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Kedvenc	településeikről	nevezték	el	a	szobákat
a	Bordány	Hostelben
Legtöbbünk szeret kirándulni, és milyen jól hangzik, 
ha egyik éjjel még a spanyolországi Caravaca de la 

Cruzban, a másikon pedig már a �innországi Lapuá-
ban alszunk. Ha a BordányHostelben veszünk ki egy 
szobát, alhatunk akár a Győr-Moson-Sopron megyei 
Börcsben, vagy a portugál fővárosról elnevezett Lisz-
szabonban is. De esélyes lehet még a spanyol Zarago-
za, a vajdasági Csóka vagy a romániai Detta is, ez a mi 
választásunk.

Folyamatosan beszámolunk a bordányi közösségi szállás-
hely fejlesztéséről, ahol most egy újabb állomáson van-
nak túl, a szobák festése is megvalósult. A település köz-
pontjában működő hostelben nem csak a régi falszıńek 
tűntek el, de folyamatosan változik sok minden más. Ig� y 
történt meg az is, hogy minden szobát elneveztek, még-
hozzá olyan településekről, akiknek �iataljaink az elmúlt 
évek során sokat köszönhetnek. Tudni kell azt, hogy ezek-
ről a névadó településekről minden bizonnyal jártak már 
nálunk �iatalok, akik vagy i�júsági csereprogramokon, vagy 
önkéntes program keretében osztották meg az itt műkö-
dő i�júsági szervezetekkel a tudásukat. Ha Bordányban, a 
szálláshelyen aludtak, talán éppen abban a szobában, 
amelyik most a szülő városuk nevét viseli. 
Az is biztosra vehető, hogy a bordányi �iatalok is jártak 
már az adott városokban. Különböző csereprogramokon, 
látóutakon jó megoldásokat, gyakorlatokat látva ismer-
hették meg az ott folyó munkát, barátságok köttettek, 
újabb együttműködések születtek. 
A szobák tehát ezekről a bordányiak számára emlékeze-
tes városokról kapták a nevüket, tisztelegve az önzetlen 
segıt́ség, a baráti együttműködések és közös programok 
emlékének. A szálláshely felújıt́ása az Európai Unió Leader 
programjának támogatásával valósulhat meg.

Az önkormányzat az idén is felmérte a lakosság véleményét a buszközlekedéssel kapcsolatosan. A válaszadók 
többsége elégedett a szolgáltatással, de két témában az elégedetlenek száma került többségbe. Szerencsére sok 
jobbıt́ó szándékú vélemény is érkezett, ıǵy megoldhatónak tűnik a problémák zöme. 
A kitöltött online kérdőıv́ek összesıt́ését mind a képviselő-testület tagjai, mind a KTI Közlekedéstudományi Inté-
zet Nonpro�it Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda is megkapják. Utóbbi szervezet a hónap elejére hıv́ta 
össze menetrendi egyeztetésre az önkor-
mányzatokat többek között annak érde-
kében, hogy összegyűjtse a módosıt́ását 
igénylő javaslatokat, észrevételeket a va-
súti és autóbusz menetrenddel kapcsolat-
ban. Az önkormányzat minden évben on-
line kérdőıv́es felmérés formájában kéri a 
lakossági javaslatokat, észrevételeket an-
nak érdekében, hogy minél nagyobb mér-
tékben tudják képviselni az itt élők érde-
keit. 
Az idén összesen harmincan válaszoltak a 
kérdésekre. A legnagyobb érdeklődés és 
ıǵy egyben a legtöbb reakció a menetrend szerinti járatok gyakoriságával, a megállóhelyekkel, továbbá az utazási 
kényelemmel, a buszok tisztaságával kapcsolatban volt tapasztalható.  Mindkét esetben többen voltak az elégedet-
lenek. A válaszadók többsége e két témában fogalmazott meg véleményt.
A legtöbb bosszúságot a reggeli és délutáni buszok zsúfoltsága okozza, ezek miatt érzik magukat a legkényelmet-
lenebbül az utasok. 
E� rkeztek panaszok a buszok tisztaságával kapcsolatban is, de sok esetben ez a probléma az öreg buszok elhasz-
náltságával kapcsolatos.
A buszsofőrök udvariassága, segıt́őkészsége a többség számára elfogadható. Az átszállási lehetőségekkel is az 

