Megújult a Napló

A Bordányi Napló 1991 óta jelenik meg Bordányban. 2011-ben
esett át egy arculatváltáson, és
most 2017-től ismét új formában, már színes előlappal jelenik
meg. Részletek a 2. oldalon!
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Éves költségvetés

A február 9-ei képviselő-testületi ülésen terjeszti be a polgármester elfogadásra a 2017. évi önkormányzati
költségvetést. Jó hír, hogy nem kell
adóemelkedéssel számolni. A testületi ülés témáiról a 3. oldalon olvashat!

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

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

Visszatekintés a tavalyi évre:
egyensúlyban volt a falu 2016-ban
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Azt a feladatot vállaltuk magunkra, hogy munkájába. Legyen szó az intézmények
áttekintjük a tavalyi évet, és összefoglal- működéséről, a pályázatokról, beruházájuk a legfontosabb történéseket. Több sokról, vagy a programokról. Azt is
irányból jártuk körbe a 2016-os évet, hogy összegyűjtöttük, milyen fejlesztéseket
a kedves olvasó is több szemszögből készítettek elő, mi minden épülhet meg az
tudjon bepillantani az önkormányzat idén. (Cikkünk a 4. oldalon olvasható!)
„A barátság általában a lelkek összehangolódása, amit alkalom és jóhiszeműség sző össze.“ - Fenyvesi Ottó

Ki a hunyó?

A hagyományoknak
megfelelően
Retro Buli
avagy Bubus
Vígjáték, két felvonásban
a Faluházban!
Újdonság, hogy a
belépőjegyet
> remek Valentin napi program
elővételben
lehet megvenni!

Február 14. 18 óra

Bordányi Faluház

Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

Belépés csak előre megváltott jeggyel!

Átmeneti szabályozást fogadtak el a költségvetés
elfogadásáig. Idén sem emelkednek a helyi adók
A Képviselő-testület tavaly decemberi ülésén fogadta el azt az
előterjesztést, amelyben a 2017.
évi önkormányzati költségvetés
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról döntöttek. A rendelet
elfogadására azért van szükség,
hogy a 2017. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának folyamatossága zavartalan legyen. A
rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg,
amelyek között a 2017. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és
intézményei a bevételeiket
folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik.
Jó hír a bordányiak számára, hogy
sem adóemelést, sem általános
szolgáltatási díjemelést nem tervez az önkormányzat, tehát 2017.
évtől az ár-, és díjtételek nagy része változatlan maradt, néhány
kivételével. A sportcsarnok teremhasználat díja az újévtől vál-

tozik: 4000Ft/óra lesz. A házasságkötési szolgáltatás díja is módosul. Ha valaki hivatali munkaidőn túl szeretne házasságot kötni
hivatali helyiségben, akkor 15
ezer forintot kell fizetnie. Ugyanennyi díja a hivatali munkaidőn

túli és hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésnek is. Ha valaki hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségen kívül egyedi igény szerint szeretne házasodni, akkor 30
ezer forintba kerül majd neki ez
az alkalom. Az Integrált Szociális
és Egészségügyi Központ Gondozóháza nagytermének bérleti díja
is változott az újévtől. Az alkal-

Színesebb lett a világunk

Új arculattal a Bordányi Napló
Bordány Nagyközség Önkormányzatának hivatalos
lapja a Bordányi Napló 1991 óta jelenik meg és érhető el a bordányiak számára térítésmentesen. Az
elmúlt huszonhat évben a szerencsés olvasók 271
különböző kiadást olvashattak. Összesen 302600
példányban jelent meg kiadványunk több, mint 3,5
millió oldalon. Ennyi lappal legalább tizenöt szabványos focipályát tudnánk lefedni, ha egymás mellé
tennénk az újságok lapjait.
1991-ben még 700 példányban jelent meg az akkor
még Bordány címer nélküli Napló és csak kéthavonta
kapták kézhez a bordányiak. Az első Bordány címeres
napló 1993. márciusában jelent meg, 1992-től ezidáig pedig a magyar címer díszítette a lapot. Jelenleg
már 1250 példányban jelenünk meg, és havonta vagyunk olvashatók. 2011-től a havi újság mellett hetente kétoldalas hír melléklet, a Bordányi Hírek is
kiadásra kerül, bővítve ezzel a hírkínálatot. Legutóbb
2011. márciusában jelent meg új formában a lap, és
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mankénti bérleti díj 25 ezer forint. A konyhahasználat díja továbbra is 6350 forint maradt alkalmanként. Az átmeneti szabályozásban rögzítették, hogy a Képviselő-testület az Apraja-falva
Óvoda és Bölcsőde intézményben
1 fő élelmezésvezető alkalmazását engedélyezte
január első napjától. Ennek oka, hogy ezentúl az
iskolai étkeztetést is önkormányzati intézményhez kellett csoportosítani.
Az alkalmazott szakember mind az óvodai, mind
az iskolai étkeztetés szervezését, adminisztrációját intézi majd. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
24.§ (3) bekezdése alapján a
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-éig kell
benyújtania a képviselő-testület
elé. A tervek szerint az önkormányzat februári 9-ei ülésén
döntenek az idei évi büdzséről.

most közel hat év után ismét újabb, modernebb formát ölt. Megváltozik a betűtípus, a cikkek egységesen 12-es méretű betűvel íródnak. Reméljük
elnyerik az olvasók tetszését a korábbiaknál nagyobb fotók, címek. A Bordányi Napló fejlécét továbbra is címerünk díszíti és Bordány színe a zöld is
dominál majd a lapban, amely a 12 oldalból négy
oldalon már színesben jelenik meg.

