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Hatalmas tömeg látogatott ki a PünkösdFesztre. A Borostyán Dalkör tagjai vehették át 
elsőként a Bordány Nagyközség által megalapított Nívódíjat Tanács Gábor polgármes-
tertől, majd több száz fiatal focista kapott elismerést a nagyszínpadon. Ezt követően 
Szalai Antalnak a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetőjének munkáját ismerték 
el a Bordány Községért emlékérmmel.                  Részletek	a	4-5.	és	a	11-12.	oldalon!
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Rúzsa
  Magdi
koncert

2022. augusztus 13.
Bordányi Focipálya

Jegyeta Jegy.hu-nvásárolhat!

Most a település nyugati oldalán 
épülhetnek meg az új utak. A jelenlegi 
fejlesztés a következő közterületeket 
érinti: Park tér, Alkotmány tér, Építő utca, Toldy utca, 
Juhász Gyula utca, Széchenyi utca, Deák tér.

2022. május 28-án elballagtak az 
Apraja-Falva Óvoda nagycsoportos 
Gyermekei. A ballagási műsort 
kitartó felkészülés előzte meg, 
amelynek több funkciója is volt.
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Régen	nem	volt	ilyen	hosszú	a	testületi	ülés,
huszonnégy	napirendi	pont	egy	napon
Bordány Nagyközség O� nkormányza-
tának Képviselő-testülete legutóbbi, 
május 26-i ülésén összesen 24 napi-
rendi pontot tárgyalt. Az utolsó, hu-
szonnegyedik napirendi pont zárt 
ülés volt, mivel ott döntöttek a dıśz-
polgári cıḿ adományozásáról, illet-
ve a Bordány községért dıj́azottak 
személyéről. A hagyomány szerint a 
dıj́ átadására a falu ünnepén került 
sor, addig a dıj́azottak nevei sem vol-
tak nyilvánosak.
A testület elsőként a polgármester 
beszámolóját hallgatta meg majd 
fogadta el. A beszámoló a két kép-
viselő testületi ülés közötti fontosabb 
eseményekről, polgármesteri dönté-
sekről szólt, továbbá tájékoztató 
hangzott el a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról, az önkor-
mányzat bizottságainak döntéseiről. 
A második napirendi pontban az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetési 
rendeletének módosıt́ ása történt 

meg, amelyet a tavalyi állami támogatások összegének pontosıt́ása tett szük-
ségessé.
Ezt követően a képviselők a Bordányi Településfejlesztő Nonpro�it Korlá-
tolt Felelősségű Társaság tevékenységéről szóló beszámolót és az idei év-
re vonatkozó üzleti tervet vitatták meg, amely elfogadásra került. Ugyan-
csak beszámoló elfogadásáról döntöttek a következő napirendi pontban 

is, az önkormányzati tulajdonnal is bıŕó Homokhátság Szıv́e Szociális Szö-
vetkezet éves beszámolóját tárgyalták képviselőink. Az ötödik napirendi 
pontban a bordányi székhellyel működő társulás által elkészıt́ett éves bel-
ső ellenőrzési jelentés elfogadására került sor. 

Hamarosan	aszfaltoznak	-	az	útalap
javításával	megindultak	a	munkálatok
A tervek szerint hamarosan megkezdődik az 1+1 Kö-
zösségi U� tépıt́ési Programban meghatározott belte-
rületi útszakaszok épıt́ése. A beruházás a Magyar Fa-
lu Program támogatásának köszönhetően valósulhat 

meg. A vállalkozó elsőként a meglévő útalapot javıt́ja, 
illetve az útpadkát készıt́i el, majd ezt követően kez-
dődik meg az aszfaltozás: 5 cm vastag kopóréteg ke-
rül terıt́ésre gépi hengereléssel. A jelenlegi fejlesztés a 
következő közterületeket érinti: Park tér, Alkotmány 
tér, E� pıt́ő utca, Toldy utca, Juhász Gyula utca, Széchenyi 
utca, Deák tér.

