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A	megyében	csak	nálunk	lép	fel	az	énekesnő
Fergeteges	koncert	a	pályán

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

Egy remek Rúzsa Magdi koncerten vehetsz részt 2022. augusztus 13-án a Bordányi 
focipályán, ahol a kétszeres Fonogram-díjas, négyszeres Petőfi Zenei Díjas és Máté 
Péter-díjas magyar énekesnő, egy elképesztő bulival várja a rajongóit. A nagy slágerek 
mellett elhangzanak új dalok is az Aduász albumról, és természetesen rengeteg 
meglepetés várja majd a közönséget.
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A játékban való részvételért
a könyvtárosnál kell jelentkezni!

Részletek	a	11.	oldalon!

Új helyszínen, a Park 
téren rendezik meg 
augusztus 21-én a 
Szent István napi 
Búcsút és Kézműves 
vásárt!

Megújul a BordányHostel

Részletek	az	5.	oldalon!

Folyamatosan beszámolunk a 
bordányi közösségi szálláshely 
fejlesztéséről, ahol most egy 
konyhát és csomagmegőrzőt 
létesítenek a kivitelezők.

Részletek	a	6.	oldalon!
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A	települési	gyermekvédelmi	támogatás
terhére	nyári	szociális	étkezést	biztosít
Bordány	a	rászoruló	gyermekek	részére
Bordány Nagyközség O� nkormányza-
tának képviselő-testülete június 30-
án tartotta soron következő ülését. 
A Faluház dıśztermében megtartott 
ülésen összesen tizenhárom napi-
rendi pont került terıt́ékre. Elsőként 
a két képviselő-testületi ülés közötti 
fontosabb eseményekről, polgár-
mesteri döntésekről továbbá a le-
járt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és az önkormányzat bi-
zottságainak döntéseiről hallgattak 
meg tájékoztatót. Ezt követően a 
2022. évi önkormányzati költségve-
tési rendelet módosıt́ására került 
sor. A módosıt́ásra a nyertes pályá-
zatok bevételi és kiadási összegei-
nek, valamint a normatıv́a változá-
sok beépıt́ése miatt került sor.

A harmadik napirendi pontban az állattartás helyi szabályairól szóló 12/ 
2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosıt́ásáról döntöttek. A döntés 
értelmében a kutyatartás szabályai változtak. A rendelet szerint a kennel-
nek – az eb mozgásterének biztosıt́ása érdekében – kistestű eb esetében 
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legalább 10 m , közepes testű eb esetében legalább 15 m , nagytestű eb 
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esetében legalább 20 m  alapterületűnek kell lennie. A kerıt́és mentén a 
telepıt́ési távolságok betartásával növényzetet is kell telepıt́eni.
A következő napirendi pontban a Bordány 522/2 hrsz.-ú és 522/3 hrsz.-ú 
ingatlan kisajátıt́ási eljárását lezáró határozat megvitatására került sor. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja kisajátıt́ási 
szándékát, és noha túlzónak tartja – de mivel nem tud mást tenni – mégis 
elfogadja az igazságügyi szakértő értékbecslését a területre vonatkozóan.
Az ötödik napirendi pontban egy indikatıv́ vételi ajánlatról született dön-
tés. A képviselők a Bordány 013/10 hrsz.-ú ingatlan értékesıt́ésétől nem 
zárkóztak el, azonban felkérték a polgármestert tárgyalások lefolytatásá-
ra annak érdekében, hogy az ajánlatban szereplő árnál magasabb összeg-
ben egyezzen meg a leendő vevővel.
A képviselő-testület az idei évben is vállalja a nyári szociális gyermek ét-
kezés biztosıt́ását. Erről már a hatodik napirendi pont tárgyalása során szü-

Egyre	több	autóval	parkolunk,	ez	miatt
kevesebb	a	hely,	és	módosítások	is	történtek
Mint arról korábban is beszámoltunk, mind a főúton, 
mind a Benke Gedeon utcában felfestésre kerültek az 

útburkolati jelek. A Kossuth utcában változatlan for-
mában, úgynevezett felülfestés történt, a Benke Ge-
deon utcában azonban megváltoztak a parkolókiosz-
tások, ezért nagyobb �igyelemre lesz szükség a követ-
kező parkolás alkalmával.
A Faluház előtti parkolók nagyobb mélységűek lettek, 
ugyanis a korábbi járdaszakasz eltűnt. Itt a gyalogos-
forgalom közvetlenül a Faluház előtti területre lett át-
irányıt́va annak érdekében, hogy biztonságosabbá vál-
jon a parkolás, és a hosszabb járművek is elférjenek.
A mozgáskorlátozott parkoló közvetlenül az elektro-
mos töltőpontok mellé került, ıǵy sokkal jobb helyki-
használás valósulhatott meg.

