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Önkormányzatunk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő lebonyolításával - és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
jóvoltából, idén augusztustól 12 TérZene koncert valósulhatott meg egy sikeres pályá-
zatának és Kálmán Kamilla szervező munkájának köszönhetően. A TérZene 
koncertek az adventi vasárnapokon folytatódnak.  										Bővebben	a	11.	oldalon!
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Legutóbbi	ülésén	nívó	díjat	alapított
önkormányzatunk
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete legu-
tóbb szeptember 30-án ülésezett. A Faluház dıśztermében megtar-
tott ülésen tizennégy napirendi pontot tárgyaltak, az utolsó napi-
rendi pontnál a polgármester zárt ülést rendelt el, mivel hatósági 
ügyek elbıŕálására került sor.

Elsőként a képviselők a polgármester beszámolóját hallgathatták 
meg a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, 
polgármesteri döntésekről, illetve tájékoztató hangzott el a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottsá-
gainak döntéseiről. 
A második napirendi pontban az önkormányzat 2021. évi költségve-
tési rendeletének módosıt́ásáról döntöttek, a költségvetésen az idő-
közben érkezett állami normatıv́a támogatások átvezetésére ke-
rült sor, illetve az étkezési normák emeléséről  született döntés.
Harmadik napirendként az államháztartáson kıv́üli források átvé-
telére és átadására vonatkozó rendelet megalkotására került sor, 
amely szabályozza az önkormányzat által saját költségvetési bevé-
tele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az 
önkormányzaton keresztül bármilyen jogcıḿen nyújtott nem nor-
matıv́, céljellegű működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális 
ellátás) pénzbeli juttatás rendjét.
A következő, immár negyedik napirendi pontban a Dıśzpolgári cıḿ, 
illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló 32 
/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosıt́ásáról dön-
tött a képviselő-testület. Mint megfogalmazódott, Bordány Nagy-
község O� nkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja, 
hogy minden évben kiemelje és támogassa a legkiválóbb helyi kez-
deményezéseket, együttműködéseket, ezért alapıt́otta meg Bordány 
nagyközség Nıv́ódıj́át. Ezentúl azok a civil szervezetek, nonpro�it tár-
saságok, szociális szövetkezetek és az általuk megvalósıt́ott projek-
tek kaphatnak Nıv́ódıj́at, amelyek kimagasló szıńvonalú, példaérté-
kű munkát, projekt tevékenységet végeznek. Ezek a projektek tele-
pülésünk közösségi életét szıńesebbé, mıǵ a projektekben résztve-
vőket és az itt élő polgárokat motiváltabbá teszik a közös munka 
által, ösztönözve a közösségek közötti sikeres együttműködést. A 
nıv́ódıj́ egy elismerő oklevél, tárgyjutalom és pénzjutalom odaıt́élé-

sével jár együtt.
A képviselők módosıt́ották a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának, megszegésének jog-
következményeiről szóló 33/2013.(X.31.) 
számú önkormányzati rendeletet. Erre az 
ötödik napirend tárgyalását követően ke-
rült sor. A módosıt́ásra az önkormányzati 
rendelet és a törvényi szintű szabályozás 
közötti összhang megteremtése miatt volt 
szükség, mivel a vonatkozó törvény kimond-
ja, hogy a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartást megvalósıt́ó ter-
mészetes személyekkel, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetekkel szemben 2021. január 1. napjá-
tól a közigazgatási óvadék, mint szankció 
nem alkalmazható.
A hatodik napirendi pontban a települési 
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-
szolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.3 
0.) önkormányzati rendelet módosıt́ásáról 
született egyhangú döntés. A rendelet mó-
dosıt́ ása a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. (Htv.) 35. § (1) bekezdése mó-
dosulása - az elhagyott hulladék felszámo-
lásával kapcsolatos helyi intézkedések 
meghatározása – miatt szükséges. E szabá-
lyok kerültek be az önkormányzati rende-
letbe. A Htv. az önkormányzatok részére az 
elhagyott hulladék felszámolásához szük-
séges helyi intézkedésekre vonatkozó sza-
bályozási kötelezettséget ıŕ elő. Az önkor-
mányzati rendeletbe „Helyi intézkedések” 
alcıḿben meghatározásra kerültek az ez-
zel kapcsolatos feladatok.
Sokakat érintő téma került terıt́ékre a tize-
dik napirendi pontban : a közvilágıt́ási célú 
eszközök üzemeltetési és karbantartási 
szerződésének módosıt́ása került terıt́ékre, 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy 
évvel hosszabbıt́ják meg a jelenleg érvény-
ben lévő szerződést, és közben ajánlatot 
kérnek be a Kossuth utca közvilágıt́ás kor-
szerűsıt́ésére. A település főutcáján a ter-
vek szerint a jelenlegi nátrium és higany 
lámpák helyébe kerülnének majd LED-es 
lámpatestek.
A testületi ülésen döntés született még az 
Apraja- Falva O� voda és Bölcsőde Pedagógi-
ai Programjának-, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának- és Házirendjének módosı-́
tásáról, a Dózsa téri volt fagyizó és virág-
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bolt épületegyüttes kisajátıt́ásával kapcsolatos eljárás folytatásáról, a sürgősségi fogászati ügyeleti feladat ellátá-
sában való részvételről is, majd a Bordány külterület 04/42 hrsz.-ú terület részértékesıt́ésére megkötött adásvé-
teli előszerződés módosıt́ásáról is tanácskoztak, illetve döntöttek. 
Az ülésen a helyi életminőséggel kapcsolatos témát érintett a polgármesteri beszámoló, amely a lakóhely környe-
zeti állapotáról valamint a környezet védelméről szólt. Tanács Gábor polgármester kiemelte a hulladékszállıt́ás-
sal kapcsolatos lakossági jelzések fontosságát, itt elsősorban a zöldhulladék szállıt́ás illetve a helyben komposz-
tálás egyensúlyát kellene megteremteni. Ugyancsak helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos a gyűjtőszigetek, 
illetve a közterületen található hulladékgyűjtők használata, ahová egyes lakók nagy mennyiségű kommunális hul-
ladékot hordanak ki, rengeteg bosszúságot okozva a környéken lakóknak, és jelentős többletmunkát a település-
üzemeltetőknek.
Szó esett többek között még arról is, hogy a hidegebb időjárás ismét megnöveli a kályhákban, kazánokban történő 
szemétégetést, amely jelentősen megemeli a levegőben található káros anyagok jelenlétét. Az önkormányzat is-
mét külön kampányt indıt́ a jelenség felszámolása érdekében, és bővıt́eni szeretné a szennyezettség mérők szá-
mát is a településen. A polgármester pozitıv́umként emlıt́ette meg azt a pályázatot, amelynek keretében a jelen-
legi csapadékvıź-elvezető csatornahálózat fejlesztésére, illetve egy záportározó tó kialakıt́ására lesz lehetősége a 
településnek, hozzájárulva ezzel a település vıźmegtartó képesség növeléséhez.
A képviselő-testület legközelebb október végén ülésezik majd. A képviselők többek között a településen közét-
keztetést ellátó szolgáltató meghallgatását, valamint az NKM Energia Zrt. beszámolójának megtárgyalását ter-
vezték be erre az időpontra az éves üléstervükben.

