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A Miniszterelnökség levélben tájékoztatta Bordány Nagyközség Önkormányzatát, 
hogy támogatja a település elképzeléseit, és hozzájárul egy új bölcsőde megépítésé-
hez. Az összeg azonban kilencven millió forinttal elmarad az igényelttől, ezért az 
önkormányzat kérelmet nyújtott be a döntés felülvizsgálatára, hogy megvalósulhas-
son ez a modern, 250 négyzetméteres épület.                               	Bővebben	a		2.	oldalon!
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A játékban való részvételért
a könyvtárosnál kell jelentkezni!

Iskolabál
a Sportcsarnokban

2022. április 23-án, szombaton

Részletek az iskolabordany.hu-n!

Támogassa Ön is jövedelemadója 
1 %-ának felajánlásával valamely 
Bordányi civil szervezetet,	alapít-
ványt, hogy ezáltal is fejlődhes-
sen településünk.
	Részletek	a	11.	oldalon!

	Ön	is	segíthet!		Ne feledje, szombaton 
Bordányi Kultúra Napja

a Faluházban!
Időpont: 2022. március 26., 17 óra

A rendezvény minden programja ingyenes! Mindenkit sok szeretettel várunk!

zene: Casino együttes
svédasztalos vacsora

értékes tombola nyeremények
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Részbeni	támogatást	nyert	a	bölcsőde
pályázataO� römmel számoltunk be a pályázat benyújtásáról, és most még na-

gyobb örömmel ıŕunk annak sikeréről. Településünk a Helyreállıt́ási 
és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés 

fejlesztése cıḿű, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhıv́ás keretében új 
bölcsődei férőhelyek létrehozását célzó pályázatot nyújtott be. A Mi-
niszterelnökség levélben tájékoztatta Bordány Nagyközség O� nkor-
mányzatát, hogy támogatja a nagyközség elképzeléseit, és hozzájárul 
egy új bölcsőde megépıt́éséhez. A támogatási összeg azonban elma-
rad az igényelttől, ezért az önkormányzat kérelmet nyújtott be a dön-

tés felülvizsgálatára, hiszen közel kilenc-
ven millió forinttal kevesebb összegből 
nem tudnánk az elképzelések szerint 
megvalósıt́ani a fejlesztést. A tervek sze-
rint az óvoda melletti területen egy mo-
dern, 250 négyzetméteres épület emel-
kedhet majd, amelyben 2 db csoportszo-
bát alakıt́anak ki, a hozzá tartozó kiszol-
gáló helyiségekkel, tejkonyhával és me-
legıt́ő konyhával együtt. 
A terveket a Lechner tudásközpont ké-
szıt́ette el, a velük történő szerződéskö-
tést követően megkezdődik a tudásköz-
pont mintatervének a helyi adottságok-
hoz való adoptálása, és amennyiben a 
kiegészıt́ő támogatásról szóló döntés is 
megszületik, a közbeszerzés kiıŕása. Ezt 
követően indulhat majd meg az épıt́ke-
zés. A fejleményekről a későbbiek során 
folyamatosan beszámolunk majd.

Bordány Nagyközség O� nkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete soron következő ülését 
március 24-én, csütörtökön 
tartja. A korábban a hónap vé-
gére tervezett ülést határidő 
változások miatt hıv́ta össze 
egy héttel korábbra Tanács Gá-
bor polgármester. A képvise-
lők hét napirendi pontot tár-
gyalnak. Elsőként beszámolót 
hallgatnak meg a két képvise-
lő testületi ülés közti fonto-
sabb eseményekről, polgár-
mesteri döntésekről. Továbbá 
tájékoztató hangzik el a lejárt 
határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a bizottságok 
döntéseiről. A második napi-
rendi pontban az O� s-Bordány 
régészeti park és szarmata fa-
lu rekonstrukció projekt kivi-
telezési szerződésének módo-
sıt́ását vitatják meg, mıǵ a har-
madik napirendi pontban az 
idei évi közbeszerzési terv jó-
váhagyására kerülhet sor. A 
következő napirendi pontban 

Egy	héttel	hamarabb	zajlik	a	testületi	ülés
a Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet kérelméről tárgyalnak majd, a szo-
ciális szövetkezet Szegeden szeretne boltot nyitni, ehhez kér támogatást, át-
meneti segıt́séget a települési önkormányzattól. Az ötödik napirendi pontban 
ismételten módosıt́ják a közvilágıt́ási célú eszközök üzemeltetési és karban-

