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A	Falugyűlés	fő	témája	ez	alkalommal	a	takarék	
Bordány Nagyközség Polgármestere 2018. november 29-én, csütörtökön 17.45 órára hıv́ott össze Falugyű-
lést, amelynek kiemelt témája a helyi takarékszövetkezeti �iók a lakosságot jelentős mértékben érintő átala-
kıt́ási szándékának ismertetése volt. A takarékszövetkezetet Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesıt́é-
si vezetője képviselte, aki ıǵéretet tett, hogy az év végéig még működni fog a helyi �iók. December 1-től vi-
szont hetente kétszer már előre meghirdetett menetrend szerint érkezik a 3A Takarékszövetkezet guruló 
bankja az öt településre, ıǵy Forráskútra, Pusztamérgesre, Bordányba, Balotaszállásra és Zsanára. Az ATM-el 
is felszerelt kisbuszon két ügyintéző várja azokat a helyieket, akik településén - Pusztamérgesen kıv́ül, ahol 

még pénzfelvevő automata sincs - az ATM auto-
matán kıv́ül más banki szolgáltatás nem érhető 
el. A 3A Takarékszövetkezet értékesıt́ési veze-
tője elmondta, hogy az akadálymentesıt́ett kis-
busz szolgáltatásai kifejezetten ajánlottak idő-
seknek, mozgáskorlátozottaknak, illetve az olyan 
településen élőknek, ahol nincs egyetlen bank-
�iók sem. Jász Péter szerint az alapvető banki 
szolgáltatások, mint az új betét elhelyezése vagy 
a lejárt felvétele, újbóli lekötése, kölcsönfelvé-
tel, hitelügyintézés, kártyaigénylés könnyen 
igénybe vehetőek a Szegedről induló kisbuszon. 
Az értékesıt́ési vezető elmondta, hogy szeptem-
ber óta több Heves megyei és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei településen is jár a Takarék-

busz, a tapasztalatok nagyon jók, a helyiek szıv́esen veszik igénybe az egyedülálló szolgáltatást.
A Falugyűlésen felszólalók mindegyike egyöntetűen a helyi �iók megtartása mellett érvelt. Volt aki vissza-
emlékezett a kezdetekre is, hogyan és mikor, kik alapıt́ották ezt a szövetkezetet, amelynek a célja pont a vi-
dék banki szolgáltatásokkal való ellátása volt, és voltak sokan, magánszemélyek és vállalkozók, akik a jelenlegi 
két napos nyitva tartást is kevesellték, nemhogy két napi három-három órás ittlétet. Ráadásul a lakók beje-
lentették, hogy aláıŕásgyűjtésbe is kezdenek, az önkormányzat és a kormány segıt́ségét kérve. Jász Péter a 
�iók fenntartását gazdasági okok miatt elsősorban a humán erőforrás problémái miatt tartja megoldhatat-
lannak. Ha nincs elég dolgozó, nincs aki kinyissa a �iókot.
Tanács Gábor polgármester a Bordányi Naplónak elmondta, hogy Forráskút polgármesterével közösen meg-
keresik mind a takarékszövetkezet, mind a kormány illetékeseit, kérve a segıt́ségüket. A két település önkor-
mányzata külön is foglalkozik majd az üggyel. 
A takarékszövetkezet javaslatát, amennyiben az konkrétan forintosıt́hatóvá válik, természetesen megvitatja 
majd a képviselő-testület-mondta el a polgármester, hiszen közös cél egy olyan jól felszerelt �iók, mint a bor-
dányi megtartása automatástól-mindenestől. Legközelebb a hónap közepén ül össze a bordányi képviselő-
testület, jó lenne, ha addig a takarékszövetkezet meg tudná küldeni az elképzeléseit, ajánlatát.
Tanács Gábor leszögezte, elengedhetetlennek tartja egy helyi bank�iók működését a faluban, amely akár a 

„Bordány	 Nagyközség	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 valamint	 minden	
intézményünk	 dolgozója	 nevében	 kívánok	 Önöknek	 nagyon	 boldog	 karácsonyi	
ünnepeket,	és	sikerekben	gazdag	boldog	új	évet!	Bízom	abban,	hogy	2019-ben	mind	
a	 családokban,	 mind	 településünkön	 egy	 az	 ideinél	 eredményesebb,	 gazdagabb	
egészségesebb	évet	tudunk	megélni!”		

Tanács Gábor, polgármester
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helyi postával közösen, vagy közös épületben is működhetne.  
Figyelembe véve, hogy Magyarország Kormánya 2019-től hir-
dette meg a Magyar falu programot, amelynek egyik prioritása a 
vidék népességmegtartó erejének növelése, úgy gondolja, hogy 
a program sikeréhez szükség van egy olyan helyi pénzügyi köz-
pontra, amely egyrészt lehetővé teszi a kiemelt CSOK igénylése-
ket, másrészt pénzügyi szolgáltatásokkal, támogatott állami hi-
telekkel segıt́i a vállalkozások Bordányban történő letelepedését. 
Nem érti, hogy a térség egyik legnagyobb lélekszámú települé-
sén hogyan lehet veszteségesebb a szolgáltatás, mint egy jóval 
kisebb faluban, ahol a hét öt napján nyitva van egy kirendeltség.
Teljesen egyetért a Magyar Kormány a lakosságnál lévő készpénz-
állomány csökkentésével, illetve az elektronikus bankolás népsze-
rűsıt́ését célzó elképzeléseivel. Bordány ezen a téren is előkelő 
helyen áll, hiszen a gyógyszertártól a helyi boltokon, éttermen át 
a polgármesteri hivatalig mindenhol lehet kártyával �izetni. En-
nek ellenére, elsősorban a mozgásában korlátozott, valamint a 
tanyán élő lakosság érdekeit �igyelembe véve szorgalmazza a 3A 
Takarékszövetkezet Bordányi Fiókja bezárásának elhalasztását, 
egyben a lakosság felkészıt́ését a technikai fejlesztésekre. Az ön-
kormányzat vállalja, hogy együttműködve a Takarékszövetke-
zettel térı́tésmentes tájékoztatókat, képzéseket szerveznek, 
amelynek célja az elektronikus banki szolgáltatások megismer-
tetése, a minél gyorsabb átállás megteremtése. Jelenleg ezek az 
emberek nem tudnak még okostelefonon vagy interneten ban-
kolni. A tanyáról a faluközpontba való bejutás is sokaknak nehéz-

séget jelent, nemhogy a más települések-
re való eljutás.
A falugyűlésen Kiss-Patik Péter alpolgár-
mester javasolta, hogy a 3A Takarékszö-
vetkezet vizsgálja meg annak lehetősé-
gét, hogy bank�iókjait a jelenlegi Bordány-
Forráskút mintájára osztott nyitva tar-
tással működtesse U� llés-Bordány, illetve 
Forráskút-Zsombó viszonylataiban. A 
nyitva tartás elosztásával (3+2 nap), a je-
lenlegi humán erőforrás megtartásával 
költségemelkedés nélkül lehetővé válna 
12 ezer ember helyben történő kiszolgá-
lása. Javaslatunk alapján a takarékszö-
vetkezet dolgozóinak kellene csak utaz-
niuk, és minden polgár a saját lakóhelyén 
a megszokott környezetben tudná intéz-
ni bankügyeit, ráadásul a takarék-busz 
költségeit is megspórolhatnák. Ezt a ja-
vaslatot Jász Péter nem tartotta megold-
hatónak.
A Falugyűlésen résztvevők ezt követően 
megtekinthették a takarék-buszt. Egyéb 
téma megvitatására most nem került sor, 
azok várhatóan a jövő évi Falugyűlésen 
kerülnek majd terıt́ékre.