Országos	Könyvtári	Napok	a	Faluházban
A bordányi Faluház és Könyvtárban idén is megrendezésre került 
az Országos Könyvtári Napok programsorozat október 5-9 között. 
A rendezvény hetében Könyvtárunk ingyenes beiratkozási és tag-
ságmegújıt́ási lehetőséget biztosıt́ott, azzal a céllal, hogy népszerű-
sıt́se és elérhetővé tegye mindenki számára az olvasást, a könyvek 
kölcsönzését. Hasonló megfontolásból a korábban leselejtezett il-
letve ajándékként kapott könyveket ingyenesen rendelkezésre bo-
csátottuk a lakosság részére a Faluház elé kihelyezett asztalokon. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy szinte teljesen elfogytak ezek a 
könyvek!
Október 6-án a Baba-mama Klubban Kovács–Berta Renáta pszic-
hológus előadását hallgathatták meg az érdeklődők a kisgyermek-
kori nehézségek: alvás, elalvás, dackorszak, elválás - elengedés té-
mákban, valamint a témához kapcsolódó könyvekből is válogathat-
tak.
„Könyvtárak a személyes kapcsolatokért” tematika mentén szintén 
október 6-án Vig Balázs meseıŕó látogatott el Könyvtárunkba, ahol 
az A� dám Jenő A� ltalános Iskola 2. és 3. osztályos tanulóinak inter-

aktıv́ foglalkozás keretében népszerűsıt́ette könyveit és az olvasást. 
Az előadás a gyerekek körében nagy sikert aratott, az esemény utá-
ni napokban az ıŕó szinte összes könyvét kikölcsönözték a gyerekek.

Októbe 7-én kézműves gyerekfoglalkozás 
keretében préselt falevelekből különböző 
állatos képeket készıt́hettek a kicsik és na-
gyok. A foglalkozás célja a személyes 
kapcsolatok megerősıt́ése, valamint a ren-

dezvény „Egyensúlyban a természettel” té-
makörében való részvétel.
Ennek apropóján O� szi Alkotó Pályázatot is 
hirdettünk, melyre falevelekből készült ál-
latos alkotásokat vártunk. A pályázat októ-
ber 22-én zárult, igazán ötletes és kreatıv́ 
pályamunkák születtek, melyeket ezúton is 
köszönünk!
Az alkotásokat kiállıt́juk a Könyvtárban, 
melyet október-november folyamán meg 
lehet nézni. A 36 pályamunkából az alábbi 
három szerencsés nyertest sorsoltuk ki: 
Dániel Panka, Széchényi Zita és Szilágyi 
A� kos. Nyereményeiket nyitvatartási idő-
ben átvehetik a Faluházban november 5-
től. Gratulálunk a nyerteseknek! 
A hetet Könyves Szombattal zártuk. Októ-
ber 9-én délelőtt a könyvtárba látogatók 
mesevetıt́ésen vehettek részt illetve igény-
be vehették a könyvtár összes szolgáltatá-
sát.
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Két év után végre megrendezhettük a Bo-
rostyán Dalkör 17. Népzenei Találkozó-
ját!
A környező települések is igyekeztek él-
ni a lehetőséggel, ıǵy nyár óta jónéhány-
szor volt alkalom az együtténeklésre.
Kis-Patik Péter alpolgármester kedves 
köszöntő szavai után, Horváth László mű-
sorvezető irányıt́ásával megkezdődött a 
rendezvény.
Meghıv́ott vendégeink: az 50 éve műkö-
dő Mórahalmi Parasztkórus - a múlt hét-
végén ünnepeltük őket -, a több, mint 55 
éves Zákányszéki Parasztkórus citera kı-́
sérettel, az U� llési Estike Népdalkör cite-
ra kı́sérettel, a Hódmezővásárhelyi 
Aranykalász Népdalkör, a Csólyospálosi 
Hagyományőrző Asszonyok az U� llési 
Királydinnye citerazenekar kıśéretével, 
az Alsóvárosi Asszonyok hegedű kıśé-
rettel és végül mi, a Bordányi Borostyán 
Dalkör és Trió formában, tekerős, klari-
nétos összeállıt́ásban mutattuk be nép-
dal csokrainkat
A nézők soraiban a 60 éve általánosban 
végzett osztálytársak is jelen voltak és 
örömmel hallgatták a csoportok előadá-
sában a sok szép népdalt.
A műsor után a Vadgesztenye vendéglő-
ben folytattuk a �inom ebéddel, jóhangu-
latú zenés, táncos, nótázós mulatsággal...

