy 

sarkában telepıt́ett oszlopokon lévő, sárga villogó fény felhıv́ja a �i-
gyelmét a veszélyre, mıǵ az úttesten áthaladó gyalogost, az úttest fe-
lett kivetıt́ett fénysıḱ teszi jól észrevehetővé. Ezt a dinamikus fény-
hatást esős, ködös időjáráskor fellépő fényszóródás még tovább erő-
sıt́i, fokozott biztonságot nyújtva ezzel az áthaladáshoz. Nagyon fon-
tos, hogy a rendszer telepıt́és után fenntartási költséggel nem ren-
delkezik, hiszen napelemes rendszer működteti, környezetbarát tech-
nológia is egyben. Ilyen zebrák kerültek most átadásra nagyközsé-
günkben. Az egyik a Kossuth utca- Benke Gedeon utca sarkán, mıǵ a 

másik a Kossuth utca - Honvéd utca sar-
kán kezdte meg a szolgálatot. A beruhá-
zást a Bordány Község Fejlődéséért Köz-
alapıt́vány valósıt́otta meg, hiszen - mint 
arról korábban is tudósıt́ottunk - ők vol-
tak azok, akik a közösségi �inanszıŕozás 
lebonyolıt́ását, ıǵy többek között az ado-
mánygyűjtést is magukra vállalták. A la-
kosok egy százalékos felajánlásokkal, 
egyedi adományokkal kapcsolódtak be a 
�inanszıŕozásba, mıǵ Bordány Nagyközség 
O� nkormányzatának képviselő-testülete 
már korábban úgy döntött, hogy a ren-
dezvényekre tavaly és idén költségvetés-
ben tervezett pénzzel - ha már azokat a 
vıŕushelyzet miatt nem lehetett megren-
dezni - kipótolja majd a közösségi �inan-
szıŕozásból megvalósuló két Kossuth ut-
cai intelligens gyalogátkelőhely költségke-
retét.
Az önkormányzat által elindıt́ott közössé-
gi �inanszıŕozási program lényege, hogy a 
településen élő családok, cégek, vállalko-
zások közvetlenül támogathatnak a nagy-
község életében fontos fejlesztéseket. A 
rendszer segıt́i összekapcsolni és tovább 
erősıt́eni a település fejlesztéséért elköte-
lezett embereket, elképzeléseiket. 

Tűzijátékkal	emlékeztünk	településünk
önállósodására
Szeptember 11-én, szombaton a hagyományosan megrendezett Kecskeverseny és Helyi ıźek fesztiválja folytatá-
saként került megrendezésre a Családi kisfesztivál, amely az idén a falunapok hangulatát próbálta felidézni. 
A rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy megünnepeljük településünk önállóságának 71. évfordulóját. Este 
születésnapi torta, tűzijáték és utcabál várta a születésnapozókat. Az ünnepi hangulatot tovább növelte, hogy 
Tanács Gábor minden helyi hetvenegy éves lakost külön is meghıv́ta az ünnepségre. Településünkön jelenleg 19-
en élnek olyanok, akik 1950-ben születtek. Az utca-
bálon a talpalávalót az U� tközband zenekar húzta.
A délutáni műsor egyébként operettműsorral vette 
kezdetét. Bata Krisztina énekesnő lépett elsőként a 
közönség elé. A gyönyörű hangú, népszerű énekes-
nő sok-sok szıv́et megdobogtatott rendkıv́ül szıńes 
produkciójával. O� t a Borostyán Dalkör követte a szıń-
padon. Az Illés Mária által vezetett dalkör erdős és 
boros dalokból összeállıt́ott csokorral kedveskedett 
a nagyérdeműnek. Vass Nándor bácsi szólója ismét 
nagy sikert aratott a közönség soraiban. A népdalok 
után gyermekdaloké lett a főszerep, kisvártatva sok 
kis apróság rohant a szıńpad elé. A Kenesei-Holics 
Réka és Conti Péter nevével fémjelzett “Kisbogár” gyerekprogram megörvendeztette a kicsiket és szüleiket 
egyaránt.
A fesztiváli hangulathoz nagyon illett az utcazene, folk és reggae. A kellemes együttléthez a Folk on 45 nevű 
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Szeptember 11-én, szombaton igazi családi nap várta településünk lakóit, hiszen ezen a napon rendezték meg a 
Legjava Helyi Iz� ek Fesztiválját, a Kecskeversenyt és a tavaly elmaradt falunapot is. A versengés délelőtt 9 órakor 
vette kezdetét, melyen összegyűlt a köz-
ség apraja-nagyja. Több mint 15 csapat 
főzött jó hangulatban a fesztiválon. Ezek 
között voltak az iskolai osztályközösségek 
tagjai (osztályok, pedagógusok és szülők), 
a helyi egyesületek, az önkormányzat in-
tézményeinek dolgozói és a testvértele-
pülések meghıv́ottjai is. A rendezvényen 
már megszokott módon 3 kategóriában 
mérkőzhettek meg a gasztronómia sze-
relmesei. Bográcsos ételek, grillen és tár-
csán sültek kategóriában mérték össze fő-
zőtudományukat a nevezett csapatok. A 
zsűri tagjai Tóth Mihály, a szegedi Szent 
István E� tterem és Borozó mesterszakácsa, Arany János a Délmagyarország újságıŕója valamint Gábor Zalán a 
Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat képviselője voltak. Bográcsos kategóriában első helyen a Nefelejcs 
Nyugdıj́as Klub, második helyen az általános iskola 3. osztályosainak csapata, mıǵ a harmadik helyen az MTTSZ 
Lövészklub csapata végzett. A grillen és tárcsán sült ételek kategóriában szoros versenyben a 6.b osztály állhatott 
a dobogó legfelső fokára, őket pedig a 7.b osztály csapata követte. Grill kategóriában a Legjava különdıj́át vehetett 
át ugyancsak a 6.b osztály, mıǵ a Bográcsos kategóriában a legkülönlegesebb étel különdıj́át a 7.a osztály csapata 
vihette haza.
Ezen a napon Osztályharcot is hirdettek a szervezők. Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola növendékei és a diákok szü-