tartási szerződését. A napirend megtárgyalása után a második módosıt́ást fo-
gadhatja el a testület, érdemben határidő hosszabbıt́ásról lesz szó. A hatodik 
napirendi pontban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási meg-
állapodásának továbbá szervezeti és működési szabályzatának módosıt́ását 
tárgyalják majd a képviselők, és vélhetően jóvá is hagyják ezeket a technikai jel-
legű változtatásokat. A hetedik napirend az egyebek, egyenlőre nincs hıŕ, hogy 
ebben a napirendi pontban érkezett-e be előterjesztés.
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Országgyűlési	választások	-	rájuk	lehet
szavazni	április	harmadikán
Megvannak az idei az országgyűlési képviselők 
általános választásának jelöltjei. A jelölt állıt́ást 
követően az egyéni választókerületünkben (Csong-
rád-Csanád, 02. számú országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület) összesen hat főnek sikerült össze-
gyűjtenie a legalább ötszáz érvényes ajánlást, ıǵy 
ők kerülhetnek fel a szavazólapra. Nevüket a sza-
vazólapra kerülés sorrendjében közöljük: Gonda 
Benjámin Norbert (MEMO), Mihálik Edvin (DK, 
JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PA� RBESZE� D), 
Lévainé Kovács Mariann (NORMA� LIS PA� RT), 
Toroczkai László (MI HAZA� NK), Mihálffy Béla 
(FIDESZ, KDNP), Tóth-Benedek Csanád (MKKP).
Mint minden országgyűlési választáson, ıǵy most 
is szavazhatunk pártlistára is. A számunkra leg-
szimpatikusabb pártra egy másik szavazólapon 
ikszelhetünk. O� sszesen hat lista közül választha-
tunk. A pártokat, pártlistákat is a szavazólapra 
kerülés sorrendjében közöljük: DK-JOBBIK-
MOMENTUM-MSZP-LMP-PA� RBESZE� D (közös 
lista). A listán szereplő első öt képviselő neve: Dr. 
Márki-Zay Péter - Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Dobrev Klára - Demokratikus Koalıćió, Kará-
csony Gergely - Párbeszéd Magyarországért Párt, 
Jakab Péter - Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Fekete-Győr András - Momentum Mozgalom; 
NORMA� LIS PA� RT (önálló lista). A Normális E� let 
Pártja listán szereplő első öt képviselő neve: Dr. 
Gődény György, Marton A� dám, Seres Mária, Dr. 
Kovács János Ferenc, Lévainé Dr. Kovács Mariann; 
MKKP (önálló lista). A Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt listán szereplő első öt képviselő neve: Ko-
vács Gergely, Döme Zsuzsanna, Terdik Roland, 
Bürger Zoltán, Sándor Balázs; MEMO (önálló lis-
ta). A Megoldás Mozgalom listán szereplő első öt 
képviselő neve: Gattyán György Zoltán, Huszár 
Viktor Dénes, Dr. Bajusz Krisztina Ilona, Veszeli-
nov Annamária, Dr. Helmeczy László; MI HAZA� NK 
(önálló lista). A Mi Hazánk Mozgalom listán sze-
replő első öt képviselő neve: Toroczkai László, 
Dúró Dóra, Dr. Apáti István, Novák Előd, Szabadi 
István; FIDESZ-KDNP (közös lista). A listán szerep-
lő első öt képviselő neve: Orbán Viktor - Fidesz - 

Magyar Polgári Szövetség, Dr. Semjén Zsolt - Keresztényde-
mokrata Néppárt, Kövér László - Fidesz - Magyar Polgári 
Szövetség, Dr. Mátrai Márta - Fidesz - Magyar Polgári Szö-
vetség, Gál Kinga - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség.

Ne feledjék Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 
3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 
választását. A szavazati jog a legmagasabb szintű részvételt 
biztosıt́ja a demokratikus társadalmakban élő polgárok szá-
mára, ezért fontos, hogy mindenki a legteljesebb mérték-
ben éljen ezzel a joggal. A választásokon való szavazással 
azon demokratikus jogunkat gyakorolhatjuk, hogy részt 
vegyünk a jövőnket érintő döntések meghozatalában, ugyan-
akkor legitimitást is adunk a választott országgyűlésnek 
feladatai elvégzéséhez. Bordányban 2018-ban 2591 fő, mıǵ 
most 2022-ben 2638 fő járulhat majd az urnák elé.
Legyünk ott minél többen!
    																	Forrás:	valasztas.hu

Köszönet	minden	véradónknak!
Március 18-án pénteken 13 órától véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 
Bordányban. A véradáson a bordányi Faluházban 56 véradó jelent meg, köztük 4 első véradó, akik közül 50-en 
adhattak vért. Köszönet minden véradónak, hiszen ezáltal 150 emberen segıt́hettek!
Egyetlen véradással három betegen segıt́het: a levett vérből plazmakészıt́mények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem-
csak a vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szi�ilisz kimu-
tatására is. Köszönjük a véradók segıt́ségét, legközelebb is szeretettel várjuk a segıt́eni szándékozókat!
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Az	ételpazarlás	megakadályozása	a	cél
Mindenki ugyanazt várja el az iskolai men-
záktól, hogy a felkıńált étel �inom, tápláló, 
vitaminban gazdag és egészséges legyen; 

