
A 2016-OS ÉV KÖLTSÉGVETÉSE IS TELJESEN KIEGYENSÚLYOZOTT LESZ

Nem változik egyik helyi adó mértéke sem az idei évben
A korábbi évek eredményes gazdálkodása is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kép-
viselő-testület a 2016. évre vonatkozó költségvetést megint hiány nélkül tudta elfo-
gadni. Az önkormányzat legutóbbi testületi ülésén tárgyalta az idei év költségvetését, 
a képviselők az önkormányzati intézmények vezetőivel történt szakmai egyeztetések, 
illetve a bizottsági üléseken lefolytatott vitákat követően egyhangúan fogadták el tele-
pülésünk gazdálkodásának legfőbb dokumentumát.
Tanács Gábor polgármester a testületi ülésen elmondta, hogy a költségvetés készí-
tésekor a legfontosabb cél továbbra is a kiegyensúlyozott, hiánymentes és költségha-
tékony gazdálkodás volt. A képviselő-testület továbbra sem kívánta emelni a lakosság 
terheit, így sem az adók mértéke, sem az egyes szolgáltatások, bérleti díjak összege 
nem változott, a tavalyi, sőt több éves szinthez képest. A lakosságot leginkább érintő 
két adónem közül a kommunális adó továbbra is négyezer forint lesz, amelyet két rész-
letben lehet majd befizetni, míg a gépjárműadó mértéke is változatlan marad, itt a gép-
kocsi korának emelkedéséből adódhat adócsökkentés. A gépjárműadót is két egyenlő 
részletben lehet majd befizetni. Az utóbbi adó több mint felét továbbra is át kell adni a 
központi költségvetésnek, így a befizetett összeg negyven százaléka hasznosulhat 
csak a faluban.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 580 millió 404 ezer forint. Az 
önkormányzatnál és intézményeinél összesen továbbra is kicsivel több, mint hetvenen 
dolgoznak majd. A legtöbben az óvodában, a legkevesebben a Faluházban. Az idén is 
átlagosan huszonkét fő dolgozhat majd közmunkában, foglalkoztatásukat továbbra is 
100 %-os állami támogatás segíti.
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KIÉRTESÍTÉS A HOZZÁJÁRULÁS KIFIZETÉSÉRŐL

A szennyvízberuházás aktualitásai
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése a 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájáru-
lás mértékét minden fizetési módra vonatkozóan egységesen 
35.000 Ft-tal csökkentette. A meghozott döntésről minden 
érintett társulati tagot kiértesítünk. A hozzájárulás mértékének 
mérséklése miatt jelentkező túlfizetést visszafizetjük. A visz-
szafizetés azt illeti meg, aki a befizetést teljesítette. A visszafi-
zetés készpénzben vagy banki átutalással kérhető, a vissza-
fizetés módját a kiértesítő levéllel együtt kikézbesített Nyilat-
kozaton kell kiválasztani.
A készpénzes visszafizetés a Pillér Takarékszövetkezet helyi 
fiókjaiban történik, előreláthatólag áprilisban és májusban, a 
kifizetés ütemezéséről a helyi lapokból értesülhetnek majd.
Kérem, hogy a Nyilatkozatot a helyben lakók, kitöltve és 
aláírva, a kiértesítő levél átvételétől számított két héten be-
lül adják le az önkormányzat polgármesteri hivatalában! 
A készpénzes visszafizetést igénylőtől az egyértelmű ügyfél-
azonosítás érdekében kérem, hogy feltétlenül adja meg szüle-
tési helyét, születési dátumát és édesanyja nevét.
Fontos, hogy a készpénz felvételénél legyen velünk a személy 
azonosítására szolgáló igazolvány és a lakcímkártya. A pénz-
felvételére jogosult akadályoztatása esetén lehetőség van arra, 
hogy szabályos meghatalmazással a meghatalmazott vegye 
fel a pénzt. A pénzintézet csak azt a meghatalmazást fogadja 
el, amely minden kötelező tartalmi elemet tartalmaz. Fel-
hívjuk figyelmüket arra, hogy a meghatalmazásban szerepel-
jen a felveendő összeg nagysága, és tartalmazza, hogy a meg-
hatalmazás a meghatalmazónak visszajáró érdekeltségi hoz-
zájárulásnak a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Pillér 
Takarékszövetkezetnél vezetett 57600101-11083652 számú 
bankszámláról történő felvételére vonatkozik.
A Nyilatkozat lapon a választott befizetési módozathoz tarto-
zó 35.000 Ft-tal csökkentett befizetési kötelezettséget tüntet-
tük fel. Teljesítésként a felszámolt kamattal és adminiszt-
rációs költséggel csökkentett befizetés szerepel.
Ha a fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, érdekelt-
ségi egységenként 35.000 Ft-ot fizetünk vissza. Ha 35.000 Ft-
nál kisebb elmaradása volt, az elmaradás nagyságától függő-
en részvisszafizetés történik. A jegyzőknek behajtásra átadott 
összegeket is módosítottuk, a Nyilatkozat elmaradás sorában 
ezt az összeget találja.
Ha a fennálló illetve fennmaradó tartozása nincs behajtás 
alatt, a megkapott fizetési felszólításnak megfelelően kérjük a 
befizetést.
Társulatunk megalakulása óta bekövetkezett adatváltozások 
(pl.név, lakcím) egy részéről nem tudunk. A Nyilatkozat lapon 
jelezzék ezeket a változásokat, valamint ha az általunk közölt 
adatoknál eltérést észlelnek, szíveskedjenek azt is jelezni.
A kiértesítés kézbesítését végzők a levél átvételét igazolandó, 
aláírást kérnek. A kiértesítő levél átvételére a címzett, vala-
mint közvetlen családtag jogosult.
Még egy gondolat!
Az előre meghatározott befizetési időszak 2015. áprilisban 
befejeződött. Még most is naponta érkeznek hozzánk befize-
tések olyan érdekeltektől, akik befizetési kötelezettségüket 
már teljesítették. A túlfizetéseket, ha tudtuk, eddig is vissza-
utaltuk (visszafizettük), és a mostani visszafizetésnél is figye-

lemmel leszünk rá, de nyomatékosan kérem, hogy rend-

szeres átutalási megbízásukat állíttassák le!
A visszafizetés zökkenőmentes lebonyolításában együttmű-
ködésükre most is számítok.