Egy Bács-Kiskun megyei cég vette át a szemétszállítási szolgáltatást Bordányban, Üllésen,
Forráskúton és Zsombón
Bordány Nagyközség Önkormányzata hasonlóan Forráskút, Üllés és Zsombó önkormányzataihoz 2017.
január elsejétől a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg a hulladékszállítással. A
négy településen 2011 óta az önkormányzatok közös cége, a Négyforrás Nonprofit Kft. gyűjtötte a lakossági
hulladékot, azonban a hulladékgazdálkodási törvényt követően életbe lépett finanszírozás mellett a kis cég
nem tudott működni. Azért, mert a Négyforrás Nonprofit Kft. jelezte a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy
működése tartósan veszteségessé vált, a képviselő-testületek új közszolgáltató kijelölése mellett döntöttek.
Mivel az állami finanszírozás szerint a nagyobb lakosságszámmal dolgozó vállalkozások nagyobb finanszírozást kapnak, az
üzembiztonság érdekében, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáig a FBH-NP Kft-re került
a választás.
A céggel rövid idejű szerződést kötöttek az
önkormányzatok, ezzel egyidejűleg a közbeszerzés megindítását is kezdeményezték.
Várhatóan a második negyedévben már a
nyertes céggel kötnek közszolgáltatási szerződést. A lakosság a szolgáltató váltásból
semmit nem vett észre, hiszen a FelsőBácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. alvállalkozóként továbbra is a Négyforrás Kft-t bízta meg a helyi szolgáltatás
biztosításával. A megszokott napokon ugyanazon kukásautó, és ugyanazok az emberek végzik a munkát. A
számlázásban sincs változás a korábbiakhoz képest, a hulladékszállítás díját már az állami cég számlájára
kell befizetni. A négy önkormányzat egyenlőre ragaszkodik a saját cégéhez, szeretnék, ha a jövőben is
alvállalkozóként részt tudna vállalni a közszolgáltatási feladatokban. Mint arról korábban is beszámoltunk, a
négy település közös cége sikeres pályázatnak köszönhetően saját hulladékszállító járművet is nyert, így a
modern gép továbbra is az itt élőket tudja majd szolgálni.

Képviselő-testületi ülés február 9-én. A legfontosabb napirend a költségvetés tárgyalása lesz
Bordány Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete február 9-én este hat
órától tartja soron következő ülését a Faluház dísztermében. A képviselők a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszakról
és a polgármesteri döntésekről hallhatnak
beszámolót. Ezt követően a civil szervezetekkel tavaly megkötött együttműködési
megállapodásokat értékelik a képviselők,
sor kerülhet az idei évben beérkezett kérelmek támogatására is. Vélhetően jóváhagyásra kerül a 2017. évi közfoglalkoztatási terv,
majd ezt követően a 2017. évi önkormányzati költségvetést terjeszti be a polgármester
elfogadásra. A település jegyzője a Bordányi
Polgármesteri Hivatal munkájáról és a ta-

valyi önkormányzati adóhatósági tevékenységről tart beszámolót. A napirendek sorát a Helyi Értéktár Bizottság beszámolója zárja, hacsak időközben nem érkezik még előterjesztés, amelyet az egyebek napirendek között tárgyalhatnak
településünk képviselői. Az ülések nyilvánosak, aki kíváncsi a
döntéshozatali folyamatra, vagy egy-egy napirend tárgyalására érdeklődőként vegyen részt a testületi ülésen!
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Visszatekintés a tavalyi évre. Mennyi minden
be, több százmillió forint összértékben.
történt Bordányban?
A legfrissebb pályázatunk a szociális
Az elmúlt év is egy hosszú, sok feladattal, munkával és eredményekkel teli év volt. Az év elején, az első változás településünk új
honlapjának átadása volt, amelyet a Délmagyarország napilap is
elismert egyik év végi, az önkormányzatok honlapjait összehasonlító cikkében. Szeptembertől új iskolaigazgató kezdte meg
munkáját oktatási intézményünkben. Dr. Kádár Pétert a szegedi
tankerület nevezte ki a nyugdíjba vonuló Simon Zoltánné helyére. Az év végén pedig új ifjúsági képviseletet választottak maguk-

nak a településünkön élő 12-25 év közötti fiatalok, Masir Norbertet Lajkó Bálint követi az ifjúsági polgármesteri székben,
képviselőként pedig csupa új fiatal került a testületbe: Barta
Dániel, Bálint Hanga Rea, Valkár Anna és Vida Patrícia.
Ha a megvalósult pályázatok szemszögéből nézzük, a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító-telep megépítésének
köszönhetően mindenképpen sikerről beszélhetünk. A belterületen sikerült 100%-os lefedettséget elérnünk, a menedzsment munkájának köszönhetően pedig nemhogy nem kellett az
önkormányzatoknak újabb pénzt befizetni a közös költségvetésbe, mint ahogy attól korábban féltünk, hanem 196 ezer
forintos visszafizetést kapott a lakosság. Kisebb beruházások is
megvalósultak 2016-ban. Saját erőből cseréltük ki az összes
gázkazánt a bérlakásokban. Ugyancsak saját erős beruházásból
készült el a temető kamerarendszere, amelynek köszönhetően
24 órás megfigyeléssel biztosítjuk a terület védelmét. Háromszáz fa közterületre ültetésével folytatódott a település zöldítését célzó programunk. A növekvő facsemetéknek köszönhetően
egyre kevesebb lesz a por és zajterhelés, és reményeink szerint
évek múlva a falu lakói a fák árnyékában tudják majd átvészelni a
meleg nyarakat. Az ifjúsági önkormányzattal közös beruházásként készült el a Petőfi szobor, és igaz szinte az évvégére dőlt el,
de 657 méter új járda is megépülhet az önkormányzat és a lakosság összefogásának köszönhetően. A járdaépítéshez is saját forrást biztosít majd az önkormányzat.
Sokan gondolják azt, hogy nem pályáztunk, azért nincs több fejlesztés a faluban. Erről szó sincs, közel tíz pályázatot nyújtottunk
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tűzifa pályázat, amelynek köszönhetően körülbelül 70 családot tudunk támogatni téli tüzelővel. A döntés tavalyi, a
tűzifa kiszállítása január legelején kezdődött meg, és folyamatosan zajlik. A
tavalyi évben közel 100 gyermek vehetett rész az Erzsébet táborokban szintén pályázatoknak köszönhetően. Két
nagyobb pályázatunk 2017-ben
indul, de még tavaly megtudtuk,
hogy támogatást nyertünk. Az
egyik a szociális szövetkezetünk
fejlesztését és munkaerő felvételét támogató pályázat, amely
keretében 60 millió forint támogatáshoz jutottunk. A pályázatból kerül kialakításra egy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem,
és összesen nyolc ember foglalkoztatása valósulhat meg az
elkövetkező években. A másik
pályázatból pedig a tanyagondnoki hálózatunk eszközfejlesztése valósulhat meg. Folyamatban van még az ivóvízminőség-javítást
célzó beruházás, amely a térség önkormányzatainak közös pályázatából
valósul meg.
Vannak megírt, de bírálaton még nem
átesett pályázataink is. Elkészült egy
turisztikai fejlesztést célzó pályázat,
amelynek köszönhetően kicsivel több,
mint 120 millió forint fejlesztés valósulhat meg.