Jó volt látni az örömöt, a mosolyt mindannyiunk arcán, mely az egész 
nap folyamán végigkıśért bennünket! Mi más dolog van fontosabb az 
életben, mint örömet szerezni, mosolyt csalni az emberek arcára, 
szeretetre lelni egy közösségben, valahová tartozni!?
Minden	mosolyt,	melyet	egy	embernek	ajándékozol,	világosabbá	teszi	
a	világot!	/indiai	mondás/
Köszönet támogatóinknak, akik segıt́ettek a rendezvény megvalósı-́
tásában: Bordány Nagyközség O� nkormányzata, képviselő testülete, 
dolgozói. Faluház vezetője: Börcsök Roland és dolgozói, Vadgesztenye 
Vendéglő vezetője, Nagyapátiné Klárika és dolgozói, Rácz Gyula Pék-
ség és Ráczné Aranka, Horváth László, Zádori Imre, Gyuris Tibor, Ma-
sıŕ János, Dobó Istvánné, Galzó Jánosné, Kocsispéter Anett, Kovács Gá-

bor és a dalkör tagjai. Külön köszönet Gyuris János médiareferens-
nek, aki a sok fényképet, felvételt készıt́ette, és az érdeklődők már 
megtekinthették, meghallgathatták a közösségi médiában.
Szeretettel kıv́ánok minden jót, egészséget, békességet, örömet és 
reménységet a kedves olvasónak!

Illés	Mária,	a	20.	évében	járó	Borostyán	Dalkör	alapító	vezetője

Együtt	voltunk,	énekeltünk!

Az	SZTE	JGYPK	Művelődéstudományi
Tanszék	diákjai	Bordányban
Az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Tanszék nappali tagozatos közösségszervező és könyvtárostanár hallgatói, 
valamint oktatóik látogattak el szeptember 30-án Bordányba. A több mint 120 fős csapat egy tanszéki kirándulás 

keretében érkezett nagyközségünkbe. A leendő kul-
turális szakemberek a délelőtt folyamán a települé-
sen folyó közösségfejlesztési folyamatokba, valamint 
a kulturális és i�júsági életbe kaptak betekintést egy 
előadás keretében, de bejárhatták a Faluházat, vala-
mint a Bordányi I�júsági Információs Pontot is. A te-
lepülést Tanács Gábor polgármester, a Faluházban 
folyó szakmai munkát pedig Börcsök Roland faluház-
vezető mutatta be. A vendégek az ebédet a Vadgesz-
tenye E� tteremben költötték el, majd megtekintet-
ték a BordanyHostel i�júsági szállást. A délután fo-
lyamán nyolc csapatban közösségépıt́ő csapatvetél-
kedőn vehettek részt a diákok. Többek közt verses 
köszöntőt kellett ıŕniuk egy falunap megnyitójára, 

táncot kellett betanulniuk, önkénteseket kellett toborozniuk szintén a falunapra, de végül egy közös zenei pro-
dukció előadásába is be kellett kapcsolódniuk.
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Az Apraja- Falva O� voda és Bölcsőde október köze-
pétől indıt́otta el új, a környezettudatosság felé 
mutató programját a Biotrans Kft-vel együtt. En-
nek a mozgalomnak a célja, hogy a családok az 
otthon elhasznált sütőolajat és sütőzsiradékot PET-
palackban, az olaj eredeti �lakonjában vagy befőt-
tes üvegben lezárva cseppmentesen helyezhetik 
el az intézmény első udvarán elhelyezett gyűjtő-
kukába.
A „CseppetSem!” program nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemre, hiszen sok esetben a nem 
megfelelően tárolt olaj súlyos szennyezéseket 
okozhat a csatornahálózatba vagy a talajba kerül-

Apró	léptekkel	egy	tisztább	jövő	felé
ve. Ez a szelektıv́ gyűjtési rendszer azonban mindezt mege-
lőzi. Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosıt́ásra ke-
rül, a feldolgozás során biodıźel alapanyag készül belőle.
Az intézmény az összegyűjtött olaj minden kilogrammja után 
25 Ft-ot kap. Az összegyűjtött összeget pedig-, minthogy Ma-
dárbarát O� voda vagyunk, a Szegedi Vadaspark madármentő 
csoportjának adományozzuk. Bıźunk benne, hogy a lakosság 
körében ez egy népszerű és állandó leadási pont lesz, hiszen 
gyermekeink, utódaink tiszta környezete, jövője a mi 
kezünkben van! Ez egy jó lehetőség, reméljük sokan élnek 
vele! Köszönjük a segıt́séget!