Bordány Nagyközség O� nkormányzata, valamint a Faluház és Könyvtár több más környékbeli településhez 
hasonlóan az évkezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A 2019. január 5-én, szombaton délután hat órától a 
Faluházban megrendezésre kerülő eseményre várnak 
minden bordányi családot, civil szervezetek tagjait, 
képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és 
minden olyan támogatót, aki sokat tesz a település fej-
lődéséért, szıv́én viseli Bordány sorsát. A koncerttel sze-
retné az önkormányzat egyrészt megköszönni ezt a tá-
mogatást, másrészt a fúvószenekar produkciója igazi 
évindıt́ó élménnyel is kecsegtet. A műsort immár hete-
dik éve a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós-
zenekara, azaz a Mórahalmi Fúvószenekar adja majd. A 
kétrészes műsor szünetében településünk önkormányzata újévi koccintásra is várja a település minden la-
kóját. A várhatóan remek hangulatú koncert kiválóan megalapozhatja az évkezdetet, ıǵy a szervezők remé-
nyei szerint egy sikeres, programgazdag év elé nézünk. Az újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!

Ismét	Újévi	koncertet	szervez	a	Bordányi	Faluház

Harminc éves érettségi találkozót tartottak az Orosházi Kossuth Lajos Me-
zőgazdasági Szakközépiskola Bordányi Levelező Tagozatának 1988-ban 
végzett hallgatói 2018. december 1-én a Vadgesztenye E� tteremben. A meg-
jelentek - vacsorával egybekötött - jó hangulatú beszélgetésen idézték fel a 
harminc évvel ezelőtti emlékeiket, de az azóta eltelt időszak eseményei is 
emlıt́ésre kerültek. A résztvevők névsora: A� dám Gyula, Czékus Géza, Csong-
rádi Sándor, Deme Zoltán, Farkas György, Horváth Lászlóné, Kása Károly-
né, Rácz Gyula, Rácz Irén, Rácz Mária, Tari Mihályné, Zádori György, Zádori 
Lajosné. A képről hiányzók: Csányi Aranka, Gyuris Géza, Hajdú Antal, Kor-
mos Izabella, Lévai Andrásné, i�j.Masa István. 																					Horváth	Lászlóné

A	levelező	tagozat	harminc	éves	érettségi	találkozója
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Beszámoló	a	Borostyán	Dalkör	ezévi	munkájáról	

Hétfő

Egy énekkar működésében a legfontosabb feladatot a szereplésekre való felkészülés jelenti. A sikeres fellé-
péshez komoly koncentráció, önfegyelem, alkalmazkodóképesség elengedhetetlen feltétel. A leggyakoribb 
szereplések a népzenei találkozókon történnek, de egyéb rendezvények, ünnepek, fesztiválok is számos al-
kalmat nyújtanak dalaink bemutatására. Műsorunkban 
különböző tájegységek népdalait énekeljük a tőlünk tel-
hető minél hitelesebb előadásban. A dalok kiválasztásá-
ban fontos szempontok érvényesülnek, ıǵy pl. az előbb 
emlıt́ett tájegység, téma, tartalom, a sorrendiség, dúr 
vagy moll hangsor, a gyűjtő személye, a ritmus stb. Van-
nak válogatásaink az Alföldről, - főleg Dél-Alföldről, 
mert itt élünk - de Dunántúl, Vajdaság, Bácska népdal 
variánsai is közel állnak hozzánk. E� nekeltünk már felvi-
déki, székelyföldi csokrokat, most szlavóniai dalokkal 
készülünk. A válogatás szempontja lehet még a gyűjtő 
személye, ıǵy van Bartók, Kodály, Seprődi, Olsvai, Kiss 
Lajos gyűjtéséből összeállıt́ ásunk, csak legyen időnk, 
erőnk, képességünk mindezek bemutatására. Szıv́esen énekelünk boros dalokat,- általában ezek aratják a 
legnagyobb sikert, - katonadalokat, huszár, lovas, Tisza menti dallamokat.
Az évet a 3 hangszeres előadása nyitotta U� llésen, majd a Kultúra Napja következett községünkben. A falu 

A tél beköszöntével nagyon sokan érdeklődnek arról, hogy mi a helyzet a 12 ezer forintos téli rezsicsökken-
téssel kapcsolatban. A korábban csak a vezetékes gázzal vagy távhővel fűtőknek kedvező támogatás kiter-
jesztéséről a kormány idén döntött oly módon, hogy a támogatásból azok is részesüljenek, akik más megol-
dással fűtenek. A támogatás lebonyolıt́ását, pontosabban az igényfelmérést az önkormányzatokra bıźták. A 

fával, szénnel valamint palackos vagy tartályos gázzal fűtők október 
15-ig igényelhették a 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot biztosıt́ó téli 
rezsicsökkentést, a kiépıt́ett gáz- vagy távhő hálózattal rendelkező te-
lepülések önkormányzataitól.
Az internetes közösségi médiában egyre többen posztokban követelik 
az önkormányzatoktól a támogatást, azonban azt tudni kell, hogy ez 
nem önkormányzati, hanem kormányzati támogatás, és mindaddig 
amıǵ nem jelent meg a szükséges kormányhatározat, az önkormány-
zatok is csak várni tudtak.
A 2018. november 27-én, kedden kiadott legfrissebb Magyar Közlöny-
ben megjelent a várva várt 1602/2018. (XI. 27.) Kormány határozat, 
amely már rendelkezik a részletekről. Többek között megtudhatjuk 
azt, hogy a rezsicsökkentésre forrást csoportosıt́ át a kormány, támo-
gatást csak azok kaphatnak, akik igényüket október 15-ig beadták. A 
szállıt́ ás költsége nem lehet része a támogatásnak, valamint, és talán 
ez a legfontosabb, hogy a támogatást legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosıt́ják az érintett háztartásoknak.
A kormány szándékának megfelelően az önkormányzatok először a 
helyi viszonyok �igyelembevételével kialakıt́ják az elosztás módját és 
feltételeit, majd mindenkinek kiadnak egy támogatói okiratot. A Bel-
ügyminisztérium ezt követő 15 napon belül az önkormányzatnak egy 