Pályázatból szeretnénk két foglalkoztató teremmel bővíteni az óvodánkat, és a
bölcsőde konyha bővítésére és fejlesztésére is sor kerülhetne ebből a forrásból. Ugyancsak pályázatból szeretnénk
korszerűsíteni az iskola fűtésrendszerét, és ugyanebben a pályázatban sze folytatás a köv. oldalon

repel mind az iskola, mind a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése. Hőszigetelések, nyílászáró cserék valósulhatnak meg, és a polgármesteri hivatalban ugyancsak megvalósul a régi gázkazán cseréje, az épület bővítése is. Civil szervezetekkel összefogva pályáztunk kültéri fitneszparkok és egy többek közt az iskolai testnevelés órákat is segítő futópálya kialakítására, ez esetben
is a pályázati eredményre várunk.
Ha programokat, helyi rendezvényeket tekintjük át, mindenképpen egy színes kínálatból választhattak az itt
élők. Az év legnagyobb rendezvénye mindenkor a falunap szokott lenni. Tavaly sajnos az időjárás nagyon befo-

lyásolta a sikert és a hangulatot. Hiába a szervezés, a minden réteget lefedő programkínálat és a mögötte meghúzódó szervezési munka, az esetenként 10°C alatti zord,
esős időben nagyon sokan maradtak inkább otthon.
Rengetegen voltak viszont a helyi ízek fesztiválján és a
kecskeversenyen. Több százan használták ki az önkormányzat által támogatott egészségnapokat, amelyeket
orvosainknak köszönhetően minden évben sikerül megrendezni. A tavalyi évben is megrendezésre került az
autómentes nap, és új színfoltja volt az évnek a közös képeslapkészítés, ahol összesen 3073 év gazdája állt össze
egy fotóra.
Nagy szerencsénk van, hogy sok aktív civil szervezet működik falunkban. Nekik köszönhetően számos program
valósult meg az óévben. Az ifjúsági önkormányzat adventi vásárai, az általuk szervezett hulladékgyűjtések sok
embert mozgattak meg. Nyugdíjas és népzenei találkozók, lovas rendezvények, bálak, számos sportverseny,
köztük a sok futót megmozgató Homokhát Félmaraton
járult hozzá ahhoz, hogy elmondhassuk a térség egyik
legprogramgazdagabb települése vagyunk.
Munkánkat elismerések is övezték. Míg a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztériumtól 2016. májusában ismét elnyertük a kerékpáros barát település címet, addig az UNICEF-től szeptember 20-án, a
Gyermekek Világnapján a Gyerekbarát település címet vehettük át, amely 2 millió forint
pénzjutalommal jár.

Elfogadásra került az
idei rendezvényterv:
2017 a jubileumok
éve Bordányban
A Képviselő-testület december 15-ei ülésén fogadta el 2017. évi ülés-, munka és rendezvény
tervét. A tervek szerint a képviselők az idei
évben kilencszer üléseznek, amelyeket megelőzően az önkormányzat bizottságai is összeülnek összesen húsz alkalommal. A testület döntött a 2017. év programjairól, eseményeiről is.
A civil szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel összeállított programnaptárban
összesen hetvenhárom program szerepel. A
Falunapokat június 4-5. között rendezik meg. A
falugyűlés időpontja szeptember 15-re módosult, mint ismeretes a korábbi években mindig februárban került megszervezésre ez a
program. A Kecskeverseny és a Helyi ízek Fesztiválja az idén szeptember 9-én zajlik majd. A
részletes rendezvényterv településünk honlapján elérhető, érdemes végigböngészni.

Mint ahogyan arra tudósításunk címe is felhívja a figyelmet, számos évfordulóra, jubileumra
is sor kerül 2017-ben. Az idén lesz 25 éves a
bordányi Falunapok rendezvénysorozat. De
évfordulót ünnepel az általános iskola művészetoktatása, amely 20 éves, vagy a 30 éve új
épületbe költözött napközi otthonos óvoda is.
Az évfordulókhoz kapcsolódóan még számos
programra, közös megemlékezésre is számíthatunk, amelyek még gazdagabbá teszik az új
év programkínálatát 2017 a jubileumok éve
Bordányban, hirdeti majd az új logó. Bízunk
benne, hogy a Bordányi Napló minél több sikeres programról tudósíthat!
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Nyolc településen, így Bordányban is átállnak a tisztított vízre

