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Hatalmas	segítséget	kapott	településünk
Külterületi	utak	felújítása

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

Február 15-én késő délután érkezett a jó hír a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága arról értesítette az önkormányzatot, hogy 
összesen 294 561 557 Ft vissza nem térítendő forrást biztosítanak a helyi külterületi 
utak felújítására. Ez azt jelenti, hogy a felújítandó szakaszokon mart aszfalt burkola-
ton közlekedhetnek majd az arra járók.                                           	Bővebben	a		2.	oldalon!

Fali akasztóval: 350 Ft

Korlátozott	számban	még	kapható
Bordány	2022-es
asztali	naptára!
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Hatalmas	segítség	a	külterületi	utak
felújításáhozFebruár 15-én késő délután érkezett a jó hıŕ a Bordányi Polgármes-

teri Hivatalhoz amelyben a Vidékfejlesztési Program Irányıt́ó Hatósá-
ga, mint támogató arról értesıt́ette az önkormányzatot, hogy a Vidék-

fejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesz-
tése cıḿű, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhıv́ásra készıt́ett pályázat tá-
mogatást kapott és összesen 294 561 557 Ft vissza nem térıt́endő 
forrást biztosıt́anak a bordányi tervekhez. A képviselő-testület ko-
rábbi döntése szerint a falu a megvalósıt́áshoz további 19 593 580 Ft 
önerőt tesz hozzá. 
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felújıt́andó szakaszokon 
mart aszfalt burkolaton közlekedhetnek majd az arra járók, az út 
szélessége egységesen mindenütt 3,50 m lesz. Az útpadkák rende-
zése is megtörténik, a padkák szélessége mindkét oldalon további 
egy-egy méteres lesz. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a 
tervek alapján az utak az alábbi rétegezéssel készülnek el: a meglévő, 
tömörıt́ett altalajra szőtt geotextıĺia kerül. Ezt követi egy 25 centimé-

teres mechanikai stabilizációs útalap, 
ami várhatóan darált betonból készül, 
majd erre kerül még további 6 cm mart 
aszfalt. Ahol szükséges, természetesen 
az altalajt is cserélik, illetve stabilizálják. 
A településvezető elmondta, hogy a kö-
zel száz kilométeres külterületi útháló-
zatból ez a felújıt́ás egy fontos előrelé-
pést jelent. Olyan szakaszokat tudtak be-
vonni a projektbe, amelyek a szakembe-
rek szerint már a településrendezési do-
kumentációkban is a legnagyobb forgal-
mú részekként voltak feltüntetve, azaz 
KO� u-3 helyi gyűjtőút, kiemelt dűlőút be-
sorolásúak. A tervek ezen megalapozó 
dokumentációk alapján készülhettek el. 
A polgármester bıźik abban, hogy a meg-
kezdett útfelújıt́ási program a későbbi-
ekben is folytatódhat és újabb szakaszok 
stabilizációja valósulhat meg az elkövet-
kező években. 
A munkálatok a közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően kezdődhetnek meg, 
a �izikai befejezés tervezett napja 2024. 
március 7. A projekt előrehaladásáról 
természetesen folyamatosan mi is beszá-
molunk majd.