A még 2016-ban lakossági kezdeményezésre elindıt́ott 
1+1 Közösségi U� tépıt́ési Program lényege, hogy a lakos-
ság kezdeményezte az út megépıt́ését, vállalva annak költ-
ségeihez való hozzájárulást. Az önkormányzat üdvözölte 
a kezdeményezést, és vállalta, hogy minden egy forint-
hoz további egy forinttal járul hozzá annak érdekében, 
hogy minél előbb megépülhessenek ezek az utak. Az ön-
kormányzat továbbá azt is vállalta, hogy minél előbb sa-
ját forrás felhasználásával megépıt́teti az útalapokat, és 
pályázati forrásból további pénzt szereznek majd az úté-
pıt́éshez, amellyel a lakossági hozzájárulás mértéke is 
csökken. Az első ütemben a falu keleti, most pedig a nyu-
gati oldalán épülhetnek meg az új utak. A lakossági hoz-
zájárulás mértéke a teljes bekerülési költség ismeretében 
kerül majd kiszámıt́ásra.
Felhıv́juk a fenti utcákban, tereken lakók �igyelmét, hogy 
gépjárműveikkel ne az útpadkákon parkoljanak, mert az-
zal akadályozzák a munkálatokat. Az aszfaltozás minden 
bizonnyal útszakaszok lezárásával is jár, de erről a kivi-
telező szórólapokon is értesıt́i majd az érintett szakaszo-
kon lakókat.
A nagy munkagépek miatt kérjük a szokásosnál még elő-
vigyázatosabban közlekedjenek, vigyázzanak egymásra.
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A hatodik napirendi pontban az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása va-
lósult meg, és ezt követőn a zárszámadásban kimutatott pénzmaradványnak köszönhetően az idei évi költség-
vetési rendelet módosıt́ására is sor került. A képviselő-testület a nyolcadik napirend tárgyalása során módosı-́
totta az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletét. A kilencedik 
napirendi pont a Magyar A� llamkincstár által lefolytatott átfogó ellenőrzés megállapıt́ásait tartalmazó jelentés 
megtárgyalásáról szólt, mıǵ a tizedikben a Bordányi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények kö-
zötti feladatmegosztási megállapodás jóváhagyásáról szavaztak elöljáróink. Ezután az Integrált Szociális és Egész-
ségügyi Központ alapıt́ó okiratának módosıt́ására, majd pedig mind az Integrált Szociális és Egészségügyi Köz-
pont mind az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosıt́ására kerülhetett sor a testület tagjainak megerősıt́ő szavazatainak köszönhetően. A tizenharmadik na-
pirendi pontban döntés született az O� s-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció pályázathoz kap-
csolódó eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának megindıt́ásáról, amely ıǵy a napokban meg is indulhat majd. 
Az ős falu után képviselőink megint beszámolót hallgathattak meg, ezúttal a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról, illetve az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról tájékoztatta a 
testületet Farkasné Lippai A� gota, intézményvezető. A tizenötödik napirendi pontban is tájékoztató hangzott el, 
ezúttal az önkormányzati alapıt́ású Bordány Község Fejlődésért Közalapıt́vány tevékenységéről számolt be 
Fodor Csaba, kuratóriumi elnök. A képviselő-testület döntött településünk közvilágıt́ási hálózatfejlesztésnek meg-
terveztetéséről, ezek után lehet majd a korszerűsıt́ést célzó pályázatot-beruházást megvalósıt́ani, tudtuk meg 
Tanács Gábor polgármestertől. A képviselő-testület döntött egy a bordányi erdő melletti ingatlan megvásárlásá-
ról, ezt követően a képviselők hozzájárultak a Forrás-4 Társulás megszűnéséhez, amelynek eredményeképpen 
még pénzforráshoz is jut a falu, hiszen a társulás vagyonát a négy alapıt́ó település között osztják majd fel. A ti-
zenkilencedik napirendi pontban Börcsök Roland faluházvezető számolt be a Bordányi falunapok előkészületei-
ről. Ezután döntöttek képviselőink az Apraja- falva O� voda és Bölcsőde napelem bővıt́ést végző vállalkozó szemé-
lyéről, a legkedvezőbb ajánlatot tévő bordányi székhelyű Energiatudás Kft. nyerte el a munkát. Ugyancsak döntés 
született a Bordány belterületi utak (2. ütem) aszfaltozását végző vállalkozóról, itt a legkedvezőbb ajánlatot a 
Norbo-E� P Kft. adta, ők kezdhetik el a szerződéskötést követően a munkálatokat. Az ülésen döntöttek pályázat be-
nyújtásáról is: a Bordány Nagyközség O� nkormányzata által működtetett támogató szolgálat részére gépjármű 
beszerzését célozza meg az önkormányzat, erre ıŕódik pályázat a közeljövőben. Az utolsó előtti napirendi 
pontban még újabb témák kerültek terıt́ékre. A képviselő-testület ingatlanértékesıt́ésről döntött, valamint hoz-
zájárult a fogorvosi rendelő pénteki nyitva tartásának fél órával történő bővıt́éséhez is.
A képviselő-testület legközelebb a kiadott programtervek szerint  június végén ül majd össze, ahol a mostaninál 
kevesebb napirendet tárgyalnak majd. Az önkormányzati ülés munkatervében a következő témák szerepelnek: 
Várhatóan módosıt́ják a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletet. Tájékoztatókat hallgatnak meg az A� dám 
Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, illetve a 2022/2023. évi nevelési év terveiről, 
valamint az Apraja falva O� voda és Bölcsőde 2021/2022 évi nevelési évéről. Ugyancsak tervben van az Aprajafalva 
O� voda és Bölcsőde 2022/2023 évi nevelési évének meghatározása, munkatervének jóváhagyása, bár ezt az előző 
években későbbi időpontban tárgyalta a testület, előfordulhat, hogy most is a nyári szünetet követően kerül majd 
napirendre. A tervek között szerepel még a 2022. évi Bordányi Falunapok rendezvényről szóló beszámoló tár-
gyalása is, ez a rendezvényt követően mindenképpen időszerű lesz. Ne feledjék, az ülések nyilvánosak, azokon 
bárki részt vehet. Az ülésekre szóló előterjesztések valamint az ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak 
településünk honlapján is.