összegben folyósıt́ja a település igénylői alapján járó összeget. Az önkormányzatoknak le kell szerződniük a 
tüzelőanyag-kereskedőkkel, ahol a lehetőség legkésőbb 2019. december 15-ig vehető igénybe. Vagyis egy 
adott polgármesteri hivatal papıŕját csak a velük konkrétan megállapodott telep fogadja majd be.
O� nkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyorsıt́ sa a folyamatot, de a szerződésköté-
sek, a határozatban előıŕt Katasztrófavédelmi ellenőrzés mind-mind időt vesznek igénybe. Munkatársaink 
azon dolgoznak, hogy minden egyes igénylő minél előbb hozzájusson az általa igényelt tűzifához, szénhez, 
PB palackos gázhoz, tartályos gázhoz, vagy briketthez, pellethez, és lehetőleg a kiszolgálást a hozzánk legkö-
zelebbi tüzelőanyag-kereskedés vállalja majd be. Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Megjelent	a	határozat	a	téli	rezsicsökkentésről	
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nagy ünnepe a Pünkösd, ebből mi is kivettük a részünket, ugyanis Pünkösd szombatján tartottuk a 15. Nép-
zenei Találkozónkat. Vendégeink voltak a forráskúti O� szirózsa, az üllési Estike, a hódmezővásárhelyi Arany-
kalász népdalkörök, a mórahalmi és zákányszéki Parasztkórus és Dorozsmáról az öreghegyi Bodza Citera-
zenekar. Kellemes időben, jó hangulatban töltöttük el a szombati napot. Pünkösd vasárnapján közismert dél-
alföldi dallamok mellett szóló előadásokat is hallhatott a kedves közönség, ebben nóták, katonadalok, nép-
dalok hangzottak el. Közös előadásban Beethoven Százszorszép cıḿű és Dr. Szakács – Dr. Kiss- Angyal Ott 
ahol zúg az a négy folyó cıḿű szerzeményét 
mutattuk be. Júniusban Zákányszéken lép-
tünk fel és a testvértelepülési kapcsolat ke-
retében Csókán rendezett magyar művészeti 
napokon szerepeltünk. Júliusban Kelebia és 
a romániai Detta látott minket vendégül. Au-
gusztusban a 3 hangszeres tartott előadást a 
Szeged Néptáncegyüttes Kis Göncöl csoport-
jának a Faluházban. Szeptember 8-án déle-
lőtt, itt helyben lovas kocsis felvonuláson, 
délután U� llésen szerepeltünk, majd ebben a 
hónapban még Forráskút, Kiskundorozsma 
meghıv́ásának tettünk eleget egy – egy sze-
repléssel. Októberben Hódmezővásárhelyen, 
novemberben Mórahalmon volt népzenei ta-
lálkozó. Decemberben Szeged Megyeházán 
az Alsóvárosi Asszonykórus találkozóján, 
Detta adventi ünnepségén vettünk részt és 
falunkban az első vasárnapon énekeltünk 
karácsonyi dalokat. A sok szép előadást hallgatva tudatosodik bennünk, hogy ezek a találkozók értéket 
közvetıt́enek, mégpedig a magyarság példátlan gazdagságú népdal változatait ismerhetjük meg általuk és 
nyilvánvaló, hogy életünk öröme, bánata, évszázadok története, a háborúk, a természet jelenségei, az árvi-
zek, a mezőgazdaság munka folyamatai, minden emberrel kapcsolatos jelenség visszatükröződik, és érzel-
meken keresztül megjelenik a népdalokban. Szerencsénkre számos gyűjtő foglalkozott és foglalkozik ezek-
nek az értékeknek a felkutatásával, lejegyzésével, mi pedig használjuk és közvetıt́jük őket. A helyi változatok 
bemutatásával mi is gyarapıt́juk ezeket az értékeket, melyekből megismerhetjük őseink életét, jellemét. A vi-

lág őrült iramban változik, az én életemben is 
tapasztalom, hogy a középiskolában tanult LB 
telefonközponttól a ma már természetes okos 
telefonig, amit az én korosztályom alig tud kö-
vetni, de a gyerekeinknek, az unokáinknak ez a 
természetes. Remélem, ezek a kütyük megőr-
zik korunk emlékezetes pillanatait, és a Fölszál-
lott a páva cıḿű műsort látva megnyugodha-
tunk, hogy ez a csodálatos népzenei kincs meg-
marad, amely egyedülálló a világon és a miénk!
Az évek során 17 dıj́at kaptunk, amely igazolja 
működésünket. A legértékesebbek a Bordány 
Kultúrájáért emléklap, a KO� TA arany, aranypá-

va és KO� TA különdıj́ak, ezenkıv́ül első helyezések, kiváló értékelések és egyéb különdıj́ak alkotják az elisme-
rések sorát. Természetesen nem csak ezért csináljuk, de megnyugtató, hogy jó úton járunk, mert ha teszünk 
valamit, azt próbáljuk a lehető legjobban tenni. Az év kedves és emlékezetes eseménye a Velencei tó környé-
kén tett kirándulás volt a Borostyán Dalkör tagjai számára. Megnéztük a Csókakői és a Bori várat, az utóbbi-
ban meghatódtunk, hogy az épıt́ő leszármazottai fogadtak bennünket a pénztárnál. A hangulatos ebéd elfo-
gyasztása után élményekkel gazdagodva jöttünk haza. Köszönjük, hogy lehetőségünk van a működésre, a ki-
rándulásra, igyekszünk ezt minél jobb szereplésekkel megszolgálni. O� römmel készülünk, és jó egészséget, 
békés, sikeres napokat kıv́ánunk minden olvasónak. A	Borostyán	Dalkör	tagjai	nevében	szeretettel	Illés	Mária

Kodály	Zoltán

„Akiben	van	tehetség,	köteles	azt	kiművelni	a	legfelsőbb	fokig,	hogy	embertársainak	mennél	nagyobb	hasznára
lehessen.	Mert	minden	ember	annyit	ér,	amennyit	embertársainak	használni,	hazájának	szolgálni	tud.”