Mint arról már korábban is beszámoltunk, hamarosan befejeződik
a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás “Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” címet viselő pályázati programja,
amelynek keretében a társulás
tagtelepülésein zajlottak beruházások annak érdekében, hogy az
ivóvíz minősége megfeleljen az

emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 93/83/EK irányelvnek.
A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásában az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.
Az Aquaprofit-Bauszer konzorcium minden érintett településen
megépítette a víztisztító művet,
jelenleg a technológia tesztelése
van folyamatban. Összesen tíz
települést érint ez a projekt.
Pusztamérgesen és Üllésen már
zajlik a próbaüzem, az ebben a két
faluban élőknek már a tisztított
vizet szolgáltatnak. A tervek szerint legkésőbb február elejétől
Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Forráskút, Mórahalom, Öttömös,
Ruzsa és Zákányszék hálózatába
is tisztított víz jut.
Priváczki-Juhász Zsolt, az Alföldvíz Zrt. 5-ös területi divíziójának
vezetője elmondta, hogy a nyolc
településen jelenleg még tesztelik
a technológiát. Az itt élők most a
régi, úgynevezett nyers vizet kapják. Kiemelte, hogy ennek a víznek

a laboratóriumban vizsgált minősége megfelel az előírásoknak, íze,
színe és szaga is az eddig megszokott. A kivitelező konzorciumtól
kapott információk alapján ezeken a településeken előreláthatólag januárban állnak át az új,
tisztított vízszolgáltatásra. Ha
minden rendben megy, a lakosság
nem tapasztal semmiféle változást, az viszont előfordulhat, hogy
íz-, szag- vagy színváltozást tapasztalnak a lakók. Átállni kizárólag akkor fognak, ha a tisztított víz
mindenben megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak. A divízióvezető
kéri, hogy ha bárki rossz irányú
változást észlel, jelezze azt az
Alföldvíz hibabejelentő telefonszámán, hogy minél előbb beavatkozhassanak.
Az említett kellemetlenséget az
válthatja ki, hogy a jelenlegi víz
után a hálózatba juttatott tisztított víznek az uniós előírásoknak
megfelelően mások a kémiai öszszetevői. Természetesen a víz
ugyanaz marad, csak ülepítik,
megkötik belőle a káros anyagokat. Az Alföldvíz Zrt. éjjel-nappal
hívható hibabejelentő telefonszáma, amely ingyenesen hívható:
(80) 922-333.

Közel hatvan millió forint érkezik, helyi termékek
gyártása az egyik főcél
Sikeresen pályázott az önkormányzati tulajdonnal rendelkező Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. -„Fókuszban
az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” című kiírására.
A szövetkezet fejlesztését és munkaerő felvételét támogató pályázatnak köszönhetően 60 millió forint támogatást nyert a non-profit vállalkozás. A pályázatból kerül kialakításra egy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem, és összesen nyolc ember foglalkoztatása valósulhat meg az elkövetkező években. A projekt januárban indult. Elsőként a
Petőfi utca 1. szám alatti épület átalakítása és felújítása
kezdődik meg. Ezt követően kerül sor a gépek, munkaeszközök beszerzésére. A tervek szerint késő tavasszal
már megkezdődik a próbagyártás is. Az üzemben dolgozók kezei közül gyümölcslevek és különböző zöldségkrémek kerülnek majd ki, amelyeket helyben felvásárolt terményekből állítanak elő. A foglalkoztatást is
helyi munkavállalókkal szeretné megoldani az újonnan alakult cég, támaszkodva például a munkaügyi központ által indított zöldség-gyümölcs feldolgozó képzésen résztvevőkre.
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Már lehet nevezni az április 22-ei IV. Homokhát
Félmaratonra – újítás a bordányi versenyen: az
idei évben már chipes időmérés is lesz
A Bordány Sportkör tagjai,
ezúttal főként a futással foglalkozók újabb rendezvény, program szervezésébe kezdtek az
idei évben is. A lelkes csapat az
elmúlt évek sikereire alapozva
ismét egy félmaraton előkészítésébe vágott bele, amelyet április 22-én, szombaton rendeznek meg a Homokhátság szíveként is nevezett Bordányban. A
rendezvény célja elsősorban az
egészséges életmód népszerűsítése, futás örömeinek megismertetése és természetesen
versenylehetőség biztosítása,
hogy bárki kipróbálhassa magát. „Az idei évben több újdonsággal is készülünk, így például 2017-ben már chipes időmérés lesz, valamint egy
nagyon komoly időmérő pont is kialakításra kerül a bordányi sporteseményen. Bízunk benne, hogy az eddig is
szép számmal látogatott viadal így még tovább fejlődhet, kedvelt helyszín lehet továbbra is a futók körében ez a
program.” – mondta el Kiss-Patik Péter, a Bordány Sportkör elnöke. A bordányi Deák térről induló futóversenyen 10,5 km és 21 km-es távon is rajthoz állhatnak a Bordány és Üllés közötti kerékpárúton rendezendő futáson. Regisztrálni a www.bordanysk.hu weboldalon lehet már január 16-tól. Nevezni folyamatosan lehet
majd az előbb jelzett honlapon egészen április 12-ig!

A nevezési díjak a következőképpen alakulnak a két távon:
10,5 km-es táv

21 km-es táv

2017. január 31-ig:
2.500 Ft

2017. január 31-ig:
3.500 Ft

2017. február 28-ig:
3.000 Ft

2017. február 28-ig:
4.000 Ft

2017. március 31-ig:
3.500 Ft

2017. március 31-ig:
5.000 Ft

2017. április 12-ig:
4.000 Ft

2017. április 12-ig:
5.500 Ft

Verseny napján, a
helyszínen: 5.500 Ft

Verseny napján, a
helyszínen: 7.000 Ft

A nevezési díj tartalmaz pólót, rajtcsomagot (útvonaltérkép, fél liter ásványvíz, müzli szelet), útvonal biztosítást, verseny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást, időmérő chippel ellátott rajtszámot és befutó
érmet is. Minden kategória (18 év alattiak, 18-35 évesek, 35-50 évesek, 50 év felett) első három helyezett női
és férfi indulója serleget és oklevelet kap, továbbá minden befutó a célban frissítőt kap, azaz ásványvizet,
édességet és gyümölcsöt. Szintidő nincs, mindenkit megvárnak a célba érkezéssel. További információ kérhető a nevezéssel kapcsolatosan a +36306765910-es mobilszámon, vagy a bordanysportkor@gmail.com
mail címen. Futásra fel!
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Tanulmányi kiránduláson, Szegeden jártak az
általános iskola ötödik osztályos tanulói
2016. december 20-án a két ötödik osztály tanulói osztályfőnökeikkel és két kísérővel Szegedre
utaztak. Úticéljuk a Pompei kiállítás megtekintése volt. Ez három
helyszínen történt. Körutukat a
Móra Ferenc Múzeumban kezdték, mely bemutatja Pompei városát, nevezetességeit, az ott élők
hétköznapjait, eszközeiket. Animációs film segítette a látogatókat a Vezúv kitörésének átélésé-