Veterán	járművekben	gyönyörködhettünk
Június 17-19. között zajlott a Kántor András emléktúra, amely 
egyben a Veterán Autósok és Motorosok XXVII. Nemzetközi 
Találkozója is. A résztvevők június 18-án, szombaton egy tú-
raversenyen vettek részt, amelynek egyik állomása telepü-
lésünk volt. 9.30-tól 12 óráig a Bordányi piac téren, majd 12 
órától 14 óráig a Bordányi Faluház parkolójában álltak meg, 
ıǵy a helyben élőknek is lehetősége nyıĺt megcsodálni a közel 
száz oldtimer járművet. 
Vasárnap délelőtt a veteránok a halasi felvonulás során a ka-
tolikus temetőben idén is megkoszorúzták Kántor András sıŕ-
ját. Ezt követően dıj́azták a túraverseny legjobbjait, a legidő-
sebb járműnek a tulajdonosát, valamint a legidősebb és leg-
�iatalabb járművezetőket is.
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Az	Emlékérem	több	oldala!	-	nagyközségünk
díjazottjának	gondolatai
O� römmel vettem át a "Bordány Községért Emlékér-
met", amely egy nagy közösségben végzett folyama-
tos és közös munka elismerése. Igazi sikerét és ered-
ményét abban érzem, hogy a nyugdıj́asok körében is 
tudatosult, hogy közös munkánk örömet jelent  vala-
mennyiünknek. 
Mindig azt szerettem volna elérni, hogy a közösség 
hangulata jó legyen és fontos legyen mindenkinek az 
együttműködés. Lelkes és kreatıv́ a nyugdıj́asok klub-
ja. Energiánk és hangulatunk abban is mérhető, hogy 
az újabb dolgokat is támogatjuk.
Az E� rem harmadik oldala, és annak biztosıt́éka, hogy 
eddig is számıt́hattunk, és továbbra is számıt́hatunk nagyközségünk önkormányzatának támogatására.
Szeretném megköszönni, hogy ezzel a dıj́jal ismerték el az eddigi munkámat, és azon leszek, hogy a továbbiakban 
is együtt dolgozzunk a helyi civil szervezetek együttműködésével a fejlődésért.    																			Szalai	Antal	

Szalai	Antal	kapta	a	Bordány	Községért	díjat
A vasárnapi faluünnep keretein adta át Tanács Gábor polgármester a Bordány Községért emlékérmet. A kép-
viselő-testület döntése nyomán a dıj́at Szalai Antal, a bordányi Nefelejcs Nyugdıj́as Klub vezetője vehette át.
A dıj́átadást úgy ütemezték a szervezők, hogy minél többen jelen legyenek az eseményen, hiszen a Pünkösd Feszt 

két legnépszerűbb előadója Szandi és az 
Irigy Hónaljmirigy között, pontban nyolc 
órakor kerülhetett rá sor a nagyszıńpadon.
Szalai Antal Pusztamérgesen született 
1945. január 11-én. E� desapja a II. világhá-
borúban esett el, ıǵy édesanyja egyedül ne-
velte fel a nála hét évvel idősebb nővérével 
együtt.
Az általános iskolát a lakóhelyén végezte 
el, majd Szegeden a Radnóti Miklós Gimná-
ziumban érettségizett. Később szállıt́má-
nyozási szakon tanult, amely a szakmai 
munkáját meghatározta egész életére. A 
Tisza Volán vállalatnál kezdett dolgozni az 
1970-es Tiszai árvıź idején. 1990-ig egy 
eredményes csapatban végezte munkáját. 
A Masped Rt. szegedi kirendeltségén nyug-

dıj́ba vonulásáig, 2006-ig tevékenykedett.
Nős, felesége Dudás Dóra, akivel 2010-ben ismerkedtek meg és 2016-ban kötöttek házasságot. Egymást segıt́ve 
és támogatva épıt́ették fel közös életüket. Két �ia és 3 unokája van.
A közösségi munka mindig életének része volt, nyugdıj́asként egyértelmű volt nyugdıj́as klubhoz való csatla-
kozása 2010. évben. A bordányi Nefelejcs Nyugdıj́as Klubot 2013. szeptembere óta vezeti. Sok közös élmény és 
munka köti a klubhoz, a klubtagokhoz. U� gy érzi, nehéz megfelelni az igényeknek, de számára jó érzés az örömet, 
jókedvet megtapasztalni e körben.
Anti bácsi 2014. óta az E� letet az E�veknek Nyugdıj́as Klubok Csongrád Megyei Egyesülete elnökségének tagja, 
2017. óta megyei elnöke. 2020. októberétől az Országos Szövetség Elnökségben alelnökként továbbra is lelkesen 
vesz részt a nyugdıj́as közösség életében helyben és szélesebb körben is.
A képviselő-testület az idén csak egy kategóriában adományozott dıj́at, és a dıśzpolgári cıḿ odaıt́éléséről sem 
döntöttek. Mint arról korábban is beszámoltunk már, folyamatban van a dıj́ak adományozásáról szóló önkor-
mányzati rendelet átgondolása. Korábban minden évben döntöttek dıśzpolgári cıḿről, és a településért végzett 
kiemelkedő munkát is több kategóriában ismerték el. Van olyan elképzelés, mely szerint a dıśzpolgári cıḿet egy 
önkormányzati ciklusban csak egyszer ıt́élnék oda, és a Bordány községért elismeréseket is évente csak egy-egy 
kategóriában adnák át. Noha a helyi szabályozás még nem változott, a gyakorlatban a képviselők már egy új irányt 
követve döntöttek.
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Elsőként	a	Borostyán	Dalkör	kapta	meg	az
önkormányzat	nívódíját
A Pünkösd Feszt programjainak sorában az idén is örömmel olvas-
hattuk a Borostyán Dalkört. A helyi együttes minden évben külön 
produkcióval készül a település ünnepére, ıǵy volt ez az idén is. 
Azonban most a produkciót egy kis közjáték szakıt́otta félbe, a 
műsorvezető Tanács Gábort hıv́ta a szıńpadra, aki a képviselő-tes-
tület által alapıt́ott nıv́ódıj́jal lepte meg a dalkörösöket.
A dıj́ alapıt́ásakor 2021. szeptemberében Tanács Gábor polgármes-
ter elmondta, hogy Bordány Nagyközség O� nkormányzatának 
Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy minden évben kiemel-