alacsony cukor-, só- és zsıŕtartalommal. 
Nagyon nehéz azonban olyan ételt az asz-
talra tenni, amit minden gyerek egyfor-
mán szeret, bár azért vannak kedvencek, 
ami szinte teljesen elfogy. Az egyik fő előı-́
rás a változatos étrend, nem lehet tehát 
minden nap makarónit vagy pizzát enni.
Bordányban is meg�igyelhető, hogy sajnos 

vannak olyan ételek, amelyek érintetlenül mennek a moslékba, és 
nem is gondolnánk, hogy sokszor nem valamelyik főzelékről, ha-
nem akár egész szelet húsokról van szó. Az ételpazarlás megszün-
tetése közös feladat, ki kell benne venni részüket az étkeztetést biz-
tosıt́ó szolgáltató mellett a szülőknek, gyerekeknek és az őket fe-
lügyelő tanároknak is.
Most, hogy az étkeztetés az iskola melletti közösségi házba került, a 
gyerekek még szabadabban tudnak ebédelni menni, talán az étkezé-
seket úgy tudják időzıt́eni, hogy akkor menjen a gyerek enni, ami-
kor éhes. A saját iskolai ebédlő talán még inkább egy belső békét, 
nyugalmat áraszt, ez azért is fontos, mert a mindig példaként em-
legetett �inn iskolákban az étkezést kulcsfontosságúnak tartják. A 
�inn oktatási rendszer sikerének egyik alapfeltétele a minőségi is-
kolai étkeztetés – állıt́ják a �innek, akik felismerték az étkezésben 
rejlő pedagógiai lehetőségeket is. Az ottani előıŕások az ételek meny-
nyisége és minősége mellett azt is megszabják, hogy a �inn nebulók 
nyugodt környezetben étkezzenek, miközben lehetőség szerint 
még sürgetni sem szabad őket. A számos nemzetközi példa na-
gyon hasznos lehet, bár a jogi szabályozás miatt azért vannak olyan 
másutt jól bevált megoldások, amelyek nálunk nem megvalósıt́ha-
tóak.
Településünkön az ebédlő kialakıt́ásával most kezdődött meg az is-
kolai étkeztetés reformja. A tervek szerint felmérésekkel, a szülők 
és a gyerekek bevonásával, akár nyıĺt kóstoló napokkal is szeretnék 
még inkább megújıt́ani a menzát. A cél, hogy minél többen egyék 
meg a napi ételmennyiséget, és a szülők vagy a közösség által ki-
�izetett étel ne a moslékban végezze. 

A	hulladékszigetek	sorsa	felől	a	lakók
mondtak	véleményt	
A legtöbben kamerákkal, körbe kerıt́éssel és a gyűj-
tendő hulladék fajták számának csökkentésével 
valamint gyakoribb ürıt́ésekkel tennék esztétiku-
sabbá és nem utolsó sorban használhatóvá a hul-

ladékszigeteket, ez derül ki a BordányApp felmé-
réséből.
Mint korábban is ıŕtuk, Bordányban jelenleg négy 
helyen található hulladéksziget, és ezek a szigetek 
elég nagy kihasználtsággal működnek. Problémát 
jelent azonban az illegális hulladéklerakás, a hulla-
déksziget szemétlerakóként való használata: a la-

kók egy része képtelen kulturáltan használni azokat.
A probléma megoldása érdekében a lakosság véleményét 
is megkérdezte az önkormányzat, hiszen amellett, hogy ren-
geteg bosszúságot, többletfeladatot és költséget jelent mind-
ez a szolgáltatónak, a településképet is rontják a falu frek-
ventált helyein keletkező szeméthalmok.
Az applikáción feltett kérdésre most is elég aktıv́an vála-
szoltak az okoseszközöket használók. A legtöbben arra 
voksoltak, hogy akik nem szabályosan használják a szige-
teket, azok kapják meg a méltó büntetésüket. A szabá-
lyosságot más településekhez hasonlóan nálunk is kame-
rákkal lehetne ellenőrizni. Csak egy szavazattal maradt le 
az a vélemény, hogy csak olyan hulladékot lehessen oda-
vinni, amit nem visznek el a háztól (ezek jelenleg az üveg-
hulladékok). Többen ıŕták meg azt a véleményt, hogy a hul-
ladékgyűjtő szigeteket, a gyűjtő konténereket valamilyen 
esztétikus módon kerıt́sék körbe, és arra is többen tettek 
még javaslatot, hogy a szolgáltató vállaljon többszöri ürıt́ést 
is. A hulladékszigetek sorsáról, a javasolt megoldásokról az 
önkormányzat Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Ener-
getikai Bizottsága dönthet, soron következő ülésükön na-
pirendre kerül a probléma.
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Térzene	koncert	következő	programja
A Faluház és Könyvtárban 2022. március 26-án 17:00 órai kezdettel a Kodály Spicy Jazz ad egy igazán különleges 
koncertet.
A 20. század elején Kodály Zoltán, a magyar népzene-kutatás és 
népdalgyűjtés egyik legjelentősebb képviselője újra népszerűvé 
tette a népdalokat. Most pedig eljött az idő, hogy Kodály leg-
ismertebb és legkedveltebb zenekari és kórusművei, valamint 
szıńpadi darabjai trendi, kreatıv́ és lendületes megközelıt́ésben 
újra eljussanak a mai �iatalokhoz és slágerekké váljanak olyan 
21. századi platformokon, mint a Youtube, a Facebook, a Spotify 
vagy a Deezer.
Az ismert jazz zongorista-zeneszerző, Cséry Zoltán újragondol-
ta és 21. századi szempontok alapján áthangszerelte Kodály Zol-
tán közismert műveit. A minőségi, mégis könnyed és trendi, lai-
kusok számára is befogadható jazz zenével fűszerezett Kodály-darabok új minőséget kapnak, ıǵy a népdalok, a 
klasszikus zene és a jazz jóval szélesebb közönséghez juthat el és tudat alatt is tanıt́hat, nevelhet. Kodály Zoltán 
életművének legfontosabb üzenetét - Legyen a zene mindenkié! –ezt az együttes újragondolta: LEGYEN KODA� LY 
A 21. SZA� ZADI FIATALOKE�  VILA� GSZERTE!
Ez a célja a Kodály Spicy Jazz nevű zenei projektnek, ami Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója tiszteletére, 
2017-ben indult útjára a Music Fashion Kiadó kezdeményezésére.