Horváthné	Kálmán	Zita-	intézményvezető-helyettes

Az	ovisok	és	iskolások	egyaránt	remekül
érezték	magukat	az	Autómentes	Napon
Bordány minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz, és szervez évről-évre különböző 
kerékpáros és autómentes programokat a településen. Szeptember 22-én a Faluház előtti parkolóban reggel 7-8 
óra között vártuk a lelkes kerékpárral érkezőket egy bringás reggeli elfogyasztására. A délelőtti programok célkö-
zönsége az ovisok voltak, számukra tornával, lovaskocsikázással és környezettudatos játékokkal készültünk.
Bakó Vanessza óvodapedagógus a következő gondolatokat  ıŕ-
ta le nekünk az aznapi élményeikről :
„-	Szeptember	22-én	kedden	az	autómentes	nap	alkalmából	a	
két	középső	csoport,	a	Méhecske	és	Napsugár,	illetve	a	Vuk	nagy-
csoport	vehetett	részt	egy	programokkal	teli,	izgalmas	délelőt-
tön	a	Faluházban.	A	helyre	lovaskocsival	érkeztünk,	melyhez	a	
lovakat	Tari Attila és Kopasz Attila	biztosította	nekünk.	Ezúton	
is	szeretnénk	ezért	köszönetet	mondani	nekik.
A	rossz	idő	miatt	a	programok	a	faluház	belső	terében	zajlottak.	
A	napot	egy	nagy	tornával	kezdtük,	melyet	Tóth	Leila	óvó	néni	
tartott	nekünk.	Ezt	követően	bementünk	és	különböző	állomá-
sok	várták	a	gyerekeket.	Volt	lehetőségünk	megtekinteni,	ahogy	
a	hulladékok	új	életre	kéltek	és	láthattuk,	ahogy	papírból,	műanyagból	és	szivacsból	milyen	tárgyak	készülhetnek.	
Emellett	többféle	mozgásos	ügyességi	feladatot	is	kipróbálhattak	a	gyerekek:	a	témával	kapcsolatos	kirakókat	rak-
hattak	ki,	de	még	a	„tengert”	is	megtisztíthatták	a	szeméttől.
Izgalmas	nap	volt,	a	gyerekek	nagyon	évezték.	Különösen	örültünk	ennek	a	délelőttnek,	ugyanis	 intézményünk	
pedagógiai	programjában	kiemelt	szerepet	kap	a	környezettudatos	szemléletmód	formálása,	az	autómentes	déle-

lőtt	által	pedig	nemcsak	az	óvoda	falain	belül,	hanem	falusi	
szinten	is	találkozhattak	ezzel.”		
A délután folyamán az iskolásoknak szerveztünk szemlélet-
formáló és ügyességi állomásokat, ahol pecséteket gyűjthet-
tek és a nap végén három szerencsést is kisorsoltunk. Az állo-
mások között szerepelt pl. klıḿatudatos asztal, zöld polc, nap-
elem puzzle, rolleres akadálypálya is. A gyerekek lelkesen és 
érdeklődve, de legfőképpen kitartó sorban állással vettek részt 
az eseményen. Jó volt látni a sok-sok mosolygós és vidám ar-
cot. A programok mellett bringa szerviz is várta az érdeklő-
döket a Koffein Kerékpár képviseletében. Tari Attila minden 
gyengélkedő kerékpárba életet lehelt. A pecsétgyűjtő felada-
tokon kıv́ül előzetesen hirdettünk két pályázatot is: „Vigyázz, 

Kész, Szel�izz” cıḿmel fotópályázatot és „Lépés Bajnok” cıḿmel pedig a legtöbb lépést megtévőket dıj́aztuk. Mind-
két pályázat résztvevői értékes és hasznos nyereményekkel gazdagodhattak a biztonságos közlekedés jegyében! 
Reméljük mindenki jól érezte magát, találkozzunk jövőre is!
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Az	óvoda	vendége	volt	a	„Kenyér-tündér”
A kenyér világnapja alkalmából az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde egy különleges vendéget fogadott. A kisteleki 
TündérKert alapıt́ója, Hatvani Mária érkezett hozzánk, aki a hagyomá-
nyos kovásszal készült kenyér elkészıt́ését mutatta be a gyerekeknek. 
Bemutatkozása után rögtön el is nevezték őt a gyerekek „Kenyér-tündér-
nek”. Mindenki érdeklődve nézte és hallgatta a kenyérkészıt́és folyama-
tát, amibe a gyerekek is aktıv́an részt vettek. Bemutatta azokat az eszkö-
zöket és alapanyagokat, amik a dagasztáshoz és sütéshez elengedhetet-
lenek. Mondókáztunk és énekeltünk-, ıǵy bıźtatva a kovászt, hogy miha-
marabb „munkához lásson”. A végén pedig nem maradt más hátra, mint 
a kisteleki kemecében kisült friss kenyeret megkóstolhattuk. A gyerekek 
úgy ették, mintha cukrot osztogattunk volna. Nagy élmény volt minden-
kinek. Köszönjük neki, hogy láthattuk mindezt testközelből. A világnap 
célja, hogy bemutassa a legfontosabb élelmezési cikkünknek–, a kenyér-
nek a jelentőségét. Az óvoda dolgozói ez alkalomból egy kenyér kiállıt́ást 
is létrehoztak, ami bemutatja, hogy milyen eszközöket használtak régen a kenyérsütéshez, illetve a folyamatot, 
hogy miből, hogyan készül a liszt. A kis kemence pedig hangulatossá teszi az egész összeállıt́ást.

Horváthné	Kálmán	Zita-	intézményvezető-helyettes

Őszi	néphagyományok	Apraja-Falván
A népszokásokkal való ismerkedés nem csupán az ismeretek bővüléséhez járul 
hozzá, hanem elősegıt́i a hagyományőrzést, a népi kultúra és a nemzeti értékek 
megbecsülését. O� szi jeles nap az óvodánkban a szüreti szokások felelevenıt́ése, a 
hozzá kapcsolódó vidám körjátékok eljátszása. Egész héten erről szólt a gyer-
mekek minden tevékenysége. A versek, dalok, mesék, rajzolás és kézimunkázás 
mind-mind a szürethez, szőlőhöz kötődött. Szeptember 23-án délelőtt a Katica 
csoportos óvodások hıv́ogattak és kis műsorral várták a többi óvodás csoportot. 
Ezt követte a szőlő szedése, darálása és préselése. Lelkesen tekerték a darálót a 
gyerekek, a présből pedig folyt az édes ıźű must, amihez �inom pogácsát fogyaszt-
hatott mindenki. Közben szólt a zene és zajlott a mulatság. Péntek délelőtt már a 
diót gyűjtöttük az udvaron. Dióval ügyességi játékokat játszhattak a gyerekek és 
kirakóztak. A hét a Rézhúros Banda koncertjével zárult.
Ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy erre az alkalomra hoztak számunkra sző-
lőt és diót!