ben. A tízperces film alatt a hanghatásoknak köszönhetően szembesültek a természet elemi erejével. Döbbenetes élmény volt,
mely csak fokozódott a következő
teremben, ahol azon gipszalakok
kerültek a tárlókba, amelyek úgy
születtek, hogy a régészek gipszszel kiöntötték az áldozatok által
hagyott üregeket. A gyermekek
körében dermedt csönd tükrözte
a hatást. Régészként is kipróbálhatták magukat: egy homokozóban a régész eszközeinek segítségével- ecset, ásó - maguk hozták
felszínre a cserépdarabokat. A következő helyszín a Kass Galéria
volt, ahol népvándorlás kori lele8| Bordányi Napló

tek szemléltették a korabeli életet: kereskedelem, temetkezés,
hadviselés, mindennapi élet. Itt is
lehetőséget biztosítottak a gyere-

keknek kézműves tevékenységre:
gyöngyfűzésre, valamint a korabeli motívumok nyomtatására.
Emellett Kass János grafikus művész életútját és munkásságát is

megismerhették. Rövid, a Széchenyi téren tett sétát követően megebédeltek a Mc Donald's-ban,
majd az utolsó helyszínre, a Fekete Házba mentek. Itt Pannónia
Provincia tárult fel előttük és a rómaiak étkezési kultúrája. Ezután a
XIX. századi polgári lakás berendezési tárgyaival ismerkedhettek
meg. A nap zárásaként a Dóm téren az adventi forgatagban nézelődhettek, illetve a szalmalabirintusban játszhattak a gyerekek.
Élményeiket az iskolában fogalmazásokban és tablókon mesélték el tanulótársaiknak.
Véleményünk szerint, mellyel a
gyerekek is egyetértettek, ezek a
kihelyezett tanítási órák gazdagabb élményeket és eredményesebb elmélyülést nyújtottak számukra.
Kovács Józsefné, Sándor Mónika
osztályfőnökök,
Kissné Tóth Andrea és Lippai Judit
kísérő tanárok

Adományozza adója 1 %-át a Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány részére
Az alapítványunkon elhelyezett pénzösszegből, minden nevelési évben játékokat vásárolunk az óvodai csoportoknak és a bölcsődénknek . Az elmúlt időszakban egy darab kétüléses hinta került az óvoda udvarára és
egy libikóka a bölcsőde udvarába, 2016. őszén 377.000 forintot
költöttünk játékokra, könyvekre,
fejlesztőeszközökre. Az alapítványunkon elhelyezett pénzösszeBordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
gek, egyrészt a minden évben
Adószám: 18464520-1-06
megrendezésre kerülő jótékonysági estből befolyt összegből,
másrészt a hozzánk járó gyerekek szülei által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból származnak. A Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18464520-1-06. Ha lehetősége van rá, kérem, Ön is
támogassa intézményünket. Köszönettel: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető

Köszönöm az adója 1 %-át!

Óvodai jótékonysági est Köszönet a sok karácsoSzeretettel meghívják Önt és kedves Családját a bor- nyi adományért

dányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde által szervezett jótékonysági estre, amely 2017. február 18-án a
Faluházba kerül megrendezésre. Belépőjegy ára:
3500 Ft/fő, illetve gyerekeknek 1500 Ft/fő, amely a
svédasztalos vacsorát is tartalmazza. Tombola felajánlásokat örömmel fogadnak! Vendégek fogadása
este hat és hét óra között. A zenéről a Rácz-band zenekar gondoskodik. Jegyek az óvodában elővételben
legkésőbb február 13-ig megvásárolhatóak!

AKCIÓ!
Minden új lakásbiztosításhoz a GENERALI
BIZTOSÍTÓNÁL csomagtól függően 1-2 vagy 3 havi
díjkedvezményt adunk előfedezettel,
akár 50%kedvezménnyel.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások kiadása,
Változásbejelentés stb.

„Az ajándék kézzel fogható szimbólum, mely azt fejezi
ki, hogy társunk gondolt ránk. Nem az ára számít; az
adja értékét, hogy a szeretetet jelképezi.”
Gary Chapman
A szeretet ünnepe előtt ismét bebizonyította településünk, hogy együtt, közösen összefogva milyen
nagy dolgokra is vagyunk képesek. Ebben az évben
16 család karácsonyát tudtuk szebbé varázsolni, továbbá a Szegedi Nappali Melegedő és a Gyermekek
és Családok Átmeneti Otthona számára is tudtunk
átadni ajándékot az Önök jóvoltából. Köszönjük szépen minden kedves támogató, ajándékozó segítségét!

Kedves szülők, kedves helyi lakosok
Arra kérem önöket, hogy adójuk 1%-át az Óvodák
Kistérségi Egyesületének szíveskedjenek felajánlani, mert ezzel a helyi óvodásokat is támogatják. Adószámunk: 18465693-1-06.
Köszönettel: Sádtné Papp Ibolya/OKE elnöke

TERMÉKEINK:
- Nyugdíjbiztosítások 20% adójóváírással
- Fundamenta 30% állami támogatással
- Élet,-baleset,-és egészségbiztosítások
- Vagyon,-és felelősségbiztosítások
- Gépjármű,- és cascó biztosítások
- Felelősségbiztosítások
- Jogvédelem, Pénztárak
Minden kedves ügyfelemnek és leendő ügyfelemnek
Örömökben és Egészségben Gazdag Boldog Új Évet
kívánok!