INTERNET	FIESTA	a	Könyvtárban
Könyvtárunk idén először csatlakozott az Internet Fiesta elnevezésű országos rendezvényhez.
A rendezvény célja a digitális kompetenciák fejlesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél széle-
sebb körű bemutatása, az okos megoldások megismertetése, népszerűsıt́ése.
Napjainkban, amikor gyermekeink már sokkal több tartalmat „fogyasztanak”, mint mi felnőttek, különösen fon-
tosnak tartjuk, hogy a tudatosabb és biztonságosabb internethasználat fókuszba kerüljön. Könyvtárunk ennek 
érdekében a digitális és a �izikai térben is készült olyan programokkal, melyekkel szeretnék elősegıt́eni a felnőtt 

korosztály számára is, hogy lépést tudjon tartani a digitális kihıv́ásokkal, 
de legalább ismerjék a forrásokat, ahonnan információkhoz juthatnak.
A program okoseszközök használatával kapcsolatos tanácsadással kez-
dődött, az idősebb korosztály számára biztosıt́ottak lehetőséget arra, 
hogy a saját okoseszközeikkel kapcsolatosan kérjenek segıt́séget. QR fu-
tamokat, azaz okoseszközök használatával egybekötött játékos könyv-
tári órát tartottak a programba bevont iskolai osztályok számára. A Fa-
luház és Könyvtár facebook oldalán elérhető még az OKOS könyvajánló, 
amelyben egy csokorba gyűjtötték össze a könyvtárból kölcsönözhető 
segıt́ő, tanácsadó könyveket az okoseszközök hatásaira és használatára 
vonatkozóan. Szintén itt érhető el az az online kvıź, mely nem csak segıt́ 
tesztelni, hogy mennyire ismerjük fel az álhıŕeket, hanem arra is meg-

tanıt́, hogyan ismerjük fel a hamis tartalmakat. Szintén a Faluház és Könyvtár facebook oldalán illetve a bordany 
.com-on közzétettek egy olyan linkgyűjteményt is, amely a gyerekek és szülők biztonságosabb és tudatosabb in-
ternethasználatát segıt́ik.

Ez alkalommal sem jelentek meg politikai hirdetések a Bordányi Naplóban és a Bordányi Hıŕekben. A választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján választási kampányidőszakban 
politikai hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, 
amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az A� llami Számvevőszék részére. Mivel a helyi önkor-
mányzati rendeletben nincsenek meghatározva politikai hirdetési árak, ıǵy azokat megküldeni sem állt módunk-
ban, ıǵy ilyen hirdetések megjelentetését szerkesztőségünk a fentiek miatt nem tudta vállalni.

A	Bordányi	Naplóban	és	a	Hírekben
sem	jelentek	meg	politikai	hirdetések



6  Bordányi Napló           |

Újrahasznosítás	világnapja	az	oviban
Március 18. az U� jrahasznosıt́ás világnapja. Ennek kapcsán idén első alkalommal „Ne dobd ki, alkoss!” cıḿmel csa-

ládi alkotó pályázatot hirdettünk az óvodában. 
Témát nem jelöltünk meg, a legfőbb szempont az 
volt, hogy közös családi munka legyen és újrahasz-
nosıt́ott anyagokból készüljön. Rengeteg szebb-
nél szebb alkotás érkezett a pályázatra, közel 30. 
Voltak olyan családok, akik több kreatıv́ ötletet is 
megvalósıt́ottak. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a minibölcsitől kezdve a nagycsoportig minden 
korosztályból érkeztek kreatıv́ alkotások. A részt-
vevő kisgyermekeket péntek délelőtt egy kis ün-
nepség keretein belül Márti néni oklevéllel és �i-
nomsággal jutalmazta, illetve itt mindenki bemu-
tathatta, hogy mit készıt́ett, és hogy milyen anya-
gokat hasznosıt́ott újra. O� vodánkban kiemelt fe-
ladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket minél 

inkább környezettudatos magatartásra neveljük. Ezzel a pályázattal pedig a családokat is szerettük volna bevon-
ni az óvodai programba. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy aktıv́an részt vettek az alkotások 
elkészıt́ésében.                       Veresné	Gyuris	Alexandra