A csomagautomata előtti területen azonban maradt a jár-
dasáv, kérjük itt vegyék �igyelembe a fehér vonalat, ha 
parkolnak, mivel a gyalogosoknak el kell férniük az auto-
mata és a kocsi között.
A Kossuth utca túloldalán a pékség épülete melletti par-
koló felfestése is megváltozott. A változtatást itt is a biz-
tonságosabb közlekedés, valamint az épület melletti jár-
da vonalának megtartása indokolta. A korábbi halszál-
kás megállást a párhuzamos parkolás váltotta fel, noha 
ezt még egyes autósok nem veszik �igyelembe és tovább-
ra is merőlegesen állnak be a parkolóba zavarva, mind a 
gyalogjárda, mind a közút forgalmát.
A parkolási lehetőségeket várhatóan tovább szigorıt́ják 
majd. Sok parkolót használnak akár napokig autósok, 
akik nem állnak be az udvarba, vagy kihasználva a főút 
forgalmát itt parkolják le eladó (lerobbant) gépjárművü-
ket. Jó megoldásnak ıǵérkezik, ha a kiépıt́ett parkolók 
nagy részében időkorlátot vezethetnek be, amely maxi-
mum 2 órás ingyenes parkolást tesz majd lehetővé a köz-
területeken. Több bejelentés is érkezett az önkormány-
zathoz nem csak a főúton, hanem például a Benke Gede-
on utcában vagy a Pető�i utcában több hete egy helyben 
parkoló gépjárművekről is. Ugyancsak problémát okoz-
nak a közparkokba beparkoló járművek. A Park téren és 
Alkotmány téren a zöldterületeken parkolnak autókkal. 
Várhatóan itt is bıŕságok kiszabásával lehet csökkenteni 
a szabályszegéseket.
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letett egyhangú döntés, amelynek értelmében önkormányzatunk a 2022. évi rendkıv́üli települési gyermekvé-
delmi támogatás terhére 2022. július 1-től 2022. augusztus 31-ig, munkanapokon (44 nap) biztosıt́ nyári szociá-
lis étkezést – meleg főétel – a településen élő rá-
szoruló gyermekek részére.
A következő napirendi pontban egyes önkor-
mányzati társulások beszámolóinak elfogadásá-
ról döntöttek, majd ezt követően immár a nyol-
cadik napirend során az Apraja-Falva O� voda és 
Bölcsőde a 2021/2022 évi nevelési évről szóló 
beszámolója került a képviselők elé, amelyet el 
is fogadtak.
A kilencedik napirendi pont is az Apraja-Falva 
O� voda és Bölcsődéről szólt. A testület a 2022/ 
2023 évi nevelési év meghatározását fogadta el, valamint jóváhagyták az intézmény munkatervét is.
A 2022. évi Bordányi Falunapok rendezvényről szóló beszámolót a tizedik napirendi pontban tárgyalták a kép-
viselők, az intézményvezető sajnálatos módon nem tudott részt venni a testületi ülésen, ıǵy kérdéseiket majd egy 
következő alkalommal tudják feltenni a képviselők.
A tizenegyedik napirendi pontban az egyes lakossági közszolgáltatást végző gazdasági társaságok beszámolóit 
vitatták meg a képviselők, kiegészıt́ve azokat a lakossági visszajelzésekkel. A tizenkettedik napirendi pontban, 
elfogadva Lovai Mihály nyugdıj́azása miatti lemondását, Dudás Zoltánt nevezték ki a Bordányi Településfejlesztő 
Nonpro�it Kft. ügyvezetőjének.
Az utolsó tizenharmadik napirendi pontban interpellációk, kérdések nem érkeztek, itt tárgyalták az MTTSZ Bor-
dányi Klubjának kérelmét, akik az idei Rádióamatőr találkozó megrendezéséhez kértek önkormányzati támoga-
tást. A kérelmet támogatta a testület.

Hetven	éves	házassági	évfordulót
ünnepeltünk	nagyközségünkben
Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a település lakói nevében Tanács Gábor polgármester köszöntötte 
Vajasdi-Nagy Károlyt és Kókai-Varga Rozáliát, akik 2022. június 21-én ünnepelték 70. házassági évfordulójukat.
A házaspár 1952. június 21-én kötötte össze életét, azóta élnek boldog házasságban. Eme szép napon a hetven 

évvel ezelőtti esküjüket erősıt́ették 
meg újra, egymás kezét fogva a csa-
lád apraja-nagyja előtt mondták ki új-
ra az igeneket.
Karcsi bácsi és Rózsika néni a gyere-
kek mellett már négy unoka, három 
dédunoka és egy ükunoka körében él 
békességben, szeretetben.
70 év, az 840 hónap, és 25657 napot 
töltöttek el ıǵy együtt. Rózsika néni a 
mai napig önállóan vezeti a háztar-
tásukat, minden nap készıt́ ebédet, 
és a többi teendőt is ellátja. Karcsi bá-
csi mindig szıv́esen tevékenykedik a 
bordányi tanyájukon – ahol közel 
negyven éve élnek.
Gyémánt E�va anyakönyv-vezető a kis 
ünnepségen arról beszélt, hogy a 
család az igazi boldogság! „Minden	