A	tavalyi	megtakarítások	nagyban	segítik
az	elfogadott	idei	költségvetés	egyensúlyát
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának képviselő-testülete február 14-én tartotta idei első soros ülését. A kép-
viselőkre összesen tizenhét napirend várt a polgármester által kiküldött meghıv́ó szerint, de a hóközepi ülésre a 
legfontosabb napirend, az idei költség-
vetés elfogadása miatt került sor, ame-
lyet a hatodik napirendi pontban tár-
gyaltak.
Tanács Gábor polgármester elmondta, 
hogy az idei költségvetés is szigorú 
gazdálkodást vár el, bár ezzel az el-
múlt években sem volt semmi problé-
ma, minden intézményvezető nagyon 
fegyelmezetten gazdálkodott, ennek 
köszönhetően minden bizonnyal lesz 
pénzmaradvány is. Pontos számadat 
majd a zárszámadás elfogadásával egy-
idejűleg áll rendelkezésre, de az már 
látszik, hogy a pénzmaradvány legnagyobb része feladattal terhelt lesz, azaz a pályázatok megvalósıt́ására kell el-
költeni, hiszen arra kaptuk ezeket a forrásokat. Jelenleg bizonytalan még az energiaárak változása, amely elsősor-
ban az intézmények fűtési költségeinél jelenthet majd kihıv́ást, de egyelőre az óvoda és a közvilágıt́ás áramfelhasz-
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nálását sem tudjuk napelemek által megtermelt energiával fedezni.
A település tervezett és elfogadott 2022-es költségvetése a megtakarıt́á-
sok miatt egyensúlyba állt, az idén is közel egymilliárd forint lesz. Most a 
pénzmaradvány nélkül is 887 millió forint a tervezett főösszeg.
A képviselő-testület hétfőn számos más témában is döntést hozott. Ig� y 
például az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendeletét módo-
sıt́otta, döntöttek a civil szervezetek idei támogatásáról vagy például a 
közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról. Elfogadták az önkormányzat tulaj-
donában lévő Bordányi Településfejlesztő Nonpro�it Kft. üzleti tervét, jóvá-
hagyták a Szegedi kistérséggel megkötött, az orvosi ügyelet feladatellátási 
megállapodásának módosıt́ását. Két vállalkozói szerződést is jóváhagyott 
a képviselő-testület: a Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet, valamint 
a Bordányi Településfejlesztő Nonpro�it Kft. is olyan önkormányzati fela-
datokat lát el (településüzemeltetés, takarıt́ás), amely feladatok elvégzé-
sét és annak ellenértékét természetesen szerződéses szinten szükséges 
rendezni.
Döntöttek továbbá szabadságütemezésekről, illetmények változásáról is. 
Hozzájárultak képviselőink az 50/11 helyrajzi számú önkormányzati föld-
terület eladásához. A képviselő-testület segıt́i az Egérház Alapıt́ványt a Bor-
dányHostel fejlesztésének lebonyolıt́ásában, a pályázati támogatás meg-
érkezéséig átmeneti kölcsönt biztosıt́ a civil szervezetnek annál is inkább, 
mert a fejlesztések az önkormányzati tulajdonú épületen valósulnak meg.
Az önkormányzati ülésen elfogadták az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint 

az idei évre szóló munka- és szol-
gáltatási terveit.
A képviselő-testületnek az ország-
gyűlési választások közeledtével 
még egy fontos feladata volt, hiszen 
ezen az ülésen választották meg a 
szavazatszámláló bizottság tagjait.
Legközelebb a tervek szerint már-
cius 31-én, csütörtökön ülésezik 
majd a testület a szokásos délután 
5 órai időpontban. A képviselők az 
ülés- és munkaterv szerint számos 
beszámolót tárgyalnak majd, ıǵy 
többek között a rendőrség telepü-
lésen végzett munkájáról, a telepü-
lés tűzvédelmi helyzetről, valamint 
a mezőőri szolgálat munkájáról. A 
tervek szerint a településen gyer-
mekétkeztetési szolgáltatást ellátó 
vállalkozó tevékenységéről és a te-
lepülésen egészségügyi alapellátást 
biztosıt́ó szolgáltatók tevékenységé-
ről szóló beszámolók is az asztalra 
kerülnek március végén.