Farsangi	mókázás
Az idei évben a farsangi mulatság február 25-én pén-
teken délelőtt került megrendezésre, amit a gyerekek 
minden évben nagy izgalommal várnak. A ráhangoló-
dást már hetekkel ezelőtt megkezdték a csoportok, 
ahol a gyerekek álarcokat, bohócokat és különböző far-
sangi dıśzeket készıt́ettek, amik az óvoda folyosóit, cso-
portszobáit dıśzıt́ették. Az intézménybe belépve már 
farsangi hangulat fogadott mindenkit, mert egy fotófal 
került felállıt́ásra, ahol a gyermekek kedvükre bújhat-
tak a bohóc és egy királylány bőrébe. A mulatozást 
megelőző napon ellátogatott hozzánk a Zöldellők Trió, 
amely karneváli hangulatot teremtett az óvoda udva-
rán. Végül elérkezett a várva várt nap, amikor a gyer-
mekek belebújhattak a jelmezeikbe. A vidám délelőtti 
mulattságon voltak ügyességi versenyek, vicces fela-
datok, eszem-iszom, vigadalom. Farsang napján a Mé-
hecske csoportosok közhıŕré kiáltották, hogy szeret-
nék közösen elűzni a télboszorkát énekléssel, kolom-
polással. A szép időnek köszönhetően az udvaron to-
vább folytatódott a zenés parádé. Tavasztündér segıt́-
ségével a gyerekeknek nehezen ugyan, de hangos ének-
léssel és verseléssel sikerült elűznie a Télbanyát. Eme 
nehéz feladat után fogyaszthattuk el az elmaradhatat-
lan farsangi fánkot. Ezúton is szeretnénk, megköszöni 
a szülőknek a segıt́séget a felajánlott gyümölcsökért 
és csemegéért. 																																						Méhecske	csoport

Különdíjas	divattervező	lett	egyik	diákunk
Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre került a szegedi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola di-
vattervező pályázata, amelynek a témája 2022-ben a rovarok és bogarak világa volt. Ebben a témában kellet a 
diákoknak egy három ruhából álló kollekciót tervezniük. Iskolánk 8. osztályos tanulója Fülöp-Tanács Fanni az idén 
is meggyőzte rátermettségéről a zsűrit ötletes és szıńvonalas terveivel, amelyekért különdıj́ban részesült. Gratu-
lálunk munkájához.                     		Sándor	Mónika
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Március	15-i	műsor

Nagyböjti	keresztút
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezve végigjárjuk és elmélkedjük a kereszt-
utat, hogy erőt merıt́hessünk saját életünk megpróbáltatásaihoz, szenvedéseihez. Templomunkban 16.15 órától 
imádkozunk a rózsafüzér társulatért, a családokért, a karitászért, a �iatalokért, a hittanosokért, a vándorevangé-
lium közösségért, az egyházközségért.

Nagyböjti	lelkigyakorlat
A� prilis 1-jén (pénteken) és 2-án (szombaton) nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban Nagy Róbert szőregi 
plébános atya vezetésével. Mindkét nap a szentmise előtt fél órával, a szentmise alatt és utána is lehetőség nyıĺik a 
szentgyónás elvégzésére.

Beteglátogatás
A� prilis 14-én, csütörtökön 9 órától 16 óráig húsvéti beteglátogatás lesz, jelentkezni a sekrestyében lehet.

Április	1-jétől	az	esti	szentmisék	18.00	órakor	kezdődnek.

Nagyhét	és	Húsvét
Április	10.	–	Virágvasárnap	–	9.30-kor	ünnepi	szentmise.
Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. Egyben a nagyböjti előkészület csúcspontja 
is, mert a Jeruzsálembe való megérkezést jelenti. Ezen a napon a pap a vértanúságot jelképező piros ruhát vesz 
fel. A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, a misén Máté, Márk, Lukács evangéliumából olvas-
sák fel a passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat.
Április	14.	–	Nagycsütörtök,	17.00	órakor	szentmise.	A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést, 
ünneplést jelentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a magasságban Istennek... kezdetű him-
nuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. 
(„A harangok Rómába mentek...”) Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció után (ahol 
megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az Utolsó Vacsorán meg-
mosta tanıt́ványai lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás. Ez jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruhái-
tól. A mise után általában a templomokban virrasztást szoktak tartani, mondván Jézus tanıt́ványai elaludtak.
Április	15.	–	Nagypéntek,	15.00-kor	Keresztút	az	Egyházi	Tanácsnokok	Testületének	vezetésével,	17.00	
órakor	nagypénteki	szertartás;	a	Szentsír	14.00-től	18.00	óráig	látogatható.	Nagypénteken Igeliturgia van, 
áldoztatással. A pap a szertartást piros vagy lila öltözékben végzi. A papság és a segıt́ők teljes csendben vonulnak 
be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten szen-
vedő szolgájáról szól az olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák fel a passiót. Ezután jön az 
évente egyszeri tisztelgés a kereszt előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes csendben áldoztatással ér véget. 
Nincs áldás, nincs elbocsátás.
Április	16.	–	Nagyszombat: a Szentsıŕ 8.00 órától látogatható. 18.00 órakor kezdődik a feltámadási szentmise, 
ami a kereszténység örömhıŕét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghıv́ az örök életre. 
Húsvét vigiliája az év legszebb, de legösszetettebb szertartása. A pap az öt részből álló szertartást fehér öltözék-
ben végzi.
1. Fényliturgia - Ekkor történik a tűz megáldása, majd arról a húsvéti gyertya meggyújtása. A húsvéti gyertya 