lei csaptak össze a nap folyamán. Volt, aki a kecs-
kefejésben, káposztadobásban vagy éppen ká-
posztacipelésben volt a legjobb, de beleszámı-́
tott a végeredménybe az ezen a napon megren-
dezett főzőverseny eredménye is. Extra ponto-
kat szerezhettek még az osztályok a fém-kecs-
ke akadályversenyen, a kecske totóban, az asz-
faltrajzversenyen és a kecsketejivó versenyen 
is. A nap legjobban várt versenyszáma a kecs-
kefutam volt, melynek idén kiemelten fontos 
szerep jutott. A kialakult pontegyezések miatt 
egy második futamra is sor került, mely végle-
gesen eldöntötte a dıj́ak sorsát. Az alsósoknál 

az első helyet a 4. osztály szerezte meg, melyet a szervezők vadasparki kirándulással jutalmaztak. A 7.a osztály 
lett a felsősök közül a legjobb csapat, ők ugyancsak vadasparki belépőkkel lettek gazdagabbak. A második helyet 
szerzők 20 ezer-, mıǵ a harmadik helyen végzők 10 ezer forinttal gazdagodtak mindkét kategóriában. Második 
lett az alsósoknál a 1. osztály, a felsősöknél pedig a 8. osztály. A harmadik helyet az alsósoknál a 2., a felsősöknél 
pedig a 5. osztály szerezte meg. Gratulálunk minden csapatnak!

Kirándulásért	és	osztálypénzért
szálltak	harcba	a	helyi	diákok

zenekar szolgáltatta az alapot. E� rdekes mixekkel, saját népdalfeldolgozásokkal varázsolták széppé a délutánt.  Az 
idei főszerepet a “THA SHUDRAS” zenekarnak szánták a szervezők. Az idén Szeged város legjobb zenekarának sza-
vazta meg őket a közönség, de az előadásuk, zenei tudásuk, és különleges zenei stıĺusuk most a bordányiakat is 
magával ragadta. Ha lenne szavazás, talán itt is ők vinnék el az idei pálmát, hiszen a bemutatott produkciójukban 
többféle zenei stıĺust, ıǵy trip hopot, dubot, minimal technót, nu metalt, és dzsesszes elemeket is kevertek, amely 
fantasztikus zenei élmény nyújtott. 
Még a tűzijáték előtt, de a szıńpadi produkciók után került sor a kecskeverseny és az osztályharc eredményeinek 
kihirdetésére. A dıj́akat, okleveleket Tanács Gábor Bordány nagyközség polgármestere és Mihállfy Béla Kiskundo-
rozsma önkormányzati képviselője adták át.
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Szolnok Város O� nkormányzata, a Ver-
seghy Ferenc Könyvtár és Közművelődé-
si Intézmény az Aba-Novák Agóra Kultu-
rális Központ és a Szifon Közösségi Tér 
munkatársai, valamit a Városi Diákön-
kormányzat vezetői, önkéntesei vendé-
geskedtek ma Bordányban. A szakembe-
rek egy tanulmányút keretében érkez-
tek nagyközségünkbe. A települést Tanács 
Gábor polgármester, a Faluházban folyó 
szakmai munkát pedig Börcsök Roland 
faluházvezető mutatta be. A 14 fős de-
legáció tagjai között a döntéshozók, i�jú-
ságsegıt́ők mellett voltak �iatalok is, akik 
a Bordányi I�júsági Információs Pont mű-
ködésére kıv́áncsiak: a bordányi tapasz-

talatokat, ötleteket, megoldásokat -amennyiben azok elnyerik a töb-
bség tetszését- a saját közösségi terük működésébe szeretnék beé-
pıt́eni. A szakmai út folytatásaként a csoport az ebédet követően Sze-
gedre utazott tovább, ahol többek között a D2 I�júsági Központot láto-
gatták meg.

Autócsodák	parkoltak	a	Park	téren
Korábban mi is felhıv́tuk a �igyelmet arra, hogy augusztus 24-
27. között zajlik az országkerülő autós túra kelet-magyarorszá-
gi futama, és a résztvevő 19 csapat Bordányból rajtolhat el. Sze-
rettük volna, ha minél több bordányi család élőben nézi meg a 
rajtot, és csodálja meg a szebbnél szebb autómatuzsálemet.