Maróti Mihály, a társulat elnöke

2016-BAN VÁLTOZOTT AZ ADÓMENTESSÉG KÖRE

Tájékoztató iparűzési adómentességről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) 2016. január 1. napján hatályba lépő módosítása értel-
mében az Önkormányzat által a vállalkozók számára nyújt-
ható helyi iparűzési adómentesség, adókedvezmény köre ki-
bővítésre került. Az Önkormányzat rendeletében jogosult a 
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó 
számára mentességet, kedvezményt megállapítani.  A mentes-
ség, kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, 
akinek/amelynek a nettó árbevétele legalább 80%-ban alap-
ellátási vagy védőnői tevékenységből, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alap-
ján az Egészségbiztosítási Alapból származik és a vállalkozási 
szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forin-
tot nem haladja meg. 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Htv. felhatal-
mazása alapján Bordány Nagyközség Képviselő-testülete a 
helyi iparűzési adóról szóló 21/2015(X.30.) számú rendelete 
alapján 2016.01.01-től Bordány Nagyközség illetékességi te-
rületén működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
alapellátást, valamint védőnői  ellátást végző vállalkozások 
részére a Htv-ben meghatározottak szerint, amennyiben a 
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben a 20 
millió forintot nem haladja meg, adómentességet biztosít. 

ADATBÁZIS KÉSZÜL AZ ELADÓ INGATLANOKRÓL

Egyre több család tervez új otthont

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában az elmúlt időszakban egyre többen érdeklődtek 
telek és ingatlanvásárlással kapcsolatosan. A település önkor-
mányzata elsősorban a tulajdonában lévő építési telkek ela-
dásával kapcsolatban tud részletes információt nyújtani, de 
sok esetben egyéb eladó építési telekkel, vagy ingatlannal 
kapcsolatosan is érkeznek kérdések. Mindezeket figyelembe 
véve a Polgármesteri Hivatal létrehozott egy olyan online is 
kitölthető elektronikus felületet a www.bordany.hu oldalon, 
ahol a magánkézben lévő eladó telkek és ingatlanok legfon-
tosabb adatait meg lehet adni, így az érdeklődők számára 
újabb információt tudnak adni a hivatal munkatársai. 
Amennyiben nincs lehetősége interneten megadni ezeket az 
adatokat (név, cím, helyrajzi szám, stb.) , akkor a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélpultjánál segítenek ebben.
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Lóbarát fiatalok 
jelentkezését várják
A Bordányi Lóbarátok Köre 
olyan lószerető fiatalok jelent-
kezését várja, akiknek iskolai 
közösségi szolgálatot kell telje-
síteniük és szívesen segítenének 
lovas rendezvények lebonyolí-
tásában. Jelentkezni Tari-Vass 
Veronikánál a 

vagy Ocskó Erikánál a 
telefonszá-

mon lehet.

Szemétszállítási hírek
Március 1-jén, kedden a Béke 
dűlőben, a Seregélyes dűlőben 
és a zártkertekben, míg március 
2-án, szerdán a Mező és Bor-
dány dűlőből történik a külterü-
leti szemétszállítás. 
Belterületen március 1-jén,  
kedden, 16-án szerdán (!) és 29-
én kedden szállítják el legköze-
lebb a szelektív hulladékok 
gyűjtésére rendszeresített sárga 
zsákokat.
Szemétszállítás ügyintézésre 
továbbra is minden hónap utol-
só csütörtöki napján 9:00-12:00 
óra között van lehetőség a Falu-
ház szolgáltató irodájában.

0670/603-6941-
es 
0630/570-9798-as 

2016. február

Rövid hírek
ködtetésében, valamint a feltárt értékek nép-
szerűsítésében dolgoznak a szakemberek. 
Mivel településünkön már működik helyi ér-
téktár, az itt meglévő tudást szeretnénk meg-
osztani, átadni.
A pályázat keretében helyszíni értéknap 
szervezését tervezik mind a három partner-
településen külön-külön. 
Értékműhelyt is szerveznek Bordányban, a 
műhelymunkát egy háromnapos, hosszú 
hétvégén kívánják megvalósítani, ahol mind 
a négy település szakemberei részt vesznek 
majd. Itt kerülne sor az értéknapokon elsajá-
tított tudás elmélyítésére, a megkezdett 
munka bemutatására, a tapasztalatok meg-
osztására.
Az értékműhely után folytatódik az értékek 
gyűjtése a településeken, melynek csúcsa 
egy értékbemutató lenne szintén Bordány-
ban. Kiállítás, interaktív kiállítás, kulturális 
produkciók, gasztronómia, kézműves tevé-
kenységek, játszóház, népzene és néptánc is 
szerepel a háromnaposra tervezett program-
ban. A projekt során újonnan beszerzésre 
kerülő kiállító paravánokon mutatják be a 
négy település értékeit. A bordányi értékek 
élőben is megtekinthetők lesznek, hiszen 
szervezett gyalogos és lovaskocsis turnuso-
kat indítanak a nagyközség értékeinek 
felfedezésére. 
A program vezetésébe bevonják azokat a he-
lyi szakembereket is, akik tudásuk és tapasz-
talataik révén át tudják adni azokat a legfon-
tosabb információkat, amelyek fontosak a 
helyi természettel, épített környezettel, élő- 
és tanyavilággal kapcsolatosan. A helyszí-
nen továbbra is várják a lakosság javaslatait 
is az értéktár bővítésére. Lehetőséget bizto-
sítanak a régi fotók digitalizálásra, tárgyak 
fotóinak megörökítésére. A projekt végére 
egy közös magyar nyelvű kiadvány készül, 
mely bemutatja a program eredményeit, a 
négy település magyar értékeit.
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 
pályázatát a kiíró február 10-én 100%-os 
támogatásban részesítette, így közel három 
millió, egészen pontosan 2.999.560 Ft érté-
kű támogatást nyert a Homokhátság szíve-
ként is nevezett településünk. 
A program megvalósítását hamarosan meg-
kezdik a szervezők, amelyről természetesen 
folyamatosan beszámolunk.