je és támogassa a 
legkiválóbb helyi kezdeményezéseket, együttműködéseket, ezért 
alapıt́otta meg Bordány Nagyközség Nıv́ódıj́át. 
Ezentúl azok a közösségek, civil szervezetek, nonpro�it társasá-
gok, szövetkezetek és az általuk megvalósıt́ott projektek kaphat-
nak nıv́ódıj́at, amelyek kimagasló szıńvonalú, példaértékű mun-
kát, projekt tevékenységet végeznek. Ezek a projektek települé-
sünk közösségi életét szıńesebbé, mıǵ a projektekben résztvevő-
ket és az itt élő polgárokat motiváltabbá teszik a közös munka 
által, ösztönözve a közösségek közötti sikeres együttműködést. A 
nıv́ódıj́ egy elismerő oklevél, tárgyjutalom vagy pénzjutalom 
odaıt́élésével jár együtt. Ezt a dıj́at kapta meg 2022-ben a Boros-

tyán Dalkör, és nevükben Illés Mária, a dalkör vezetője vette át az oklevelet.

Gyereknap	és	közlekedési	pálya	átadó	családi
délután	az	oviban
A gyerekek által legjobban várt napon számtalan 
játékkal, programmal és persze sok-sok palacsintá-
val próbáltuk vidámmá és felejthetetlenné tenni ezt a 
napot. Ezúton is köszönjük a szülőknek a rengeteg 
gyümölcsöt, amit erre a napra hoztak. Meghıv́tuk és 
nagy örömmel érkeztek az 1. osztályosok, valamint a 
leendő bölcsis és ovis gyerekek is. A délelőtt témája a 
közlekedés volt. Eljött az oviba Pőcze Tünde- 
cıḿzetes rendőr őrnagy, egy „igazi” rendőr néni, aki 
ujjlenyomatot vett a bátraktól. Beülhettek a gyerekek 
a rendőrautóba, kipróbálhatták a golyóálló mellényt 
és a bilincset is. Gurıt́ottak autógumikat, hallgatták a 
közlekedési járművek hangjait, repülőt reptettek karikákba, fakanálon egyensúlyoztak a kisautókkal. A délelőtt 
záró műsora a Zöldellők Trió koncertje volt, amin együtt énekeltek és táncoltak a kicsik és nagyok.
Délután pedig két hatalmas ugrálóvár várta a családi délután vendégeit, amit a gyerekek imádtak. Sok év várako-

zás után végre elkészült az intézmény közlekedési pályá-
ja, melynek költségeit a Bordányi O� vodáskorú Gyermeke-
kért Alapıt́ványunkon összegyűlt összegből �inanszıŕoz-
tuk. A közlekedési pálya terveit Mihálffy Zsolt készıt́ette, 
aki a kivitelezési munkákat is segıt́ette, szervezte és felü-
gyelte. Köszönjük neki a sok segıt́séget! Az ünnepélyes 
megnyitó során Tanács Gábor polgármester úr és Lázár-
né Borbola Márta intézményvezető asszony közösen 
nyitották fel a sorompót, ezzel jelképezve, hogy az új 
közlekedési pályát birtokba vehetik a gyerekek. Ehhez a 
Magyar Falu Program keretében közel 50 jármű (futóbi-
ciklik és rollerek) érkeztek az óvoda és bölcsőde részére, 
amit azonnal ki is próbáltak a gyerekek. Az óvoda mazso-

rett csoportja pedig szıńvonalas műsorával, valamint a Grimm-Busz Szıńház egy szuper bulival tette még szebbé 
ezt a délutánt. 		 	 	 	 	 																			Horváthné	Kálmán	Zita	intézményvezető-helyettes
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Elballagtak	a	nagycsoportosok
2022. május 28-án elballagtak az Apraja-Falva O� voda nagycsoportos Gyermekei. A ballagási műsort kitartó 
felkészülés előzte meg, amelynek több funkciója is volt. Egyrészt egyfajta bátorságpróbára készülés, a várt vendé-

gek előtt kiállni és bemu-
tatni, hogy mire is va-
gyunk képesek. Másrészt 
pedig ráhangolódás a bú-
csú pillanatára, ami nem 
is olyan könnyű feladat. El-
válni a megszokott hely-
től, a szeretett felnőttek-
től, az ismerős arcoktól. 
Valljuk be, ez még felnőtt-
ként sem egyszerű! O� k pe-
dig gyerekek! A Családok 
Gyermekei! E� s a Mi Gyer-
mekeink! Kıv́ánunk hát 

Nekik sikeres iskolai éveket és még megannyi boldog pillanatot, melyről majd mesélhetnek nekünk, amikor 
visszalátogatnak hozzánk! Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a középső csoportos Gyere-
keknek és Szüleiknek, akik részt tudtak venni az ünnepségen!				 	 												Katona	Edina	óvodapedagógus