Az autós túra a résztvevőknek kulturális vetélkedővel egybeköt-
ve mutatja meg hazánk legszebb tájait, történelmi, irodalmi és 
épıt́ett örökségeit, akik az egész országon négy keréken végig 
gurulva lehetővé teszik a szemlélődőknek, hogy megcsodálják a 
tulajdonukban lévő járműcsodákat.
Augusztus 24-én, 10 órakor a rajt jelzést követve indultak el a az 
autók, végig haladva a Pető�i utcán. Előtt azonban a Faluház park-
jában tekinthették meg a kilátogatók a nem mindennapi látványt 
nyújtó automobilokat,
A csapatok közül többen már előző nap a településre érkeztek, 
őket az Egérház Alapıt́vány által működtetett BordányHostel 
látta vendégül.
A rajtot megelőzően településünk nevében Tanács Gábor polgár-

mester köszöntötte a túra résztvevőit. A tele-
pülésvezető elmondta mennyire fontos az, 
hogy legyenek olyan állhatatos emberek, akik 
magát a gépet szeretik az autóban. O� vják, vi-
gyázzák, rendszeresen karbantartják ezeket 
a járműveket, hogy megmaradjanak az utó-
kornak. Ennél már csak az a nagyobb dolog, 
hogy ezek az autók még mindig köztünk van-
nak, részt vesznek a forgalomban, és megcso-
dálhatjuk, esetleg ki is próbálhatják őket. Na-
gyon értékes program a Cross Hungary, hiszen 
a túra résztvevői szebbnél szebb helyekre jut-
hatnak el, és számtalan kincset tekinthetnek 
meg. Miközben a túra helyszıńein sok-sok csa-
lád az autóritkaságoknak örülhet. Reméli, 
hogy Bordányt, mint az idei túra rajtkövét is a 
szıv́ükbe zárják. A polgármester balesetmen-
tes közlekedést és szép élményeket kıv́ánt a 
csapatoknak.
A csapatok olyan autókkal neveztek be a ver-
senybe, mint a Chevrolet Corvette vagy egy 
1934-es 3,5 literes Derby Bentley.
A versenyzők az első napon Bordányból 
O� pusztaszerre túráztak, ahonnan aztán Nyıŕ-
bátorig gurultak. A második napon a végcél 
Sárospatak volt, ahová Túristvándi, Szatmár-
cseke, Tákos és Pácin érintésével autóztak. A 
kelet-magyarországi futam harmadik napján 
Erdőbénye, Lillafüred és Noszvaj volt a cél. Az 
utolsó napon pedig Recsken, Parádon, Pász-
tón keresztül végül Nagybörzsönyben értek 
célba.

Szolnokiak	szakmai	tanulmányúton
nagyközségünkben
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Egy	híján	húsz	éves	a	Borostyán	Dalkör
A Borostyán Dalkör tagjaival, a meghıv́ott vendégeinkkel tortával ünnepeltük megalakulásunk 19. évfordulóját. 
Tortaszeletelés, sütizés közben kötetlen beszélgetéssel felelevenıt́ettük a megalakulásunkat, régi tagokról 
emlékeztünk. Egy kicsit visszanéztünk az elért eredményekre, élményekre, fontos eseményekre.
Ezek után visszatértünk az aktuális feladatunkhoz, a dalok gyakorlásához, hogy minél pontosabb éneklés, maga-
biztos fellépés legyen a következő 
szerepléskor, ami a hétvégén meg 
is történt.
Az előadott erdős, boros dalok az 
érdeklődők visszajelzése alapján 
sikeresnek mondhatók!
Hétről hétre készülünk a közelgő  
fellépésekre, és ami most követ-
kezik az U� llés, aztán Mórahalom, 
majd a mi találkozónkra, amely 
október 10-én kerül sor.
Jó együtt lenni, énekelni, s amıǵ 
erőnk, képességünk engedi, foly-
tatjuk, ebben a 20. évben még na-
gyobb lendülettel!  Bıźunk abban, 
hogy általunk, velünk még jónéhány évig lesz Bordánynak népdalköre! Azt kıv́ánjuk: legyen ıǵy!

Illés	Mária,	alapító,	vezető
„Dolgozz,	mintha	nem	lenne	szükséged	pénzre.	Szeress	úgy,	mintha	sohase	bántottak	volna.
Táncolj	úgy,	mintha	senki	sem	nézné.	Énekelj	úgy,	mintha	senki	sem	hallgatná.
Élj	úgy,	mintha	a	földi	Paradicsomban	volnál.	MERT	OTT	VAGY!”		-	ismeretlen	szerző