KÖZÉPPONTBAN A HELYI ÉRTÉKEK

Nyert a hungarikum pályázat
„Határmenti 
határmente 
é r t é k e i n k  
nyomában“ – 
közel három 
millió forint 
támogatásban 

részesült a testvértelepülésekkel együtt 
megvalósítandó bordányi hungarikum pá-
lyázat.
Bordány Nagyközség Önkormányzata 
2013. szeptember 12-ei ülésén döntött a He-
lyi Értéktár Bizottság megalakításáról, létre-
hozásáról, mely 2014. január 21-én tartotta 
alakuló ülését. A bizottság a lakossági ja-
vaslatok figyelembe vételével a mai napig 
18 helyi érték felvételéről döntött. Épített 
környezet kategóriában: Római Katolikus 
Templom, Szent István szobor, II. világhá-
borús emlékmű, Szent György szobor és 
díszkút. Kulturális örökség kategóriában: a 
Honfoglaló magyar asszony lószerszám-
garnitúrája, Vass Nándor régiség gyűjtemé-
nye, András Albert Szilárd régiség gyűjte-
ménye, Benke Gedeon munkássága, Ádám 
Jenő munkássága, Mihálffy Lajos munkás-
sága, Nagy Kálmánné-féle Hermina tanya és 
helytörténeti gyűjtemény, Szabadban álló 
keresztek Bordány területén. Ipari és mű-
szaki megoldások kategóriában: a Kisapáti 
család veterán autói. Agrár és élelmiszer-
gazdaság kategóriában: a bordányi szőlő, a 
bordányi őszibarack. Egészség és életmód 
kategóriában: Wagner Viktória munkássága. 
Természeti környezet kategóriában: Szibé-
riai nőszirom, Kisfészkű aszat.
Bordány Nagyközség Önkormányzata 
2015. november 16-án nyújtott be pályáza-
tot a Herman Ottó Intézethez, melyet a pá-
lyázat kiírója február 3-án A HUNG-2015 
jelű pályázat benyújtó felületén véglege-
sített 117 db befogadott pályázat közé sorol-
tak. A projektben három határon túli testvér-
településünkkel működik együtt nagyközsé-
günk, az erdélyi Detta városával, a vajdasági 
Csóka községgel, valamint a szintén vajda-
sági Hódegyháza helyi közösséggel karöltve 
az értékgyűjtés módszertanának tapasztalat-
átadásában, hazai és külhoni értékgyűjtés-
ben, külhoni értéktár létrehozásában, mű-

Óvodabál Óvodabál Óvodabál
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HA KEDD AKKOR NYUGDÍJAS KLUB A FALUHÁZBAN

Hírek a Nyugdíjas Klubból Másként
A januári Naplóban röviden összefoglaltuk a Nefelejcs Nyug-
díjas Klub 2015. évi rendezvényeit és főbb eseményeit, majd 
jelezve, hogy ami jónak bizonyult, azt tovább folytatjuk 2016-
ban is. Már lassan a második hónap is eltelik, és örömmel 
mondhatom, hogy a közösségi munkának jó eredményei van-
nak.
Szeretném a Napló olvasóit megismertetni a klub belső 
életével, más nézőpontból. Rendszeres olvasóink és a helyi la-
kosok tudhatják, hogy a klubunk az önkormányzati támo-
gatásnak megfelelően a Faluházban működik. Ez nagyon fon-
tos, hiszen kényelmes elhelyezésünk mellett, mindenki jól 
érzi magát. A heti rendszerességgel tartott foglalkozásainkat - 
kedd 14:00 óra - a tagjaink legalább 70 %-os részvétellel láto-
gatják.
Nagy beszélgetések, nagy kártyacsaták mellett mindig van 
egy kis aktuális beszélgetésünk, ezek a napi dolgainkról szól-
nak, meg arról, hogy mit lenne jó csinálni, mire van lehetősé-
günk. Az is megfogalmazódik, hogy hosszabb távon mire le-
gyünk figyelemmel. Ha figyelmesen hallgatunk bele a beszél-
getésekbe, akkor elő-elő kerül egy-egy ötlet vagy javaslat, 
amiből később lehet akár egy rendezvény is. Jó érzés azt 
tapasztani, hogy a nyugdíjas közösségünk számára a KEDD 
az azt jelenti, hogy összejövünk, beszélgetünk. Van egy biztos 
és nyugodt környezet ahová tartozunk, és ide hívjuk mind-
azokat, akik egyedül vannak, vagy szabadidejükkel nem tud-
nak mit tenni. Szívesen várjuk valamennyi nyugdíjasunkat.
Klubunk nem egyesületi formában működik, ennek több oka 
van, de talán a legfontosabb, hogy tagjaink többsége kisnyug-
díjas. Belátással vagyunk arra, hogy nagyon ne terheljünk 
senkit anyagilag, sok esetben „batyuból” támogatjuk a klub-
ban folyó munkát. A rendezvényeinket és a klubkapcsolatain-
kat is az anyagi forrásunk alapján szervezzük. A klubunk tag-
sága nélkül a falu kulturális élete elképzelhetetlen, vagy szer-
vezünk rendezvényt, vagy részt veszünk a falu aktuális ren-
dezvényein.
A klubunk működéséhez kapunk támogatást az Önkormány-
zatunktól, de vannak Támogatóink is, akik alkalmanként segí-
tenek anyagilag vagy tárgyi támogatással. Köszönettel va-
gyunk mindenféle támogatásért, bárkitől is kapjuk. Ismerve 
környezetünkben levő céges, vállalkozói, vagy egyéni gazdál-
kodói lehetőségeket, bármilyen nagyságú támogatásuk is 
segítség. Rendszeresen a Vadgesztenye Étterem szolgáltatását 
keressük, hiszen fontos, hogy olyan árakon kapjunk ellátást, 
ami egyszerre finom és kedvezményes is. Köszönet Nagya-
pátiné Klárikának és a dolgozóinak mindezekért. Elmondható 
a Rácz Gyula Úr által vezetett pékségről is, hogy a kiszolgálás 
során valami kedvezmény összejön. Köszönjük.
Támogatást kaptunk az elmúlt évben a Bordányi Baráti Körtől 
anyagilag és decemberben sok-sok mandarinnal a Családi na-
pon. Nagyon örültünk neki, meg is köszöntük minden alka-
lommal ezeket személyesen. Írásunk december végén a 
bordány.com-on és a település közösségi oldalán volt olvas-
ható. Szeretnénk megismerkedni a baráti kör tagjaival, esz-
meiségével, hiszen jelenleg nagyon keveset tudunk Róluk. 
Szeretettel várjuk őket valamelyik foglakozásunkon, ahol 
elbeszélgethetnénk és megismernénk egymás gondolatait.
Köszönjük Zádori Imre bácsi rendszeres támogatását, aki 
nagy szeretettel el is jön hívásunkra mindig. Köszönjük Dobó 