 Mészárosné	Gyuris	Zsuzsanna,	óvodapedagógus

Diákolimpia,	mezei	futás	–	megyei
döntőjén	vettek	részt	diákjaink
2021.10.14-én Hódmezővásárhelyen a mezei futóverseny megyei döntőjében vett részt iskolánk és a következő 
eredmények születtek:
II. korcsoport – Lány (egyéni kategória 1500 méteren): 34. hely Nógrádi Blanka (Időeredmény: 8 perc 06 mp).
II. korcsoport – Fiú (egyéni kategória 2000 méteren): 6. hely Széchenyi Hunor (Időeredmény: 8 perc 23 mp), 9. 
hely Nógrádi Dávid (Időeredmény: 8 perc 26 mp).
III. korcsoport – Lány (csapat kategória 2000 méteren): 24. hely Frank Hanna (Időeredmény: 9 perc 31 mp), 37. 
hely Fábián Hanna (Időeredmény: 10 perc 11 mp), 38. hely Sándor Anna (Időeredmény: 10 perc 11 mp), 40. hely 
Verok Hanga Bernadett (Időeredmény 10 perc 20 mp), 44. hely Gyuris Dorina (Időeredmény 10 perc 27 mp).
III. korcsoport – Fiú (csapat kategória 2500 méteren): 10. hely Makra Boldizsár (Időeredmény: 10 perc 36 mp), 
20. hely Csuka Bertold (Időeredmény 11 perc 14 mp), 25. hely Hődör Dávid Zalán (Időeredmény 11 perc 34 mp), 
27. hely Bernáth Martin (Időeredmény 11 perc 56 mp), 45. hely Kiss Balázs (Időeredmény 11 perc 58 mp).
Csapathelyezés: 4. hely 82 szerzett ponttal (mindössze 2 ponttal maradtunk le 80 pontot szerzett 3. helyezett 
csapattól).
IV. korcsoport – Fiú (egyéni kategória 4000 méteren): 23. hely Halászi A� dám (Időeredmény 17 perc 10 mp).
Minden megyei döntőben bejutott versenyzőnek gratulálunk az elért eredményekhez! Félkészıt́ők: Kiss Csaba és 
Retek Flórián testnevelő tanárok.
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Ismét	használtruha	gyűjtés	az	iskolában
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége az Intézménnyel közösen, 
második alkalommal szervezi meg a használtruha gyűjtést.
Ha mostanában szelektálnak a háztartásban a ruhák, cipők és a 
lakástextilek között, bezsákolva az Iskolába november 02-a 
után, tanıt́ási napokon vihetők be.
Amit elfogadnak: női, fér�i és gyerek ruhadarabok, összepárosı-́
tott cipők, kézitáskák, sapkák, kalapok, sálak, fehérnemű, zok-
ni, lepedő, ágynemű, függöny, törölköző, plüssök. A Sulizsák 
Kft. maximum 50-60 literes, vagy 10 kilogrammos zsákokat 
fogad el. A gyűjtés 2022. január 05-ig tart, a következő napon 
elszállıt́ásra kerülnek az összegyűjtött zsákok. Az összegyűjtött 
textilt újrahasznosıt́ásra kerül az épıt́őiparban, az autóiparban 
párnázóanyagként, a termelőiparban törlőruhaként, a textilszá-
lakból fonal vagy szigetelőanyag készül. 
A gyűjtésből befolyt összeg ez alkalommal is a Bordány I�jú-
ságáért Alapıt́vány számlájára fog érkezni, amely felhasználá-
sáról a későbbiekben az Iskola és a Szülői Munkaközösség kö-
zösen dönt. 
Remek alkalom a szelektálásra! Bıźunk benne, hogy ismét so-
kan élnek a lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva a gyerekek kör-
nyezettudatos neveléséhez, mellyel elérhetjük, hogy a jövő generációjának ezek az apró szokások már természe-
tesek lesznek és beépülnek a hétköznapjaikba.

„Pályázat	tanulói	támogatásra	2021.”
Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány pályázatot hirdet bordá-
nyi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi ered-
ménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok 
támogatására.
Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat 
nappali tagozaton folytató dákoknak, akik nehéz anyagi körülmények 
között élnek. A támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdıj́ mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetében a 300 %-át (85.500 Ft-ot). Előnyt élvez az a tanuló, akinek az 
előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 
3,5 átlagot. A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szüksé-
gességét és a felhasználás célját.
A „Pályázati adatlap 2021.” letölthető a bordany.com honlapról. A pályá-

Közeleg	Mindenszentek	ünnepe	és	a
Halottak	napja

November 1-jén, hétfőn Mindenszentek ünne-
pének keretein belül 14 órakor lesz a temetőlá-
togatás és a hagyományok szerinti sıŕszente-
lés. A sıŕszentelésre vonatkozó igényeiket a sek-
restyében jelezhetik, illetve az adott időpont-
ban a helyszıńen. Köszönjük településüzemel-
tetésben dolgozók közreműködését, hogy ren-
dezett temető fogadhassa az elhunyt szerette-
ikre emlékezőket. 16 órakor szentmise a temp-
lomban, majd megemlékezés és koszorúzás a 
Szent István téren a II. világháborúban elesett 

bordányi áldozatok emlékére állıt́ott emlékműnél. November 2-án, kedden Halottak napja alkalmából a szentmi-
se 17 órakor veszi kezdetét. 