Nagygéczi	Józsi	bácsit	köszöntöttük
kilencvenedik	születésnapján
Tanács Gábor polgármester köszön-
tötte február 11-én délelőtt a telepü-
lés minden lakója nevében Nagygé-
czi Józsefet. A Dudás utcában lakó 
Józsi bácsi aznap ünnepelte kilenc-
venedik születésnapját. A rögtönzött 
ünnepségen lánya Marika és uno-
kája Márti vettek részt. A miniszter-
elnök úr köszöntő levelét Dr. Fodor 
A� kos jegyző adta át az ünnepeltnek.
Józsi bácsi elmondta, hogy az édes-
anyjának, a szerencsének és a Jó Is-
tennek köszönheti, hogy ilyen szép 
időt megélt. Hárman voltak testvé-
rek, ő volt a legidősebb. E� desanyjuk 
egyedül nevelte őket, emiatt nehéz 
gyerekkoruk volt. Sokat dolgoztak. 
Hála Istennek életében először csak 
az idén járt orvosnál amikor a men-
tőnek kellett kórházba vinnie. 
Egyébként egész életében mindig jó 
egészségnek örvendett.
Tévézéssel és kertészkedéssel telnek 
a napjai és alig várja, hogy jöjjön a jó 
idő, mert krumplit, babot, kukori-
cát szeretne vetni. De a ház körüli vi-

rágoskertekbe is rengeteg új virágot ültet, mert szereti a szépet.
Egész életében fontos volt, hogy becsületesen éljen, azokat az embereket 

szereti a legjobban, akik hasonlóan gondolkodnak és kiállnak az igazuk 
mellett. 
1956-ban nősült meg, egy lánya született, két unokája és két dédunokája 
van. A család apraja-nagyja is ezen a hétvégén gyűlt össze, amikor a helyi 
étteremben ünnepelték meg ezt a kerek évfordulót.
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Tabletet	nyerhetnek	az	okostelefont
használók
Egyre kevesebben vannak olyanok, akiknek 
nincs applikáció az okostelefonjukon.
Legyen szó a munkáról, tanulásról, informá-
cióáramlásról, kikapcsolódásról, sportolás-
ról – szinte bármilyen területet nézünk, min-
denre vannak appjaink, amelyek segıt́enek 
minket. A helyi információkhoz, hıŕekhez ki-
fejlesztett alkalmazás a Bordány app, amely 
ugyancsak egyre több készüléken megtalál-
ható. A hıŕek mellett többek közt ingyenes 
apróhirdetéseket is böngészhetünk, de szá-
mos más menü is elérhető a segıt́ségével 
okoskészülékünkön.
Akinek még nincs letöltve nem árt ha siet, 
mert megint nyereményjátékot hirdettek az 
alkalmazást használók között: most egy Alcor 

Access Q784C 7" 8GB GPS + Wi-Fi + 3G tabletet vihet haza a leg-
szerencsésebb. Nem kell mást csinálni csak számot tippelni.

Régi	mobiltelefonok	leadásával	segíthetünk
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat, a KO� VET Egyesület kampányához csatlakozva és a Jane Goodall 
Intézet munkáját segıt́ve, március elsején nyitja meg a mobiltelefon visszagyűjtő pontját a Faluház aulájában. Az 
öreg szekrénybe mobiltelefonokat és tableteket, valamint ezek töltőit lehet majd bedobni.
Az akció lényege, hogy minél több használhatatlan mobilkészülék kerüljön összegyűjtésre és újrahasznosıt́ásra, 

ezért fontos, hogy a környezetünkben fel-
hıv́juk mindenki �igyelmét az akcióra, ke-
ressék elő a �iókok, szekrények mélyéről a 
használaton kıv́ül lévő mobiltelefonokat, 
kérjék el az ismerősöktől, barátoktól, mun-
katársaktól, cégektől, mobilboltosoktól, és 
dobják majd be azokat a Faluház aulájába 
kihelyezett gyűjtőszekrénybe! 
A mobilok leadásával az értékes fémek kör-
forgásban maradását, és a gorillák, csim-
pánzok, bonobók túlélését segıt́hetik. A 
használt készülékek kincset rejtenek, töb-
bek között 17 féle fémet lehet visszanyer-
ni belőlük, például aranyat, ezüstöt, pallá-
diumot, rezet. A mobiltelefonok előállıt́á-
sához szükséges nyersanyagok, például a 
koltán bányászata Afrikában veszélyezte-
tett fajok (pl. gorillák, bonobók és csimpán-
zok) élőhelyét, fennmaradását és a helyi 
közösségek érdekeit fenyegetik. Ezt a fo-
lyamatot szeretnénk megfékezni, ha ugya-
nis a használt mobiltelefonokban találha-
tó fémek újrahasznosıt́ása nagyobb meny-
nyiségben valósul meg, akkor az előállıt́á-