Istvánné, Gallai Andrásné, Gyuris Tibor és Veszelka 

Mihályné támogatását, de ugyancsak köszönettel tartozunk 
valamennyi tagunknak, aki „batyuból” vagy a munkájával já-
rul hozzá a klub napi életéhez.
Örömmel vennénk, ha több cég, vállalkozó vagy akár egyéni 
támogatónk lenne, ezzel segítve lehetőségeink bővítését. 
Mindezekért mi a közösségünket tudjuk ajánlani, várva új tag-
jainkat, vendégeinket.
Csak azt szerettem volna bemutatni, hogy klubunk elsősorban 
a helyi nyugdíjasoknak és időskorú embereknek a kulturális 
és szabadidős programjait tudja biztosítani, de ha lesz rá anya-
gi fedezetünk, akkor talán bővíthetjük elképzelésünket.
Köszönöm, hogy elolvasták gondolataimat, ha lehetőségük 
van, támogassák klubunkat!

Szalai Antal klubvezető

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT BORDÁNYBAN AZ ISZEKBEN

Ingyenes pszichológiai tanácsadás
Ingyenes pszichológiai tanácsadást vehetnek igénybe a bor-
dányi lakosok szorongással, hangulatzavarokkal; családi 
problémákkal, gyermeknevelési, párkapcsolati kérdésekkel; 
szenvedélybetegséggel (alkohol-, drog-, gyógyszerfüggő-
séggel, munkamániával); krízishelyzettel, életvezetési ne-
hézségekkel kapcsolatban. A tanácsadást minden héten csü-
törtökön tartják, helyszíne az Integrált Szociális és Egészség-
ügyi Központ (Bordány, Kossuth utca 53/2.). A szolgáltatás 
igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi 
elérhetőségen: Jakabos Boglárka, telefon , e-
mail konzultacio@hoszkp.hu. A kapcsolatfelvételben segítsé-
get nyújt a család- és gyermekjóléti szolgálatunk is.

Kálmán Anikó, családsegítő

 VÉGET ÉRTEK A BORDÁNYI SZÍNHÁZI ESTÉK

Pinceszínház: Mezítláb a parkban
A Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat befejező előa-
dására 2016. február 13-án, szombaton került sor a Faluház-
ban. Neil Simon Mezítláb a parkban című vígjátéka a korábbi 
4 előadáshoz hasonlóan teltház mellett zajlott. A humoros és 
életszerű történet mesterien vegyítette a drámai és a komikus 
pillanatokat. A fiatal házasok első közös napjait megörökítő 
darabban bonyodalmak és keserédes jelenetek színesítették a 
filmként már világhírűvé vált történetet. A Pinceszínház szí-
nészei ezúttal is nagyszerűen megformálták a karaktereket és 
átéléssel játszottak, jutalmul a közönség a darab végén vas-
tapssal fejezte ki a tetszését. Ezzel véget ért a Bordányi Szín-
házi Esték rendezvénysorozat, mely 2015 novemberétől ezév 
februárjáig tartott, és minden hónapban egy-egy vidám szín-
darabot láthatott a bordányi közönség a Pinceszínház előadá-
sában. A tervek szerint a színházi estek ősszel tovább folyta-
tódnak a helyi színházkedvelők nagy örömére.

30/570-4978
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A Szegedi Pinceszínház előadása ismét nagy sikert aratott
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Könyvtári felolvasóest
2016. március 9-én, szerdán 
16:00 órai kezdettel a Faluház 
Községi könyvtárban felolvasó-
estet szervezünk, melynek fő té-
mája az 1848. március 15-i for-
radalom lesz. 
Kérjük, hozza magával kedvenc 
versét vagy prózarészletét, 
melyet felolvashat, vagy el-
mondhat. Várunk szeretettel 
minden irodalmat kedvelő ked-
ves bordányit, felolvasóként és 
hallgatóként is, hogy egy csésze 
tea mellett eltölthessünk egy 
kellemes estét.

Olvasói vélemény:
Kedves Baromfitartók!
Egy fontos dologra szeretném 
felhívni a bordányi lakosok 
figyelmét. Azok, akik baromfit 
tartanak, és szárnyasaikat nap-
közben kiengedik az utcára, 
könnyen kárt és bosszúságot 
okozhatnak szomszédaiknak, 
mivel az utcán lévő virágágyá-
sokban, egyéb gondozott növé-
nyekben kárt tehetnek az 
állatok, valamint odavonzzák a 
ragadozókat is.

Gondoljunk  a környezetünk-
ben élőkre, és figyeljünk oda, 
hogy állataink ne okozzanak 
kárt a szomszédságnak!

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria

Mezítláb a parkban Mezítláb a parkban Mezítláb a parkban Mezítláb a parkban

Rövid hírek
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Falugazdász hírei
Tisztelt Termelők!
ŐSTERMELŐI HOSSZABBÍTÁS minden Ős-
termelőnek, akinek 2015.12.31-én lejárt az iga-
zolványa a folyamatosság miatt keresse fel falu-
gazdászát február hónapban. (Visszamenőleges 
hatállyal, 2016.01.01-el csak 2016.03.19-ig 
adható ki.)
Őstermelői igazolvány 2016. évi érvényesíté-
séhez, kiváltásához minden esetben szükséges 
Földhasználati lapszemle (régi is jó, ha az ada-
tok még helyesek). Az őstermelői igazolványon 
lévő minden tagnak is be kell mutatni: adókár-
tya/adóazonosító jel, lakcímkártya és személyi-
gazolvány, egyéb azonosító(k) pl: regisztrációs 
szám, adószám, stb.
Értékesítéskor együttesen kell meglennie: ős-
termelői igazolvány, értékesítési betétlap( ok), 
hitelesített adatnyilvántartó lap.
2016. március 19-ig lehet az őstermelői igazol-
ványokat visszamenőleges (2016.01.01-i) érvé-
nyességgel meghosszabbítani.
2016-tól az változott az őstermelői igazolványt 
érintő jogszabály! A változásokról bővebb fel-
világosítás a falugazdász irodában. 
2016. MÁRCIUS HÓNAPBAN Bordányban 
CSAK SZERDÁNKÉNT lesz ügyfélfogadás! 
További információ a falugazdász irodánál ki-
függesztve. A 2016. évi TERÜLETALAPÚ 
TÁMOGATÁS-ra időpontot áprilistól lehet 
kérni.