A	helyi	adózó	kötelezettségei	a	2019-es	adóévre
Az elmúlt időszakban számos lakossági megkeresés érkezett hivatalunkhoz azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen kötelezettségei vannak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenységet folytató adózónak, ezért a kö-
vetkező néhány mondatban ismertetjük, hogy milyen teendői vannak a 2019-es évre vonatkozóan.
A helyi iparűzési adó esetében az adózónak a �izetési kötelezettségét önadózással kell teljesıt́ enie. A 2018-as 
évről 2019. május 31. napjáig kell benyújtania a bevallást és ezzel egyidejűleg kell meg�izetnie a különböze-
tet is, melynek megállapıt́ásáról az idei évben többen érdeklődtek, tehát a 2018-as adóbevallás benyújtása-
kor a �izetendő különbözet összege a 2018. évre megállapıt́ott adó és a 2018-as évre már bevallott előleg-
részletek valamint az előleg-kiegészıt́és különbözete.
Adóelőleg-kiegészıt́ési kötelezettség csak arra a vállalkozásra vonatkozik, akinek a 2017-es adóévben a net-
tó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy az iparűzési adóelőlegét a 2018-as évre 
várható adó összegére kell kiegészıt́enie 2018. december 20. napjáig.
Lehetőség van az esedékesség időpontjáig (március 15-ig és szeptember 15-ig) az adóelőleg módosıt́ó kére-
lem benyújtására is, erre akkor van szükség, ha az adózó szerint az adója nem éri el az előző időszak adatai 
alapján a �izetendő adóelőleg összegét.
További kérdés volt az egyes előlegrészletek összegének megállapıt́ása, az első előlegrészlet a 2018. évi adó 
és 2019. március 18. napjára már bevallott és be�izetett előlegrészlet pozitıv́ különbözete, a második előleg-
részlet pedig a 2018. évi adó fele. Ezeket az összegeket az adóalany két részletben 2019. szeptember 16. nap-
jáig és 2020. március 16. napjáig tudja pótlékmentesen meg�izetni.
Reméljük a helyi iparűzési adóval kapcsolatban minden kérdésre megfelelő választ kapott, de ha további 
kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére!         	Bordányi	Polgármesteri	Hivatal

Befejező stádiumba jutott a településkép védelméről szóló 2016. évi XXIV törvény rendelkezései alapján 
megalkotandó Bordány települést érintő településkép védelméről szóló rendelet előkészıt́ése. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormány rendelet szabályai értelmében a rende-
let - tervezettel kapcsolatban partnerségi egyez-
tetési eljárásra, ezen belül lakossági fórum meg-
tartására kerül sor. 
A lakossági fórumot 2019. január 2. napján 16 
órától, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 
Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) épületé-
ben tartjuk. 
A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyköz-
ség településfejlesztési, településrendezési és te-
lepülésképpel kapcsolatos feladataival összefüg-
gő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabá-
lyozza. A partnerségi eljárás szabályai értelmé-
ben a lakosok (partnerek) 2019. január 11. napjáig terjeszthetik elő véleményüket a rendelet- tervezettel 
kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postán vagy személyesen juttathatnak el a Bordányi Polgármesteri 
Hivatalhoz. A településképi rendelet- tervezete a www.bordany.com honlapon elérhető, megtekinthető.
               	Tisztelettel:	Tanács	Gábor	polgármester

Mondja	el	véleményét	a	településkép	védelméről

2018. december 31-ig lehet elvégezni a gyümölcsültetvény-bejelentést. Az év végéig lehet szankciómente-
sen bejelenteni az engedély nélkül telepıt́ett gyümölcsültetvényeket. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 
négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepıt́ett 
ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.
2019. január 2-től a szokásos nyitvatartás szerint várom O� nöket. Kellemes U� nnepeket és Sikerekben Gaz-
dag U� j esztendőt Kıv́ánok!             					Tisztelettel:	Tóth	András	Falugazdász

Falugazdászunk	fontos	információi	az	év	végére
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A FBH-NP Nonpro�it Kft, mint közszolgáltató feladata a szolgáltatás területén évente 2 alkalommal a lomta-
lanıt́ás megszervezése. Az eddig előre meghatározott 2 időpont helyett 2018. július 1-től a közszolgáltató al-
vállalkozója havonta több alkalommal is lehetőséget biztosıt́ a szolgáltatás igénybevételére Bordány egész 

területén az alábbi időpontokban. A szol-
gáltatás továbbra is évi 2 alkalommal 
ingyenes a dıj́hátralékkal nem rendel-
kező ügyfelek számára. Időpontok: 
január 17., 24., 31., február 14., 21., 28.; 
március 14., 21., 28.; április 11., 18., 25.; 
május 16., 23., 30.; június 13., 20., 27.; 
július 11., 18., 25.; augusztus 15., 22., 29.; 
szeptember 12., 19., 26.; október 10., 
17., 24.; november 14., 21., 28.; decem-
ber 12., 19. A lomtalanıt́ás keretében el-
szállıt́ ásra kerülnek a használt bútorok, 
feleslegessé vált használati tárgyak, esz-
közök, textı́liák. Fontos, hogy a lom 
olyan formában és méretben kerüljön ki-
helyezésre, hogy azt egy ember képes 
legyen a hulladékszállıt́ ó jármű gyűjtő-

jébe berakni, másképp nem kerül elszállıt́ ásra a kihelyezett hulladék. (Nagyobb bútorok darabokra szedve, 
ruhák, egyéb textıĺiák zsákba rakva, egyéb lécek, csövek kötegelve)
Nem tartoznak a lomtalanıt́ás körébe: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék; elektro-
mos, elektronikai készülékek (TV, hűtő, mikrohullámú sütő); épıt́ési, bontási hulladék; mezőgazdasági, ipari 
hulladék; veszélyes hulladékok, gumiabroncs, festék, olaj maradványok; heti szemétszállıt́ ás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 
A lomtalanıt́ás folyamata: az ügyfél a +36-70/489-5656  számon bejelenti igényét a Négyforrás Nonpro�it 
Kft-nél. Az adatok és a dıj́tartozás ellenőrzését követően időpontot egyeztetnek. Az előre egyeztetett 
időpontban az ügyfél kihelyezi a lomhulladékot a megfelelő módon az ingatlan elé, melyet az alvállalkozó 
autója elszállıt́ .
A lomhulladékba nem tartozó hulladékot továbbra is elhelyezhetik a helyi hulladékudvarban nyitvatartási 
időben. Bordányi hulladékudvar nyitva tartása: szombat 8-14 óra. Elérhetősége: 20/5191-324

Tudnivaló	a	2019-es	évre	vonatkozó	lomtalanításról

Lakossági	fórumot	tartanak	a	településrendezésről
Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi épıt́ési szabályzat, szabályozási-, 
szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készıt́ése folyamatban van. 
Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik. 
Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, mely-
nek keretében partnereink 2018. december 12-től 2019. január 10-ig 
a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy sze-
mélyesen eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.
A tervanyaggal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum kereté-
ben is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszıńen vagy legfeljebb 8 
nappal később ıŕásban. 
A fórum 2019. január 2-án 16:30-tól a Faluházban kerül megrende-
zésre. 
A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól 
szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.
A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: www.urbanimex.hu
(„Bordány” cıḿszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban 
vagy a térképen Bordányra kattintva).
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Apraja-falva	lakói	ellátogattak	a	Csigabiga	óvodába	
O� römmel és várakozással kerekedett fel az Apraja-falva O� voda szinte valamennyi „törpéje”, hogy ellátogas-
son az üllési Csigabiga O� vodába, ahol különleges mozielőadás nézői lehettek.