Lezárult	a	felmérés,	nézzük	mit	gondolnak	a
bordányiak	a	buszok	közlekedésével	kapcsolatosan
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Az	Alternatíva	Egyesület	és	a	Kusza	közösen
Klubvadászott
A� prilis 22-24. között került megrendezés-
re a szegedi Alternatıv́a Egyesület Klubva-
dászok 2 elnevezésű programjának követ-
kező eseménye, amelynek keretében egy 
háromnapos hálózatépıt́ő esemény zaj-
lott, ami a Csongrád-Csanád megyei i�jú-
sági munka hálózatát kıv́ánta erősıt́eni. A 
programon főleg �iatalok és az őket segıt́ő 
munkatársak vettek részt. A Klubvadászok 
projektben együttműködő partnerként a 
bordányi Kulturális és Szabadidős Egye-
sület (KUSZA) is részt vesz.
Az események bázisául Bordány, a Bor-
dányHostel valamint a Bordányi I�júsági 
Információs Pont szolgáltak, itt zajlottak a 
hálózatépıt́ő, közösségfejlesztő programok 
is. Szombaton a �iatalok egy tanulmányút 
keretében a Szifon – Szolnoki I�júsági Közösségi Tér, valamint a SZIN� tér I�júsági Iroda és Közösségi Tér vendégei 
voltak, ahol az i�júsági közösségi terek működéséről, i�júságot érintő tapasztalatokról és jó gyakorlatokról beszél-
gettek egymással a �iatalok és az őket segıt́ő szakemberek.
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat tagjai is részt vettek a három napos hálózatépıt́ésen, a szakmai 
úton Vida Patrıćia i�júsági polgármester és Gábor Zalán i�júsági képviselő képviselték településünket.
A Klubvadászokról most is, mint korábban egy összefoglaló kis�ilm is készül, amelyből megismerhetjük majd hol 
mit is láttak a �iatalok. Ez a �ilm nagy segıt́séget nyújthat majd minden hazai közösségi térnek, akik közösségi 
tereket szeretnének létrehozni, vagy működtetni.

utazó-válaszadók nagy része elégedett. Az utaskiszolgálás, az információadás is pozitıv́ visszajelzéseket kapott.
Körülbelül a válaszadók fele javasolna változtatásokat a menetrendben, a legtöbben a Bordány-Szeged-Bordány 
vonalra való módosıt́ásokat fogalmaztak meg, ami azért természetes, hiszen a munkába és iskolába járáshoz ezt a 
szakaszt használják a legtöbben. Főleg a legzsúfoltabb reggeli járatok tekintetében érkeztek menetidő változ-
tatást javasló észrevételek.
A felmérés összegzését ön is végig olvashatja, és ha az idei felmérésről lemaradt, az esetleges további javaslatokat 
közvetlenül a szolgáltató felé is megteheti.

Képzési	központ	fejlesztése
a	biip-ben
Hármas partnerségben, a temesvári Szórvány Alapıt́vány, a nagybánhegyesi Esélyt a Szórványnak Alapıt́vány és a 
bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesület közös gondozásában valósul meg a ”Hıd́ a határon átnyúló munka-
erőpiac felé” cıḿű projekt (ROHU 348). A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében va-
lósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban részt-
vevő két tagállam társ�inanszıŕozásával.
A projekt fő célkitűzése a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása, a munkaerőpiachoz történő hozzá-
férés javıt́ása, valamint a foglalkoztatási lehetőségek növelése Temes, Békés és Csongrád-Csanád megyében.
A projekt három fő pillérre támaszkodik:
1. Közös tartalmak kifejlesztése, melynek részeként román és magyar nyelvi képzésre, jogi ismeretekre vonat-
kozóan készül speciális módszertan, honlap és képzési anyagok.
2. A közös határmenti munkaerőpiac fejlesztés elősegıt́ését, a szomszédos országok nyelvének elsajátıt́ását és a 
legfontosabb foglalkoztatási jogszabályok megismertetését elősegıt́ő képzések lebonyolıt́ása (Romániában 40 fő, 
Csongrád-Csanád megyében 24 fő, és Békés megyében 24 résztvevő számára.)
3. Képzési központok korszerűsıt́ése, működtetése Temesváron, Nagybánhegyesen és Bordányban, valamint az 
oktatási tevékenységhez megfelelő felszerelések beszerzése, melynek révén képzési bútorzattal és technikai 
eszközökkel gazdagodnak a helyszıńek.