Agrárfórumot tartottak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád 
Megyei Szervezete és a Települési Agrárgaz-
dasági Bizottság agrárfórumot rendezett a Bor-
dányi Faluházban 2016. február 17-én, szerdán 
17:00 órai kezdettel.
Elsőként Bálint László a helyi agrárgazdasági 
bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Majd több témában előadások kezdődtek. Az 
újonnan épülő Szegedi Nagybani Piacról tartott 
tájékoztatót Lekeny Márk, a Hansa Kontakt 
Kft. ügyvezető igazgatója. A növényvédelmi 
törvény aktualitásairól Mavracic Beáta, a NAK 
Csongrád Megyei Fő falugazdász beszélt. A 
földügyekkel kapcsolatos aktualitás informá-
ciókat Gósz Zoltán, a NAK Csongrád Megyei 
földügyi referense osztotta meg. A Vidékfej-
lesztési Program aktualitásairól Kispál Gergő, 
NAK Csongrád Megyei élelmiszeripari 

referense tájékoztatott. Az őstermelői iga-
zolvánnyal kapcsolatos változásokról Tóth 
András, a NAK Csongrád Megyei Szerve-
zetének falugazdásza beszélt.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád Megyei Szervezetének megyei elnöke 
Kispál Ferenc helyett Magyar Gábor Fe-
renc a NAK Csongrád megyei kabinetveze-
tője mondta el a zárószavakat, megköszönte 
a gazdálkodók, kamarai tagok aktív rész-
vételét.
Az előadások anyagai megtekinthetők a 
www.bordany.hu-n, településünk honlap-
ján a Gazda ügyek menüpontban.

Március 15-ei rendezvény:
ünnepség és szoboravató

Bordány Nagyközség Önkormányzata sze-
retettel hívja és várja a település lakóit az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
emlékére szervezett ünnepségére.
Időpont: 
2016. március 15. kedd délután 16.00 óra
Helyszín: 
Faluház és Könyvtár színházterme
Az ünnepi műsorban közreműködik az Á-
dám Jenő Általános Iskola harmadik osztá-
lya, a Borostyán Dalkör, és az 1848/49-es 
Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyomány-
őrző Egyesület Bordányi Szakasza.
A Petőfi és a Benke Gedeon utca sarkán ek-
kor kerül leleplezésre a Bánvölgyi László 
szobrászművész által megformált Petőfi 
szobor. Bordány Nagyközség Önkormány-
zata, valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat itt helyezi majd el az 
emlékezés koszorúit. 

Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt a 
forradalom és szabadságharc hőseire!
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BORDÁNYI CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK

Jövedelemadó 1 %-ának felajánlása
2016-ban személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő 
bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja 
fel:
Bordány Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 18461637-1-06. Célja: a tanulók támogatása, ju-
talmazása, tanulmányi versenyek szervezése és jutalmazása, 
szemléltetőeszközök vásárlása, az iskolakönyvtár fejlesztése.
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Adószáma: 18465411-1-06. Célja: egyrészt Bordány község 
kulturális örökségének megőrzése, a lakosság kulturális ellá-
tása színvonalának javítása, a településen élők életminőségé-
nek növelése, egészségügyi szűrőprogramok támogatása. 
Másrészt Bordány község tűzvédelme, közrendje, közbizton-
ságának védelme és erősítése érdekében a bűnmegelőzési, 
bűnüldözési tevékenység, az ilyen tevékenységű hivatalos 
szervek támogatása. Harmadrészt a bordányi lakhelyű, kedve-
zőtlen anyagi körülményekkel rendelkező közép-, és felsőok-
tatásban tanulmányokat folytató diákok támogatása.
Bordány Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 18456406-1-06. Célja: a községben a verseny-
sport, illetőleg a szabadidősport támogatása, a testnevelés, a 
diáksport felkarolása, tehetséges fiatalok versenyeztetése, a 
testedzéshez szükséges feltételek biztosítása.
Bordány Sportkör
Adószáma: 19079646-1-06. Célja: rendszeres sportolás, test-
edzés, felüdülés biztosítása tagjai részére. Az utánpótlássport 
támogatása labdarúgás és a kézilabda sportágakban. Sport és 
szabadidős programok szervezése.
Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület
Adószáma: 18286681-1-06. Célja: a sportág népszerűsítése, 
versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés, edzési 
lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és gondozás.
Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület
Adószáma: 18474990-1-06. Célja: családi programok szer-
vezése, lebonyolítása.
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18464520-1-06. Célja: a 3-7 éves korú gyermekek 
támogatása.
Bordányi Polgárőr Csoport
Adószáma: 18460863-1-06. Célja: bűnmegelőzés, közrend-
védelem.
Egérház Alapítvány
Adószáma: 18478190-2-06. Célja: létrehozni és működtetni 
egy olyan közösségi házat, ifjúsági centrumot, multifunkciós 
közösségi teret, amely segíti és támogatja a már működő, illet-
ve későbbiekben létrehozandó ifjúsági szervezeteket.
Kulturális és Szabadidős Egyesület
Adószáma: 18464551-2-06. Célja: az ifjúság összefogása, 
koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalma-
zása, igényeik felmérése Bordányban. Szabadidős és szóra-
koztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 
hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén.
Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bor-
dányi Klubja
Adószáma: 19082318-1-06. Célja: a községben a lövészetet 
kedvelő lakosság részére a versenyek, illetve a szabadidősport 
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosí-
tása.

Felajánlásaikat köszönjük!

Egyházi gondolatok
Keresztút
A keresztúti ájtatosság végzése jellemző eleme a 
nagyböjti időszak lelki felkészülésének. A ke-
resztút járás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre 
jobban elmélyedjünk a megváltás misztéri-
umában. Hiszen, ha ezt megértjük. akkor mindennapi áldoza-
tainkat, életünket is könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni.  
Templomunkban a keresztút végzése minden pénteken 16:15-
kor kezdődik. 

Ha február, akkor Házasság Hete... Bordányban is!