sukhoz szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog. Az akció tehát a magyar háztartásokban használt, 
de használaton kıv́ülre került mobiltelefonokat célozza meg. Ezeket a készülékeket az emberek elpakolgatják kü-
lönböző rejtett zugokba, ahol aztán évekig lapulnak, amıǵ egyszer csak kidobásra kerülnek. Nem is sejtve mi-
csoda kincs rejlik benne. Most itt az ideje, hogy mindenki nézzen körül otthon, vegye elő régi mobiltelefonjait és 
márciusban dobja be a Bordányi Faluház előterében kihelyezett gyűjtőszekrénybe!
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Nemzetközi
Könyvajándék	Nap
A bordányi Faluház és Könyvtár idén először csatlako-
zott a “Nemzetközi Könyvajándék Nap” elnevezésű, ön-
kéntes kezdeményezéshez, melyet február 14-én ünne-
pelnek. Három gyűjtőponton várták az adomány gye-
rekkönyveket: az A� dám Jenő A� ltalános Iskolában, az Ap-
raja-falva O� vodában és a Faluház könyvtárában. Az ak-
ció célja, hogy az összegyűjtött könyveket olyan gyere-

kek számára ajándékozzák tovább, akiknek nincs vagy 
korlátozottan van lehetőségük mesekönyvekhez jutni. 
Ig� y talán még több gyermek felfedezi és megszereti az 
olvasást. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak a civileknek, akik könyv adományaikkal segıt́ették 
ezt a kezdeményezést.

Robotika	roadshow	a	könyvtárban
2022. február 4-én egész napos Mese Lego és Robotika foglalkozáson vettek részt az általános iskolás gyerekek 
és az óvodából a nagy-
csoportosok a Könyvtár-
ban. A foglalkozásokat a 
Somogyi Károly Városi 
és Megyei Könyvtár két 
munkatársa tartotta. Az 
óvodások és alsós osz-
tályok számára úgyneve-
zett papıŕszıńházas me-
sék elevenedtek meg, 
melyeknek egy-egy rész-
letét vagy szereplőjét 
épıt́hették meg legóból 
a gyerekek. A foglalkozás 
végén pedig kicsi, gömb-
alakú robotok úgyneve-
zett „ozobot”-ok műkö-
dését �igyelhették meg. 
A felsős korosztály bepillantást nyert a robotprogramozás titkaiba, Artec robotok segıt́ségével. A robotokat kre-
atıv́, játékos épıt́ést vagy átépıt́ést követően gra�ikus, úgynevezett scratch programozást alkalmazva keltették 
életre a �iatalok. 

Könyves	kihívás
A bordányi könyvtár által indıt́ott könyves kihıv́ásba 
folyamatosan lehet bekapcsolódni. A játék teljesıt́ői 
közül egy szerencsés olvasó értékes könyvutalványt 
nyer!
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Biztonságos	Óvoda	címet	kaptunk
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonpro�it Kft. az ORFK- Országos Balesetmege-
lőzési Bizottság szakmai támogatásával- Biztonságos O� voda képzést indıt́ott, amit 2 fő 
óvodapedagógus végzett el. Célunk a képzéssel az volt, hogy új ismereteket szerezzünk a 
közlekedési szabályok játékos átadásával kapcsolatban a gyerekek számára. Az újonnan 
elkészült közlekedési pályán mindezt jól tudjuk majd hasznosıt́ani. A cıḿ feltétele volt, 
hogy a képzésen résztvevő óvónénik a nevelőtestület minden tagjával megismertessék a 
képzés főbb tartalmi elemeit.
                                                                                                                  				Horváthné	Kálmán	Zita