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
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Imre bácsi meteorológiai beszámolója Miről olvasna

Zádori Imre bácsi évről évre, napról napra figyeli az időjárást,
méri a csapadékmennyiséget. Év elején mindig megjelenítjük
Reményeink szerint számos
az általa mért adatokat.
hírrel,
információval látjuk
A Bordányban észlelt csapadék- és hőmérséklet eredményeiről
el
a
lakosságot
a Bordányi
három táblázatot készítettem. A 2016 évi adatokat a 30 éves
Híreken és a Bordányi Napbordányi átlaggal és a 2015-ös adatokkal hasonlítottam össze.
lón keresztül heti rendszeA csapadék tavaly 105,5 mm-el haladta meg a 30 éves átlagot. A
rességgel. Bízunk abban,
legtöbb júliusban, a legkevesebb decemberben hullott. Az elmúlt 31
hogy újságunk belenőtt az
év 372 hónapja közül 6-ban fordult elő, hogy az eredmény csak 1 mm, vagy annál Önök mindennapjaiba is,
kevesebb volt.
szívesen olvassák mind heti

szívesen?

hírmellékletünket, mind a
havonta megjelenő Naplót.
Most, a megújulás kapcsán
kérdezzük meg Önt is, vane
Tavaly a havi átlaghőmérséklet augusztusban és októberben alacsonyabb, a olyan téma, amelyről szívesen olvasna településünk
többi hónapban magasabb volt a 30 éves átlagnál.
újságjának hasábjain. Várjuk téma vagy akár rovat,
sorozat javaslatait is a
naplo@bordany.hu e-mail
A csapadékos napok száma 2016-ban öttel volt kevesebb, mint az előző évben. címünkre!
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Horror: ezért ne égessünk el soha a műanyagot!
Félelmetesen hosszú a betegségek sora, amit a hulladékok égéstermékei idéznek elő. Belégzés esetén a légzésfunkciót gyengítik, a tüdőből közvetlenül a véráramba kerülve okoznak krónikus megbetegedést. Amit
nem lélegeztünk be, az lecsapódik a növényzetre, a termőtalajra, és étkezés során kerül az állati, emberi szervezetbe. A mérgeket a mi kéményünkből messze viheti a szél. A kertünkben lecsapódó, az ajtón-ablakon,
réseken át a lakásba kúszó égéstermékek nemcsak a saját kéményünkből származnak, hanem a szomszéd
házból, a szomszéd utcából, a szomszéd faluból is. Ezért tiltja jogszabály a hulladékok, köztük a műanyaggal
ragasztott pozdorja, festékes fa égetését is. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra vagy 5
évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. A faluban, de a tanyavilágban is sétálva sokszor érezzük az
égő műanyagok jellegzetes, kellemetlenül édeskés-fanyar szagát, ezt lélegezzük be. A műanyagok égéstermékeinek szervezetbe kerülése ellen a természetes védekező rendszerünk felkészületlen. A természetben
nem keletkezik műanyag! A belélegzett égéstermék egy életre megbetegíthet, de akár az élet továbbadásában is megakadályozhat bennünket vagy gyerekeinket. A műanyagokba egészségre káros adalékokat kevernek: lágyítószereket, antioxidánsokat, tűzálló anyagokat, fényvédőket, stabilizátorokat, hálósítókat,
síkosítókat, ütésállóságot javító anyagokat, égésgátlókat. A hulladékok égetésekor sokféle mérgező anyag
szabadul fel. Ezek nagy koncentrációban azonnali halált is okozhatnak, kisebb koncentrációban megbetegítenek, magzatban-gyerekben fejlődési rendellenességet okoznak. A PVC égéstermékei közé tartozik például
a foszgén vagy a dioxinok. A vinilklorid rákos daganatokat okoz. A foszgén az első világháborúban harci gázként bevetve katonák ezreinek halálát okozta. A dioxinok egészségromboló hatása kiemelkedően sokrétű:
nőknél meddőséget, férfiaknál impotenciát okoz, torzszülött magzatokat. Károsítja az immunrendszert és a
hormonháztartást. A zsírszövetben elraktározódva felezési ideje 7-11 év. A PVC-n kívül nagyon sokféle
egyéb műanyagot használunk, mindenféle adalékanyagokkal. Az égéstermékek ártalmai is ennek megfelelően sokrétűek és súlyosak. Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot, vagy más káros anyagot
éget? Forduljunk a járási hivatalhoz vagy a környezetvédelmi felügyelőséghez postai levélben. A közérdekű
bejelentés illetékmentes. Mit tehetünk még? Kerüljük a műanyagok vásárlását, amennyire csak lehetséges.
Ha már nem tudtuk elkerülni, hogy pénzt adjunk ki érte, használat után gyűjtsük szelektíven a műanyag
hulladékot!

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben

Temetkezés
Bordányban

Ügyintéző: Gallainé Éva

A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA

Telefon: 06-30-924-3293

A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

Halott szállítási ügyelet: 0-24
óráig

ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335

Telefon: 06-30/207-4129
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Tájékoztatás a méhészkedéssel kapcsolatosan
Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes
települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba
veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen
(udvarban, kertben stb.) van, a
méhész köteles a méhek tartási
helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x
30 cm nagyságú táblán jól látható
módon feltüntetni. A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább
három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s
ennek során mind a kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit,
illetve élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák számának változására.

A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást
– ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos állítja ki. A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított
nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A
nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője –
a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a
hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő
órán belül bejelenteni. A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője
nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az
állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának
helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre
szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz.
stb.) és a letelepedés idejét. Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről
származó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a
települési önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében
értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.