Az ősz folyamán Településünkön különféle koncertek hallhatók. Az első alkalom augusztus 20-án Templomunk-
ban, ahol Gábor Tamás, Bálint Ilona, Marta Mastrullo, Frank Martin és Elekné Sándor Szilvia adott ünnepi hang-
versenyt. Az országkerülő autós túra kelet-magyarországi futamának rajtja, augusztus 24-én a Faluháztól rajtol, 
ahol Bitó János és Thorpe Gáspár Miklós harmonika és gitár duóját láthatták és hallhatták a kilátogatók.
Kihelyezett énekóra keretében, szeptember 03-án az Iskolába a Rézhúros Banda népzenét játszott a Kárpát me-
dencéből. Az interaktıv́ órán megismerkedhettek a Gyerekek a hangszerekkel, a különböző tájegységekre jellem-

ző zenei motıv́umokkal.
A Szent István téren szeptember 08-án a Kalungu 
U� tőegyüttes szıńesıt́ette a koncert kıńálatot, akik 
kreatıv́ módon ötvözik az ősi tradicionális, elsősor-
ban afrikai dobolást, a klasszikus és a könnyűze-
nével.
A Családi Kisfesztivál alkalmával, szeptember 11-
én a Park tér nagyszıńpadán Bata Krisztina „Ope-
rett gyöngyszemek” előadásával indult a délutáni 
program. A népszerű énekesnő többek között a 
Csárdáskirálynőből és a Marica grófnőből is előa-
dott dalokat.
Szeptember 15-én Pál Olivér és Baranyi Szabolcs, 
csellóval érkeztek a Szent István térre. A két �iatal 
zenész a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói, akik Joseph Haydn, Francesco 

Geminiani, Werner Thomas és Thomas Mifune ragtime átirataiból is játszottak részleteket. A koncert végén az 
érdeklődőknek lehetőségük volt megszólaltatni a hangszereket.
Szeptember 22-én a besnyői Szironta Együttes harangkoncertjében különleges amerikai hangszerek – hand-
bellek – szólaltak meg. Előadásukban elsősorban a komolyzene kedvelői találtak igazi csemegéket, de egy-egy 
művel kitekintenek a populárisabb műfajok felé is.
A következő hetekben is több helyen lesznek még TérZene koncertek. Figyeljék településünk különböző hıŕ-
csatornáit a koncertek időpontjával kapcsolatban. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

TérZene	koncertek	Bordányban
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Művészeti	iskolai	térítési	díjak	és
tandíjak	be�izetése!
Kedves Szülők! A Kréta felületen keresztül lehetőség nyıĺik a számlák megtekintésére, és a �izetési mód kiválasz-
tására (bankkártyás, átutalásos, csekkes, készpénzes).
Belépés után (gondviselő belépési kóddal) a középső,  e-U� gyintézés menüpontot válassza, majd a bal oldali me-
nüsáv alsó „Be�izetendők” menüpontjára kattintva tudja megtekinteni, hogy gyermeke tanulmányai kapcsán 
vannak-e �izetendő tételek. A számla kb. szeptember 27-re, hétfőre lesz elérhető, megtekinthető.
Figyelem! Készpénzes be�izetés az intézményeknél általában csak a hónap adott napjain, adott időpontokban le-
hetséges. Ha van rá lehetősége, javasoljuk inkább, hogy a kényelmes, elektronikus �izetési módok közül válasszon.
1. Kérem, jelezzék, hogy csak az első félévet szeretnék október 15-ig be�izetni, vagy az egész éves dıj́at.
2. Amennyiben dıj́�izetési kedvezményt kérnek, a szükséges nyomtatványt , amely az alábbi cıḿen érhető el: 

http://iskolabordany.hu/wp-content/uploads/2017/09/ 
muveszetiiskola_dijkedvezmeny_kerelem.pdf kitöltve  
küldjék be a titkárságra, a kérelem jogosságát alátámasztó 
dokumentumokkal együtt (jövedelem igazolás, igazolás tar-
tós betegségről/testi-, érzékszervi fogyatékosságról, gyer-
mekvédelmi kedvezményről határozat, jegyzői határozat 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről).
3. Ha másként nem rendelkeznek, a Kréta rendszer a tanuló 
nevére és cıḿére állıt́ja ki a számlát a teljes dıj́ról. Ha más 
nevére kérik a számlát kiállıt́ani, akkor szıv́eskedjenek jelez-
ni, cég esetén a be�izető nevét, cıḿét és adószámát is.

Kérjük, a kért információkat mihamarabb, de legkésőbb 2021. 09. 24. péntek 16 óráig juttassák el az iskola titkár-
ságára (személyesen, vagy telefonon: 62/588070 vagy elektronikusan email: iskola@bordany.hu)!
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Köszönettel:	Ocskó	Zoltán
Térıt́ési dıj́ és tandıj́ összege 2021/22– teljes dıj́: Képző- és iparművészeti ágon térıt́ési dıj́/tandıj́ (festészet, szob-
rászat) 5-ös átlag esetén: 11500,-Ft/év. Zeneművészet (zongora, gitár, hegedű, furulya) térıt́ési dıj́ 5-ös átlag ese-
tén: 13000,-Ft/év, illetve a tandıj́ 5-ös átlag esetén: 39000,-Ft/év. Táncművészet térıt́ési dıj́/tandıj́ 5-ös átlag 
esetén 11500,-Ft/év.