Jelen	anyag	tartalma	nem	feltétlenül	tükrözi	az	Európai	Unió	hivatalos	álláspontját.
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Vers-	és	mesemondó	verseny	az	óvodában
A hagyományokhoz hıv́en április 25-én (hétfőn) megtartottuk intézményünkben a vers -és mesemondó versenyt. 
A programra a gyermekek a szüleikkel készültek fel otthon. A délelőtt folyamán 17 gyermek előadását hallgatta 
meg a zsűri. E�va néni és Csilla néni a könyvtár képviseletében érkeztek, Zita néni pedig, mint szülő és óvoda-
pedagógus hallgató értékelte a versek, mesék előadásmódját. A megmérettetésről senki sem tért haza üres 
kézzel: jutalomban és oklevélben részesültek. A zsűri korosztályonként dıj́azta a gyermekeket.
Kiscsoportos eredmények: I. helyezett: Butty Szo�ia, II. helyezett: Tóth Vivien, III. helyezett: Szilágyi Lőrinc. Továb-
bi résztvevő: Csordás Zoé.
Középső csoport: I. helyezett: Szabó A� dám, II. helyezett: Sója Marcell Szabolcs, III. helyezett: Frank Emma. To-
vábbi résztvevők: Berta Hanna, Batki Nikolász.
Nagycsoport: I. helyezett: Dániel Panka Anita, II. helyezett: Kovács A� bel, III. helyezett: Szilágyi Zselyke. További 
résztvevők: Kisapáti Dániel, Tóth Gergő, Horváth Máté, Tari Luca, Szebellédi Dóra.
Korosztályonként az első helyezettek továbbjutottak a kistérségi versenyre Mórahalomra melyet május 31-én tar-
tanak.
A rajzversenyre is gyönyörű alkotások születtek. Annak eredményei a következők: Kiscsoport: I. helyezett: Ka-
tona Csongor, II. helyezett: Veres Anna. Középső csoport: I. helyezett: Szabó A� dám, II. helyezett: Hegyközi Luca 
Zsuzsanna, III. helyezett: Csatlós A� bel. Nagycsoport: I. helyezett: Katona Olivér, II. helyezett: Horváth Máté, III. 
helyezett: Szabó Bejke Etelka.
Rajzaikkal rész vettek még a programon: Török Mirella, Oláh Borbála, Bogár Judit, Csurgó Réka, Juhász Dorina, 
Gyuris Fanni, Szebellédi Dóra, Horváth András és Hajdú Blanka.
Minden résztvevőnek gratulálok, amiért időt szánt erre a „tehetséggondozó” programra. Azt hiszem, ennek min-
denki a győztese lehet csak! 	 	 	 	 	 	 								Lázárné	Borbola	Márta	intézményvezető

Az idei Jótékonysági est nem a hagyományoknak megfelelő módon zajlott, kicsit újragondoltuk, hiszen a báli 
időszakban sajnos nem mertük megszervezni a jár-
ványhelyzet miatt. A tavasz, a szép idő, mindenki szá-
mára meghozza a jó kedvet, vidámságot és a parti han-
gulatot. Az óvodai kollektıv́a úgy gondolta, hogy le-
gyen kicsit más ez a közösségépıt́ő program a csalá-
dok és az óvoda között. Az idei est május 7-én 19 óra-
kor kezdődött, ami Retro Partyra hıv́ta a vendégeket.  
A zenét Mihállfy László szolgáltatta. Igyekeztünk úgy 
berendezni a Sportcsarnok termét, hogy az ideérkező 
vendégek egy időutazáson vehessenek részt. A prog-

ramot Lázárné Borbola Márta intézményvezető nyitotta meg köszöntő beszédével, majd mindenkinek jó szóra-
kozást kıv́ánt.
A szülők táncával kezdődött a műsor, amivel az 1980-as és 1990-es évek hangulatát varázsolták elénk. A zene, a 
tánc és a ruházatuk is elkápráztatott mindnyájunkat.
Szeretnénk köszönetet 
mondani mindenki ne-
vében a szülők szıńvo-
nalas műsoráért. 
Az óvoda dolgozói is 
szeretettel adták elő a 
szintén Retro hangula-
tú táncos koreográ�iát 
a vendégeknek.
A műsor után minden-
ki elfogyaszthatta a �i-
nom vacsorát, amit 
Rácz György – Bali23 étterme biztosıt́ott. Az est hátralévő része alkalmat adott a kötetlen beszélgetésre, ismer-
kedésre, kulturált szórakozásra mindenki számára. Közben a tombola vásárlásra is lehetőség volt.
Köszönetet szeretnénk mondani a helyi vállalkozóknak és mindenkinek, akik támogatták és segıt́ették hangu-
latos táncos esténk megvalósıt́ását. 	 	 	 	 	 	 	 																	Tücsök	csoport