zathoz csatolandó mellékletek: iskola-
látogatási igazolás, jövedelemigazolás 
(rendszeres munkabér, nyugdıj́, se-
gély, 2020. évi adóbevallás), tanulmá-
nyi eredményről szóló igazolás.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. 
november 22. A pályázatot a Bordány 
Község Fejlődéséért Közalapıt́vány Ku-
ratóriuma cıḿére (6795 Bordány, Ben-
ke Gedeon. u. 44.) zárt borıt́ékban kell 
benyújtani. A Borıt́ékon kérjük feltün-
tetni:
„Pályázat tanulói támogatásra 2021.”
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A	betegek	szentsége
November 14-én, vasárnap reggel a 9.30-kor kezdődő 
szentmise keretében történik a betegek szentségének 
kiszolgáltatása. Ezt a szentmisét a betegekért, család-
jukért, gondozóikért ajánljuk fel. Ebben a szentmisé-
ben lesz a betegek szentségének, a betegek kenetének 
a kiszolgáltatása is. Ezt a szentséget nem csak az idő-
sek, hanem mindazok felvehetik, akik meg vannak ke-
resztelve, és valamilyen súlyos betegségben szenved-
nek. Fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt. 
Sokan nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelmé-
ből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. 
Ne féljünk ettől a lehetőségtől. A szentség felvétele előtt 
szentgyónásra nyıĺik lehetőség. November 13-án, szom-
baton 16.30-tól és vasárnap 9 órától.

Szent	Erzsébet	ünnepe
November 20-án, szombaton a szokásos módon a szent-
mise keretében emlékezünk A� rpád-házi Szent Erzsébet 
életére, cselekedeteire. Az Erzsébethez fűződő egyik leg-
ismertebb történet az úgynevezett rózsacsoda. Egy al-
kalommal kötényében kenyeret vitt a szegényeknek. 
Férje megállıt́otta, megkérdezte, mit visz benne. Erzsé-
bet azt felelte, hogy rózsát, s amikor megmutatta köté-
nyét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az 
ábrázolásokon a rózsák váltak Szent Erzsébet legfőbb 
jelképévé. Marburgi sıŕja fölé templomot emeltek, ez a 
német gótika első megmaradt emléke. A sıŕnál történt 
számos csodálatos esemény miatt már 1235-ben szent-
té avatták Erzsébetet. A középkor egyik legismertebb 
és legkedveltebb szentjét évszázadok óta nagy tisztelet 
övezi, sok nemzet saját szentjeként tiszteli. “A női esz-
mény megtestesülése” – ıŕta róla Sıḱ Sándor.
Kultusza Magyarországon is hamar elterjedt, az első 
templomot bátyja, IV. Béla épıt́tette tiszteletére Kápol-
nán. Számos templom – a leghıŕesebb a kassai Szent 
Erzsébet-dóm és a budapesti Szent Erzsébet-templom 
a Rózsák terén, Liszt Ferenc pedig a Szent Erzsébet le-
gendája cıḿű oratóriumban örökıt́ette meg A� rpád-házi 
Szent Erzsébet történetét.

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Judit
6795 Bordány, Petőfi utca 80. 
Tel.: 30/287-0169 (hívható: 17 és 20 óra között )

Jubiláló	házasok
ünnepi	szentmiséje
November 21-én, vasárnap a 9.30-kor kezdődő ünnepi 
szentmise keretében kerül sor a jubiláló házaspárok 
megáldására. Hıv́juk és várjuk a házasságkötésük jubi-
leumát ünneplőházaspárokat és családtagjaikat is, 
akik 5, 10, .., 40, 45, 50 évvel ezelőtt fogadtak egymás-
nak hűséget. Azok a házaspárok, akik nem a bordányi 
templomban kötöttek házasságot, és szeretnének a 
közösséggel együtt hálát adni az együtt töltött évekért, 
kérjük, jelezzék a sekrestyében. Ig� y a későbbiekben 
névre szóló meghıv́ást kapnak.

Az események 2020. december 1-től 2021. június 30-
ig kerültek közlésre. A házasságkötéseket, illetve az 
alábbi időpont utáni születések, halálozások adatait a 
további Bordányi Naplóban folyamatosan közöljük.
Születések: Rózsa (Kovács Róbert és Belecz Angéla Ró-
zsa), Márk (Juhász Kristóf és Molnár Nikoletta), Levente 
(Szarvas Gábor és Dávid Melinda), Violetta (Veres Já-
nos és Vass Mária), Olivér (Undi István és Gyémánt Il-
dikó), Zétény (Hegedűs A� dám és Bogár Adrienn), Zekő 
(Szabó Zsolt és Jenei Adrienn), Botond (Ujvári Tamás 
és Szilágyi Mirella), Bertold (Butty Bertold és Zádori 
Izabella Anna), Mihály (Gyuris Péter és Cserjés Anikó), 
Lehel (Répási Arnold és Kantorska Justyna), János Gel-
lért (Szabó János Péter és Farkas Ilona Edit), Dorka 
(Szilágyi Jácint és Gulyás Kitti), Arnold (Horváth 
Adrián és Ocskó Erika), Péter (Bódi Zoltán Péter és 
Szilágyi Brigitta), Márk (O� rdög Dániel és Tari Szilvia), 
Zita (Bárkányi Mihály és Kiss-Patik Judit), László (Mol-
nár László és Kovalcsik Nikolett).
Halálozás: Simon József (1923.); Juhászné Kenderes 
Edit (1955.); Krasznavölgyi László János (1956.); Vinc-
ze József (1936.); Bálint Attila (1967.); Illés István 
(1951.); Juhász Miklósné Simon Jolán (1931.); O� rdögh 
Ferencné Simon Mária (1933.); Kisguczi István 
(1943.); Rabi Mihály Mátyás (1955.); Vásárhelyi Sán-
dorné Lajkó Mária (1968.); Dudás Ferencné Nógrádi 
Mária (1940.); Molnár Zoltán (1946.); Vida László 
(1968.); Lajkó Margit (1930.); Dabis József (1952.); Ta-
podi Antal (1940.); Rácz Gyula (1964.); Szász András 
(1963.); Sebők Tiborné Farkas E�va Erzsébet (1958.); 
Kiss Ferencné Szabó Erika E�va (1958.); Kovács László-
né Csik Erzsébet E�va (1947.); Szász András (1936.); 
Vass Andor (1984.); Gubik Györgyné Rigó Zsuzsanna 
Anikó (1958.); Peták István (1941.); Mihó Endre 
(1965.); Nagy Mihály A� ron (1954.); Rácz Géza (1962.).