Pizsamába	bújtak	a	Vuk	csoportosok
Ballagás után, a nagycsoportos gyerekeknek ha-
gyományainkhoz hıv́en egy pizsama partyt ren-
dezünk. Ez idén is ıǵy volt. Ezen a napon a gye-
rekek nem reggel, hanem este 7 órára jöttek az 
óvodába. A csomagjukban egy pizsama, egy 
zseblámpa és egy adag jókedv volt. Az este prog-
ramjai: lovaskocsis utazás vidám énekléssel a 
faluban, �inom vacsora és meglepetés torták, 
egy kalandos túra az óvoda udvarán az esti sö-
tétségben és a zseblámpák fényében, pizsama-
húzás, fogmosás és ágyba bújás, hangulati zárás-
ként pedig egy mesemozi vetıt́és. Reméljük fe-
lejthetetlen élményt szereztünk minden gyer-
meknek, ami jó útravalónak szolgál a nyári ka-
landokhoz! Vidám vakációt kıv́ánunk Minden-
kinek!						 			Katona	Edina	óvodapedagógus

A	nap,	amikor	mindenki	szeretett	iskolába	járni
Torta, játék, ugrálóvár, lovaskocsikázás, játék, pizza 
és jégkrém ebben a sorrendben. Van egy nap: a nyári 
szünet előtti utolsó nap, éppen a tanév legvégén, 
amikor mindenki szeret iskolába járni. Június 15-én 
iskolánkban diákönkormányzati nap volt.
Köszönjük a Szülői Munkaközösségtől a gyerekek-
nek eljuttatott pizzát, jégkrémet. Köszönjük a Bor-
dányért Baráti Kör támogatását, amiből az ugráló-
várat és a népi játszóteret tudta az iskola ki�izetni. 
Köszönjük a Lóbarátok Körének a gyerekek kocsikáz-
tatását!
…és akkor ezzel a nappal lezárult a tanév hivatalos 
része, megkezdődik a várva-várt VAKA� CIO� !!! Jó pihe-
nést kıv́án az iskolavezetés és a tantestület minden-
kinek! 							 	 	 	 													Lippai	Judit



Hetedikesek	osztálykirándulása	Erdélybe
a	Határtalanul	Program	jóvoltából
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Iskolánk pályázatot nyert, hogy elmehessenek a hetedikesek Erdélybe. Mindenki nagy izgalommal várta a nagy 
napot! Az Erdélyben töltött öt nap csodálatos, és felejthetetlen élményt nyújtott mindannyiunknak! 
Az első napon három óra buszozás után meg-
érkeztünk első állomásunkra a máriaradnai 
kegytemplomba. Ezek után Déva várához 
mentünk, ami szintén egy legendáról ismert, 
miszerint Kőmıv́es Kelemen feleségét befa-
lazták. Majd elmentünk a vártól pár utcá-
nyira lévő dévai árvaotthonba. Túráztunk a 
Székelykő lábához, ahonnan gyönyörű szép 
volt a kilátás a házakra és a mögötte sorako-
zó hegyekre. 
A második napon első megállónk a hıŕes-
nevezetes Tordai-hasadék volt, ez a hely 
Szent László király legendáiról ismert. Innen Kolozsvárra mentünk. 
Harmadik nap először a Medve-tóhoz vitt az utunk, nevét azért kapta, mert alakja egy kiterıt́ett medve bőrére 

hasonlıt́. Ezután a parajdi sóbar-
langba mentünk el, ahol egy 
játszótér is ki volt alakıt́va. Far-
kaslakán is jártunk, ahol az erdé-
lyi magyarok állıt́ottak egy triano-
ni emlékművet.
A negyedik nap Csıḱsomlyón volt 
az első megállónk, ezután a Gyil-
kos-tóhoz mentünk. Utolsó állo-
másként a Békás-szoroshoz men-
tünk. Ez a hely is igazán gyönyö-
rű volt.
Az ötödik nap első megállója Se-
gesváron volt, ahol ellátogattunk 

az óratoronyba. Ezután Vajdahunyadra mentünk, a Hunyadi-várba, majd innen hazafelé vezetett az utunk. 
Azért ennyi nap elteltével már jól esett hazajönni, de maga az utazás is hangulatosan telt: énekléssel. Köszönjük a 
Határtalanul Programnak és tanárainknak, hogy eljuthattunk Erdélybe, felejthetetlen élmény volt!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Juhász	Anna	7.a	osztályos	tanuló

Lövészet	az	általános	iskolásoknak
Május 13–án lehetőségünk volt kipróbálni a Bordányi Lövészklub 
jóvoltából a lövészet sportágat.
Lovaskocsival vittek ki bennünket a helyszıńre, ahol már nagyon 
vártak minket. Előttünk a 7. osztályosok próbálták ki magukat, azu-
tán jöttünk mi. Hatos csoportokban lőttünk és megtudtuk a lég-
puska működésének alapjait. Miután mindenki lőtt, összeszámolták 
a pontjainkat. Mindenki izgatottan várta az eredményeket. Köszön-
jük a Bordányi Lövészklubnak a lehetőséget és a Bordányi Lóbará-
tok Körének a falunéző lovas kocsizást.
		 	 	 	 				Fülöp-Tanács	Fanni,	Verok	Daisy	8.o.

