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Tömegek előtt adtak műsort az ovisok
Félidőben jár a jótékonysági karácsonyi vásár
A második vasárnapon azaz december 9-én a gyertyagyújtás után az Apraja-Falva
Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosainak előadását követően a Mikulás és Krampuszai voltak a rendezvény vendégei. A harmadik adventi vasárnapon december 16án a gyertyagyújtást, majd az iskola és a BASZK előadását láthatják az érdeklődők.
December 23-án az utolsó adventi vasárnapon dr. Janes Zoltán atya gyújtja meg a
negyedik adventi gyertyát, majd őt követi a Schola egyházi énekkar.
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Támogasson egy jó ügyet

A Falugyűlés fő témája ez alkalommal a takarék
Bordá ny Nagykö zsé g Polgá rmestere 2018. november 29-é n, csü tö rtö kö n 17.45 ó rá ra hıv́ott ö ssze Falugyű lé st, amelynek kiemelt té má ja a helyi takaré kszö vetkezeti ió k a lakossá got jelentő s mé rté kben é rintő á talakıt́á si szá ndé ká nak ismerteté se volt. A takaré kszö vetkezetet Já sz Pé ter, a 3A Takaré kszö vetkezet é rté kesıt́é si vezető je ké pviselte, aki ıǵé retet tett, hogy az é v vé gé ig mé g mű kö dni fog a helyi ió k. December 1-tő l viszont hetente ké tszer má r elő re meghirdetett menetrend szerint é rkezik a 3A Takaré kszö vetkezet guruló
bankja az ö t telepü lé sre, ıǵy Forrá skú tra, Pusztamé rgesre, Bordá nyba, Balotaszá llá sra é s Zsaná ra. Az ATM-el
is felszerelt kisbuszon ké t ü gyinté ző vá rja azokat a helyieket, akik telepü lé sé n - Pusztamé rgesen kıv́ü l, ahol
mé g pé nzfelvevő automata sincs - az ATM automatá n kıv́ü l má s banki szolgá ltatá s nem é rhető
el. A 3A Takaré kszö vetkezet é rté kesıt́é si vezető je elmondta, hogy az akadá lymentesıt́ett kisbusz szolgá ltatá sai kifejezetten ajá nlottak idő seknek, mozgá skorlá tozottaknak, illetve az olyan
telepü lé sen é lő knek, ahol nincs egyetlen bankió k sem. Já sz Pé ter szerint az alapvető banki
szolgá ltatá sok, mint az ú j beté t elhelyezé se vagy
a lejá rt felvé tele, ú jbó li lekö té se, kö lcsö nfelvé tel, hitelü gyinté zé s, ká rtyaigé nylé s kö nnyen
igé nybe vehető ek a Szegedrő l induló kisbuszon.
Az é rté kesıt́é si vezető elmondta, hogy szeptember ó ta tö bb Heves megyei é s Borsod-Abaú jZemplé n megyei telepü lé sen is já r a Takaré kbusz, a tapasztalatok nagyon jó k, a helyiek szıv́esen veszik igé nybe az egyedü lá lló szolgá ltatá st.
A Falugyű lé sen felszó laló k mindegyike egyö ntetű en a helyi ió k megtartá sa mellett é rvelt. Volt aki visszaemlé kezett a kezdetekre is, hogyan é s mikor, kik alapıt́ottá k ezt a szö vetkezetet, amelynek a cé lja pont a vidé k banki szolgá ltatá sokkal való ellá tá sa volt, é s voltak sokan, magá nszemé lyek é s vá llalkozó k, akik a jelenlegi
ké t napos nyitva tartá st is kevesellté k, nemhogy ké t napi há rom-há rom ó rá s ittlé tet. Rá adá sul a lakó k bejelentetté k, hogy alá ıŕá sgyű jté sbe is kezdenek, az ö nkormá nyzat é s a kormá ny segıt́sé gé t ké rve. Já sz Pé ter a
ió k fenntartá sá t gazdasá gi okok miatt első sorban a humá n erő forrá s problé má i miatt tartja megoldhatatlannak. Ha nincs elé g dolgozó , nincs aki kinyissa a ió kot.