Mi is a házasság hete? Közel két évtizede Angliából indult el 
ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség 
csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család 
ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. 
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. 
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az 
ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a felté-
tel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét 
egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házas-
ságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi ma-
gát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törek-
szik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul 
szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, 
mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások ered-
ményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házas-
ság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdemé-
nyezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő 
házaspárok és családok felé. Nyíltan beszél a házasság min-
dennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és háza-
sulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tarta-
ni azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve vala-
milyen ok miatt megszakadt.”
Hazánkban immár kilencedik alkalommal került megrende-
zésre az eseménysorozat 2016. február 7-e és 14-e között. 
Mottója: A szeretet: szenvedély és döntés.
Idén plébániánk is csatlakozott a kezdeményezéshez. Február 
7-én a szentmisén közösen ünnepeltük a házasság szentségét, 
február 12-én pedig a Faluház Filmklubjával együttműködve 
ingyenes moziestre hívtuk az érdeklődőket. A résztvevő há-
zaspárok között virágot és egy 2 személyre szóló vacsora-

meghívást sorsoltunk ki. Köszönjük a támogatást Kovács 
Imrénének és a Vadgesztenye Étteremnek!
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Agrárfórum Agrárfórum Agrárfórum Agrárfórum

Babaruha börze a Faluházban
Az idei évben is szervez a Védőnői Szolgálat 
és a Faluház baba- és gyermekruha, vala-
mint játékbörzét Bordányban. 2016. már-
cius 5-én (szombaton) 16:00 órától a Falu-
ház nagytermébe várjuk a gyermekes és 
gyermeket váró családokat, ahová mindenki 
elhozhatja a feleslegessé vált, megunt baba-
holmikat, kiegészítőket, játékokat. A ren-
dezvény alatt a Biztos Kezdet Klub játékai 
várnak a gyerekekre. Jelentkezni telefonon 
Frank Eszternél (06-30 338-1647) és Farkas 
Katánál (06-30-19-79-135) lehet.

Biztos Kezdet Klub hírei
A Biztos Kezdet programot az a gondolat 
keltette életre, hogy a településünkön legyen 
egy hely, ahol mind az apróságok, mind az 
anyukák, apukák kellemes, otthonos kör-
nyezetben, hasznosan tölthetik el idejüket 
hetente akár több alkalommal is. Úgy gon-
doljuk, hogy a szülők egyre nagyobb igénye 
egy olyan közösséghez való tartozás, mely 
előtérbe helyezi az emberi értékeket, gyer-
mekközpontú, ugyanakkor szülőközpontú 
is. Foglalkozásaink célja, hogy a 0-5 éves 
korosztályba tartozó gyermekek játszva, a 
játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg 
elsajátítani a világról szerzett tapaszta-
lataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, 

elősegítve a szocializációs folyamatot. A Fa-
luházban található Biztos Kezdet Klub to-
vábbra is várja a kisgyerekeket és szüleiket 
immáron heti kétszer, hétfőn 16:00 és 
csütörtökön 10:00 órától. Mindenkit szere-
tettel várnak!

Bordányi Kultúra Napja
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat, valamint a Faluház és Könyvtár 
2016. március 19-én, szombaton 17:00 órá-
tól immáron 14. alkalommal rendezi meg a 
Bordányi Kultúra Napját a Faluház színház-
termében. A rendezvény Masir Norbert 
gyermek- és ifjúsági polgármester ünnepé-
lyes beszédével veszi kezdetét. Az ünnepé-
lyes megnyitó után bemutatkoznak a helyi 
kultúra szereplői, így többek közt az Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei, valamint a Boros-
tyán Dalkör tagjai. A rendezvény ideje alatt 
és az azt következő héten a Bordányi Alko-
tók Kiállítása keretében a művészeti iskola 
növendékeinek munkáit tekinthetik majd 
meg. A program végén állófogadással ked-
veskedik a Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat a jelenlévőknek és a fellépőknek.

Változott az ügyfélfogadás
A Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulat 
ügyfélszolgálati irodájában (Forráskút, Fő 
u. 72.) az ügyfélfogadás rendje megvál-
tozott! Személyes ügyintézésre csak előze-
tes időpont egyeztetés után van lehetőség! 
Elérhetőségek: tel.: 30-505-10-13; 30-505-
58-59, e-mail: vizikozmu.fkut@napnet.hu
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a szennyvízberuházás alatt hasz-
nált 80-621-128-as zöldszám megszűnt!
A beruházással összefüggő bejelentéseket 
ezentúl az önkormányzatoknál tehetik meg.

SÉRELMEK
 A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerő-
se, hozzátartozója jogait meg-
sértették a pszichiátrián, jelezze 
panaszát az alábbi elérhetősé-
geken. Alapítványunk 20 éve 
biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sé-
relem ért a pszichiátriai kezelé-
sük során. 
Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-
70-330-5384, E-mail eléhető-
ség: panasz@cchr.hu,  Webcím: 
www.emberijogok.hu 

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZE-
REK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problé-
mára" vagy "viselkedési rendel-
lenesség" miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájé-
koztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-
70-330-5384,  E-mail cím: 
info@cchr.hu,  Weboldal :  
www.emberijogok.hu 

Rövid hírek
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A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Tavaszi szezonkezdési kínálatunk:
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka: tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők

Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők, valamint problémamegoldó 
készítmények kaphatók (Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek,koncentrátumok,  

toxinkötők. Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-15:00
Takarmány: Állattartási eszközök:

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 130 Telefon: +36 62 556 120

BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK!

A 2014.03.14. hatállyal megváltozott Polgári Törvénykönyv 
szerint kettő legfontosabb változásra szeretném felhívni a la-
kosság figyelmét: 1. Ugyanarra a vagyontárgyra, ingatlanra egy-
szerre több biztosítást is köthet, fizethet, de a káresemény bekö-
vetkezténél csak egy biztosító szolgáltat. 2. Ha a szerződés díj-
nemfizetéssel szűnik meg, a biztosító az egész biztosítási idő-

szakra járó díj megfizetését követelheti, behajthatja.

EZEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐBB, 
AMIKOR LEÜL EGY BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐVEL TÁRGYALNI.