A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával –
erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és
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fenntartani nem szabad. A többlakásos lakóházak
udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával lehet. Méhészetet
közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól közúttól,
sajáthasználatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú
út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek
ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas,
tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani. Utak közelében történő letelepedés esetén a
méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró
nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az
úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
Nótárius Szakmai Egyesület

Havonta 1250 háztartásba jut el!
Az Ön hirdetési partnere

Bordányi Napló
E-mail cím: naplo@bordany.hu

A sárgazsák elszállítása
belterületen kéthetente
A sárgazsákos szelektív gyűjtésre a továbbiakban is
kéthetente, minden páratlan hét kedden kerül sor. Az
önkormányzat által kiadott települési naptárban a programok
mellett a kül- és belterületi szemétgyűjtések
időpontja is kiemelten
fel van tüntetve, de ha
valakinek nem ér meg
300 forintot ez az asztali naptár, saját naptárában is
jelölheti az időpontokat. Legközelebb tehát január
31-én, majd ezt követően február 14-én, és február
28-án viszik el a szelektíven gyűjtött hulladékot a házak elől! Köszönjük, hogy Ön is külön gyűjti a csomagolási hulladékot, védve ezzel a környezetet!

Változatlan a külterületi
hulladékszállítás rendje
A külterületről továbbra is havonta egy alkalommal,
alapszabályként a hónap első keddjén és szerdáján
történik a hulladék elszállítása. Februárban 7-én és
8-án, márciusban 7-én és 8-án, áprilisban 4-én és 5én, májusban 2-án és 3-án, míg júniusban 6-án és 7én viszik majd el a szemetet a szokásos külterületi
gyűjtőpontokról.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
01.30.
04.25. H

Karfiol leves
vajas
galuskával

A
1

Tarhonya
2 leves

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok

01.31.
04.25. K
H

A
1

Szárnyas hús
erőleves

2

Kelkáposzta
leves

Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
02.01.
04.25. SZ
H

bárányindító, báránynevelő és hizlaló
borjúindító és borjúnevelő tápok
tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,
pénteken 7.30-15.00 óráig

1

Zöldségleves
csurgatott
tésztával

Fejtett
2 bableves
02.02.
04.25. CS
H

1

Burgonyagombóc leves

Állattenyésztési szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

Frankfurti sertéstokány rizzsel,
káposzta saláta

B
C

Milánói sertésborda

A

Sajttal töltött csirkemell filé rántva,
burgonyapürével, kompót

B
C

Hentes borda rizzsel

A

Tökfőzelék Stefánia vagdalttal,
sütemény

B
C

Ormánsági töltött dagadó vegyes
körettel

A

Csirkecomb filé paprikás tésztával

B
Magyaros sütőtök
2 krémleves pir. C
kolbász karikákkal
02.03.
04.25. P
H

Takarmány értékesítés
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

A

1

Sertés gulyás
leves

A

B
Hallé
2 gyufatésztával C

Szilvamártás sült csirkecomb filével,
pirított darával

Zúzapörkölt galuskával, cékla

Csirkemell filé Dubary módra rizibizivel

Parasztos sertésborda hagymás
törtburgonyával, almapaprika
Mustáros sertéstokány, makaróni
tésztávall
Túrós tészta
Mákos metélt, alma
Fokhagymás apró, petrezselymes
burgonyával, vegyes vágott
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Indul a kistérség nagy
ifjúsági projektje
Kezdődik a Morajlás!

zék méginkább magukénak a térséget, a Mórahalmi Járást. Ha olyan fiatal vagy, aki szeretné segíteni, támogatni, vagy befolyásolni a településeden élő fiatalok közösségeit esetleg a későbbiekben ifjúságsegítőként szeretnél majd dolgozni, írj egy bemutatkozó e-mailt a következő email címre: biip@bordanynet.hu

A Kulturális és Szabadidős Egyesület sikeresen
pályázott a Széchenyi 2020 program keretében
az Európai Unió Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által közösen meghirdetett, az
ifjúság közösségi aktivitását elősegítő programok megvalósítását támogató felhívására.
A MORAJLÁS - Új ifjúsági közösségek és programok a horizonton címet viselő projekt a homokháti kistérség ifjúsági önkormányzatainak, ifjúsági referenseinek és civil szervezeteinek több
mint egy évtizedes együttműködésének szakmai tapasztalataira épül.
A térségben élő fiatalok bevonásával mind helyben, mind a térségben ifjúsági programok, rendezvények valósulnak majd meg. A projekt célja
a különböző települések fiatalja közötti párbeszéd, közös gondolkodás, és értékteremtő cselekvés ösztönzése. Az ifjúsági program 38 hónapja során 10 település 12 ifjúságsegítője menedzseli azokat a helyi, minimum 10 fős ifjúsági
közösségeket, amelyeknek számos a településeken zajló programot kell majd megszervezniük. Kiemelt feladat a térségben egyedülálló
módon megalakított és azóta is működő Homokháti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok
együttműködésének újraszervezése, megerősítése az általuk szervezett térségi találkozók, illetve az ezekre épülő szabadidős
rendezvények által. A csatlakozó fiatalok
saját elképzeléseik alapján, közös együttműködésben minden évben megszerveznek egy-egy térségi ifjúsági összművészeti
kisfesztivált is, amely ugyancsak formabontó a maga nemében. A homokháti kistérség 12 településén ifjúsági klubok indítása, működésük támogatása is prioritás.
Szeretnének minél több 12-25 év közötti fiatalt bevonni a három évig zajló programba
annak érdekében, hogy minél többen érez-

Bursa Hungarica - mind a
tizennégy pályázót
támogatták a képviselők
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat
keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.
Bordány Nagyközség Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójához, és a Képviselő-testület decemberi ülésén a kiírásnak megfelelően már döntött is a
támogatásokról. A bordany.hu oldalon közzétett, a
2017. évi támogatásról szóló dokumentum alapján
megtudtuk, hogy összesen 14 pályázat érkezett be,
amelyből mind a 14 bordányi pályázót támogatták a
képviselők, összesen 440 ezer forinttal. A támogatás
általános mértéke 31.400 forint/fő.