Demográ�ia

Téli miserend: Október 1-jétől a templomban a téli 
miserend szerint a péntek és szombat esti szentmi-
sék 17 órakor kezdődnek. A vasárnap reggeli szent-
misék kezdete továbbra is 9.30.
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Adóügyi	ügyintéző	állás
hírdetés

Tanuljon	ingyenesen
románul!
Ingyenes kezdő román nyelvtanfolyam indul novem-
berben Bordányban a Faluházban és az online térben. A 
84 órás tanfolyam tartalma: 72 óra nyelvtanfolyam és 12 
óra jogi ismeret a romániai munkavállalási jogviszo-
nyokról. A tanfolyamon való részvételre lehetőség van 
jelenléti oktatás keretében és online formában is. A kép-
zés heti 2 alkalommal valósul meg, tanúsıt́vány megszer-
zésével zárul. A tanfolyamon való részvétel feltétele a 
18. életév betöltése. 
Bővebb információ e-mailen az info.kusza@gmail.com 
cıḿen és telefonon a +36309073654 számon Bálintné 
Gyuris A� gnestől kérhető.
Az ingyenes tanfolyam a V-A Románia-Magyarország 
program révén a Bridge to the cross-border labor mar-
ket (ROHU 348) cıḿű projekt keretében valósul meg.

Bursa	Hungarica
Ösztöndíjpályázat
A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelke-
ző, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallga-
tók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 
2021/ 2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első 
félévére vonatkozik. A pályázat beadása a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködé-
si Rendszeren keresztül történik (EPER), amelyhez egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrla-
pot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania 
a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumen-
tumokat a Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, 
Benke Gedeon u. 44.) lehet benyújtani 2021. november 
5. napjáig. Ügyintéző: Gyémánt Éva, telefonszám: 62/ 
588-514. A pályázatról bővebb tájékoztató a bordany. 
com honlapon olvasható.

A Bordányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző 
munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idő-
tartama határozott idejű, helyettesıt́és céljából 2021. 
11.15-től tartós távollét idejéig tartó közszolgálati jog-
viszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pá-
lyázat benyújtásának határideje 2021. november 8. A 
munkakör legkorábban 2021. november 15. napjától 
tölthető be. Részletek a bordany.com-on!
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Újabb	kilencvenhat	fát	mentettünk	meg
a	kivágástól
Nagy sikerrel zárult a Gyermek- és 
I�júsági O� nkormányzat október 16-
ára meghirdetett papıŕhulladék gyűj-
tő akciója. A �iatalok a településüze-
meltetésben dolgozó munkatársak-
kal közösen összesen majdnem 8 ton-
na papıŕt gyűjtöttek össze a nap fo-
lyamán. A lakosságtól nagy mennyi-
ségű újságpapıŕt, reklámkiadványt 
gyűjtöttek be, mıǵ a vállalkozóktól 
csomagolóanyagokat, elsősorban 
kartondobozokat sikerült elszállıt́ani.
Az i�júsági önkormányzat tagjai mel-
lett közösségi szolgálatos �iatalok, 
önkéntesek és a településüzemelte-
tés munkatársai vettek részt a gyűj-
tésben. A papıŕ elszállıt́ását a Négy-
forrás Nonpro�it Kft. oldotta meg. Kü-
lön köszönet illeti Vas Sándort, aki 
gyifős szülőként saját gépjárművé-
vel kapcsolódott be a gyűjtésbe, hogy 
a papıŕ összeszedéssel minél előbb 

végezhessenek a �iatalok.
A szombati akciónak köszönhetően közel száz termetes fa életét men-
tették meg a bordányiak a kivágástól. Az i�júsági önkormányzat meg-
alakulása óta statisztikát vezet a gyűjtés eredményeiről. Ebből tudjuk, 
hogy eddig majdnem 160 tonna papıŕt gyűjtött össze. Ig� y �iataljaink 2 hı-́
ján 1900 termetes fa életét mentették meg! Mivel az újrahasznosıt́ásból 
származó papıŕ előállıt́ásához feleannyi energiára és negyedannyi vıźre 
van szükség, mint a fából készült új papıŕéhoz, ıǵy ezidáig közel 5 ezer köb-
méter vizet és majdnem 43 ezer liter kőolajat is megtakarıt́ottunk!
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TérZene	koncertek	településünk
különböző	pontjain	és	eseményein	
O� nkormányzatunk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolıt́ásá-
val - és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. jóvoltából, idén augusztustól 12 TérZene koncert valósulha-
tott meg egy sikeres pályázatának és Kálmán Kamilla szervező munkájának köszönhetően nagyközségünkben. 
Mint arról korábban is beszámoltunk augusztus 20-án a Szent István Király templomban vette kezdetét a “TérZe-
ne programok Bordányban”, ahol Elekné Sándor 
Szilvia, Marta Mastullo, Bálint Ilona, Frank Martin 
és Gábor Tamás U� nnepi hangversenyét hallhatták.
Augusztus 24-én Bitó János (harmónika) és Thorpe 
Gáspár Miklós (gitár) jazz zenével várta a Faluház 
parkjába látogató résztvevőket és családokat.
Kihelyezett énekóra keretében, szeptember 3-án az 
iskolában a Rézhúros Banda népzenét játszott a Kár-
pát medencéből. Az együttes szeptember 24-én Di-
óverés alkalmából fellépett az óvodában is.
A Szent István téren szeptember 8-án a Kalungu 
U� tőegyüttes szıńesıt́ette a koncert kıńálatot.
A Családi Kisfesztivál alkalmával, szeptember 11-én 
a Park tér nagyszıńpadán Bata Krisztina Operett 
gyöngyszemek előadásával indult a délutáni prog-
ram. Nagy sikerére való tekintettel október 19-én településünk idősek napi köszöntő műsorára is elhıv́ták a 
csodálatos hangú énekesnőt és csapatát.
Szeptember 15-én Pál Olivér és Baranyi Szabolcs csellóval érkeztek a Szent István térre. Szeptember 22-én a bes-