Farsangolás	a	nyugdíjasoknál
Az új kezdetével sokan szeretnénk azonnal és sokat tenni, mire megértjük, hogy csak sorjában kell a dolgokat 
szervezni. Farsang idején vagyunk és meghıv́tuk kedves nyugdıj́as barátainkat Mórahalomról - Napfény és Bástya 

klubokat, Röszkéről a Fehérakác kép-
viselőit, Dorozsmáról az Alkony klub 
tagjait. Első alkalommal volt a ven-
dégünk a makói Vertán telepi (város-
rész) nyugdıj́as klub öttagú képvise-
lete.
Házigazdaként a Nefelejcs klub régi 
és új tagjai örömmel készültek, hogy 
mindenki jól érezze magát! Eljött Zá-
dori Imre bácsi is. Jó hangulatot ala-
kıt́ott ki Kovács Gábor zenélése ép-
pen úgy, mint az "egy" fős jelmezes 
vendégünk, aki "sok mindent elárult 
magáról, hogy maradhasson"!
A Vadgesztenye E� tterem által készı-́
tett töltött káposzta mindenkinek na-
gyon ıźlett és az igazi meglepetést a 

"farsangi fánk" jelentette. Köszönjük Klárikának és a dolgozóinak!
Jót szórakoztunk a mindig vidámságot hozó tombola játékkal. A nap végére kellően el is fáradtunk, de megérte 
mert régen látott barátainkkal lehettünk együtt és reméljük, hogy a "szeszélyes" telet is elűztük ezzel.
A jó hangulatot a Faluház vezetője - Börcsök Roland felügyelte, azzal, hogy megint sokat segıt́ettek. Köszönjük 
szépen Mindenkinek a segıt́ségét, reméljük, hogy lesz folytatása.		 	 	 													Szalai	Antal	klubvezető

Kedves	Gyerekek,	várjátok	már	az	ovit?
Jó hıŕünk van, hiszen hamarosan itt a beiratkozás ideje! Szóljatok anyunak, apunak, hogy 2022. április 26-27-én, 
7-17 óráig várunk sok szeretettel, hogy Ti is tagjai legyetek majd szeptembertől a bölcsődei, óvodai csapatunk-
nak!

Valentin-napi	kihívás?!	Elfogadva!	
Február 14-e Valentin-nap. Erre az alkalomra kapták nyolca-
dikosaink feladatul, hogy ıŕjanak magyar órára szerelmes ver-
set vagy levelet. A feladat kiosztását élénkség és kuncogás kı-́
sérte, többen jelezték, hogy ez nehezen fog majd menni, de a 
feladat végeredményeképpen nagyon sok értékes sor szüle-
tett.
Az első szerelmes levél egy képzeletbeli fér�ihez szólt. Ezt az 
ıŕást egy olyan tanuló ıŕta, aki állıt́ása szerint sohasem fog férj-
hez menni, és csak a feladat kedvéért találta ki az áhıt́ott sze-
mélyt. Volt az osztályban költő is, aki az idilli hangulatú verset 
erős csattanóval zárta. A műveket elolvashatják a bordányi is-
kola weboldalán: iskolabordany.hu.    Lippai	Judit	szaktanár
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Sikeres	volt	az	„Együtt	Maniláért”	gyűjtés
Sikeres volt iskolánk jótékonysági vására, amelyen a gra�ika és festészet valamint a szobrászat és kerámia tan-
szak tanulói ajánlották fel alkotásaikat, azért, hogy a szegény körülmények között Manilában élő társaikon segıt́-
senek. Köszönjük minden támogatónak a felajánlását, reméljük, hogy örömüket lelik alkotásainkban. Az össze-
fogás eredményeképpen 200 000 Ft-ot sikerült ösz-
szegyűjtenünk.
Szeretnénk tolmácsolni Edit nővér köszönő szava-
it:	„Szeretnénk	még	egyszer	megköszönni	a	nagy	se-
gítséget,	amivel	megszerveztétek	a	bordányi	gyere-
kek	jótékonysági	akcióját.
Nagyon	remélem,	hogy	a	gyerekek	is	őszintén	átélték	
otthon	a	szeretet	cselekedetek	személyes	élményét	
másokat	segítve	ami	őket	is	felemelte.
Itt	a	�iatalok,	nővérek	és	munkatársak	nagyon	meg-
hatódtak,	hogy	az	én	általános	iskolám	ilyen	nagy	�i-
gyelmet	mutatott	felénk.
A	lányok	(akik	az	iskola	honlapján	elérhető	videón	
szerepelnek)	még	soha	az	életükben	se	karácsonyt	békésen	nem	ünnepeltek,	se	ajándékokat	nem	kaptak,	ezért	is	ha-
talmas	élmény	volt	nekik.	Fiataljaink	nagyon	sokat	szenvedtek	gyerekkorukban	a	legtöbb	lánynak	azt	se	tudjuk	hol	
keressük	a	szüleit,	elhagyták,	kihasználták	őket	már	5-6	éves	koruk	óta,	így	gondolhatjátok	milyen	felemelő	érzés	ne-
kik,	hogy	végre	egy	családban	érzik	magukat	ahol	szeretik,	meghallgatják	és	nevelik	őket.	Köszönjük	hogy	segítette-
tek	a	missziónk	folytatásában.	A	lányok	elkezdtek	új	karkötőket	készíteni	amit	Franciaországban	fogunk	elsőként	
árusítani	iskolákban.	Ezzel	a	projekttel	szeretnének	a	lányok	másokon	segíteni,	itt	a	tájfun	áldozatainak,	akik	min-
dent	elvesztettek	vidéken	december	elején.	Sok	szeretettel	ölellek	benneteket!”                 				Sándor	Mónika	szaktanár