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levélcím, szerkesztőség címe: 6795 Bordány, Park tér 1. Email cím: naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN
2062-4255 Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány
Telefon: 30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu
Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén
fenntartjuk a szerkesztés jogát! A megjelent meghívók és hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. További hírek, részletes információk,
tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, nyomdai előkészítés: Gyuris János
Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A Bordányi Napló belterületen
közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar Posta segítségével jut el
Önhöz! Csatlakozzon hozzánk! https://www.facebook.com/bordanycity/
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BSK Sportbál
Köszönjük a
támogatásokat!

Megkezdődött a Start Kupa
Nagyszerű hangulat és színvonalas
mérkőzések a Sportcsarnokban
Remek mérkőzések, felkészült
csapatok és természetesen focizni
imádó gyerekek jellemzik az idei
évben is a Start Kupa sorozatot.
Mint arról már korábban a Bordányi Hírekben beszámoltunk
U9-es focistáink az ötödik helyet
szerezték meg a nyolcfős mezőnyben, a legjobb hazai játékosnak
Gábor Zsombort választották az
utánpótlás edzők. Az U11-es korosztályban két csapatot is indítottunk, itt egy negyedik és egy
második helyet sikerült megcsípU9-es korosztály

Felső sor balról: Gábor Zsombor, Farkas
Roland, Makra Attila, Halászi Dávid,
Pigniczki Máté, Veres Gábor edző.
Alsó sor balról: Zádori Alvin, Lázár
Levente, Makra Boldizsár, Tari András.

U11-es korosztály
Felső sor balról: Rabi Bálint, Csuka
Marcell, Balogh Márk, Rácz Milán, Retek
Flórián edző, Turcsik Bálint, Csorba
Noel, Árva Bence, Pigniczki Patrik. Alsó
sor balról: Farkas Samu, Makra Zoltán,
Lévai Bence, Nógrádi Gergő, Fodor
Ákos, Sándor Márton, Gyuris Márk.

ni, a torna gólkirálya Nógrádi Gergő lett, míg a legjobb hazai játékos
címet Lévai Bence kapta. Egy kis
szünetet követően, február minden szombati napján pattog a
bőrbogyó a Bordányi Sportcsarnokban. Február 4-én, az U13-as,
11-én az U10-es, 18-án az U19-es,
míg február 25-én a felnőtt női
csapatok küzdenek meg a Start
2017 Kupáért. Érdemes lesz tehát
akkor is kilátogatni, sok szeretettel várjuk Önöket. Hajrá Bordány!
Hajrá BSK!

Megkezdődött a
bérlet árusítás!
Már megvásárolhatóak a megye Ies focicsapat tavaszi mérkőzéseire
Támogasd adód 1%-val
érvényes bérletek a Bordányi Ifjú- a Bordány Sportkört! Köszönjük!
sági Információs Pontban.
Adószám: 19079646-1-06
#egycsapatvagyunk
facebook.com/bordanysk
bordanysk.hu
A Foliaplast-Bordány SK havonta megjelenő információs oldala.
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A Sportkör még 2016. november
26-án rendezte meg a Bordányi
Sportcsarnokban a BSK Sportbál
2016 elnevezésű évzáró, jótékonysági rendezvényét. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét jóhangulatú estet tölthettek el a helyi
sport iránt elkötelezett vendégek.
Szeretnénk külön köszönetet
mondani Bordány Nagyközség
Önkormányzatának és dolgozóinak a program megvalósításához
nyújtott segítségéért, valamint a
Vadgesztenye Étteremnek, hiszen
a finom vacsora mellett nekik
köszönhetjük, hogy a Kozmix is
fellépett a sportbálon! A bál bevételét, 736.845 Ft-ot a sportegyesület működésére és további
helyi, közösségi programok megvalósítására fordítjuk. BSK elnökség
A BSK Sportbál támogatói
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Ádám Martin, Balogh
Ferenc és felesége, Bordány Nagyközség
Önkormányzata, Bordány Pékség - Rácz
Gyula, Bordány Sportkör elnöksége, Bordányi Ifjúsági Információs Pont, Bordányi Italdiszkont, Cifra Szoba, Csordás
ABC, Délmagyarország, Dobó István és
családja, Dr. Juhász Anikó, Faluház és
Könyvtár, GEKO 2002 Kft., Gémes István
– GMS Benzinkút, Gyuris Nóra, Gyuris Tibor és családja, Horváth Eszter Műkörömstúdió, Jupi Bolt, K. Tóth Gyula és családja, Kádár-Németh Attila és családja,
Kálmán László és családja, Két Kont-Ír
Könyvelő Iroda, Kiss Csaba és családja,
Kiss-Patik Péter és családja, Kocsispéter
Anett, Margaréta Virágüzlet, Márki
György és családja, MEGAPLUSZ Öntözéstechnika Kft., Mészáros Károly és családja, MOL-Pick Szeged Kézilabdacsapat,
Nógárdi János és családja, Novotel Szeged, Papp Gábor Vegyesbolt, Peták Eszter
– OTP Bank, Pördi Szabolcs, Privát ABC,
Puedlo Könyvesbolt, Rácz Irén és családja, Sádt Tamás és családja, Szabóné Gyuris Bernadett és családja, Szertár Sportbolt, Szilágyi Tibor és családja, Szűcs Ferenc és családja, Tanács Gábor, Tanács Ildikó, Top Rongyos Bolt, UTE Baráti Kör,
Vadgesztenye Étterem, Vadgesztenye
Youth Hostel, Veres Gábor és neje, Veres
Gáborné – Goods Market.