Immár harmadszor találkoztak a bordányi ve-
terán labdarúgók szeptember 4-én, szomba-

ton a Faluházban. A mintegy 40 fő jó étvágy-
gyal fogyasztotta el a Király Antal és Vass Ti-
bor által főzött �inom marhapörköltet. Ebéd 
után előkerültek a régi történetek a mérkőzé-
sekről, a bıŕókról és a szurkolókról. A rendez-
vényhez nyújtott támogatást köszönöm a 
Sportkörnek, a Faluháznak, a Vadgesztenye E� t-
teremnek, továbbá Kálmán László, Lajkó Lász-
ló, Lajkó Antal, Masir János asztalos és Lippai 
Géza sporttársunknak.
Köszönöm továbbá a szervezésben való segıt́-
ségnyújtást Király Antalnak és Kálmán Gábor-
nak. Jövőre veletek ugyanitt!	 									Godó	Lajos

Régi	idők	focijaHangfürdő	az	oviban
2021. 09. 01-én elkezdődött az új tanév Aprajafalván. Gyönyö-
rű őszi napsütéses időben valósult meg az első óvodai prog-
ramunk pénteken. A Hüvelyk Matyi meseelőadást hallgathat-

ták meg a gyermekek, különleges hangszerek bevonásával, amit 
ők is kipróbálhattak. A tibeti hangtálak, melyek vıźzel töltve 
még különlegesebb hangzásúak, a csörgők, dobok, a gong hang-
ja, a hangszerek megszólaltatása, azok rezgése nagy élményt je-
lentett mindannyiunknak. Reméljük a jó hangulat, a szép őszi 
időjárás hosszan kıśéri majd a tanévkezdésünket.

Lázárné	Borbola	Márta
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Megtartották	a	Veni	Sancte	–	tanévnyitót	és
táskaszentelést	templomunkban
 Veni Sancte Spiritus...
„Jöjj,	Szentlélek,	Úristen...” hangzott fel az ének a 
Veni Sancte szentmisén. Gyermekek, családok, pe-
dagógusok jöttek el szeptember 12-én a vasárna-
pi szentmisére, hogy az előttünk álló tanévet rá-
bıźzuk Mennyei Atyánkra. Hiszen a ránk váró fe-
ladatok elvégzésében, a felmerülő problémák, ne-
hézségek megoldásában nem csak magunkra szá-
mıt́hatunk, egymást segıt́hetjük, bátorıt́hatjuk, de  
a Szentlélek is erővel, bátorsággal tölt el, ha beengedjük életünkbe.

Tolle	et	lege,	azaz	Vedd	és	olvasd!
-	Szentírás	vasárnapja
Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember 26-
án ünnepli az egyház a Szentıŕás vasárnapját. A biblia védőszentjé-
nek, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legköze-
lebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös �igyelmet szentel a 
Szentıŕásnak. A Szentıŕás vasárnapja arra buzdıt́, hogy hıv́őként ezen 
az ünnepen, és az egész életünk folyamán, a Szentıŕáson keresztül 
hozzánk szóló Istenre, és az O�  szavára fordıt́suk �igyelmünket, újra 
felfedezve annak a gazdagságát és életet adó erejét.
Bár a Szentıŕást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a 
II.Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsi-
nat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-
bazilikában a főhelyre tették és a tanácskozások középpontjába állı-́
tották a Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testü-
lete Dei Verbum cıḿmel új szellemű határozatot fogadott el a Bibli-
áról, amely többek között arra szólıt́ja fel a katolikusokat, hogy rend-
szeresen olvassák a Szentıŕást.
A szentıŕásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben nagyböjt 
egyik vasárnapján ülték meg az ünnepet, később azonban áthelyez-
ték szeptember utolsó vasárnapjára.
Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek 
azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi 
értékeket és alapelveket, eligazıt́ást és erőt merıt́hetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, 
hogy az ember öröklétre kapott meghıv́ást.
Ezen a vasárnapon tartja a a Vándorevangélium imacsoport hálaadó szentmiséjét  templomunkban. 

Október	a	Rózsafüzér	hónapja
Október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk kö-
zössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mé-
gis kimerıt́hetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló 
imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosa-
rium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elneve-
zése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első 
rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmok-
ból készıt́ette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.
Október hónapban mindennap 16.30-tól, pénteken, szomba-
ton 16.15-től, vasárnaponként  9.00 órátől a szentmise előtt a 
rózsafüzért imádkozzuk a templomban.
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Változott	a	hulladék-
gyűjtés	időpontja
a	külterületen
Bordányban a Seregélyes dűlőben, Béke dűlőben és a 
Bordányi Kiskertekben a hulladékgyűjtés napja: MIN-
DEN HO� NAP ELSO�  CSU� TO� RTO� K napján. A kommunális 
és szelektıv́ hulladék gyűjtések időpontjai: október 7. 
(csütörtök), november 4. (csütörtök) valamint decem-
ber 2. (csütörtök).
Bordányban a Mező dűlőben és a Bordány dűlőben a 
hulladékgyűjtés továbbra is marad MINDEN HO� NAP 
ELSO�  SZERDA napján. Kommunális és szelektıv́ hulla-
dék gyűjtése: október 6. (szerda), november 3. (szerda) 
valamint december 1. ( szerda).
Kérjük a fenti időpontokban reggel 7 óráig kihelyezni 
az érintett területeken a hulladékot! 
A szállıt́ással illetve a hulladékudvar üzemeltetéssel kap-
csolatos lakossági észrevételeiket továbbiakban is  a 
(79) 524 821-es telefonszámunkon várjuk.
    						FBH-NP	Nonpro�it	Kft.