Iskolai	álláshirdetések
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola AMI rendszergazda, valamint 
karbantartói munkakörbe állást hirdet a 2022/2023-as tan-
év kezdetétől. Mindkét munkakör heti 20 órás.
Jelentkezni lehet: Ocskó Zoltán intézményvezető úrnál az aláb-
bi telefonszámon: 06 30/8282-794.
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Elballagtak	az	Ádám	Jenő	végzősei
Két év kihagyás után ismét hagyományos keretek között tudtuk iskolánk legszebb, legjobban várt ünnepségét 
megtartani. Ezen a napon mindenki a ballagókra �igyelt. U� nnepeltük őket abból az alkalomból, hogy általános is-
kolai tanulmányaik végéhez értek. Az ünnepség megvalósıt́ásához köszönjük a sok segıt́séget mindenkinek, aki 
kivette a részét az előkészületekből. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy itt használhattuk először 
azt a hangosıt́ó berendezést, amit a báli bevétel-
ből tudtunk beszerezni. A virágok átadása után 
a nyolcadikosok énekelve végig járták a tan-
termeket búcsúzva az iskolától és diáktársaik-
tól. Majd ezt követően a tornateremben szıńvo-
nalas ünnepség keretében a hetedikesek búcsúz-
tatását követően elbúcsúztak a végzősök is. Ocs-
kó Zoltán igazgató ünnepi beszédében méltatta 
a diákok munkáját, mindenkit érdemei szerint 
megdicsérve:
„Kedves	Ballagó	Diákok!
Elérkezett	ballagásotok	napja.	Búcsúzni	jöttünk.	
Remélem,	hogy	azok	az	értékek,	amelyek	szerint	
igyekeztünk	Titeket	nevelni,	számotokra	is	fonto-
sak	lettek,	és	talán	segítséget,	kapaszkodót	adnak	életetek	során.	Örvendetes,	hogy	sokan	vettek	részt	tanulmányi	
versenyeken,	sportversenyeken	és	művészeti	megmérettetéseken	is,	több	ízben	jutva	el	megyei	és	országos	döntőkbe.	
Van	köztetek	olyan	tanuló,	aki	8	éven	keresztül	kitűnő	tanulmányi	eredményt	ért	el.	Ennek	jutalmául	Fülöp-Tanács	
Fanni	Ádám	Jenő	Emlékérmet	vehet	majd	át	a	június	21-i	tanévzárón.	Az	Önkormányzat	által	adományozott	Jó	
tanuló	–	jó	sportoló	emlékérmet	idén	a	következő	tanulóink	kapják:	Verok	Daisy	és	Makra	Attila.	Hiszem	és	vallom,	
hogy	mindenki	tehetséges	valamiben.	Köszönjük	a	Szülőknek,	hogy	ebben	a	munkánkban	partnerek	voltak	és	a	
Tankerületnek	valamint	az	Önkormányzatnak,	hogy	segítettek	eljutni	a	versenyekre	és	 támogattak	bennünket.	
Most	úgy	hisszük,	hogy	egy	védett	helyről	indultok	a	felnőttek	világába.	Eddig	vigyáztunk	rátok,	de	eljött	az	idő,	hogy	
útra	keljetek.
Útravalóul	jelképesen	A	pitypang	legendáját	is	megkapták	a	tarisznyájukba.	Ti	is	sokban	hasonlítotok	a	pitypangra.	
Nyolc	év	termése	beérett	és	készen	áll	arra,	hogy	útnak	induljon.	Kívánom,	hogy	Ti	is	keljetek	útra	és	ahová	eljuttok,	
ott	 eresszetek	 gyökeret	 és	 viruljatok	 ki,	 mint	 tavasszal	 a	 pitypang.	 Törekedjetek	 arra,	 hogy	 gyógynövényként	
tekinthessenek	rátok	az	emberek,	és	mint	a	pitypang	tegyétek	szebbé,	jobbá,	egészségesebbé	és	boldogabbá	a	titeket	
körülvevő	világot!” 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ocskó	Zoltán	igazgató

Júniusi	egyházi	gondolatok
Kincskereső	tábor	augusztusban
Augusztus 8-től 12-ig zajlik egyhaźközségi hittantáborunk. A tıźó-
rai és az uzsonna biztosıt́ásához idén is szeretettel fogadunk tá-
mogatást, gyümölcsöt, zöldséget, lekvárt, mézet, cukrot, citrom-
levet, csemege uborkát. Bővebb információ Gábor Tamástól és Bá-
lintné Gyuris A� gnestől. kérhető.

Kedves	Testvérek! 2022 április 11-én elkezdődött templomunk 
állagmegóvó külső felújıt́ása, amely a Magyar Templom-felújıt́ási 
Program, az Egyházi működési, program és fejlesztési támoga-
tások program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pá-
lyázatán nyert támogatás révén valósulhat meg. Pályázati azono-
sıt́ó: EEO� R-KP-1-2021/1-000734. A további állapotromlás mege-
lőzése miatt szükségszerűvé vált a templom utólagos talajnedves-
ség elleni szigetelése, a toronygallér bádogozásának cseréje, a va-
kolat javıt́ása, a templom külső festése. 
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Drága Margitka! Június 10. napja, MARGIT névnap van. Eszembe jutottál ma is, mint távozásod óta sokszor. Jó-
magam még azok közé tartozom, akik dolgozhattak veled a Községi Tanácsnál. E� n 8 évig voltam munkatársad, Te 
nekem sokkal több, a Tanıt́óm. Nyugdıj́azásod után a munkakörödet én vettem át, köztük az anyakönyvvezetői 
feladatokat is. Más idők voltak azok…. a „nagykönyv”-et kézzel töltöttük ki és ıŕtuk alá, tudtuk mire való a kala-
máris és a stempli. Megszámoltam, 1955-től anyakönyvvezetőként Bordányban 611 esküvőt bonyolıt́ottál le…
Az évek során a világ és a környezetünk is nagyot változott…. Hiszen ma már elektronikus nyilvántartás a 
jellemző a hivatali ügyintézésben, és az interneten egy-két kattintással bárki számára elérhető a tengernyi infor-