Teljes körű tájékoztatásért forduljon hozzám 
bizalommal: CSÁSZÁR BÉLÁNÉ 30-4270584

A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK AJÁNDÉKOT NYERHETNEK

Ifjúságkutatás Bordányban - 2016
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a fiatalok 
élethelyzetének megismerése, és az elkövetkező időszak ifjú-
ságpolitikai koncepciójának megalapozása érdekében ifjú-
ságkutatást végez a 12-25 év közötti fiatalok körében. A vá-
laszadás önkéntes és anonim. A  kérdésekre most elektroniku-
san tudnak válaszolni a fiatalok egy előre megszerkesztett 
google űrlap segítségével, melynek gyorslinkjét a bordányi 
honlapokon és közösségi oldalakon is elhelyezték. A válasza-
dók között értékes ajándékokat sorsolnak ki! Ha valaki nem 
akar az interneten böngészni, az alábbi gyorslinket begépelve 
azonnal kitöltheti a kérdőívet.Bővebb információ a kutatásról 
a Bordányi Ifjúsági Informá-ciós Pontban kérhető.
 http://goo.gl/forms/qGOrhL82WV 
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A Megyei II. osztályú U19-
es foci bajnokság sorsolása

március 5. 15:00 
Bordány SK - Üllési ISE

március 12. 12:30 
Kiskundorozsmai ESK -

 Bordány SK

március 19. 13:00
 KSE Balástya - Bordány SK

április 2. 14:30 
Bordány SK - Zsombó SE

A Megyei II. osztályú U16-
os foci bajnokság sorsolása

március 20. 10:00
 Bordány SK - Szatymaz SE

március 27. 10:00 
Bordány SK - 

Móravárosi Kinizsi

április 3. 10:00 
Bordány SK - Komlósi Trans 

Baktó - FC Szegvár

U10-ES KUPAGYŐZE-
LEM SZENTESEN!
A III. Ádász-Csőszer Kupa dön-
tőjében: Bordány SK - Török-
szentmiklós 0-0, büntetőkkel: 
2-1. Gratulálunk a csapatnak!

START 2016 Kupa - U16
A Bordány Sportkör folytatja a 
januárban megkezdett Start 
2016 Kupa utánpótlás teremlab-
darúgó torna sorozatot. Az U16-
os korosztálynak szerveznek 
legközelebb teremtornát Bor-
dányban, a serdülősök február 
27-én játszanak a településen.

Szurkoljunk együtt a 
bordányi csapatnak!

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria

BASE edzés BASE edzés II. Homokhát Félmaraton II. Homokhát Félmaraton
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A BASE hírei
A Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület i-
dei első versenyén szép eredményeket ért el. 
A Csongrád Megyei Asztalitenisz Szövetség 
és az ATSK Szeged sportegyesület szaba-
didős versenyt rendezett vasárnap az ATSK 
szegedi asztalitenisz-termében. A versenyen 
42 induló volt. A bajnokságon dupla bronz-
érmet hozhatott haza a Bordányi csapat, a 
férfi fő ágon illetve a férfi vigasz ágon 3. he-
lyezéseket söpörhettük be. 
A versenyről a Délmagyarban olvashattunk 
(http://www.delmagyar.hu/sport/asztaliteni
sz_kilenc_megyei_erem/2461883/), illetve 
a Rádió 88-ban is hallhattuk a beszámolót. 
Célunk hogy minél több versenyre el tud-
junk jutni és meg tudjuk mutatni, hogy Bor-
dányban is van asztalitenisz sportélet. Ezért 
szeretnénk kérni, hogy ha van rá lehetősé-
gük akkor támogassák személyi jövedelem 
adójuk 1%-ával a B.A.S.E-t. Adószámunk: 
18286681-1-06. Ne hagyják elveszni, ajánl-
ják fel nekünk! Sok kicsi sokra megy! A 
2014-es évben 78.057Ft gyűlt össze amit, 
felszerelések megújítására tudtunk fordíta-
ni. A 2015-ös évben 28.979Ft-ot kaptunk, 
így új sportszereket sikerült szert tennünk. 
Továbbira is várjuk az érdeklődőket, keres-
senek fel bennünket!

III. Homokhát Félmaraton

A Bordány Sportkör tagjai az elmúlt évek si-
kereire alapozva ismét egy félmaraton elő-
készítésébe vágtak bele, melyet 2016. április 
23-án, szombaton rendeznek meg Bordány-
ban. A rendezvény célja az egészséges élet-
mód népszerűsítése, futás örömeinek megis-
mertetése és természetesen versenylehető-
ség, hogy bárki kipróbálhassa magát.
A bordányi Deák térről induló futóver-
senyen 10,5 km és 21 km-es távon is rajthoz 
állhatnak a Bordány és Üllés közötti kerék-
párúton rendezendő futáson. Az elfogadott 
regisztrálók között eddig 62 fő nevezett a 
10,5 km-es távra, míg 47 fő a félmaratonnak 
vág neki. Összesen 38 női és 71 férfi induló 
van eddig a viadalon, amire még mindig 
nem késő nevezni, hiszen 2016. február 29-
ig még a szintén nagyon kedvezményes, 
tavalyi áron lehet “becsekkolni”. Nevezni 
folyamatosan lehet a www.bordanysk.hu 
weboldalon egészen április 13-ig! 
További információ kérhető a nevezéssel 
kapcsolatosan a +36306765910-es mobil-
számon, és a bordanysportkor@gmail.com 
e-mail címen. 
A szervezők remélik, hogy az idei évben a 
sok fiatal is kedvet kap, és nekivág valame-
lyik versenytávnak. A szervezők minden 
futást kedvelő bordányit arra buzdítanak, 
hogy vegyen részt a félmaratonon, az áprilisi 
időpont ideális erre a sporteseményre, és a 
felkészülésre is van még elegendő idő. 
Akinek az edzésprogram összeállításával 
kapcsolatban segítségre van szüksége keres-
se bátran Borbély Imrét, - a BSK Futókör 
tagját - a 30-327-6783-as telefonszámon.

Futásra fel!