ember	keresi	a	társát,	hiszen	társ	nélkül	nem	olyan	szép	a	világ.	Lehet	csodálatos	a	tenger,	lehetnek	szépek	a	hegyek,	
gyönyörködhetünk	egy	képben,	egy	zenében,	de	mit	sem	ér	mindez,	ha	nincs	mellettünk	ő,	akivel	megoszthatjuk	
mindezeket	az	élményeket.	Önök	megtalálták	a	megértő,	szerető	társat,	és	most	mindketten	elmondhatják:	boldog	
vagyok,	mert	vele	élek” – mondta el köszöntőjében.
A Vajasdi-Nagy házaspárnak a családtagok egy kis állófogadással, tortával kedveskedtek, ıǵy az egész család 
együtt ünnepelhetett, felidézve az emlékeket, a szép dolgokat. Legközelebb decemberben ünnepel majd együtt a 
család, Karcsi bácsi ugyanis ekkor tölti be kilencvenedik születésnapját.
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Fákat	tört	ki	a	vihar	–	újabb	extrém	időjárási
jelenség	nagyközségünkben
A globális felmelegedés következtében egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek hazánkban is. A bor-
dányiak közül is sokan, még a legidősebbek is rácsodálkoznak egy-egy szélsőséges pillanatra: “gyerekkorom óta 
nem láttam ilyet” -mondják. A hirtelen viharok, az egyszerre lehulló sok csapadék, és az újabban egyre gyakoribb 
jégesők is próbára teszik mind az embert, mind a környezetét. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökés, kis 
méretű jég, és elsősorban felhőszakadás kıśérheti: egyes zivatarcellákból rövid idő alatt 30-50, néhol akár 70-80 
millimétert meghaladó mennyiségű csapadék hullhat.
Ig� y történt ez most Bordányban is. A hıŕtelen jött vihar fákat tört ki a Benke Gedeon utcában és sok helyen oko-
zott beázást a gyorsan lehulló eső. Az időkép automatája szerint 8 mm hullott le pillanatok alatt, és emiatt alakul-
tak ki átjárhatatlannak tűnő vıźtömegek utcaszakaszokon, járdákon.
A gyorsan jött eső aztán el is csordogál, viszont a szél és jégkárok velünk maradnak. A csapadék helyben tar-
tásával, a burkolt felületeket csökkentésével hatékonyabbá lehet tenni a villámárvizek elleni védekezést telepü-
lésünk központjában is. De a lakók is tehetnek azért, 
hogy a hıŕtelen vizeket minél előbb eltűnjenek: a há-
zuk előtti csatorna és az átereszek tisztıt́ásával, az út 
széli kátyúk vizének az árokba vezetésével sokat segıt́-
hetnek a probléma megoldásában.
Magyarországon is kezdetét vette egy olyasfajta gon-
dolkodásmód, ami abszolút arra törekszik, hogy a le-
hullott csapadékot a legnagyobb mértékben lokálisan 
helyben tartsa, hiszen később éppen az aszályos idő-
szakokban a korábbinál is nagyobb szüksége van a vıź-
re a körülöttünk lévő élővilágnak, ültetvényeinknek 
vagy kerti növényeinknek. A klıḿaváltozás napról-nap-
ra csak súlyosbıt́ja a problémát, ezért szemléletváltozásra van szükség a vıźgazdálkodásban. Bordányban a hirte-
len vizek levezetése és tárolása érdekében zajlik jelenleg egy záportározó tó, és a hozzá vezető vıźelvezető csator-
narendszer kialakıt́ása. Jelenleg már a közbeszerzési folyamat indult el, ezt követően indulhat meg maga a beru-
házás: a tó kialakıt́ása, és a csatornarendszer fejlesztése. 

Kisbuszra	lenne	szüksége	támogató
szolgálatunknak	–	erre	pályáztunk
Településünk önkormányzata a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez nyújtott be pályázatot, akik az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére jelentették meg “A támogató szolgáltatás keretében használandó 

új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglé-
vő gépjárműpark bővıt́ésének, cseréjének támoga-
tása” elnevezésű felhıv́ásukat.
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ ál-
tal összeállıt́ott, “TámPont” avagy a támogató szolgá-
lat személyi szállıt́ás feltételeinek biztosıt́ása a mik-
rotérségben cıḿet viselő pályázati anyagban egy 
gépjárműbeszerzés valósulhat meg, amellyel az át-
fogó cél a támogató szolgálat működési területén 
(U� llés, Bordány, Pusztamérges, Forráskút, Zsombó) 
élő súlyos fogyatékkal élő személyek esélyegyenlő-
ségének elősegıt́ése a szolgálat személyszállıt́ási 
szolgáltatáselem feltételeinek javıt́ásával. A bordá-

nyi központtal működő szolgálat kiemelten fontos célja a kiszámıt́ható szolgáltatásnyújtás biztosıt́ása, a biz-
tonságos, komfortos közlekedés feltételeinek megteremtése, az, hogy a klienskör szükségleteire válaszolva minél 
többen vehessék igénybe a szállıt́ó szolgáltatást. A gépjármű beszerzéssel – amely a tervek szerint egy Ford 
Transit Tourneo Custom 9 személyes, 2.OL TDCI (130Le) M6 Kombi Trend tıṕusú mikrobusz – hosszútávon biz-
tosıt́ottá válik az ésszerű útvonaltervezés mellett a költséghatékony fenntartás is. A fejlesztés a személyi létszám 
bővıt́ését is lehetővé teszi, hiszen a szállıt́áshoz kapcsolódó személyi segıt́és megszervezésére is sor kerülhet. 
Mint arról már korábban mi is beszámoltunk, az önkormányzat szociális intézménye által működtetett Támogató 
szolgálat ugyanis a személyszállıt́ás feladatellátását jelenleg a bordányi Sportkör tulajdonában álló mikrobusszal 
tudja ellátni megállapodás alapján, azonban ez hosszú távon nem jelent megoldást, ezért ıŕódott most meg a 
pályázat is.
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Záró	konferencián	összegezték	a	megvalósult
határon	átnyúló	projekt
eredményeit
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.

Ennek eredményeiről a június 29-én megrende-
zett zárókonferencián számoltak be az együttmű-
ködők. Mıǵ a vendégeket várták a bordányi Falu-
ház emeletén Gubik Marianna, a Legjava termék-
családot előállıt́ó Homokhátság Szıv́e Zöldség- és 
Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet el-
nöke a saját termékeik felhasználásával gyártotta 
a vendégváró falatokat. A résztvevőket Kiss-Patik 
Péter alpolgármester, Börcsök Roland, a KUSZA el-
nöke és Lajkó Bálint projektmenedzser köszöntöt-
te majd Kovács Katalin a másik projektmenedzser, 
a Szórvány Alapıt́vány nevében bemutatta a projekt 

és az eredményeit. A beszámolók után a résztvevők elfogyasztották a �inom szendvicseket.
	 	 	 															Jelen	anyag	tartalma	nem	feltétlenül	tükrözi	az	Európai	Unió	hivatalos	álláspontját.