Az	iskola	rövid	hírei	
Március 26-án, szombaton áthelyezett munkanap, iskolánk-
ban rövidıt́ett tanıt́ási órák lesznek. Délután felügyeletet 
biztosıt́unk, a művészeti foglalkozások megtartásáról a szak-
tanárokkal kell egyeztetni.
A tavaszi szünet április 14-19-ig tart. Első tanıt́ási nap: 
április 20. szerda.
Az általános iskolai beiratkozás időpontja: április 21-22. 
(csütörtök-péntek) 8.00-19.00. Lehetőség van személyes 
beiratkozásra, ehhez szıv́eskedjenek időpontot egyeztetni 
a beiratkozás hetében a 62/588-070-es telefonszámon.
A Kréta elektronikus beiratkozási felületén is lehetőség nyı-́
lik a beiratkozásra a dokumentumok feltöltésével.
A szükséges dokumentumokat az iskola honlapján megta-
lálják. (iskolabordany.hu)

Az 1848-as forradalom emlékére a mi osztályunk 
adta elő a műsort, amelyet Petőfi naplójából és for-
radalmi verseiből idéztünk.
A kisebbek kedvéért adtunk elő táncos jeleneteket 
is. Hogy érdekesebb legyen a műsor, tettünk bele 
UV-táncot is. Heteket próbáltunk rá, hogy minél 
jobban sikerüljön. Nagyon élveztük a műsort és a 
próbákat is.
Társaim és tanáraink visszajelzése alapján jól sike-
rült.
 	 											Verok	Hanga	és	Gyuris	Dorina

Egyházi	gondolatok	húsvét	környékén	



Oltalmat	kapott	
a	homokháti
őszibarack	pálinka
Az Európai Unió hivatalos lapjában tették közzé a 
rendeletet, miszerint újabb kedves italunk lett beje-
gyezve, ıǵy már 13 pálinka elnevezése védett az EU 
területén. A Homokháti őszibarack pálinka előállıt́á-
sát Mórahalom, A� sotthalom, Domaszék, Zákányszék, 
Ruzsa, O� ttömös, Pusztamérges, U� llés, Bordány, For-
ráskút, Zsombó, Szatymaz, Kelebia, Balotaszállás te-
lepüléseken végezhetik kereskedelmi főzdék. Ez azt 
jelenti, hogy a gyümölcsöt az adott földrajzi helyen 
kell megtermelni, a cefrézés, erjesztés, kisüsti rend-
szeren történő lepárlás és pihentetés munkaművele-
teket is a kijelölt közigazgatási határokon belül kell 
elvégezni. A gyümölcs származását megfelelő doku-
mentumokkal kell igazolni. Ezek az őstermelők ese-
tében felvásárlási jegyet, minden egyéb eseten szár-
mazási nyilatkozatot, valamint az értékesıt́ésről szó-
ló számlát jelentik.
A homokháti őszibarackból készült pálinka illat- és 
ıźjegyei az érett őszibarackra emlékeztető, visszafo-
gottan illatos, citrusosan friss, selymesen cseng.
A termékleıŕás megtalálható a Földrajzi A� rujelzők 
portálján, a GIView nyilvántartásban pedig további 
részletek is elérhetőek angolul a külföldi érdeklődők 
számára.
E� rdemes �igyelni az újabb hıŕeket, hiszen az uniós 
bejegyzés iránti kérelme a Nagykörűi cseresznyepá-
linkának és a Sárréti kökénypálinkának is folyamat-
ban van!