Homokhát
Félmaraton

BSK
Bordány Sportkör

1961
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A Megyei II. osztályú foci 
bajnokság sorsolása

március 6. 14:30
Bordány SK - Üllési ISE

március 12. 14:30
Kiskundorozsmai ESK -

Bordány SK

március 19. 15:00
KSE Balástya -

Bordány SK

március 27. 15:00
Bordány SK - 

Móravárosi Kinizsi

április 2. 16:30 
Bordány SK - Zsombó SE

A Megyei III. osztályú foci 
bajnokság sorsolása

március 5. 14:30 
Zákányszék KSK - 

Bordány SK II

március 13. 14:30 
Bordány SK II -

 ST. Mihály FC II

március 20. 15:00 
Bordány SK II - 

Mórahalom VSE II

március 26. 15:00 
IKV Alsóváros SE - 

Bordány SK II

április 3. 16:30 
Bordány SK II - Ruzsa KSE

A JÁTÉKOSOK MÁR JAVÁBAN KÉSZÜLNEK A TAVASZI VERSENYIDÉNYRE

Visszatérnek a vasárnapi megye II-es labdarúgó meccsek
Hetek óta zajlik focicsapataink tavaszi szezonjának előkészítése. Ennek egyik fontos lépése 
volt a hazai bajnoki mérkőzések időpontjainak meghatározása. Az elmúlt időszakban a me-
gye II-es csapat főként szombaton, míg a Bordány II elsősorban vasárnap lépett pályára. A 
szurkolók részéről többször felvetődött, hogy a hagyományokat is tekintve térjenek vissza a 
vasárnapi megye II-es mérkőzések, hiszen akkor több szurkoló tudja biztatni a csapatot, se-
gítve a gárdát a minél jobb eredmény elérésében. Ezzel kapcsolatosan a BSK szurkolói janu-
ár elején véleményt is mondhattak, itt szoros végeredmény született, így a szurkolók és a csa-
patok, játékosok véleményét is figyelembe véve született egy menetrend. A tavaszi nyitó-
fordulóban megye II-es felnőtt együttesünk, március 6-án, vasárnap 14.30-kor lép pályára az 
Üllés ellen. A homokháti derbire a tervek szerint a mórahalmi műfüves pályán kerül sor, 
hiszen a Bordányi Focipálya felújítása miatt várhatóan március végén, ápri-
lisban tudjuk ellenfeleinket a megújult gyepen fogadni. Az említett ranga-
dón kívül még négy alkalommal lesz vasárnap mérkőzése az első csapatnak 
(Móravárosi Kinizsi, Csanytelek, Székkutas, HFC II), három alkalommal 
(Zsombó, Csengele, Baktó) viszont szombaton meccsel a Hódi legénység. 
Fontos volt, hogy a két felnőtt csapatunk meccsnapjai elkerüljék egymást, 
ezzel is segítve a két csapat közötti együttműködést, a sikeres szereplést. A 
Bordány II esetében is szintén nyolc hazai mérkőzése lesz, ebből hét alka-
lommal (St. Mihály FC II, Mórahalom II, Ruzsa, Sándorfalva II, Ásott-
halom II, Pusztamérges, Tanárképző) vasárnap játszik Rácz Zoltán csapata, 
csupán egy Csongrád elleni hazai összecsapást rendeznek szombaton. A 
sportkör vezetői remélik, hogy a csapatok között összehangolt, kialakított 
menetrend, valamint a szurkolók javaslatainak figyelembe vételével újra, 
egyre többen biztatják a bordányi focistákat az Arany János utcai létesít-
ményben. Biztos, hogy 
mindez hamarosan kiderül, 
hiszen nemsokára kezdő-
dik a tavaszi fociszezon! 
Készülj Te is!
A Megyei II. osztályú foci 
bajnokság, a Megyei III. 
osztályú foci bajnokság, a 
Megyei II. osztályú U19-es 
foci bajnokság és a Megyei 
II. osztályú U16-os foci 
bajnokság következő havi 
sorsolásait megtalálhatják 
a jobb oldalt található 
sporthírek rovatban.
Minden fociszeretőnek jó 
szurkolást kívánunk!
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Szombat

Csütörtök

Péntek

Szerda

Vasárnap

Kedd

Zápor

Hétfő

Felhős

Zápor
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03. 01. K A
Zöldborsóleves 
tejfölös galuska

B

Paprikás tejfölös sertésborda tésztával, 
fejes saláta 

Töltött csirkecomb, barackos 
fokhagymás rizzsel

C

B

C
Tojásleves 
kenyérkocka

Csirkemell filé Orly módra 
petrezselymes burgonyával, cékla

04.25. H03. 02. SZ
A

Magyaros csir-
keaprólék leves B

Tejfölös tökfőzelék, rántott bordával

Csirkefalatkák Budapest módra, 
pirított burgonyával 

C

B

C
Vegyes zöldség-
leves, cérnácska 
tészta

Pásztorhús /marhahús, gomba, tejföl/ 
rizzsel

04.25. H03. 03. CS A
Tejfölös 
zöldbableves B

Csirkecomb filé fokhagyma 
mártással, rizibizivel

Sertéstarja parasztosan, velesült 
burgonyával, csemege uborka

C

B

CKaralábleves Pontypaprikás galuskával

A
A1

2

1

2

1

2

04.25. H02. 29. H
A

Szárnyas hús 
erőleves, eper-
levél tészta B

Paradicsomos húsgombóc, 
törtburgonyával

Csikósborda galuskával

C

B

C
Tejfölös 
zellerleves

Mozarellával, gombával töltött 
csirkemell burgonyapürével, befőtt

A
A1

2

04.25. H03. 04. P A
Sertés raguleves

B

Carbonara spagetti

Mákos nudli, alma

C

B

CKorhely leves Flekken törtburgonyával, 
csemege dinnye

1

2
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Tavaszi akció az AGROLÁNC Kft-nél

KEDVEZMÉNYES szűrő és olaj csere, 
átvizsgálással.

 Keresse az Agroláncot személyesen a 
Zsombó,  Szatymazi út 2. szám alatt illetve 

telefonon a 06 20 289 73 87 számon.

Kiadja: Faluház és Könyvtár, Bordány
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős Kiadó: Börcsök Roland
Levélcím, szerkesztőség címe:

6795 Bordány, Park tér 1.
E-mail cím: naplo@bordany.hu
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Tekintse meg Ön is 
legújabb videós hír-
anyagunkat a „Hírek 
Bordányból“ elneve-
zésű youtube csator-
nánkon!

Hirdessen itt Ön is 100 karakter (betű, szám, írásjel) hosszúság-
ban 500 Ft/hirdetés áron. Hirdetés feladás személyesen a Falu-

ház ügyfélpultjánál, vagy e-mailben a naplo@bordany.hu címen.
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