Konyhát	és	csomagmegőrzőt	létesítenek
a	hostelben
Folyamatos a nyüzsgés a Bordány Hostelben, ahol még zajlik a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés, de idő-
közben az új minősıt́ésnek megfelelő-
en egy teakonyha és egy csomagmeg-
őrző kialakıt́ására is szükség van.
Jelenleg a korábban irodaként funkci-
onáló helyiség átalakıt́ása zajlik, ide 
kerül majd be a konyha, amelyet a szál-
lóvendégek használhatnak majd az el-
következő időszakban. A szálláshelyek 
átminősıt́éséről szóló kormányrende-
letnek megfelelően egy csomagmeg-
őrző, értéktároló helyiség kialakıt́ása 
is kötelező. Ez a lépcsőházban, a lép-
cső melletti, lépcső alatti területen fér 
már csak el, bár praktikusság szem-
pontjából talán ez lesz a legideálisabb, 
hiszen a csomagokat, bőröndöket nem 
kell messzire cipelni. A beruházást a hostelt működtető alapıt́ványnak saját forrásból kell megvalósıt́ania.
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A Bordányi Borostyán Dalkör 2002-ben alakult, tagjait az éneklés sze-
retete, az összetartozás öröme formálja közösséggé. Működésük során 

19 dıj́ban részesültek, ezek között Bordány emlékérmek, Bordány kul-
túrájáért dıj́ak, Dıśzpolgári cıḿek, KO� TA Arany, Aranypáva és Különdı-́
jak is szerepelnek. A legutóbbi a Bordány Nagyközség Képviselő-testü-
lete által alapıt́ott Nıv́ó dıj́, amelyet elsőként a Borostyán Dalkör közös-
ségének adományozott. A csoport ezúton is meg szeretné köszönni a 
megtiszteltetést!
Ebben a jubileumi 20. évben is szorgalmasan gyakorolnak. Kutatások 
bizonyıt́ják, hogy a dúdolás, a hangos éneklés terápiás hatású. Energiá-
kat szabadıt́ fel, összehangolja a jobb és bal agyféltekék működését, ez-
által fejleszti a kreatıv́ gondolkodást és harmonizálja a légzést. Tehát 
E� NEKELNI JO� !

Meghívást	kapott	népdalkörünk	az	X-Faktorba
A csapat meghıv́ást kapott az RTL Klub 
tehetségkutató műsorába az X-Faktor-
ba is. Ezzel kapcsolatban Illés Macuka 
a dalkör vezetője a következőt nyilat-
kozta lapunknak:
„Az	 X-Faktorról	 annyit,	 hogy	meghív-
tak,	elmentünk	és	hogy	a	képernyőn	mi	
jelenik	meg	rólunk,	az	rejtély.	Több	órás	
forgatás	 Bordányban,	 Budapesten	 ri-
portok,	 próbák,	 interjúk,	 szereplések	
után	csak	annyit	tudok,	hogy	nem	ver-
senyezni	 hívtak,	 hanem	 megmutatni	
szándékoznak	bennünket,	egy	75	éves	
átlagéletkorral	 rendelkező	 csoportot!	
Gáspár	Laci	szavaival	élve:	„Ilyen	szé-
pen	is	lehet	öregedni!”	Az	biztos,	hogy	
rendkívüli	módon	�igyeltek	ránk,	vizet,	
széket	hoztak	a	 	várakozások	alatt	és	
felejthetetlen	élményt	jelentett	az	állva	
tapsoló,	ünneplő,	éljenző	négy	mentor	
és	közönség!”
Ezúton is gratulálunk nekik ehhez az 
újabb elért eredményhez és már most 
nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy 
elvállalták és végigvitték ezt a környé-
künkön teljesen egyedülálló felkérést.

Események	a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klubban
Mindig örömmel számolunk be azokról az eseményekről, amelyek közös munkánkról vagy örömünkről szolgál-
nak információval. Ezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert minden nyugdıj́askorút, de az odakészülőket 
is szıv́esen várunk a közösségünkbe. A cikk megjelenésekor már 
megtörtént egy hangulatos félévzáró. Családias jellegű, beszélge-
tős, születésnaposokat köszöntő találkozón leszünk túl.
Szeretnénk bejelenteni, hogy a járványhelyzet miatt többször el-
maradt Regionális Amatőr Művészeti Fesztivált az E� letet az évek-
nek Nyugdıj́as Klubok Csongrád Megyei Egyesületével közösen 
2022. szeptember 17-én, szombaton a Bordányi Faluházban meg-
rendezzük. További  terveink a Nagyközségi Idősek Napjának ün-
nepségén való részvétel. 
Az ősz folyamán szeretnénk olyan beszélgetős találkozót szer-
vezni, ahol a nyugdıj́as szervezet további munkájának segıt́éséhez támogatókat keresünk. Elsősorban a közös 
érdeklődés és a közös lehetőségek feltárása volna az elsődleges cél.			 	 													Szalai	Antal	klubvezető