Retróra	váltott	az	óvodai	jótékonysági	est
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„Tavasz	elől	oson	a	tél,	sehol	sincs	már	hó;
Minden	madár	azt	csicsergi	kirándulni	jó!”
Bizony, de még milyen jó! Nagyon élveztük idén is a közös óvodai kirándulásunkat a Hermina tanyán, amit a Ma-
darak és fák napja alkalmából szerveztünk hagyományteremtő szándékkal, 
immár második alkalommal. A napsütéses reggelen minden gyerek izgatot-
tan várta az indulást, hiszen Masıŕ János, Tari Attila és Kocsis Melinda már 
vártak minket lovaskocsikkal. Ezúton is köszönjük nekik, hogy elvittek min-
ket erre az útra. Az utazás vidám hangulatú volt, a gyerekekkel végig éne-
keltünk, mert „a lovak ıǵy gyorsabban húztak”.
Amikor megérkeztünk, kezdetét vette a Földesről érkező Madársuli külön-
leges bemutatója. O� t madárral érkezett Imre István solymász, aki nagysze-
rű ismeretterjesztő, interaktıv́ játékra invitált bennünket. Madárbarát óvo-
daként mindez remek lehetőség volt, hogy még többet megtudjunk a ma-
darak életéről.  Játékos módon, észrevétlenül ismerhették meg a gyerekek a 
madarak tulajdonságait, érdekességeit. Sok lehetőség nyıĺt a meg�igyelésre, 
simogatásra, tenyérből etetésre, majd egy fergeteges bemutató keretében 
láthattuk a héját akadályokon is átrepülni. Minden gyerek és felnőtt a szıv́é-
be zárta Henriettát, a héját; Jenőt, a sólymot; Marcit az ara papagájt és Er-
nőt, a beszélő jákó papagájt, aki egy korábbi véletlen szökés után szó szerint 
feladta magát a rendőrségen. A bemutatók mellett a csoportok szabadon 
játszhattak a hatalmas fák alatt, ahol egy ott élő fülesbaglyot is felfedeztek a gyerekek. Volt kötélhúzó verseny, 
bújócska, labdázás. A nagy játék után piknikeztünk, majd indultunk vissza az oviba. Az izgalmas délelőtt élmé-
nyeit még napokig emlegették a gyerekek.   	 					Horváthné	Kálmán	Zita	intézményvezető-helyettes

Mozgásban	Apraja-Falva
Intézményünk csatlakozott a Mozgástér Online Sportegyesület szer-
vezésével országosan megrendezett első Mozgás Naphoz, 2022. 
május 4-én. Az esemény célja, hogy egyre többen fedezzék fel az 
önfeledt örömöt, amit a mozgás ad és tegyék meg az első lépést az 
egészséges életmód felé. Az egyesület honlapján és facebook olda-
lán egész nap mozgás videókat, élő bejelentkezéseket és képeket 
osztottak meg, hogy másokat is ösztönözzenek aznap egy kis moz-
gásra. A gyermekekkel folyton mozgásban vagyunk, de most mégis 
egy kis keretet adtuk ennek a napnak. Beszéltünk nekik a mozgás 
fontosságáról és a közös bemelegıt́ő torna után minden aktıv́ részt-
vevővel egy nagycsoportos futásban vettünk részt. Ezt követően 
mozgásos eszközökkel játékokat, pályákat alakıt́ottunk, melyeket 
mindenki kedvére használhatott. 				Katona	Edina	óvodapedagógus

Egy	virág,	egy	palánta	a	boldogabb	Földért
Az idén is megrendezésre került intézményünkben Föld napja alkalmából az a program, melynek keretén belül a 
családok által hozott növényeket a gyerekekkel együtt elül-
tettük. A reggelit követően a nagycsoportosok segıt́ettek a 
tápanyagdús föld előkészıt́ésében, majd kezdetét is vette a 
szebbnél szebb virágok ültetése, melyhez a többi csoport is 
folyamatosan csatlakozott. Nagyon sokféle virág ékesıt́i ud-
varunkat és intézményünk bejáratát is, melyért nagyon há-
lásak vagyunk a kedves szülőknek.
Szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását is, 
hiszen enélkül nem készült volna el a bölcsőde és az óvoda 
veteményes kertje, melybe málna bokrokat és a gyermekek 
által nevelt kis palántákat ültettük el ehhez a programhoz 
kapcsolódóan.
„A	mi	felelősségünk	minden	tőlünk	telhetőt	megtenni		azért,	hogy	egy	olyan	bolygón	éljünk,	amely	nemcsak	nekünk,	
hanem	minden	földi	életnek	otthont	ad.”	/David	Attenborough/				                                    Tóth Leila óvodapedagógus
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Eredményesen	zárult	a	Jótékonysági	Iskolabál
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és szülői munkaközössége 2022. április 23-
án a pandémia után tavaszköszöntő Jótékonysági iskolabált rendezett immáron ötödik alkalommal.