A 3D-s moziélményt az O� vodák Kistérségi Egyesületének SZJA 
1%-os felajánlásából tették lehetővé a szervezők.
A „varázslat” a 3D-s varázsszemüvegek felvételével vette kezdetét.
A vásznon megjelentek vi-
lágunk természeti csodái, a 
gyermekek által ismert és 
kevésbé ismert állatok. A 
3D technikának köszönhe-
tően a gyerekek szinte meg-
simıt́hatták az állatokat, ré-
szesei lehettek az őket kö-
rülvevő természetnek.

A természet bemutatása után a technika segıt́ségével virtuális „láto-
gatást tehettünk” a nyıŕegyházi állatkertbe, ahol megismerhettük az 
ott élő állatokat. A gyerekeknek nagy élményt jelentett ilyen közelség-
be kerülni az állatokkal, növényekkel.
Köszönjük szépen a vendéglátást, a �inom csemegét, és a kis ajándéko-
kat az üllési Csigabiga O� vodának, valamint az O� vodák Kistérségi Egye-
sületének a program szervezését melyen 11 település valamennyi óvo-
dása részt tudott venni.

Iskolánk a Tudásbajnokság és a Bendegúz Gyermek- és I�júsági Alapıt́vány pályázatán eredményesen szere-
pelt, ezért 50 000 Ft értékű könyvcsomagot nyert. 
Az országos Bendegúz Tudásbajnokság TEHETSE� GTA� MOGATO�  OSZTA� LY elismerését érdemelte ki a bordá-
nyi iskola 5. osztálya.
December 6-án a Mikulás ellátogatott minden osztályba és a Tankerületi Központ segıt́ségével fánkot osztott 
a gyerekeknek, akik énekkel, verssel és jókedvvel hálálták meg a látogatást.
December 7-8 között Mikulás-kupán vett részt iskolánk U13-as csapata (2006-os korosztály) Debrecenben.
December 10-én és 11-én Kazinczy-versenyt tartottunk a felső tagozatosok számára.
December 14-én, pénteken 14:30-tól tanár-diák kézilabda és futball mérkőzés a tornacsarnokban.
December 15. pihenőnap, tanıt́ás nem lesz.
December 16-án 16:00-tól az  Adventi karácsonyi vásáron fellépnek a 4. a osztályos tanulók. Felkészıt́ő 
tanáruk Sólyáné Sárközi A� gnes.
December 20-án 17:00-tól a művészeti iskola tanıt́ványai adnak Karácsonyi koncertet a templomban.
December 21-én 10:30-kor iskolai karácsonyi műsort adnak a 4. b osztályos tanulók a Faluházban, amelyre 
szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat. Felkészıt́ő tanáruk: Dudás Dánielné.
December 21-én, pénteken az alsósok számára felügyeletet biztosıt́unk 16:00-ig.
Téli szünet előtti utolsó tanıt́ási nap: december 21. A szünet után először január 3-án, csütörtökön kell 
iskolába jönni.
2019. január 7-én az A� dám Jenő A� ltalános Iskola meghıv́ására és a Bordány I�júságáért Alapı́tvány 
támogatásával Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást az alsós gyermekek életkori sajátosságairól, 
nevelési kihıv́ásairól, amelyre szeretettel hıv́juk nem csak az alsós szülőket, hanem minden érdeklődőt. Az 
előadás helyszıńe a Faluház dıśzterme, időpontja 17:00.
2019. január 28-án iskolánk előadássorozatának második alkalmával szintén Uzsalyné dr. Pécsi Rita 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők ezúttal a serdülőkor életfeladatairól, nehézségeiről és 
lehetőségeiről. Az előadás helyszıńe a Faluház dıśzterme, időpontja 17:00. Az előadás nyilvános, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk, különösen a felső tagozatosok szüleit.

Az	Óvoda	dolgozói
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Az év végén a család apraja-nagyja egyfajta számvetést készıt́ az adott év sikerességéről, megvizsgálják mi az, 
amivel maximálisan elégedettek voltak, és mi az, amin változtatni kıv́ánnak. Ezt tettük mi is a Nefelejcs Nyug-
dıj́as klubban az év utolsó foglalkozásain. Hiszen jó volt visszaemlékezni a szép dolgokra, de szükségességét 
éreztük gondjaink megtárgyalásának is, valamint próbáltunk új lehetőségeket keresni az elkövetkezendő 
időszakra. A klubtagjaink nagyszerűen érzik magukat a keddenként 14 órától megtartott foglalkozásainkon 
és ez a jó közösségi élet még a „nyári szünetben” sem áll le teljesen. Csapatunk bővıt́ése során nyugdıj́astár-
saink �igyelmét mindig erre hıv́juk fel.
Az év folyamán tájékozódhattak az egyesület tevékenységéről, ıǵy most azokat szeretnénk megemlıt́eni, akik 

támogatásának köszönhetően a nyugdı́jas 
klub tovább működhet, és segıt́ségükkel prog-
ramjaink könnyebben megvalósulhatnak.
Elsősorban szeretném kiemelni Nagyközsé-
günk O� nkormányzatát és annak irányıt́óit, 
Tanács Gábor polgármester úrral az élen, hi-
szen az mellett, hogy nekik köszönhetjük 
klubunk kényelmes helyét, még anyagi támo-
gatásukkal is hozzájárulnak működésünk-
höz. Valamint hálásak vagyunk nekik, hogy 
jelenlétükkel megtisztelik rendezvényein-
ket, ezzel is bıźtatva minket munkák folyta-
táshoz. Köszönettel tartozunk Börcsök Ro-
landnak és a Faluház dolgozóinak, hiszen min-

Juhász Sándor Péterné a közelmúltban töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte Bordány 
Nagyközség O� nkormányzata és a település minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr és Kiss-
Patik Péter alpolgármester úr.
E� desapja fuvarozásból, mıǵ a család többi tagja bérmunká-
val próbálta megkeresni a mindennapi betevőt. Ilonka né-
ninek az általános iskola 6. osztályában meg kellett tapasz-
talnia, milyen is a munka, ugyanis már ekkor elvállalta a he-
lyi fürdő takarıt́ását, hogy a család egy kis plusz pénzhez 
juthasson. Juhász Sándor Péterrel kötött házasságának kö-
szönhetően két �ia, öt unokája és hét dédunkája van. Na-
gyon szıv́esen emlékezik vissza a bálakra, mert elmondása 
szerint nélkülük nem kezdődhetett el a tánc.
Elmesélte nekünk azt is, hogy a településen a mái napig so-
kan csak úgy ismerik, hogy „Cukorné” és ezt szıv́esebben 
hallja, mintha a rendes nevén szólıt́anák. Ilonka néni korához képest kitűnő egészségnek örvend és még min-
dig próbálja elvégezni a ház körüli munkákat is.