nyői Szironta Együttes harangkoncertjében különleges 
amerikai hangszerek – hand-bellek – szólaltak meg.
Szeptember 30-án az Apraja-Falva O� voda és Bölcsődé-
ben a népmese napja alkalmából a Zöldellők Trió mű-
sorát tekinthették meg az érdeklődők az udvaron. A 
trió népzenét játszik félig elektronikus, félig akuszti-
kus formában. Többek között olyan klasszikus dalok 
hangzottak el, mint a Kis kece lányom vagy a Tavaszi 
szél vizet áraszt.
Október 1-jén a jazz műfajban igencsak jártas produk-
ciót láthattak a bordányi diákok, pedagógusok és ér-
deklődők a Haraszti A� dám Projektnek köszönhetően.  
A zenéjüket a jazz, soul és a hip-hop műfajok jellemzik 
leginkább. 
Az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde Tökfesztivál ren-

dezvényén a Vıǵh Project közel egy órás koncerttel szórakoztatta a rendezvényre ellátogató családokat. 
A TérZene koncertek az adventi vasárnapokon folytatódnak. November 28-án a Kalungu U� tőegyüttes Tűzzsong-
lőrökkel fog érkezni, december 5-én a Haraszti A� dám Projekt fogja szórakoztatni a Park térre kilátogató csalá-
dokat az adventi forgatagban. A harmadik és negyedik vasárnap fellépői jelenleg szervezés alatt állnak. Bıźunk 
benne, hogy a koncertekkel szıńesebbé tettük a hétköznapokat és az ünnepeket is. 2022-ben a pályázatnak kö-
szönhetően további 14 koncert kerül megrendezésre.

Elvétve	zápor

Elvétve	zápor Elvétve	zápor Elvétve	zápor
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Újraindultak	a	közös	programok	Hajdújárással		
A	magyar-szerb	projekt	keretében	számos	utánpótlás	rendezvény	valósul	meg		

A COVID-19 járvány miatt nehezen tudott megkezdődni a vajdasági Hajdújárással közös projektje a Bordány Sport-
körnek. A még 2019 őszén benyújtott pályázatott tavalyi év elején pozitív elbírálásban részesítette az irányító-
hatóság, így megkezdődhetett az érdemi munka. Az együttműködés nem újkeletű, hiszen 2013-ban már hasonló, a 
labdarúgás utánpótlás területén elindított közös gondolkodás folytatásáról szól a program. Az első táborra 2021 
nyarán került sor a bordányi gyerekek Hajdukovon, míg a hajdújárásiak településünkön edzőtáboroztak. Ezekben a 
napokban is újabb közös programokra kerül sor. A 16-17 éves gyerekeink egy őszi edzőtáborban, míg a 12-13 
évesek egy nemzetközi tornán tudnak részt venni. A program télen is folytatódik majd a tervek szerint terem-
tornákkal, de egy utánpótlás edzők részére szervezett eseményre is sor kerül még decemberben.

Idén	is	elmarad	az	évzáró	rendezvényünk,	a	Sportbál	
Ismét	nehéz	döntést	kellett	meghozni	a	sokak	által	várt	program	kapcsán

Nagyon sok kérdés érkezett az elmúlt időszakban azzal kapcsolatosan, hogy megrendezésre keül-e a 2021-es BSK 
Sportbál. A klub elnöksége természetesen már nyár vége óta vizsgálta a lehetséges megvalósítási forgatókönyveket, 
azonban a bizonytalan helyzetre tekintettel elvetette a bál megrendezését. Az egyre inkább növekvő esetszámok és 
az esetlegesen bevezetendő járványügyi intézkedések nagyban megnehezítenék a szervezési és lebonyolítási mun-
kálatokat, ezért immáron második éve bál nélkül zárjuk majd a sportévet.

Köszönjük	a	felajánlásokat!	
106.241	Ft	érkezett	az	1%	felajánlásokból
Minden évben nagyon sok sportbarát, egyesületi tag, szur-
koló él az egyszázalékos felajánlással egyesületünk részé-
re. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szokásos módon 
2021-ben is ősszel utalta át a szervezeteknek a magán-
személyektől kapott támogatásokat. A Bordány Sportkör 
az idei évben 106.241 Ft felajánlásban részesült, melyet a 
klub működésére, kisebb fejlesztésekre és közösségi, sza-
badidős programok megvalósítására lehet majd felhsz-
nálni. „Szeretnénk	megköszönni	mindenkinek	a	támogatá-
sát, hiszen	minden	egyes	forint	felajánlásával	hasznos	célo-
kat	tudunk	megvalósítani	a	klub	életében. Legyen	szó	akár	
egy	 kisebb	 sportprogram	megvalósításá-ról,	 vagy	 egy	 új	
kezdeményezés	beindításáról	 - mondta el Kiss-Patik Péter, 
a sportkör elnöke, aki egyben jelezte, hogy hamarosan 
felmérik azt, hogy a sportolók milyen sportcél megvalósí-
tását tartanák indokoltnak.
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