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

Egyházközségünk	rövid	hírei

Elsőáldozás
Idén október 10-én a vasárnapi szentmise keretében 
lesz templomunkban az elsőáldozás.
Bérmálás a jövő évben lesz.

Téli	miserend	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Október 1-től a téli miserend szerint a péntek és szom-
bat esti szentmisék 17.00 órakor kezdődnek. A vasár-
nap reggeli szentmisék továbbra is 9.30-kor kezdőd-
nek.

Templomunk	scholája
A Boldog Jolánta Schola szeretettel hívja és várja az 
énekelni vágyó gyermekek, fiatalok jelentkezését, hogy 
bekapcsolódjanak a szentmisék énekes szolgálatába. 
A próbákat csütörtökönként délután 16 órától tartjuk 
a plébánia hittantermében.

Leendő	ministránsok
4. osztályos vagy annál idősebb gyermekeket várunk 
ministránsfoglalkozásra, akik már voltak elsőáldozók, 
és kedvet éreznek arra, hogy felkészüljenek az oltár-
szolgálatra. A foglalkozásokat péntek délutánonként 
15.00 órától tartjuk. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.

Tájékoztatom a Tisztelt állattartókat, hogy Önkor-
mányzatunk által megpályázott, Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett „Felelős állattartás elő-
segítése-2021” című pályázat vizsgálata megtörtént, 
melynek eredményéről a Miniszterelnökség értesíté-
se megérkezett. A tájékoztatás szerint a pályázat meg-
felelt az értékelési szempontoknak, azonban a ren-
delkezésre álló forrás kimerült, így a pályázat tarta-
léklistára került. Esetleges támogatás akkor lehetsé-
ges, ha forrás szabadul fel, vagy további forráskiosz-
tásra kerül sor. Sajnos nagy valószínűséggel nem nyí-
lik lehetőség a pályázati forrás igénybevételére, en-
nek okán kérek minden állattartót, hogy a kedvtelés-
ből tartott házikedvencek ivartalanításáról, az ebek 
transzponderrel történő megjelöléséről, illetve a ve-
szettség elleni kötelező oltással történő ellátásáról a 
továbbiakban a felelős állattartás jegyében saját 
maga szíveskedjen gondoskodni. Dr.	Fodor	Ákos	jegyző

„Felelős	állattartás
elősegítése-2021”
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Nőgyógyászati	vizsgálat,
rákszűrés
Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ULTRAHANG vizs-
gálattal a bordányi védőnői szolgálatnál  2021. október 
12-én (kedden) és 2021. október 26-án (kedden)14-től 
18 óráig. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi ,költsége 
5000 Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai ke-
net és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerıŕatást is 
végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet for-
dulni a szakemberhez. Ha még nem telt le az egy év az 
előző rákszűréstől számıt́va és panasza van, az sem 
akadály. Várjuk a helyi és a környező települések lakóit 
is. A járványügyi helyzetre tekintettel maszk viselése 
kötelező és kérjük a 1,5 méteres távolság betartását. Idő-
pont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői Szolgálat-
nál személyesen vagy telefonon a 62/288-678 vagy Ju-
ditnál a 30/33-81-647-es vagy  E�vinél a 30/19-79-135 
-ös számokon. A be�izetéskor megcıḿzett, felbélyegzett 
borıt́ékot hozzanak.

Tovább	szigorított	a
szolgáltató	a
zöldhulladékgyűjtésben
Számtalan megkereséssel éltek a lakosok a zöldhulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatosan, a legnagyobb problémát 
elsősorban az elszállıt́ott zsákok mennyiségével kap-
csolatosan jelezték. A szállıt́ással illetve a hulladékud-
var üzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentése-
ket minden esetben közvetlenül a (79) 524 821-es tele-
fonszámon kell megtenniük. Az FBH-NP Nonpro�it Kft. 
tájékoztatása alapján 2021. 11. 30-ig szállıt́ási napon-
ként maximum 2 db zsák (havonta 2 szállıt́ási nap van), 
2021. 12. 01. napjától szállıt́ási naponként maximum 4 
db zsák (havonta 1 szállıt́ási nap van) helyezhető ki in-
gyenesen. Amennyiben az alkalmanként ingyenesen 
kihelyezhető zsák nem elegendő, úgy további „korlát-
lan” mennyiségű kék szıńű FBH-NP Nonpro�it Kft. felirat-
tal ellátott lebomló zsák vásárolható és helyezhető ki.
Fontos! A kék zsákokat a FBH-NP Nonpro�it Kft. mun-
katársától ügyfélszolgálati időben lehet beszerezni 
(Bordányi Faluház, minden hónap utolsó csütörtökén 
délelőtti órákban), fontos, hogy átvételekor a zsákokért 
nem kell �izetni! A �izetendő dıj́at (jelenleg 289 Ft + 
A� FA/db) az NHKV Zrt. az általa kiállıt́ott számlán fogja 
utólagosan szerepeltetni, tehát utólagosan az alapdıj́jal 
együtt kell majd meg�izetni.