Juhász	Sándor	Péternét	köszöntötték	Bordány	vezetői

Háláját	fejezi	ki	segítőinek	a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klub	

den apróbb-nagyobb kérésünkre találnak 
megoldást és segıt́ségünkre vannak azokban a dolgokban is, amit mi már csak nehezen tudnánk elvégezni. 
Köszönjük Nagyapátiné Klárika vezetésével működő Vadgesztenye E� tteremnek, mindazt a készséges segıt́-
ségnyújtást és �inom ételeket, amiket idén is tőlük kaptunk. Megkereséseink során Rácz Gyula úr, Ráczné  
Aranka és a CBA bolt is önzetlenül segıt́ett. Fontos még számunkra Zádori Imre bácsi támogatása is, aki 
örömmel vesz részt rendezvényeinken. Meg kell, hogy emlıt́sem a Bordányért Baráti Kört is, aki �igyelemmel 
kıśéri a klub életét és ajándékkal kedveskedik nekünk, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. Itt szeretnénk 
megköszönni Gyuris Tibor helyi vállalkozó támogatását is. Nagyon kedves segıt́őnk az orgoványi Subicz Jó-
zsef, aki folyamatosan támogatja találkozóinkat maga és az orgoványi nyugdıj́asok jelenlétével. Nagyon örü-
lünk Gyuris János „helyi média felelős” aktıv́ munkájának is. Zárszóként meg kell köszönni tagjaink támoga-
tását, ami részben anyagiakban, részben saját „tárgyi" támogatásokban, valamint sok-sok munkából tevő-
dik össze. Név nélkül, de mindenkinek egyformán hálával tartozom.
Mit is kıv́ánhat egy klubvezető? - Sok kedves esemény volt ez évben is, ennél ne legyen rosszabb! Mindenki-
nek Békés Karácsonyt és Boldog U� j E� vet a 2019-es évben. 	 	 	 	 											Szalai	Antal	klubvezető



A Karácsonyt megelőző hetekben szeretnénk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda�igyelni a lelkünkre, s a 
Jóisten szavára. I�gy készülünk az egyik legszebb ünnepünkre, Urunk születésére, Karácsonyra.
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel segıt́eni szeretnénk, hogy méltón 
készülhessünk Jézus megtestesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit!
Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja	–	december	2;	9;	16;	23.	–	9:30
A szentmiséken a liturgikus szıń a viola: az összeszedettség, szent fegyelem és a bűnbánat szıńe. A harmadik 
vasárnap kivételével az oltárt nem dıśzıt́i virág, az orgona is visszafogottabban szól. A szentmise elején ünne-
pélyes keretek közt gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit, miközben felhangzik Egyházunk ősi éneke: 
Rorate caeli de super… Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.
Rorate	szentmisék	-	december	6;	13;	20.	csütörtök,	6:30
Régi szép adventi szokás a hajnali mise, mely még sötétben kezdődik, de mire véget ér, a nap is felkel. Kifejezi 
virrasztó várakozásunkat Krisztus eljövetelére. E szentmisére hozhatunk gyertyákat, a szentmise első kö-
nyörgéséig ezekkel világıt́unk.
A szentmisét követően nagyon nagy szeretettel meghıv́unk mindenkit egy közös reggelire a hittanterembe.
Szállást	keres	a	Szent	Család	ima	kilenced:	december	14-22.
December 14-én, pénteken 16 órakor a templomban közös imádkozással kezdődik, majd december 22-én 
16 órakor szintén templomi közös imával zárul a kilenced. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a Szent Csa-
lád képét fogadnák, és azokét is, akik szıv́esen részesei lennének a kilenced imádkozásának. Szeretettel buz-
dıt́unk mindenkit, kapcsolódjunk be minél többen ebbe a hitünket erősıt́ő, lelkünket melengető áhıt́atba! (A 
sekrestyében lehet jelentkezni.)

Egyházközségünk	adventi	és	karácsonyi	programjai	

December 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel művészeti 
iskolánk tanulóinak és tanárainak hangversenye lesz a 
templomban.

December 24. hétfőn 21 órától E� lővé tettél cıḿmel a hitta-
nosok karácsonyi műsora. Ezt követően 21:30-tól „E� jféli” 
szentmise.
Urunk	születése	(parancsolt	ünnep)
December 25. kedd – 9:30 U� nnepi szentmise
Az ünnepi nagymise, régi nevén "aranyas mise" az éjfél ti-
tok-teljes liturgiája után magasztos dıśszel és hangos viga-
dozással ünnepli az isteni Fény teljes ragyogását. A Gyer-
mekben most már az U� dvözıt́őt szemléljük, aki beteljesı-́
tette a nemzetek ősi vágyát, s megkezdi történelmi külde-
tését.
Szent	István	első	vértanú	ünnepe
December 26. szerda – 9:30 U� nnepi szentmise
Szent István már az újszülött Egyházban a keresztény meg-
bocsátás példája, a vértanú lelkület nevelője, a hittérıt́ők-
nek és a papságra készülőknek pártfogója.
,,Tegnap az U� r testet öltve alászállt a földre - ma az ő szolgá-
ja vértanúsággal koronázva följut a mennybe. Azért jutha-
tott föl az, akit ellenségei megköveztek, mert előbb alászál-
lott az, akit az angyalok énekeltek." (Részlet Szent Fulgentius ünnepi beszédéből)

Adventi	Hangverseny	az	Ádám	Jenő	Iskola	előadásában

A	hittanosok	műsora	a	szentestére	hangolódás	jegyében

December 31. – vasárnap – 9:30
Szűz Mária az édesanyák, Szent József a családapák, Jézus pedig a gyermekek példaképe. E napon az Egyház 
szeretettel szemléli a Szent Család tagjait, s a családokat oltalmukba ajánlja. A szentmise keretében kerül sor 
a jelenlévő családok megáldására.
Mivel e vasárnap a polgári év utolsó napja, a Te Deum eléneklésével hálát adunk az elmúlt év minden ajándékáért.
Szűz	Mária	Isten	-	Anyasága	(parancsolt	ünnep)      Január 1. hétfő – 9:30 – U� nnepi szentmise
E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és örömét, egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő 
Máriáról. E nappal ér véget karácsony nyolcada.

Szent	Család	Vasárnapja
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Juhász	Gyula:	Karácsony	felé
Szép Tündérország támad föl szıv́emben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szıv́vel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szıv́emben,
E� s hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…E� s valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak ıǵy decemberben.