O� sszejöttünk, hogy egy kicsit mulassunk, hogy 
egy kicsit bálozzunk, hogy egy kicsit vidáman 
legyünk együtt. A vidámság nem azt jelenti, hogy 
nincsenek szomorúságok, hogy nincsenek ne-
hézségek, hanem azt jelenti, hogy átküzdjük ma-
gunkat az adódó nehézségeken, megújulunk, 
megerősödünk, és a vidámságban egy kicsit 
meg is pihenünk. Az Iskola életében az utóbbi 
évek csendes, visszahúzódós évek voltak, az elő-
zőekhez képest. A világjárvány egy kicsit bezárt 
bennünket a négy fal közé, ahogy a hideg tél is 
szokott. Ez a két év bezártság rátette a bélyegét 
a közösségi életre is. Ez idő alatt az egymásra 
�igyelés igénye érlelődött bennünk.
Az életünk tapasztalata, hogy vannak idősza-
kok, amikor le kell szállnunk a mélységekbe, 

hogy onnan fel tudjunk emelkedni. Ez után a hosszú téli bezártság után elérkezettnek láttuk az időt, hogy kö-
szöntsük a Tavaszt! Az idei bál bevételével az iskolai hangosıt́ást szeretnénk korszerűsıt́eni, hogy hallatlanul jó 
rendezvényeinket végre hallani is lehes-
sen. Valamint a tanév végi Diákönkor-
mányzati nap programjainak megvalósı-́
tására fordıt́juk a hétszázezer forintnyi 
bevételt.
Sokszor tapasztaltuk már, hogy az össze-
fogás, a közösség óriási erő. Nagy dolgo-
kat tudunk tenni egymásért, önmagunk-
ért, hiszen mindannyian tagjai vagyunk 
a közösségnek. Mindenkinek helye van 
itt, aki elfogadja a meghıv́ást, hogy ide tar-
tozzék.
Ocskó Zoltán igazgató úr köszöntő szavai 
után a bál műsorában elsőkén a Classi-
kon KTSE versenyzőinek Mazsorett be-
mutatóját láthatták. A gyerekek a déle-
lőtt folyamán Országos Bajnokságon vettek rész Hódmezővásárhelyen és Országos bajnoki cıḿet nyertek és ki-
jutottak a Horvátországi Európabajnokságra. Utána Hampel Zsuzsa énekelte a New York – New York cıḿű szá-
mot Frank Sinatra stıĺusában. Ezt követte a 6.a és a 3. osztályosok tánckihıv́ása a Jeruzsalema cıḿű dallal. Végül a 

8. osztályosok csodálatos nyitótánca zárta a mű-
sorunkat. Felkészıt́őik Pálinkó Lujza és Lengyel 
Zoltán.
A jótékonysági esten az élő zenét a Casinó együt-
tes szolgáltatta. A vacsorát és a �igyelmes kiszol-
gálást a Bali 23 E� tterem biztosıt́otta. A tornate-
remben rendezett kiállıt́ás a festészet tanszak te-
hetséges növendékeink, és a művészi vénával 
megáldott pedagógusok munkáiból adott ıźelı-́
tőt.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik 
felajánlásukkal, munkájukkal és támogatásuk-
kal hozzájárultak ahhoz, hogy a Jótékonysági 
bált megrendezhessük. Köszönjük a 8. osztályos 
szülők támogatását és Dudás Dánielné szervező 
munkáját. Támogatóink teljes listája megtalálha-
tó az iskolabordany.hu oldalon.



Az	elkövetkező	időszak	egyházi	ünnepei,
eseményei
Június	3-án,	16.00	órai	kezdettel	koncert	lesz	templomunkban	
az	iskolások	közreműködésével.
Pünkösd:	2022.	június	5.	-	9.30	–	ünnepi	szentmise
Szentháromság	vasárnapja:	2022.	 június	12.	 	 –	A	 szentmise	
8.00	órakor	kezdődik.	A	zákányszéki	búcsúi	ünnepi	szentmi-
sére	is	várják	a	kedves	híveket.
	Tapodi	Krisztián	diakónussá	szentelése	Gyulán
2022. június 15-én, szerdán, a 10.00 órától Gyulán bemutatott szent-
mise keretében diakónussá szentelik a bordányi származású Tapodi 
Krisztiánt, a szegedi Szent Gellért Szeminárium végzős papnöven-
dékét. Az örömteli ünnepet egy egésznapos zarándoklattal kötjük 
egybe. Jelentkezni a sekrestyében lehet. 
Orgonahangverseny	templomunkban
Június 18-án, szombaton az esti szentmise után 19 órakor Kuzma 