Felhívás	a	Művészeti
Iskola	növendékei
részére
Kedves Tanulók! Kedves Szülők! Elkészültek a második 
félév térıt́ési dıj́ainak/tandıj́ainak számlái. Be�izetésre, 
kérjük használják a Kréta felületét, ahol a számla is meg-
található. (Telefonos applikáción nem, csak számıt́ógé-
pen böngészve látható a számla.) A bankkártyás �izetési 
lehetőség mellett tudnak PayPal-lal is �izetni. Szükség 
esetén a be�izetéshez sárga csekket az irodában igényel-
hetnek. Köszönettel:
   								Szántó	Bernadett	iskolatitkár

Nagyböjt	–	Keresztút
„Tiszta	szívet	teremts	bennem,	Istenem;	új	és	erős	lel-
ket	önts	belém!”	- 50. zsoltár
Februárban	kezdődik	a	nagyböjt
Március 2. Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete, 17 
órakor szentmise.
A mai szokás szerint a hamut a hıv́ő homlokára raj-
zolja a pap, vagy a fejére szórja, emlékeztetve, hogy 
porból vagyunk, és porrá leszünk újra. Ez a nap szi-
gorú böjt a római katolikus vallás szerint.
„Ember,	 emlékezz	 rá,	 hogy	 porból	 vagy,	 és	 porrá	
leszel!”
Hamvazószerda, szigorú böjti nap, a nagyböjt kez-
dőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hét-
köznap. Ezen a napon tilos húst fogyasztani, a nap fo-
lyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett 2 
másik, csökkentett mértékű étkezés. Megtartása a be-
töltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező. A fő-
étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpont-
ra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szop-
tató anyák, s akik egy étkezés alkalmával csak keve-
set fogyaszthatnak.
Nagyböjt	péntekjein Krisztus szenvedésére és ke-
reszthalálára emlékezve végigjárjuk és elmélkedjük 
a keresztutat, hogy erőt merıt́hessünk saját életünk 
megpróbáltatásaihoz, szenvedéseihez. Ezeken a na-
pokon a 14 év felettiek nem fogyasztanak húst.
Nagyböjtben a Keresztutat péntekenként 16.15 órá-
tól imádkozzuk a templomban:
a rózsafüzér társulatért, a családokért, a karitászért, 
a �iatalokért, a hittanosokért, a vándorevangélium kö-
zösségért, az egyházközségért.
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,

kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

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

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, 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