máció. Megváltoztunk mi is…. Azok a praktikák azonban, 
amiket Tőled lestem el, ahogy a nyomdokaidban igyekez-
tem járni, élénken élnek bennem, és már nem változnak.
Az utóbbi években megritkultak találkozásaink, és egy idő 
után Rólad, a hogyléted felől már csak imádott családtagja-
idtól, gondozóidtól tudtam érdeklődni. Megrendülten ér-
tesültem áprilisban arról, hogy a csillagokra, szeretteidhez 
költöztél. Ami viszont itt maradt Belőled Nekünk, nem fe-
lejtjük, nem felejthetjük. A fantasztikus humorodat, a jó-
szıv́űséget, a derűt, jókedvet, amit tükröztél…. Megtisztel-
tetésnek éreztem, hogy tegezhettelek, melyre még a kezde-
tekkor feljogosıt́ottál.
Volt kollégáid körében többször emlegettünk, hiszen azok 
a vidám történetek, amelyeknek a főszereplője legtöbb-
ször Te voltál, melyeket úgy adtál elő, hogy magunk előtt 
láttuk a sztorit, ma is mosolyt csalnak arcunkra. Hiszen ki 
tudná azokat a tréfákat, poénokat úgy kitalálni, mint Te. 
Csak Te tudtad….. Hiányzol, sokan szerettünk, és szere-
tünk. Emlékedet megőrizzük, ahogy a Nyugdıj́as Klub, és a 
Dalkör tagjai is, akikkel sok kedves percet, órát töltöttél.
A következő gondolatokkal búcsúzom:
„Valaki	 elment,	 itt	 hagyott	 erdőt,	 mezőt,	 fényt,	 illatot,	 a	
kertet,	ahol	ültetett…Valaki	elment,	de	hová?	A	kilincsen	ott	
a	kéz	nyoma,	a	szirom	lehull	hangtalan.	Ki	visszajön,	még	
hangja	 van,	 ha	megérkezik,	 bekopog.	 Fejével	 biccent:	 itt	
vagyok.	 Valaki	 elment,	 messze	 jár...,	 s	 nincs	 sehol,	 nincs	
sehol.”	(Zsadányi	Lajos)
	 	 	 	 									Szeretettel:	Gyémánt	Éva

….	„Amit	nem	mondhattam	el”	–	in	memoriam
Bozsó	Józsefné

Diakónussá	szentelték	Tapodi	Krisztiánt
Június 15-én, Gyulán a Nádi Boldogasszony kegytemplomban Kiss-Rigó László diakónussá szentelte a bordányi 
Tapodi Krisztiánt és a telekgerendási Aleksza Jánost.
A Jóisten áldása kıśérje szolgálatukat! Imádkozzunk értük, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!
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Szabadkán	nyitották	meg	a	közös	projektet
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Dél-alföldi I�júsági Szövetség és a szabadkai székhelyű Etnolife Egye-
sület (Udruženje “Etnolife” Subotica) közös pályázati projektbe fogott, az erről szóló együttműködési megállapo-

dást még az év elején ıŕták alá az együttműködő felek.
A partnerség lehetővé teszi, hogy a �iatalok számos 
szıńes programot valósıt́sanak meg a nemzeti érté-
kek mentén, a határ menti kultúrák ötvözésével. A 
rendezvények a tervek szerint nagyrészt a szabad-
kai Róka-tanyán, illetve a Bordányban található Her-
mina-tanyán zajlanak majd, de terveznek egynapos 
kirándulásokat, többnapos hagyományőrző és kéz-
műves táborokat illetve kiállıt́ásokat, valamint fesz-
tiválokat, amelyek a régi mesterségeket és hagyomá-

nyokat mutatják be szerb és magyar oldalon egyaránt.
A projekt hivatalos megnyitójára június 10-én pénteken került sor. A nyitókonferenciát Szabadkán, a Corvin Má-
tyás utcában található Szakegyesületek és Társulások Szövetsége székházának dıśztermében rendezte meg az Et-
nolife Egyesület, ahová Bordányból is érkezett delegáció.
A nyitókonferencia több témát is érintett. A két civil szervezet nevében elhangzott köszöntőket követően a részt-
vevők előadást hallgathattak meg a tájházak a közösségekben betöltött szerepéről, ezt követően pedig a ludasi 
természetvédelmi területről tudhattak meg sok érdekességet egy látványos előadás keretében. A résztvevők a ré-
gió turisztikai kıńálatát is megismerhették egy friss szemléletet tükröző bemutató során. E� rdekességként korunk 
egy nagy kihıv́ására, a megújuló energiaforrásokra hıv́ta fel a �igyelmet a következő előadó, ezt követően a hagyo-
mányápolás szükségességéről és a �iatalok szerepéről is elhangzott egy prezentáció. Természetesen a projekt cı-́
méből adódóan a “�iatalok követik a hagyományokat” téma is terıt́ékre került: a szabadkai egyesület Róka Fest 
programját is bemutatták a szervezők a nyitókonferencia résztvevői számára. A program fogadással zárult.
A �iatalok követik a hagyományokat – Youthtraditions elnevezésű projekt az Európai Unió társ�inanszıŕozásának 
köszönhetően valósulhat meg. Következő állomása mindkét településen, és a határ mindkét oldalán egy-egy a ha-
gyományápolást, az alkotás örömét bemutató és népszerűsıt́ő programok lesznek.
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A hagyományokhoz hıv́en idén is Pünkösdkor került megrendezésre a Falunap, a korábbi gyakorlattól eltérően 
azonban egy napra koncentrálódtak a fő események. A nagy-
szıńpad programjait vasárnap délutántól élvezhették telepü-
lésünk lakói és a vendégeik. A délelőtt a sportról szólt, azon-
ban a mezei futóverseny helyett ez alkalommal a labdarúgá-
sé volt a főszerep.
9.30-tól került megrendezésre az ünnepi szentmise a temp-
lomban. 10 órától a #FAB Homokháti Focifesztivál vette kez-
detét mindkét focipályánál. Egész délután gyerekzsivajtól 
volt hangos a park, hiszen óriásjátékok várták a kilátogató 
gyermekeket, amelyet hatalmas érdeklődés övezett. A Bor-
dányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat (GYIFO� ) jóvol-
tából, a Gyermek- és I�júsági Nap keretein belül használhat-
ták az eszközöket a �iatalok. A lurkók egy ingyenes regiszt-