Új	helyszínen	a	Szent	István	napi	búcsú	és
kézműves	vásár
Már csak néhány hét van hátra a bordányi búcsúig, amely hagyományosan az augusztus huszadikát követő vasár-
nap kerül megrendezésre településünkön. Ilyenkor a család közeli és távoli ismerősei találkozhatnak egymással. 
Egy jó ebéd, beszélgetések, nyári élmények, a közösségek előtt álló lehetőségek és napi kihıv́ások ilyenkor mind-
mind terıt́ékre kerülnek. Természetesen a gyerekek által leginkább várt része a napnak a búcsúi forgatag meg-
tekintése, a forgók kipróbálása és egy-egy tuti játék beszerzése búcsú �ia gyanánt. Bordány Nagyközség O� nkor-
mányzata az elmúlt évekhez hasonlóan ismét helyet és lehetőséget biztosıt́ a vásárosok és forgósok által szerve-
zett eseménynek, amely az idei évben a tervek szerint kézműves vásárral is bővülni fog. Az augusztus 21-ei ese-
ménynek egy komfortos, családias zöld övezetben történő helyszıń, a Park tér és környéke ad majd otthont, amely 
a programot szervező vásárosok számára is minőségi javulást fog eredményezni. 
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Véget	értek	a	TérZene	koncertek
A „TérZene program Bordányban” projekt célja az volt, hogy a Homokháti nagyközség különböző nyitott és zárt 
tereit 30 alkalommal megtöltse élő klasszikus zenével.
A zenei rendezvényeken más-más ze-
nekarok adtak ingyenes koncertet te-
lepülésünk különböző helyszıńein: a 
Templomban, Dózsa téren, O� vodában, 
Iskolában, Szent István téren és a Fa-
luházban. A sokszıńűség jegyében 
minden alkalommal változatos stıĺusú 
zenei programok voltak hallhatók, a 
fellépők széles repertoárt mutattak 
be, ıǵy a közönség koncertről koncert-
re új, igényes művekkel ismerkedhet-
tek meg.
A projekt az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma - Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő jóvoltából, Bordány 
Nagyközség O� nkormányzata a Filhar-
mónia Magyarország Nonpro�it Kft.-
vel közösen együttműködve valósul-
hatott meg.
Számos hazai és nemzetközi sikereket és elismeréseket kapott előadókkal, zenekarokkal, formációkkal találkoz-
hattak a rendezvényekre ellátogatók.
Első alkalommal a Templomunkban Gábor Tamás, Bálint Ilona, Marta Mastrullo, Frank Martin és Elekné Sándor 
Szilvia adott ünnepi hangversenyt.
A bordányi Bitó János és Thorpe Gáspár Miklós harmonika és gitár duóját láthatták és hallhatták a Park térre 
kilátogatók 2021. augusztus 24-én a Cross Hungary autós élménytúra, országkerülő rajtnapján.
Több alkalommal, kihelyezett énekóra keretében, az Iskolában és az O� vodában is járt a Rézhúros Banda, akik 
népzenét játszottak a Kárpát medencéből. Az interaktıv́ órán megismerkedhettek a Gyerekek a hangszerekkel, a 
különböző tájegységekre jellemző zenei motıv́umokkal.
Hatalmas kedvenc volt Macika, Teknős Ernő és Panda Pisti, a Zöldellők együttes, akik az O� vodásokat szórakoz-
tatták modern köntösbe öltöztetett népzenével.
Bata Krisztina operett gyöngyszemekkel szórakoztatta a nagyérdeműt.
A Szent István téren szeptember 8-án, a Park téren november 28-án a Kalungu U� tőegyüttes szıńesıt́ette a kon-
certkıńálatot, akik kreatıv́ módon ötvözik az ősi tradicionális, elsősorban afrikai dobolást, a klasszikus és a köny-
nyűzenével.
A faluházban koncertezett a Szironta Együttes, akik amerikai harangokon, handbelleken és handchime-okon ját-
szanak, hangszerparkjuk Európában is ritkaságnak számıt́. A klasszikus zeneirodalom legismertebb darabjai 
mellett kortárs és könnyűzenei művek, �ilmzenék is szerepelnek repertoárjukban.
A Haraszti A� dám Projekt két alkalommal lépett fel településünkön. A 2015-ben Londonban alakult Projekt ze-
néjüket a jazz, soul és a hip-hop műfajok jellemzik leginkább.
Egy kis idő utazásban lehetett részük azoknak, akik ellátogattak az U� jévi Hangversenyre. Szıńes műsorral készült 
a Mórahalmi Fúvószenekar. Magyar vonatkozású nótáktól, Máté Péteren keresztül, napjaink slágerei is felcsen-
dültek a Faluház Nagytermében.
Vizsolyi Lıv́ia fagottművész, különböző formációival, lenyűgöző előadásmódjával maradandó élményben részesı-́
tette a TérZenére érkezőket.
Koncertezett a Vıǵh Projekt, a Teát Rummal, a Szegedi Nemzeti Szıńház szıńészeiből alakult zenekar.
Kuna Vali és Testvérei a Szent István téren, egy szerda délután volt hallható. Munkásságukat Prıḿa dıj́jal és szá-
mos komoly- és könnyűzenei verseny dıj́ával méltányolta a közönség és a szakma egyaránt.
Teltházas koncertet adott a Kodály Spicy Jazz, akik friss, �iatalos, laza, minőségi és trendi zenével, Kodály Zoltán 
közkedvelt műveit gondolja újra a 21. századi szempontok alapján.
Az Iskolában járt a Kamilka és a Pesti Sikk. A Formáció két alkotója: Kiss Kamilka dalszövegıŕó, énekes és Lőrincz 
A� dám kétszeres Fonogram-dıj́as zeneszerző, zongorista.
Bordányi alapıt́ótaggal, Lajkó Róberttel a Casino együttes szintén teltházas koncertet adott Sportcsarnokban.
A TérZene koncertek utolsó állomása a Templomban volt 2022. június 18-án, ahol Kuzma Levente orgonaművész 
és Somogyi Anita énekművész adott hangversenyt.
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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

- Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe, 18 órakor lesz szentmise 
templomunkban. 10 órakor Zákányszéken búcsú, előtte 9 órától a Rózsafü-
zér közös imádkozása.
- Augusztus 20-án 18 órakor ünnepi szentmise és kenyéráldás.
- Augusztus 21-én templomunk búcsúja, 10 órakor ünnepi szentmise és kör-
menet. A szentmisét főtisztelendő Galaczi Tibor piarista szerzetes, pszicho-
lógus, középiskolai tanár celebrálja.
Templomunk	védőszentje	Szent	István	király
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király nap-
ja, a keresztény magyar államalapıt́ás, a magyar állam ezeréves folytonossá-
gának emléknapja.
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony nap-
ját avatta ünneppé, ekkorra hıv́ta össze Fehérvárra a királyi tanácsot, és tar-
tott törvénynapot. E� lete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az 
országot Szűz Máriának, és különleges tény, hogy 1038-ban ő maga is az év-
nek ezen a napján halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át 
augusztus 20-ra, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a 
napon emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, 
ami a szentté avatásával volt egyenértékű.          
Kölcsey Ferenc Himnusz cıḿű műve előtt a katolikus magyarság néphim-
nusza a Boldogasszony Anyánk és az 'Ah, hol vagy magyarok tündöklő csil-
laga kezdetű ének, mıǵ a református magyarságé a 90. gen�i zsoltár (Teben-
ned bıźtunk, elejétől fogva) volt.