Démász	gallyazással
kapcsolatos
tájékoztatója
Az MVM Démász A� ramhálózati Kft. arra törekszik, hogy 
a villamosenergia-szolgáltatás folyamatos és zavartalan 
legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzava-
rok jelentős részét a villamos hálózat biztonsági öveze-
tét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak okozzák. Ezért 
nélkülözhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezeté-
nek tisztán tartása, a növényzet biztonsági ritkıt́ása, ami 
a hatályos törvényi rendelkezések értelmében az ingat-
lantulajdonos kötelessége.  
Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági 
övezetnek a tisztán tartásával megelőzhetők a rövid ide-
jű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fák-
kal kapcsolatos áramütéses balesetek. Az ingatlantulaj-
donos kötelessége, hogy �igyelemmel kıśérje, az ingat-
lanján lévő fák és magas növények nincsenek-e túl közel 
az elektromos vezetékekhez, és hogy szükség esetén gon-
doskodjon a növényzet eltávolıt́ásáról. A lakossági ügy-
feleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági 
övezet határa a vezetéktől vıźszintes és függőleges irány-
ban mért 1 méteres távolság. A gallyak a vegetációs idő-
szakban 0,3 méterre közelıt́hetik meg a vezetéket.
Bővebb tájékoztatót a bordany.com weboldal TELEPU� LE� SI 

KO� ZLEME� NYEK menüpont alatt talál.
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A	GYIFÖ-sök	a
Klubvadászok
podcastban	szerepelnek
Február 12-én szombaton délelőtt az Alternatıv́a 
Egyesület podcastjának, a Klubvadászoknak a készı-́

tői jártak településünkön. A három tagú stáb a Bordá-
nyi I�júsági Információs Pontban találkozott telepü-
lésünk i�jú képviselőivel.
A podcast szerkesztő-műsorvezetője közel egy órá-
ban beszélgetett a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� n-
kormányzat tagjaival a GYIFO�  munkájáról, program-
jairól. Az adás hamarosan meghallgatható lesz a kom-
mandósok közösségi csatornáján.

A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat kép-
viselő-testületének tagjai egész napos tréningen 
vettek részt február 18-án, pénteken. A Bordányi If-

júsági Információs Pontban megszervezett progra-
mon külön szakember animálásával zajlott csapaté-
pıt́és: a �iatalok erősıt́ették a közösségen belüli együtt-
működést, együttgondolkodást. A különböző szituá-
ciós gyakorlatoknak köszönhetően még jobban meg-
ismerték egymás erősségeit, gyengeségeit, de az egész 
napos tréning során a kommunikáció, a programszer-
vezés, a kapcsolattartás is előtérbe került, amely hosz-
szú távon nagyban segıt́heti az i�júsági önkormány-
zat működését.

Csapatépítésen	az
ifiönkös	fiatalok
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Ezúton	kívánnak	meghitt	készülődést,	békés,
szeretetteljes	ünnepeket	és	élményekben,
eredményekben,	kapcsolatokban	bővelkedő

új	esztendőt	mindenkinek	az	intézmény	dolgozói!

„A	bordányi	Előre	Mg	Szakszövetkezet	elnöke,	dr.	Masa	István	1984-ben	bízott	meg	hőmér-
séklet-	és	csapadékméréssel.	Az	eredményt	táblázatban	és	gra�ikonon	kellett	neki	bemutat-
ni.	A	szakszövetkezet	megszűnése	után	tovább	folytattam	a	méréseket.	Feladatom	2005-től	
bővült	azzal,	hogy	az	Országos	Meteorológiai	Szolgálat	megbízásából	csapadéknaplót	ve-
zetek	 és	 havonta	 jelentést	 küldök	 részükre.	 A	 hőmérséklet	mérését	 2021.	 január	 elsején	
befejeztem.	Az	adatokat	megőrzöm.	A	nyilvántartások	alapján	a	35	év	bármely	napjának	
eredményét	néhány	perc	alatt	megtalálom.	Most	a	bordányi	csapadék	viszonyok	alakulását	

két	táblázatban	ismertetem.”