Úrnapja	-	szentmise	és	körmenet
Június	19-én,	vasárnap az ünnepi szentmise kivételesen 9	órakor kezdődik. A körmenethez virágszirmokat 
köszönettel fogadunk a szentmise előtt a sekrestyében.
Úrnapja: Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarorszá-
gon a következő vasárnapon tartott főünnep, az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lel-
kes ünneplését szolgálja.
 „Én	vagyok	a	mennyből	alászál-
lott	 élő	 kenyér.	 Aki	 e	 kenyérből	
eszik,	örökké	él.	A	kenyér,	ame-
lyet	adok,	a	testem	a	világ	életé-
ért." Erre vita támadt a zsidók 
közt: "Hogy	adhatja	ez	a	 testét	
eledelül?" Jézus ezt mondta rá: 
"Bizony,	bizony,	mondom	nektek:	
Ha	nem	eszitek	az	Emberfia	tes-
tét	és	nem	isszátok	a	vérét,	nem	
lesz	élet	bennetek.	De	aki	eszi	az	
én	testemet,	és	issza	az	én	vére-
met,	annak	örök	élete	van,	s	fel-
támasztom	 az	 utolsó	 napon.	 A	
testem	ugyanis	valóságos	étel,	s	
a	vérem	valóságos	 ital.	Aki	eszi	
az	én	testemet	és	issza	az	én	vé-
remet,	az	bennem	marad,	én	meg	benne.	Engem	az	élő	Atya	küldött,	s	általa	élek.	Így	az	is	élni	fog	általam,	aki	engem	
eszik.	Ez	a	mennyből	alászállott	kenyér	nem	olyan,	mint	az,	amelyet	atyáitok	ettek	és	meghaltak.	Aki	ezt	a	kenyeret	
eszi,	az	örökké	él.”                                                                      Biblia	–	Jn	6,51–58	–	Úrnapja,	Szent	István	Társulati	Biblia		                                                                                                 
Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A kör-
menet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) 
céljára. …Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A 
virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak 
varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek „megszent-
elődött” növényeinek (főleg betegség és villámcsapás ellen). Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más 
néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a 
vallásgyakorlat is a XIII. században keletkezett. Az úrmutató készítését az úrnapi körmenet és a szentségimádás 
tette szükségessé. - Jankovics Marcell

Benedek	Elek:
Pünkösdi	harangok
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

Levente orgonaművész koncertje lesz a templomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy minél többen részesei lehessünk egy nagyszerű zenei élménynek. 
Egyúttal kiváló alkalom ez arra is, hogy megújult orgonánk hangzásában is gyönyörködjünk.
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Nagyközségünk		demográ�iája	2021	végétől-
2022	elejéig
Születés
„Te	vagy	picikém	legszebb	e	világon,	születésed	régóta	várom	boldog	vagyok	hogy	jöttödet	nemsokára	látom!
Szeretlek	mint	a	nap	a	holdat	a	te	szemed	ragyogja	
majd	be	azt!”
2021.
Léna (Mulati Levente és Nagy Lilla); Lehel (Kovács 
László és Juhász Ildikó); Enikő Barbara (Balog József 
és Fábián E�va) 
2022.
Adél (Tóth Szilárd és Soós Tıḿea); Lili (Pétervári 
A� dám és Bozsó Bea); Barnabás (Losoncz Péter és 
Nagy Brigitta); Sebestyén (Sándor László és Tóth Lilla  Ildikó); Bendegúz János (Tornai Péter és Gál Zsuzsanna); 
Bellaróza (Lippai Péter és Dunai Edit); Nolen (Kiss Gábor és Kökény Anita); Máté (Zemanek Szabolcs és Takács 
Judit Csilla); A� ron (Csatlós Gábor és Dr. Masir Andrea); Tıḿea Krisztina (Bodó Attila és Bari Krisztina) 

Halálozás
„Akadnak	drága	dolgok,	melyek	csak	egy	röpke	pillanatig	léteznek	az
életünkben.	El	kell	engednünk	őket,	hogy	egy	másik	égboltot	is
beragyoghassanak.”
2021.
Szilágyi Sándorné Kocsispéter Aranka (1955.); Ferencsik Gyula (1952.); 
Nagygyörgy Zoltán János (1949.); Szabó János Nándorné Koch Ildikó (1962.)
2022.
Molnárné Kruzslicz E�va (1957.); U� jvári Istvánné Takács Rozália (1933.); 
Veres Antalné Fehér Ida (1947.); László István (1944.); Schuszter Antal 
(1939.); Bálintné Kálmán Andrea (1975.); Rózsa Antal (1933.); Masa István 
(1947.); Kőhegyiné Ocskó Mária (1964.); Simon János (1957.); Bozsó 
Józsefné Berkó Margit (1935.); Gábor Mihály (1926.); Kádár Ferencné Galzó 
Julianna (1941.)
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Te	Deum	–	Tanévzáró	ünnepi	szentmise	–	Tanév	végi	hálaadás
Június	19-én,	vasárnap	a	9.00-kor kezdődő úrnapi szentmise keretében adunk hálát az elmúlt tanév minden 