November folyamán nem csak a mindenszenteki és halottak napi, valamint a szokásos szentmisék alkalmá-
val tapasztalhattuk meg Isten jelenlétét, hanem két jeles rendezvény is segıt́ett a Teremtőhöz kapcsolni éle-
tünket.
November 5-én a Szeged környéki rózsafüzér társulatok találkozójának adott otthont templomunk, mely 
zsúfolásig megtelt imádkozó zarándokokkal és bordányi hıv́ekkel. Az előimádkozást a plébániánkon műkö-
dő csoportok vezették, s a tizedek közt elmélkedések segıt́ettek bennünket egyre jobban megérteni Jézus 
életének titkait. A szıv́ből jövő lelkes éneklés és az együtt mondott imádság szavai Istenhez emelték lelkein-
ket, s megerősıt́ettek bennünket hitünkben, s kitartást adtak mindennapi imáinkban.
November 24-én Zsombóról és Szatymazról érkeztek vendégek: a Szent Margit és a Szent Kinga Schola, hogy 
a templomunkban szolgáló Boldog Jolánta Scholával közösen énekelve imádkozzanak. Az énekes csoportok 
tagjai az ősi gregorián és népénekekkel, valamint kortárs zeneszerzők egyházi műveivel, továbbá orgonada-
rabokkal segıt́ettek bennünket, hogy megtapasztaljuk: a templom valóban az Isten háza és a Mennyország 
kapuja. A csillogó, tiszta tekintetek és a szıv́ből jövő lelkes éneklés hatásara Isten-közeli élményben lehetett 
része annak, aki bekapcsolódott e zenés imádságba.
Zenés áhıt́atunkkal hozzákezdtünk templomunk orgonájának megújıt́ási és bővıt́ési költségeinek gyűjtésé-
hez is. Egyházközségünk liturgikus és egyházzenei élete is kıv́ánja orgonánk sokszıńűbbé és megbıźhatóbbá 
tételét. Bıźunk benne, hogy e cél megvalósulásához a Győrből ajándékba kapott sıṕok és alkatrészek mellé 
elő tudjuk teremteni az anyagi feltételeket is, s még sok-sok alkalommal a felcsendülő zene által megélhetjük 
azt, amiről a scholások énekeltek: ,,Itt van Isten köztünk, jertek O� t imádni..."
Az e célra szánt adományaikat a sekrestyében adhatják le, vagy pedig a bordányi Szent István Király Plébánia 
Orgonaépıt́ésre elkülönıt́ett számlaszámára �izethetik be: 56900037-11081124. Ezúton is köszönünk min-
den segıt́séget.                  	Gábor	Tamás	kántor,	hitoktató

Vízkereszt	–	Urunk	megjelenése		(parancsolt	ünnep)
január 6. szombat 17 óra U� nnepi szentmise
A Napkeleti bölcsek a gyermekben elismerik a várva várt királyt. Ajándékaikkal (arany, tömjén, mirha) ki-
nyilvánıt́ják az ő fönségét. Bennük az egész földkerekség járul a Kisded elé.
IV.	Bordányi	Jótékonysági	Katolikus	Bál
Sok szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit a sportcsarnokba 2019. február 2-án, a negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Jótékonysági Katolikus Bálra!

Itt	van	Isten	köztünk...	-	Novemberi	beszámoló

KEGYELMEKBEN	GAZDAG
ADVENTI	KÉSZÜLETET	

ÉS	ÁLDOTT
KARÁCSONYT	KÍVÁNUNK!
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Felhívás	az	idősek	védelmére!

Ha egyes szerek, vagy tevékenységek túlzott, kényszeres használatát / megélését tapasztalja magán vagy 
hozzátartozóján, forduljon hozzánk bizalommal. Szakemberek (szociális munkás, pszichiáter és pszicholó-
gus) segıt́enek abban, hogy megtanuljon együtt élni a szenvedélybetegségével - hozzátartozónak a szenve-
délybeteggel - úgy, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza magának és környezetének. Ha szeretne változtat-
ni életmódján, abban is segıt́ünk, de a változtatás szándéka nem feltétele az ellátás igénybevételének. 
A szolgáltatás igénybevétele név nélkül történik a lakóhelyén. Ingyenesen elérhető, beutalóra, egészségügyi 
jogosultságot vagy személyazonosságot igazoló dokumentumra nincs szükség. 
Időpont-egyeztetés előzetes bejelentkezés alapján munkatársunknál az alábbi telefonszámon: 20/269-38 
64. U� gyfélfogadás időpontja, helyszıńe: Szerdánként 11.00-13.00-ig. Integrált Szociális és Egészségügyi 
Központ Szent István tér 1. szám alatt található telephelye. Anonim online pszichológiai tanácsadás: 
konzultacio@hoszkp.hu.

November hónapban két versenyen is megmérettettek a bordányi 
karatésok. A hónap 4. napján Szlovákiában jártunk a Kovács Kata 
Zsó�ia emlékversenyen. Eredményeink: Lehel Máté 2. hely, Lehel 
Léna 2. hely, Lehel Nimród 2. hely, Balogh A� kos 2. hely, Gyémánt 
Gergő 3. hely.
November 17-én Debrecenben versenyeztünk a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet Országos Utánpótlás Magyar Bajnokságán. Itt az 
alábbi eredmények születtek: Dániel Bence 3. hely, Lehel Máté 3. 
hely, Tóth Izabella 3. hely.

Balogh Ferenc önkormányzati képviselő 2018. de-
cember 18-án, kedden 16 órától tartja soron követ-
kező fogadóóráját a bordányi Faluház és Könyvtárban. 
Forduljanak hozzá bátran kérdéseikkel, javaslataikkal.

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
január 8., január 22.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
január 15., 

A	bordányi	karatésok	sikerei	a	novemberi	hónapban

Az elmúlt héten több időskorú személyt keresett fel ott-
honában egy jól szituált kedves hölgy azzal a szándék-
kal, hogy ágynemű garnitúrát adjon el kedvező áron ré-
szükre.
Minden esetben ugyanazt a tájékoztatást adta. Elmond-
ta, hogy a bordányi Faluházban árubemutatóra került 
sor, ahová meghıv́ást kapott az érintett személy (pontos 
nevet és cıḿet tudott), azonban valami oknál fogva va-
lószıńű, hogy a meghıv́ót nem kapta meg. 
A rendezvényen 3 szerencsés személy részére kisorso-
lásra került egy kedvezményes vásárlási lehetőség 
(120.000 Ft helyett fél áron juthat hozzá 2 db jó minősé-
gű ágyneműgarnitúrához), melyből az egyik nyertes a 
felkeresett személy. Felhıv́ja a hölgy a �igyelmet arra, 
hogy az ajándék más személyre át nem ruházható.
A lakáson belül bonyolódik le az üzlet, a vételárról az 
alábbi cıḿre kerül kiállıt́ ásra nyugta: Armando és R-Zsi-
ke Kft.  
Kérjük időseinket, hogy házalókat, vagy egyéb trükkös 
indokokkal becsengető személyeket ne engedjenek be 
otthonukba!

alkoholkábítószerinternet munka játékszex, pornóvásárlásevéspárkapcsolat 

Problémát	okoz	Önnek	az	alábbiak	közül	bármelyik?
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Teljeskörű pénzügyi tanácsadás és 
biztositások kötése, ügyintézése 
időpontegyeztetéssel akár az Ön 

otthonában is.
- Kárbejelentés, Zöldkártya, 

Igazolások kiadása stb.
- Nyugdíjmegtakarítási számla 20% 

adójóváírással
- Hitel, Fundamenta, Pénztárak

- Élet,-és balesetbiztosítások 
- Lakás,-és vagyonbiztosítások 1-2-3 

havi díjkedvezménnyel

***

Minden bordányi lakosnak
Kellemes Karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kivánok!
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CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
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Elvétve	felhős