Egyházközségünkről	és	közelgő	eseményeiről

Zsolozsma	 Szent	
István	 királyról	 -	
részlet
Magasztalásra
Félkar:
Üdvözlégy, Szent István király,
néped reménye rajtad áll,
tudósunk és apostolunk,
akiben váltig bizhatunk,
szentség tüköre, üdvöz légy,
mi igazunk!
Hisszük, ha vagy közbenjárónk,
megszabadít érted Krisztus:
Imádkozzál népedért,
esedezz a papságért,
hogy senki ellenség
kezébe ne essék!

Szeretettel várom minden kedves vendégemet 
Bordányba a Teréz utca 46. szám alatti női, férfi, 

gyermek fodrászatomba. Nyitvatartás bejelentkezés 
alapján a 06-30/559-1681-es telefonszámon.
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A 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára 
számlálóbiztosok, felülvizsgálók jelentkezését várja Bordány Nagyközség Jegyzője:
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segıt́ségével pon-
tos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográ�iai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összeté-
teléről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakás-
körülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbıźható 
alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális 
és területfejlesztési döntések előkészıt́éséhez. Az országos összeıŕás sikeressége nagyban függ a számlálóbiz-
tosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata: körzet bejárása, a körzethez tartozó cıḿek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolıt́ása, a 
népszámlálási kérdőıv́ kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőıv́et interneten), a cıḿek pon-
tosıt́ása, esetleges új cıḿek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–140 cı-́
men kell kérdőıv́et kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosıt́ az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetel-
érés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), e-mail-cıḿ, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent: legalább középfokú végzettség, magabiztos számıt́ógépes ismeret, megfelelő tájé-
kozódási, térképkezelési képesség, az összeıŕás területén való helyismeret, rugalmas időbeosztás és állandó elér-
hetőség. A szerződéskötés feltétele: a jelentkező kiválasztása, az e-learning formában megvalósuló képzés sike-
res teljesıt́ése.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak dıj́tételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.
Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolıt́ásában számlálóbiztosként 
közreműködni, keresse fel a Polgármesteri Hivatalt. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Számlálóbiztos-toborzás	nagyközségünkben

Kincskereső	tábor	augusztusban
Augusztus 8-től 12-ig zajlik egyhaźközségi hittantáborunk. A tıźórai és az uzsonna biztosıt́ásához idén is szere-
tettel fogadunk támogatást, gyümölcsöt, zöldséget, lekvárt, mézet, cukrot, citromlevet, csemege uborkát. Bővebb 
információ Gábor Tamástól és Bálintné Gyuris A� gnestől. kérhető. 
Zarándokbusz	indul	a	Szeretetláng	fesztiválra	Bordányból
2022. augusztus 27-én, szombaton 9-17.30-ig szervezik meg a Szeretetláng Fesztivált a Máriaremetei Kegytemp-
lom parkjában (Budapest, Templomkert 1., www.szeretetlang.hu) A rendezvényre zarándokbusz indul: Szeged, 
Széchenyi térről 5.30-i, Kiskundorozsmáról 5.45-i, Bordányból 6 órai felszállással. Részvételi dıj́:5 500 Ft. Kérjük, 
ha tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket, ülőalkalmatosságot vagy szivacsmatracot, valamint 
egész napra enni-, innivalót. Bővebb információ és jelentkezés: a 30-621-6375 telefonszámon (Jenei Györgyné) 
valamint a 30-442-2038 telefonszámon (Szekeres Józsefné).

Kormányablak	busz	a
Faluház	előtt
Csongrád-Csanád megyében a mobilizált kormányablak ügyfélszol-
gálat ismételten a kistelepüléseken élők rendelkezésére áll. A kor-
mányablakbusz segıt́ségével minden olyan ügy elintézhető, mint a 
kormányablakokban.
Bordányban legközelebb augusztus 15-én (hétfő) 08.00-10.30 kö-
zött a Faluház előtt (Park tér 1.) várja O� nöket a Mobilizált Kormány-
ablak U� gyfélszolgálata, ahol hatósági ügyekben benyújthatják kérel-
meiket, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Minde-
mellett intézhetik személyazonosıt́ó igazolvánnyal, lakcıḿkártyával, 
útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeiket is.
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” 
egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott idő-
pontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó 
jelleggel kormányablak.
Itt az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügykö-
röket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoz-
tatást kaphatnak az eljárás menetéről. 

Dr.	Fodor	Ákos
jegyző
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Két	kiskertet	alakítottak	ki	a	„Zöld	Bölcsődében”
A bordányi Apraja- Falva O� voda és Bölcsőde csatlakozott a „Zöld O� voda” pályázathoz, az óvodai koncepciót követ-
ve, az életkori sajátosságok �igyelembevételével „Zöld Bölcsőde” programot indıt́ottunk, melyben kiemelt �igyel-