öröméért, sikeréért és azért is, hogy 
Isten a nehézségeken és a kudarco-
kon is át segített minket.
Szeretettel várjuk a tanárokat, diáko-
kat, családtagokat!
A Te Deum az Egyház legrégibb, egy-
ben legszebb magasztaló hálaadó 
éneke. A IV. században keletkezett, 
sőt egyes részei, elemei még korább-
ra, a vértanúk korába vezethetők 
vissza. A szöveg a zsoltárok költé-
szetéhez hasonlóan magasrendű, 
emelkedett próza, rím és szabályos 
ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünne-
pélyesen egyszerű nyelven, mint a 
Biblia és a liturgia többi szövegei.
A Te Deumot őseink gyakrabban éne-
kelték, mint manapság szokásos. Ez-
zel is arra nevelték magukat, hogy a 

liturgia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba egész 
önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, 
Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek…), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok al-
kalmával.



II. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok. Az ingyenes 
zsákokat 2022. június hónapjában minden belterületen aktıv́ elő�izetéssel rendelkező ügyfél számára kiosztjuk, 
illetve azok átvehetőek leszneka Négyforrás Nonpro�it Kft ügyfélszolgálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72., 
posta épület), valamint a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán. Az átvételhez szükséges a legutolsó be�ize-
tett csekk, vagy banki átutalásról szóló dokumentum, az új elő�izetések esetében a közszolgáltató által kiállıt́ott 
bejelentőlap bemutatása.
A zsákok kiosztása 2022. június 9. (csütörtök) délután 13.30-18 óráig és 2022. június 16. (csütörtök) délután 
13.30-18 óráig a Faluház és Könyvtárban (Bordány, Park tér 1.).

Ezen időpontokban aki nem tudja átvenni a zsákokat, 
a Négyforrás Nonpro�it Kft. irodájában vagy a közszol-
gáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán is átveheti ügyfél-
fogadási időben.	 	 									Négyforrás	Nonpro�it	Kft.

2022.	II.	félévi	zöldhulladékos	zsákosztás

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

Az őstermelői nyilatkozat nyomtatványon az előző évi nyilatkozatokhoz viszonyıt́va több változás is történt.
A 2020-as adóévvel bezárólag az adózónak akkor kellett benyújtania őster-
melői nyilatkozatát, ha a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbe-
vétele nem haladta meg a 600.000 forintot. A 2021-es adóévtől kezdőden 
az őstermelői nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy az adózó mezőgaz-
dasági tevékenységből származó árbevétele az éves minimálbér 50%-át 
nem haladta meg, ez jelenleg 1.004.400 forint összeget jelent.
További változás a 2021-es adóévtől, hogy a helyi rendelet értelmében az 
adózónak az őstermelői nyilatkozathoz csatolnia kell egy olyan nyilvántar-
tást, amely az őstermelői tevékenységéből származó bevétel igazolásául 
szolgál. Ez lehet alapnyilvántartás, naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi 

és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás, értékesıt́ési betétlap.
Az aktuális 2021-es adóévre vonatkozó őstermelői nyilatkozat átvehető személyesen a Bordányi Polgármesteri 
Hivatalban vagy letölthető a bordany.com-ról.	 	 	 	 											Bordányi	Polgármesteri	Hivatal

Őstermelői	nyilatkozattal	kapcsolatos	változások
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A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat (GYIFO� ) együttműködve a pécsváradi Fiatalok a részvételért 
Egyesülettel a #newpatychipants cıḿű program keretében szervezte meg "Pizzázz a polgikkal" eseményét. Az 

Európai Unió Erasmus+ 
Programja által támogatott 
projekt keretében öt tele-
pülés gyermek- és i�júsági 
önkormányzatai működ-
nek együtt, és szerveznek 
külön-külön a települései-
ken i�júsági programokat, 
majd együtt Levél község-
ben egy országos találko-
zót az idén júniusban.
Bordányban a Bordányi 
I�júsági Információs Pont-
ban (biip) öt témában kér-
ték ki a �iatalok véleményét 
a GYIFO� -sök, majd az itt be-
érkezett vélemények alap-
ján alakıt́ják tovább prog-

ramjaikat, működtetik az i�júsági közösségi teret.
Tanács Gábor Bordány polgármestere elmondta, hogy nagyon örül a �iatalok aktivitásának, és a beérkezett véle-
ményeknek és ötleteknek, hiszen a települési önkormányzat is ezen vélemények �igyelembevételével tudja még 
jobban működtetni a település �iatalok által is használt tereit, és a most megfogalmazottak, valamint a korábbi 
i�júságkutatás eredményeit felhasználva tudják majd meghatározni a következő évek i�júságpolitikáját. 