A csapadékos napok száma 2021-
ben 12-vel volt kevesebb, mint az 
előző évben.
A legnagyobb és legkisebb meny-
nyiségek az elmúlt 35 évben.
E�vi csapadék: 2010-ben 978 mm, 
2000-ben 241,2 mm.

Imre	bácsi	meteorológiai	beszámolója	a	2021-es	évről

Tavaly 74,1 mm-el hullott keve-
sebb csapadék, mint a 35 éves 
átlag. A 2020-as eredménytől 
120,4 mm-el maradt el. Tavaly 
májusban volt legtöbb eső, jú-
niusban legkevesebb.

Havi csapadék: 2001. júniusban 224,1 mm, 2019. márciusában 0,6 mm.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					Zádori	Imre
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Javában	zajlanak	a	Start	2022	Kupa	küzdelmei	a	teremben
Az	U7,	U9,	U11-es	korosztály	már	szerepelt,	március	6-án	az	U12-es	csapat	szerepel

Január 22-én, szombaton az U7-es korosztály küzdelmeivel vette kez-
detét két év szünet után a bordányi Start Kupa. Az egyesületek, játékosok 
és edzők által is várt első korosztályos eseményre öt klub nevezett, az 
eseményt körmérkőzéses formában bonyolították le. Csapatunk az 
ötödik helyet szerezte meg, a legkisebbek részére szervezett programot a 
Tápé Főnix gyerekcsapata nyerte. Két hét szünetet követően az U11-es 
korosztályé volt a főszerep. Itt nyolc csapat lépett parkettre. Két négyes 
csoportban vívtak éles meccseket az utánpótlás gárdák, ezt követően 
pedig helyosz-
tókon döntöt-
ték el a végső 
helyek sorsát.
Izgalmas, kié-
lezett találko-
zókat láthattak 
a nézők, két 
mérkőzés is 
csak büntetők-

kel dőlt el. Csoportban egy mérkőzésen hibáztunk, így a 
BSK U11-es csapata az ötödik helyért meccselhetett, ahol 
meggyőző fölénnyel, öt góllal vertük a Móravárost. Ezt a 
tornát a Makó FC nyerte, aki a döntőben egy góllal bi-
zonyult jobbnak a SZEOL SC csapatánál. Február 19-én, 
szombaton tizenegy U9-es egyesület vendégszerepelt 
Bordányban, többek között Gyuláról és Kecskemétről is 
fogadtunk csapatokat. Két négyes csoport és egy hármas megmérettetést követően a két nagyobb csoport utolsó 

helyezettjei a 10-11. helyért mérkőztek meg, míg a töb-
biek a 7-9., a 4-6. és az 1-3. helyért folytatták. Sajnos be-
tegségektől, hiányzóktól sújtott kis gárdánk a tizenegye-
dik helyen végzett, de látszik a csapaton, hogy meccsről-
meccsre javulnak játékban és eredményben is. Ezen a 
hétvégén is a helyekről egy-egy gól, egy-egy pont döntött, 
a nap végén pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia já-
tékosai örülhettek, akik a Kecskeméti LC és a gyulai Griscs 
Akadémiát megelőzve lettek kupagyőztesek. Márcsak egy 
korosztály küzdelmei vannak hátra, az U12-es, 2010-11-
es születésűek mérkőzéseire március 6-án, vasárnap ke-
rül sor a Bordányi Sportcsarnokban. A program 8.30-as 
kezdéssel indul, a döntőt várhatóan 14.45-től rendezik 
majd. Az esemény nyilvános, azonban a belépéshez vé-
dettségi igazolvány és maszk használat szükséges.
 Jöjjenek el a mérkőzésekre és biztassák kedvenceiket!
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

A	Bordány	SK	U7-es	korosztálya

A	Bordány	SK	U9-es	korosztálya

A	Bordány	SK	U11-es	korosztálya
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