met fordıt́unk a környezetvédelemre, a környezeti nevelésre. A program célja, kör-
nyezettudatos szemlélet és magatartásformák megalapozása, ismeretnyújtás. Mely-
nek során a gyerekek megismerkedhetnek az energiatakarékosság, a hulladékgaz-
dálkodás, az élővilág és a környezeti értékek megőrzésének lehetőségeivel. A minél 
korábban elkezdett környezeti neveléssel tudjuk elérni, hogy a környezettudatos gon-
dolkodás és környezetünk védelme iránti igény készséggé, szokássá váljon és beé-
püljön a gyermekek személyiségébe. A kisgyermekek játékosan, utánzással tanul-
nak. A bölcsődei napirendhez igazodva az alkotótevékenységekben törekszünk arra 
hogy, a gyermekek természetes anyagokkal dolgozzanak, tevékenykedhessenek. 
Ezekkel segıt́jük, hogy a gyermekek megismerjék a környezetükben található anya-
gokat és azoknak a különböző felhasználási módjait. A kreatıv́ délutánok (Márton-
napi családi délután;  Nyıĺt nap;  Húsvéti készülődés) lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

a gyermekek szülőkkel együtt alkothassanak, közös élményeket szerezzenek. A Föld napjáról évek óta virágülte-
téssel emlékezünk meg „Egy gyermek egy palánta” program. A virágokat a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel 
együtt gondozzák, locsolják. A természetvédelemhez tartozik a madarak téli etetése, nyáron itatók és fürdetők 
kihelyezése. A Magyar Madártani Egyesülettől megkaptuk a Madárbarát O� voda cıḿet.
A „Zöld O� voda” pályázathoz készülve és a „Zöld bölcsőde” program keretében  az épület előtti elkerıt́ett részben 
két kiskert került kialakıt́ásra tavasszal. Egy a bölcsődének, egy az óvodának. Kisgyermeknevelők  a gyerekekkel 
magról (bársonyka virág és paradicsom mag vetése) nevelgették a palántákat majd azokat kiültették a kertbe. A 
gyerekek boldogan segédkeztek az ültetésben ásták a földet a palántáknak majd ültetés után kislocsolóval jól 
beöntözték a növényeket. Heti rendszerességgel környezeti nevelés alkalmával a bölcsődés gyermekek megné-
zik a kertet, ismereteket információkat kapnak a növényekről. Folyamatosan rendben tartják, locsolgatják. Már 
érik a paradicsom, növekszik a karalábé, paprika. A kisgyermeknevelők a gyerekekkel leszedték az érett paradi-
csomokat és megmosás után a bölcsőde udvarán jóıźűen megették.
Igyekszünk a bölcsőde természetes környezetét megőrizni. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, amikkel 
az ellátás szıńvonalát emelni, és a programot bővıt́eni tudjuk.                 Lovásziné	Dobó	Gyöngyi	Kisgyermeknevelő
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Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyaróvári járásban található Levél községben rendezték meg a 
Gyermek és I�júsági O� nkormányzatok Országos Találkozóját, amelyen a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkor-
mányzat tagjai is részt vettek. A három napos találkozó egyben a Levéli I�júsági O� nkormányzat születésnapjának 
megünnepléséről, valamint a #newpartychipants program 
zárásáról is szólt.
Az osztrák határtól hét kilométerre lévő község �iataljai na-
gyon jól felkészültek a programra. Nagy volt a felelősségük, hi-
szen tizenhárom településről közel száz résztvevővel zajlott a 
találkozó. Aggodalomra azonban nem volt ok, hiszen harminc 
éve működik náluk i�júsági önkormányzat, a megszerzett tudás, 
tapasztalat mind mind a helyiek rendelkezésére állt.
A bordányi csapat reggel hét órakor indult útnak, hogy a ter-
veik szerint még a délelőtt folyamán elfoglalhassák szállásukat. 
A találkozó közös ebéddel vette kezdetét. Az első napon még csapatépıt́ő játékok, a #newpartichipants program 
eredményeinek prezentálása, magának az Európai Unió Erasmus+ programjának bemutatása várt rájuk. Az este 
pizzázással és az azt követő település ismertető játékos esti vetélkedővel záródott.
A keddi napon prezentációikat mutatták be a vendég települések szervezetei. A Bordányi Gyermek- és I�júsági 
O� nkormányzat egy kis�ilmben mutatta be két a közös pályázatnak köszönhetően megvalósult programját: a Piz-
zázz a polgármesterekkel eseményt valamint a Gyermek és I�júsági Nap-ot.  A kis�ilm a későbbiekben elérhető 
lesz a GYIFO�  adattárában.
Az ebédet követően “Kérdezz felelek!” cıḿmel indultak beszélgetések az öt – a programba bevont – település �ia-
taljainak munkájáról, amelyet egy újabb feladat követett. A “Mit viszünk haza?” cıḿet viselő programelem lénye-
ge az volt, hogy az újonnan érkező �iatalok számukra hasznos ötleteket válogathatnak össze Bordány, Levél, Oros-
háza, Pécsvárad és Zalaszentgrót települések i�júsági önkormányzatainak értéktáraiból.
A közös bográcsozós vacsorát követően kezdődött a Levéli GYO� K 30 születésnapi bulija.
A harmadik és egyben zárónap a program értékeléséről és a búcsúzásról szólt. Fiataljaink szerdán este érkeztek 
haza nagyközségünkbe.

Országos	találkozón	jártak	a	GYIFÖ-sök

Elvétve	Felhős

Elvétve	Felhős

Elvétve	Felhős

Elvétve	FelhősElvétve	Felhős

A Dél-alföldi I�júsági Szövetség és a szabadkai székhelyű Etnolife Egyesület (Udruženje “Etnolife” Subotica) együtt-
működésében valósulhat meg Bordányban a Farm Fest elnevezésű fesztivál. Amely “A �iatalok követik a hagyo-
mányokat – Youthtraditions” elnevezésű projekt keretében valósulhat meg. A szabadkai megnyitó konferenciá-
ról nemrégiben tudósıt́ottunk. 
A szeptember 10-én a Hermina tanyára szervezett program előké-
szıt́ése hamarosan megkezdődik, a lebonyolıt́ásba szeretnének ön-
kénteseket is bevonni a szervezők.
A programot megelőző időszakban egy kiállıt́ást is megrendeznek 
majd, ehhez is szeretnének segıt́őket, közreműködőket toborozni – 
tudtuk meg Preda Dávidtól a program magyarországi felelősétől.
A részletes programról természetesen beszámolunk majd, eddig any-
nyit sikerült megtudnunk, hogy két zenekar és egy szabadtéri szıń-
padi előadás már minden bizonnyal szórakoztatja majd a bordányiakat, de a részletes programhoz a bevont ön-
kéntesek is hozzáadhatják majd ötleteiket, javaslataikat.
Aki érez magában kreativitást, szeret csapatban dolgozni és szıv́esen közreműködne egy helyi program megszü-
letésében, az kérjük jelentkezzen augusztus 15-ig a bordany.com-ról is elérhető google űrlap kitöltésével.