A	helyi	�iatalok	pizzázás	mellett	mondták	el
véleményüket	több	témában

folytatás	a	következtő	oldalon
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Május 13-án, pénteken ülésezett a Bordányi Gyermek és I�júsági O� nkormányzat, többek között a nyári táborokról 
és egy projekt�ilm elkészıt́ésről is egyeztettek a �iatalok. Tárgyalták a “Pizzázz a polgikkal” program eredményeit, 
és a Klubvadászásra is felkészültek.
A délután egy órától a Bordányi I�júsági Információs Pontban zajló ülésen négy képviselő vett részt, a mostani 
ülésről ugyanis hiányzott Zalán, aki betegség miatt maradt távol (ezúton is gyógyulást kıv́ánunk neki!)
A �iatal képviselők most is számtalan témát érintettek, a legfontosabb téma a bordányi gyerekek nyári tábo-
roztatása volt, a GYIFO�  az idén is szeretne minden a Faluház által szervezett táborban segıt́eni, de önálló 
táborokat is szerveznek majd.
A jövő hét végén a Klubvadászok 2 program keretében egy bemutatkozási lehetőséget biztosıt́anak a bordányi 
érdekképviseletnek is Szegeden. Az erre való felkészülést egyeztették a képviselők. A program keretében ha-
táron túli szervezetekkel is találkozhatnak a résztvevők. A GYIFO�  küldöttsége szeretne ellátogatni a Szabadkai 
Róka-tanyára, ennek az útnak a szervezésével bıźták meg a �iatalok az i�júsági polgármestert. 
Június végén a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzatok Országos találkozójára, Levélre utaznak �iataljaink, ahol 
többek között az Európai Uniós támogatással megvalósuló #newpartychipants cıḿű program keretében helyben 
megszervezett programok bemutatására is sor kerül. A bordányiak a “Pizzázz a polgikkal” eseményt mutatják 
majd be a többieknek, az erről készülő �ilm el-
készıt́ését is most egyeztették le a �iatal képvi-
selők.
A képviselő-testületi ülésen szóba került még a 
Dél-alföldi I�júsági Szövetség által az idén 
nyárra illetve kora őszre tervezett két a Hermi-
na tanyán megvalósuló program is. Az i�júsági 
önkormányzat mind egy alkotótábor, mind egy 
tanyafesztivál megrendezésében partnerséget 
vállal.
A �iatalok rendezni szeretnék a biip nyitva tar-
tásának problémáját. Az i�júsági közösségi tér 
nyitva tartásának megoldása szorosan összefügg 
a Faluház nyitva tartásával, ıǵy a �iatalok ez ügyben is egyeztetést kezdeményeznek mind a Faluházzal, mind a 
települési önkormányzattal. Az egyeztetés keretében szeretnék prezentálni a “Pizzázz a polgikkal” program ered-
ményeit is. A résztvevő, és online bekapcsolódó �iatalok véleményei, javaslatai minden bizonnyal hasznosak lesz-
nek minden fél számára.

Pénteken	ülésezett	az	i�júsági	önkormányzat

Elvétve	zápor
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Az egyik asztalnál a téma a Gyermek- és I�júsági Nap (GYIN) volt. A �iatalok arról ötleteltek, milyen is lenne egy 
ideális program. Az i�júsági önkormányzat a délu-
tán során megfogalmazott igényeket igyekszik 
beépıt́eni az idei GYIN programtervébe annak ér-
dekében, hogy minél több helyi �iatal érezze jól 
magát a nekik szerveződő eseményen. 
Vida Patrıćia i�júsági polgármester a biip közösség 
oldalán mindenkinek megköszönte a részvételt, 
sikeresnek nyilvánıt́va az eseményt. Az i�júsági ve-
zető elmondta, hogy az i�júsági testület az elhang-
zottakat a következő ülésén összegzi majd. 
A GYIFO�  ezen a rendezvényen mutatta be és kós-
toltatta meg a �iatalokkal az i�júsági képviselők ked-
venc pizzáját, amely mától az Enni-Kék pizzéria & 
cukrászda étlapjára is felkerült.

Elvétve	záporElvétve	zápor
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