Gyermekétkeztetés
Október havi étkezési térítési díj befizetése 2021. 09. 
28-án (kedden) és 2021. 09. 30-án (csütörtökön) a Pol-
gármesteri Hivatalban 8-tól 16 óráig lesz. Az átutalás-
sal fizetők  továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.									
	 													 	 Czombos	Kriszta	élelmezésvezető
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Fotó: Zalai Hazatérők Egyesülete

Fémgyűjtés,	születésnap,	ifjúságkutatás
a	GYIFÖ-sök	napirendjén
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat szeptember 15-én délután öt órától tartotta soron következő 
ülését a Bordányi I�júsági Információs Pontban. Az ülést Lehel Máté alpolgármester vezette, i�júsági polgármes-
terünk iskolai elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni ezen az ülésen. A �iatalok öt napirendi pontot tárgyaltak, 

de ıǵy is közel három órás tanácskozást tar-
tottak.
Elsőként a költségvetés helyzetét tekintették 
át. A települési önkormányzattól kapott idei 
működési támogatás 39,68%-át költötték el, 
ıǵy a háromnegyed évet tekintve mindenkép-
pen költséghatékony működésről beszélhe-
tünk.
A második napirendi pontban a tavaly elma-
radt 20 éves születésnap megünnepléséről 
tárgyaltak. A Bordányi Gyermek- és I�júsági 
O� nkormányzat a 2000. december 15-ei első 
gyermek- és i�júsági önkormányzati választá-
sokat követően alakult meg, 2020-ban ünne-
pelte 20. az idén pedig értelemszerűen de-
cember 15-én ünnepli 21. születésnapját. A 

döntés értelmében még az idén szeretnének egy nagyobb volumenű születésnapot megtartani, ahová elsősorban 
a bordányi �iatalokat, a korábbi i�júsági önkormányzatok tagjait, polgármestereit, a kistérségben működő gyer-
mek- és i�júsági önkormányzatokat, valamint nem utolsó sorban segıt́őket, támogatókat hıv́nának meg. Konkrét 
időpontot még nem tudtak meghatározni, ez többek között függ a közösségi terek lefoglaltságától is.



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. október 19. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. október 29. (péntek).

Bordányi Napló 11           | 

SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

21°C
7°C

22°C
9°C

21°C
7°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

21°C
9°C

23°C
12°C

20°C
8°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

22°C
10°C

Elvétve	felhős

Elvétve	zápor Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

Elvétve	felhős

A harmadik napirendi pont a helyi i�júságkutatás megszervezéséről, népszerűsıt́éséről szólt. Bordány Nagyköz-
ség O� nkormányzata támogatást nyert az Erzsébet I�júsági Alap Nonpro�it Közhasznú Kft. a „Szakmai/módszer-
tani tanácsadási program települési vagy térségi szintű i�júsági stratégiai dokumentumok elkészıt́éséhez” elne-
vezésű pályázati program keretében, amelynek egyik fontos eleme egy kutatásmódszertani támogatási terv. A 
kutatás alapját képezi egy kérdőıv́es felmérés, amelyet minél hamarabb meg kellene valósıt́ani. A testületi ülé-
sen elhangzott: annak érdekében, hogy a kérdőıv́et mi-
nél többen kitöltsék, kérdezőbiztosok alkalmazása len-
ne szükséges, akik vagy önkéntesként, vagy megbıźási 
dıj́ért cserébe végezhetnék ezt a feladatot. A �iatalokat 
ösztönözni kellene a kitöltésére. Ig� y például a kitöltők 
közötti ajándék sorsolás, vagy közvetlen ajándék átadás 
(ajándéktárgy, belépőjegy, stb.) motiválhatja a nagyobb 
bevonást. A �iatalok döntöttek arról, hogy egy ajándék-
tárgy felajánlásával, illetve a szülinapi bulira szóló jegyek 
biztosıt́ásával szeretnék népszerűsıt́eni a kutatást, bıź-
va abban, hogy minél többen kitöltik a kérdőıv́et.
A következő napirendi pontban egy közös pályázat be-
nyújtásáról döntöttek a Zalaszentgróton legutóbb meg-
tartott országos i�júsági önkormányzati találkozó részt-
vevőivel. A bordányi i�júsági önkormányzat, és az i�júsá-
gi civil szervezetek számára is a népszerűsıt́és, tagtoborzás jelenti a legnagyobb problémát. A pályázat alapötlete 
is e problémák megoldása lenne. A pályázatot még az idén beadják majd, a megvalósulást pedig 2022 január - 
2022 július közé tervezték, amely a bordányiak számára is támogatott volt.
Az ötödik napirendi pontban egyéb, de mindenképpen fontos témák következtek. Elsőként döntés született a 
fémgyűjtés megszervezéséről. Az i�júsági önkormányzat október 9-én, szombaton szeretné megszervezni. Meg-
kezdték az együttműködőkkel az egyeztetéseket. Arról is döntöttek, hogy együttműködnek az autómentes nap 
megszervezésében. A Faluház kért segıt́séget a �iataloktól. Saját programelemet, standot nem állıt́anak fel, azon-
ban bekapcsolódnak az intézmény által szervezett program megvalósıt́ásába. 
Bordány Nagyközség O� nkormányzata egy új közösségi tér kialakıt́ását tervezi. A parkban egy tó, palló-tanösvény, 
mezıt́lábas ösvény, játszótér, kondicionáló gépek, kerékpártároló, esőbeállók és szalonnasütők,  padok, asztalok, 
kiülők hulladékgyűjtők, erdei tornapálya (futópálya?), valamint egy szabadtéri tanterem, kiállıt́ó fal és egy tóparti 
kilátó kapnának helyet. A levágott nád felhasználásával árnyékolók, pergolák kerülnek kialakıt́ásra. A �iatalok 
több éves álma egy bmx sportpálya (amely egyben szánkódomb), kialakıt́ása, amelyhez kapcsolódhatna egy ke-
rékpárparkoló is. A napirendi pontban erről nyitottak vitát. Javasolni fogják a települési önkormányzatnak, hogy 
a korábban az UNICEF-től elnyert pénzt erre a célra használják majd fel. A részletek kidolgozását a �iatal testület 
magára vállalta, a későbbiekben konkrét elképzeléseket tesznek le a nagy önkormányzat asztalára.
Az egyebek napirendi pontjai között szerepelt a világnapokhoz való kapcsolódás lehetősége. Elsőként a magyar 
népmese napjához csatlakozva egy mesemondó akciót terveznek, ennek a részleteinek a kidolgozása megkezdő-
dött.
A korábbi i�júsági képviselők segıt́ségüket ajánlották fel különböző rendezvények megszervezéséhez, önkéntes 
munka vállalásával különböző projektek megvalósıt́ásához.
Annak érdekében, hogy jobban megismerjétek egymást, javasolták valamilyen közös program, találkozó megszer-
vezését. O� tletként merült fel például a biip-ben a konyha kihasználása mellett különböző főzős programok meg-
szervezése, ami lehet akár egy-egy strukturált, például valamilyen különleges ıźvilág, jellegzetes konyha bemuta-
tásával (mexikói, ázsiai, olasz), a rájuk jellemző dekoráció, ruházat megjelenıt́ésével. A gyifösök támogatták az el-
képzelést, reméljük ıǵy hamarosan közösen is kisütnek majd valamit.