Farm	Fest	szeptemberben	-	önkéntesek
segítségére	számítanak	a	szervezők
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Idén július 4-8-ig, immáron 23. alkalommal rendezték meg a Nyári Napközis és Faluvédő Tábort a Faluházban. A 
tábor tematikája az őskor volt, a gyerekek erre a hétre képzeletbeli ősemberekké válhattak. Az első nap fő fela-
datai a barlangrajzok megalkotása, ősi csapattotem megtervezése és elkészıt́ése, valamint a névkitűzők, úgyne-

vezett személyre szóló elkészıt́ése volt. Az ebédet, 
és déli pihenést követően a gyerekek a szabadban 
játszottak, számhánorúztak, labdajátékokat játszot-
tak. Kedden délelőtt a táborozók elkészıt́ették ős-
kori öltözékeiket, fegyvereiket, valamint ékszerei-
ket. Készültek karkötők, nyakláncok, különböző szı-́
nesre festett tészta formák felhasználásával. Szer-
dán reggel biciklitúrára indult a csapat az üllési tó-
hoz, ahol szabadtéri játékokkal, labdajátékokkal 
telt el a délelőtt. A gyerekek nagyon ügyesen végig-
tekerték a távot, nagyon élvezték a délelőtti spor-
tot. Az ebéd utánra tervezett vıźibomba csata saj-
nos a szeles időjárás miatt elmaradt, ıǵy a délutánt 
just dance párbaj valamint számháború töltötte ki. 
A csütörtöki napon a táborozók ellátogattak a Sze-
gedi Vadasparkba busszal. A délelőtti program a 
"Nemszeretem állatok" foglalkozás volt, ahol a gye-

rekek kıǵyót, teknősbékát, csótányt és vadászgörényt szemlélhettek meg közelebbről, és simogathatták meg 
őket. Ezt követően a fóka showt tekintették meg a táborozók, ahol sok érdekességet megtudhattak a fókák tré-
ningezéséről. A délelőtt hátralévő idejében a 4 csapat különvált, és más-más irányba elindultak a vadaspark állatait 
felfedezni. Az ebédet aznap a vadaspark büféjében fogyasztottuk el, ami hamburger volt a gyerekek nagy örömé-
re, illetve jégkrémet is kapott minden táborozó a nagy melegben egy kis hűsıt́őként. A délután további részében 
az állatkert még be nem barangolt részét is felfedezték a gyerekek, majd 3 órakor hazaindultunk sok-sok jó élmény-
nyel feltöltődve. Pénteken reggel a könyvtárban kezdték a napot a csapatok, ahol az őskorról kellett információ-
kat gyűjteniük, majd ezekből az információkból összegyúrva begyakoroltak egy-egy az őskori létből. Amıǵ egy 
csapat a könyvtárban ügyködött, addig a többiek mamut maketteket készıt́ettek. A délelőtt végéhez érve a 
csapatok előadták az általuk összerakott őskori részletet, valamint a hét folyamán begyakorolt csapatindulókat is 
bemutathatták. Péntek délután a mesenézés alatt a gyerekek szavazhattak, hogy ki nyerje el a “Tábor Arca” meg-
tisztelő cıḿet. A legtöbb szavazatot lányok közül Tari Natália kapta, �iúk közül pedig Császár Nimród. A délután a 
legtöbbek kérésére számhábo-
rúval telt, ez volt az egyik leg-
népszerűbb program a napok 
során. 16 órakor a gyerekek ha-
zamentek, majd vártuk őket 
vissza 18 órára a sátorállıt́ás-
ra. Nagyon jó hangulatban telt 
a sátrak felállıt́ása, majd ami-
kor a szülőktől elköszöntek a 
gyermekek, elkezdődött az es-
ti program. Kezdésnek minden-
ki megtömte a pocakját pizzá-
val, hogy bıŕja energiával az éj-
szakai túrát. Amikor besötéte-
dett Lehel Máté GYIFO�  képvi-
selő vezetésével elindult a csapat egy túrára, amely a homokos dűlő úton haladt. A túra közben sok érdekességet 
mutatott a gyermekeknek Máté, ami az éjszakában látható Bordányban. A visszaérkezést követően az éjszakai 
számháború nem maradhatott el, amelyből 2 kört is játszottak a gyerekek. Lefekvés előtt még egy késői mozi volt 
a táborozók kıv́ánsága, ıǵy egy utolsó mesét követően mindenki nyugovóra tért a sátrában. Reggel, miután min-
denki felébredt és elköszönt, bezárta kapuit a tábor, bıźunk benne, hogy az egész heti rengeteg élménnyel gazda-
gon tértek haza! Jövőre ugyanitt, ilyen jó kedvvel találkozunk! Köszönjük az egész heti segıt́séget a GYIFO�  tagjai-
nak, valamint az ISZEK-ből Szőke Sándornak, aki a biciklitúránál volt segıt́ségünkre.

Ősemberek	táboroztak	a	XXIII.	Nyári	Napközis
és	Faluvédő	Táborban
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