Elvétve	felhős Felhős

Ingyen	ismerkedhetnek	az	internettel	a	65	év	felettiek
Mint arról korábban beszámoltunk, a Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése cıḿű pályázatán, mint a Fa-
luház, úgy a Kulturális és Szabadidős Egyesület 
is sikeres elbıŕálásban részesült. A Faluházban 
már július végén, mıǵ a Gyermek és I�júsági O� n-
kormányzat által működtetett Bordányi I�júsá-
gi Információs Pontba október közepén érkez-
tek meg a pályázatban elnyert eszközök: három 
hordozható számıt́ógép, két okostelefon, két 
táblagép, egy projektor, egy multifunkcionális 
nyomtató, valamint wi�i eszközök. A pályázat 
egyik célja a közösségi internet hozzáférési he-
lyek infrastruktúrájának fejlesztése volt. A kor-
szerű info-kommunikációs technológiai (IKT) 
eszközökkel és felkészült szakemberekkel bıŕó 
Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) 
keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése 
az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése. A DJP Pontokon az ingyenes eszköz-
használat mellett jól képzett mentorok segıt́sége is igénybe vehető. I�gy a lehetőség azok számára is adott, 

akik eddig még egyáltalán nem használtak 
digitális eszközöket.
Ennek részeként decembertől nagyközsé-
günkben is megkezdődött a digitalizáció az 
aktıv́ idősekért program, melynek keretében 
az otthonukat elhagyni képes, 65. életévüket 
betöltött, munkaerőpiacról kilépett és nyug-
dıj́korhatárt elérő idősek számára a Bor-
dányi Faluházban térıt́ésmentes felkészıt́ést, 
mentori programot indıt́anak az alapszintű 
digitális ıŕástudás elsajátıt́ására. Egy kurzust 
hat héten keresztül, heti két alkalommal tar-
tanak. Jelentkezni folyamatosan a Faluház 
információs pultjánál lehet, ahol további, 
bővebb információ is kérhető.
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Elvétve	zápor

Elvétve	zápor

Boldog	karácsonyt	és
sikerekben	gazdag	

új	évet	kíván	mindenkinek
a	Gyermek	és	I�júsági

Önkormányzat!
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Kedves	Látogatóink!	Intézményünk	2018.	december	
21.	péntekig	a	szokásos	rend	szerint	várja	látogatóit,	
olvasóit.	2018.	december	22.	és	2019.	január	1.	között	
a	Faluház	és	Könyvtár	valamint	a	konditerem	zárva	
tart.	 2019.	 január	 2-től	 a	 megszokott	 nyitvatartás	
szerint	 várjuk	 látogatóinkat,	 amely	 a	 következők	
szerint	 alakul:	 Hétfő:	 ZÁRVA,	 Kedd:	 14:00-19:30,	
Szerda:	08:00-19:30,	Csütörtök:	14:00-19:30,	Péntek:	
08:00-20:00,	 Szombat:	 14:00-19:30.	 Mindenkinek	
Kellemes	Ünnepeket	kívánnak	az	intézmény	dolgozói.

A	Faluház	ünnepi	nyitva	tartásaA Bordány Sportkör elnöksége 
minden sportolónak, edzonek, támogatónak 

és szurkolónak Boldog Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván!

#hajrábordány 
#egycsapatvagyunk

Januártól	ismét
Start	2019	Kupa!

Már javában zajlanak a mostanra már 
hagyományosnak mondható után-
pótlás teremlabdarúgó tornák előké-
születei Bordányban. Az ezúttal Start 
2019 Kupa néven rendezendő torna-
sorozatra már folyamatosan érkez-
nek a nevezések, nagy valószínűség 
szerint ismét nemzetközi viadalra 
kerül sor a Bordányi Sportcsarnok-
ban, hiszen előzetesen már több 
vajdasági egyesület is jelezte nevezé-
si szándékát a sportkörünk szerve-
zésében rendezendő eseményre. 
Minden bizonnyal január 5-6-ai hét-
végén „startol“ el a kupasorozat, a 
részletes menetrendről a face-
book.com/bordanysk oldalon lehet 
majd bővebb infót szerezni, itt a pon-
tos dátumok mellett a részletes sor-
solást, az eredményeket és természe-
tesen a képgalériákat is közzétesszük 
majd. Gyere és szurkolj Te is!!!

Negyedik	helyen	végeztünk	Debrecenben
Az	eddigi	legjobb	eredménnyel	zártunk	

Az elmúlt hétvégén U13-as labdarúgó csapatunk Debrecenben szerepelt egy 
utánpótlás teremtornán. Szombaton a csoportküzdelmeket megnyerve jutott 
a húsz csapat közül a legjobb kilencbe Retek Flórián együttese. Vasárnap már 
reggel nyolc órakor megkezdődtek a küzdelmek 2006-os születésű fiataljaink 
számára a Vojth Mikulás Kupán Debrecenben. Az első mérkőzésen az Újpest 
korosztályos együttesétől 3-0-ra kaptunk ki, míg a másik budapesti együttes 
ellen a Csep Gól FC ellen 3-2-es győzelmet arattak Sándor Marciék. Az előbb 
említett két eredménynek köszönhetően a 4-6. helyért folytathattuk a 
küzdelmeket, ahol az előbb 2-0-ra megvertük a Debreceni Labdarúgó 
Akadémia fiataljait, majd egy gólos vereséget szenvedtünk az Olasz Focisuli 
gárdájától. Mivel a csoport utolsó meccsén 2-1-re nyert a DLA az Olasz Focisuli 
ellen, így mindhárom csapat azonos pontszámmal végzett, de gólaránnyal 
megszereztük a negyedik helyezést, ami az eddigi legjobb szereplésünk 
Debrecenben. Remek csapatok ellen játszhattak utánpótlás együtteseink, 
több NB I-es klub is képviseltette magát fiataljaival, így fejlődésük 
szempontjából is hasznos két napon van túl klubunk. Nagy gratuláció a csapat 
minden tagjának, a gyerekek felkészítését végző Retek Flórián edzőnek, 
valamint a segítő szülőknek és támogatóknak!!!

Az eredmények:
Foliaplast-Bordány SK – OFS 3-3 (barátságos) G.:	Nógrádi	G.	(2),	Bóta	E.	B.	
Aranyvégtagok – Foliaplast-Bordány SK 0-2 G.:	Nógrádi	G.	(2)
Foliaplast-Bordány SK – Olasz Focisuli Debrecen 2-0 G.:	Bóta	E.	B.
Újpest - Foliaplast-Bordány SK – 3-0
Foliaplast-Bordány SK – Csep Gól FC 3-2 G.:	Farkas	S.	(2),	Turcsik	B.
Debreceni Labdarúgó Akadémia – Foliaplast-Bordány 0-2 G.:	Bóta	E.	B.	(2)
Debreceni Olasz Focisuli – Foliaplast-Bordány SK 1-0
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