Elvétve	zápor
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U12-es	bronzéremmel	zártuk	a	Czibor	Emléktornát
Az	Almásfüzitőn	rendezett	rangos	tornán	remekül	szerepeltek	ifjú	focistáink

Bronzéremmel térhetett haza az almásfüzitői Czibor Zoltán-emléktornáról a Bordány SK U12-es labdarúgócsapata, 
amely a magyar futball egyik ikonjával, Gera Zoltánnal is összeállt egy közös képre.
Különdíjjal is gazdagodott a Bordány SK U12, mivel a torna legjobb játékosának Csuka Bertoldot választották meg. 
A hab a tortán Gera Zoltán volt, aki örömmel állt össze egy közös fotóra a fiatalokkal. –	Gera	Zoltán	az	egyik	
csapatban	játszó	fiát	kísérte	el	a	tornára.	A	bordányi	fiúk	megpillantották,	és	kérték,	hogy	beszéljek	vele,	lehetne-e	egy	
közös	képet	készíteni.	Természetesen	rögtön	igen	mondott,	ami	óriási	öröm	volt	a	fiúknak – árulta el Kiss-Patik Péter, a 
Bordány SK elnöke. Hozzátette, ez a csapat két évvel fiatalabbként az U14-es bajnokságban játszik majd a szezon 
során, valamint másfél havonta tornákra is szeretnék elvinni a fiúkat. A megyei bajnokságban már nem szerettek 
volna indulni, legközelebb az őszi szünet környékén várhat rájuk utazás. 
Eredmények:	 	Okos	Műhely–Bordány	SK	2–0,	Bordány	SK–Barca	Academy	1–0,	BFC	Siófok–Bordány	SK	
3–0,	Bordány	SK–Angyalföldi	Sportiskola	2–0,	Lurkó	FC–Bordány	SK	0–3,	Bordány	SK–Győrújfalu	3–0.

Bronzérmes	focistáink	az	érmek	és	a	kupa	átvétele	után.	Felső	sor:	Hambalkó	Noel,	Kiss-Patik	Ádám,	Csík	Áron,	Csuka	Bertold,
Kis	Levente	edző,	Pigniczki	Máté,	Balogh	Dominik,	Krammer	Tamás,	Csúri	Dávid.	Alsó	sor:	Vetró	Bence,	Bakaity	Szilárd,

Jakus	Bálint,	Szűcs	Gergő,	Csorba	Botond.	

Sikeresen	lezajlott	az	Éjszakai	félmaraton	Bordányban
A	szeptember	10-ei	versenyen	összesen	négy	távon	állhattak	rajthoz	a	futók
Remek időjárás, igazi „futóidő” várta a IV. Homokhát Éjszakai 
Félmaratonra jelentkezőket szeptember 10-én, Bordányban. A 
Park térről este kilenckor rajtoló viadalra, összesen négy távon 
regisztrálhattak a versenyzők. Az 5,25 km, 10,5 km, 15,75 km és 
21 km-es versenyszámokban induló versenyzők remek idővel 
teljesítették a már hagyományosnak mondható megmérettetést. 
A részletes, távonkénti eredmények megtekinthetőek a 
darktiming.hu oldalon. A Bordány Sportkör elnöksége ezúton 
köszöni minden segítőnek, támogatónak a munkáját, aki 
valamilyen formában is hozzájárult a  jelenlegi és a korábbi 
rendezvény sikeréhez.
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