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

(minden résztvevőnél van) jelképezi a feltámadt Jézust. A templomba való bevonulás után énekli a pap a húsvéti 
öröméneket.
2. Igeliturgia -Az Igeliturgiában legalább három ószövetségi olvasmány hangzik el, majd az U� jszövetségből a 
szentlecke, és az evangélium. A Szentlecke előtt megszólal az orgona, harangok és a csengők is, amik nagy-
csütörtök óta hallgatnak, meggyújtják a gyertyákat. A Szentlecke után felhangzik az alleluja (az örvendezés éne-
ke), ami egész nagyböjtben nem szerepelt a liturgiában. A prédikáció után a keresztségi igék megújıt́ása követ-
kezik.
3. Keresztségi liturgia -Ha vannak keresztelendők, akkor itt történik meg a keresztelés. Ez is ősi hagyomány, mivel 
régen mindig húsvét vigiliáján keresztelték meg a jelölteket. Megáldják a keresztkutat és a szenteltvizet.
4. A� ldozati liturgia - Innen a mise a hagyományos rend szerint folytatódik, de sokkal ünnepélyesebben.
5. Körmenet - Ez nem tartozik szervesen a vigiliához. Lehet körmenetet tartani a mise végén, ezzel „hirdetni a 
világnak”, hogy feltámadt Krisztus.

Április	 17.	 –	 Húsvétvasárnap,	 9.30	 ünnepi	 szentmise. A feltámadás vasárnapja. A Húsvét ünnepe nem 
egyszerűen egy ünnep a többi között, hanem az „ünnepnapok ünnepnapja”, az „ünneplések ünneplése”. 
Húsvéttól Pünkösdig, ötven napon keresztül ünnepeljük Jézus feltámadását. A Húsvéti idő első része Húsvét 
nyolcada, mely Húsvétvasárnappal kezdődik és Fehérvasárnappal, az Isteni Irgalmasság vasárnapjával zárul.

Április	18.	–	Húsvéthétfő,	9.30-kor	szentmise.
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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

GYŰJTŐPONT: Bordány, Park tér 1. (Faluház előtér)

Helyi partnerek:

Bordányi Napló  9           |
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Oxigénterápia kezelés a hajgyógyászatban
2021. augustusában nyitottam meg a PATIKÁZIA Fodrászatot, mely a Férfi-, Női és Gyermek fodrászat szolgáltatásai mellet , hajgyógyászati 
tevékenységgel, fejbőr és hajregeneráló kezelésekkel is foglalkozik. 

A fodrászati tevékenység alapjait a hajgyógyászat előzi és egészíti ki,hogy komplex személyre szabott szolgáltatást és terméket tudjak használni és 
ajánlani a vendégek számára a mindennapi komforos közérzet és megjelenés érdekében, amely minden ember száméra véleményem szerint igen 
fontos, a jó megjelenés egyik alapja, a hajkorona amit viselünk.

Az oxigénterápia az oxygenihair termékeinek megfelelő alkalmazását foglalja magában, mely minden típusú haj, és fejbőrprobléma kezelésére 
alkalmas, 59 vitamin és ásványi anyag  jelenik meg egyetlen kezelésben.

Kinek ajánlom?
1. Minden típusú hajhullás ( diffúz, foltos, hormonális , androgén alopécia) kezelésére
2. Férfiak számára kopaszodás megelőzésére és kezelésére 
3. Minden típusú fejbőrprobléma kezelésére ( zsiros, száraz, korpás, irritált, viszkető, allergiás, hámló fejbőr)  
4. Speciális fejbőrproblémák ( seborrhea, pikkelysömör, ekcéma) kezelésére. 
5. Hajnövesztés , hajsűrűség növelése, hajregenerálódás serkentéséért. 
6. Haj és fejbőrproblémák kialakulásának megelőzésére.

100% természetes , prémium minőségű összetevőket tartalmaz, semmiféle kemikália nem található a termékekben, 100% vegán natúr-
kozmetikumokra épül. Kiamamák , terhes nők , gyermekek számára is nagy biztonsággal ajánlott.

Hogyan hat az oxigénterápia?
1. Revitalizálja a sérült, gyenge hajat, azonnal hidratál és elősegíti a hajszálak megerősödését és sűrűsödését. 
2. Segíti megfékezni a hajhullást 
3. Javítja a faggyúmirigyek működését, megszünteti a a nem megfelelőm faggyútermelésből eredő 4. fejbőrproblémák tüneteit. 
5. Mélyen táplál, elősegíti a sejtregenerálódást. 
6. A fejbőr visszanyeri a megfelelő nedvességtartalmát, és stabilizálja a bőr pH értékét. 
7. Lágyan lehámlasztja a fejbőrről a szennyeződéseket.

59féle vitamint és ásványi anyagot juttatunk a fejbőrbe 3 bár nyomású tiszta palackozott oxigénnel, amelytől fellendül a sejtanyagcsere és 
újra aktívak lesznek akár a több éve inaktív hajhagymák is. 

A kezelés első alkalommal 90 perc , mely fejbőr és hajdiagnosztizálással kezdődik mikrokamera segítségével. A szolgáltatás a 
hajszárítással fejeződik be és az otthoni tanácsadás, hajápolási rutinra vonatkozó információk is a vendég birtokában lesznek. 

A kezelés száma nagyban függ a probléma mértékétől , akár 3-10 kezelés ( problémától és céltól függően) alatt látványos eredményeket 
tudunk elérni és otthoni termékek vásárlására is van lehetőség. 