rációt követően tudták használatba venni a játékokat. Volt 
IPS pálya (interaktıv́ re�lex pálya), ninja akadálypálya, ro-
deó bika, óriás csúszda, óriás épıt́őjáték (legó), óriás domi-
nó, óriás amőba, és sumo. 
A programok mellett a helyszıńen büfé is üzemelt a Boros-
tyán E� tterem jóvoltából, valamint több árus is felvonult fa-
gyival, édességekkel, játékokkal, nagyon kelendő volt a vat-
tacukor és a zsákbamacska is. A szıńpadi programok 14 
órától várták a kilátogatókat. Elsőként az A� dám Jenő A� ltalá-
nos Iskola növendékeinek műsorát tekinthették meg, majd 
14.45-től a Borostyán Dalkör szórakoztatta a közönséget 
dalcsokrával. A dalkör tagjait hatalmas megtiszteltetés ér-
te, ugyanis ők vehették át elsőként a Bordány Nagyközség 
által megalapıt́ott Nıv́ódıj́at, melyet Tanács Gábor polgár-

mester adott át nekik. Erről egy külön beszámolót is olvashatnak lapunkban.
15.15-től a Homokháti Focifesztivál dıj́átadó ünnepségét kıśérhették �igyelemmel a kilátogatók.
16 órakor lépett szıńpadra ALEE a több milliós 
megtekintéssel rendelkező tehetség, akit az X 
Faktorból és a közösségi felületekről már jól is-
merhettünk. Kaczor Feri 17 órakor kezdte mű-
sorát a Park téri szabadtéri szıńpadon, utána 
nagy szeretettel várta a fotózkodni vágyó ra-
jongókat, akikkel jókedvűen beszélgettek, és 
autogram nélkül sem térhetett haza senki. 
Ahogy mondani szokták, nincs igazi falunap 
humorista nélkül! Itt sem volt ez másképp, hi-
szen Somogyi András kacagtatta meg a közön-
séget 18 órától, aki több hıŕesség hangján szó-
lalt meg, mint ahogyan azt a Showder Klubból 
már évek óta jól ismerhetünk. 18.45-től a Mo-
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jégkrém	és	fagylaltünnep

Elvétve	FelhősElvétve	FelhősElvétve	Felhős

Elvétve	FelhősElvétve	Felhős



12 Bordányi Napló  |          12 Bordányi Napló  |          

vements TSE és a Classicon KTE mazsorett csoportok szıńvonalas bemutatóit tekinthették meg a kilátogatók. 
19.30-kor Szandi lépett szıńpad-
ra ikonikus dalaival, amiket min-
denki vele együtt énekelt. O�  is 
nagyon szıv́élyesen fogadta ra-
jongóit, a szıńpadról ajándékokat 
dobált a kilátogatóknak, vala-
mint a fellépése után a fotók, öle-
lések és aláıŕások sem marad-
tak el.
Ezt követően Tanács Gábor pol-
gármester a szıńpadon átadta a 
Bordány Községért emlékérmet. 
A képviselő-testület döntése 
nyomán a dıj́at Szalai Antal, a 
helyi Nefelejcs Nyugdıj́as Klub 
vezetője vehette át. Ezúton is 
gratulálunk a dıj́azáshoz! Ha kı-́
váncsi életének főbb pillanatai-
ra és a dıj́játadással kapcsolatos érzéseire, lapozzon az újság 4. oldalára, ahol további két cikket is olvashat a témában.
Fél kilenckor már hatalmas tömeg várta a nézőtéren a nap fő előadóját, aki az idei évben megalakulásának 30. 

születésnapját ünneplő Irigy Hónaljmirigy volt. 
Hatalmas bulit csináltak a több, mint egy órás 
fellépésükkel, amelyből nem maradhattak ki a 
tőlük jól megszokott gegek.
A műsorokat követően 21.30-kor érkezett az iga-
zán nagy durranás, hiszen tűzijátékkal készül-
tek a szervezők a kilátogatóknak. A tűzijátékot 
követően a Park téri focipályán felállıt́ott sátor 
alatt hajnalig tartó utcabálon vehettek részt a 
bulizni vágyók, a Casino Együttessel. Reméljük 
mindenki talált a műsorlistán a szıv́éhez közel 
álló műsorszámot, és a hosszú szünet után újra 
önfeledten tudták élvezni az idei PünkösdFesz-
tet! Jövőre találkozunk!
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