Javaslom, akinek felkeltette az érdeklődését látogasson el a fodrászat facebook oldalára avagy a www.oxygenihair.com oldalra, ahol az 
eredményeket is megtekintheti, bővebb információhoz juthat és a webshopban a termékeket meg is tudja vásárolni. 

Várok minden kedves érdeklődőt szeretettel! 

A cikk tartalmához forrásként felhasználva: OXYGENI HAIR  által publikált szakmai anyag.

Patik Anasztázia
06 30/289-4259

Hajgyógyász, fodrász 
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Elvétve	zápor

A személyi jövedelemadóból, amit az előző 
adóévben �izettünk/levontak tőlünk, szaba-
don megválaszthatjuk, hogy az adónk 1+1%-
át mely szervezetnek utalja a költségvetés. Ha 
igazán felelősen gondolkodunk, akkor élünk a 
lehetőséggel, és segıt́ünk másokon! Az adónk 
kétszer egy százalékáról rendelkezhetünk.
Az egyik a központi előirányzat valamint az 
egyházak, hitéleti szervezetek számára, mıǵ a 
másik a jogosult civil szervezetek részére nyújt 
nagy segı́tséget. Legkönnyebben, legegy-
szerűbben, az eSZJA (elektronikus személyi 
jövedelemadó bevallás) felületen rendelkez-
hetünk – már most is, az SZJA bevallásunk el-
készıt́ése nélkül is, csak néhány kattintással! 
Papıŕ formában nyilatkozatát postai úton vagy 
lezárt borıt́ékban a NAV ügyfélszolgálatain sze-
mélyesen, illetve meghatalmazott útján nyújt-
hatja be. Ezt legkésőbb 2022. május 20-ig az 
SZJA-bevallástól függetlenül is megtehetik.
Településünk civil szervezetei és alapıt́ványai, 

Ajánlja	fel	adója	1%-át	az	egyik	bordányi
szervezeteknek melyek fogadják 1% felajánlásai-kat: Bordány	 I�júságáért	

Alapítvány	 adószáma: 18461637-1-06; Bordány	 Község	
Fejlődéséért	 Közalapítvány adószáma: 1846 5411 -1-06;  
Bordány	 Sportkör adószáma: 19079646-1-06; Bordányi	
Óvodáskorú	Gyermekekért	Alapítvány adószáma: 18464520-
1-06; Bordányi	Polgárőr	Csoport adószáma: 18460863-1-06; 
Egérház	Alapítvány adószáma: 18478190-2-06; Kulturális	 és	
Szabadidős	 Egyesület adószáma: 18464551-2-06; Magyar	
Technikai	 és	 Tömegsportklubok	 Szövetsége	 Bordányi	 Klubja 
adószáma: 19082318-1-06.

A	biip	nyílt	napján	mutatta	be	az	új
edzőgépet	a	GYIFÖ	
Nyıĺt napot szervezett szombat délután a Bordányi Gyer-
mek- és I�júsági O� nkormányzat a Bordányi I�júsági Infor-
mációs Pontban, ahol a helyi �iatalok minden eszközt ki-
próbálhattak az új konditeremben, valamint tájékoztatást 
kaptak az információs pont működéséről is. Lehel Máté, a 
Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat alpolgármes-
tere lapunknak elmondta, ez egy újranyitás a koronavıŕus 
utáni bezártság után, éppen ezért a programmal azt szeret-
nék elérni, hogy a település gyermekei, �iataljai ismét egy 
közösség tagjaivá váljanak.
Hozzátette, a nyıĺt napon lehetett például játszani a PlayStation-ön, ki lehet próbálni a Just Dance játékot, valamint 
biliárdozni is lehetősége volt a �iataloknak. Emellett ki lehetett próbálni a konditermet is, melybe nemrég új esz-
közt vettek a papıŕ- és fémhulladékgyűjtés eredményeként befolyt összegből. Egy elliptikus trénert vettek.
Az alpolgármester az Információs Pontról azt mondta, főként hétvégente várják itt programokkal a gyerekeket és 
a �iatalokat, összesen 5 különálló teremben. Van például médiasarkuk és jól felszerelt konyhájuk is, utóbbiban kö-
zösen szoktak alkotni. Előfordul az is, hogy születésnapi partit rendeznek a pontban szombaton – tette hozzá.
Már körvonalazódik az idei programtervük is. Következő eseményük április második hétvégéjén lesz, ekkor a 
település önkormányzata valamint a gyermek- és i�júsági önkormányzat ül majd egy asztalhoz, hogy tapasztala-
tot cseréljenek.             	forrás:	delmagyar.hu

Elvétve	zápor Elvétve	zápor



Bordány Nagyközség Önkormányzata ezzel a települési applikációval szeretné 
segíteni azt, hogy a leggyorsabban juthassanak el Önhöz a helyi hírek, információk! 
Ha a letöltésével, használatával kapcsolatosan segítségre van szüksége, keresse a 
Faluház munkatársait!
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