Taná cs Gá bor polgá rmester a Bordá nyi Napló nak elmondta, hogy Forrá skú t polgá rmesteré vel kö zö sen megkeresik mind a takaré kszö vetkezet, mind a kormá ny illeté keseit, ké rve a segıt́sé gü ket. A ké t telepü lé s ö nkormá nyzata kü lö n is foglalkozik majd az ü ggyel.
A takaré kszö vetkezet javaslatá t, amennyiben az konkré tan forintosıt́ható vá vá lik, termé szetesen megvitatja
majd a ké pviselő -testü let-mondta el a polgá rmester, hiszen kö zö s cé l egy olyan jó l felszerelt ió k, mint a bordá nyi megtartá sa automatá stó l-mindenestő l. Legkö zelebb a hó nap kö zepé n ü l ö ssze a bordá nyi ké pviselő testü let, jó lenne, ha addig a takaré kszö vetkezet meg tudná kü ldeni az elké pzelé seit, ajá nlatá t.
Taná cs Gá bor leszö gezte, elengedhetetlennek tartja egy helyi bank ió k mű kö dé sé t a faluban, amely aká r 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 postá val kö zö sen, vagy kö zö s é pü letben is mű kö dhetne.
Figyelembe vé ve, hogy Magyarorszá g Kormá nya 2019-tő l hirdette meg a Magyar falu programot, amelynek egyik prioritá sa a
vidé k né pessé gmegtartó erejé nek nö velé se, ú gy gondolja, hogy
a program sikeré hez szü ksé g van egy olyan helyi pé nzü gyi kö zpontra, amely egyré szt lehető vé teszi a kiemelt CSOK igé nylé seket, má sré szt pé nzü gyi szolgá ltatá sokkal, tá mogatott á llami hitelekkel segıt́i a vá llalkozá sok Bordá nyban tö rté nő letelepedé sé t.
Nem é rti, hogy a té rsé g egyik legnagyobb lé lekszá mú telepü lé sé n hogyan lehet vesztesé gesebb a szolgá ltatá s, mint egy jó val
kisebb faluban, ahol a hé t ö t napjá n nyitva van egy kirendeltsé g.
Teljesen egyeté rt a Magyar Kormá ny a lakossá gná l lé vő ké szpé nzá llomá ny csö kkenté sé vel, illetve az elektronikus bankolá s né pszerű sıt́é sé t cé lzó elké pzelé seivel. Bordá ny ezen a té ren is elő kelő
helyen á ll, hiszen a gyó gyszertá rtó l a helyi boltokon, é ttermen á t
a polgá rmesteri hivatalig mindenhol lehet ká rtyá val izetni. Ennek ellené re, első sorban a mozgá sá ban korlá tozott, valamint a
tanyá n é lő lakossá g é rdekeit igyelembe vé ve szorgalmazza a 3A
Takaré kszö vetkezet Bordá nyi Fió kja bezá rá sá nak elhalasztá sá t,
egyben a lakossá g felké szıt́é sé t a technikai fejleszté sekre. Az ö nkormá nyzat vá llalja, hogy együ ttmű kö dve a Takaré kszö vetkezettel té rı́té smentes tá jé koztató kat, ké pzé seket szerveznek,
amelynek cé lja az elektronikus banki szolgá ltatá sok megismerteté se, a miné l gyorsabb á tá llá s megteremté se. Jelenleg ezek az
emberek nem tudnak mé g okostelefonon vagy interneten bankolni. A tanyá ró l a falukö zpontba való bejutá s is sokaknak nehé z-

sé get jelent, nemhogy a má s telepü lé sekre való eljutá s.
A falugyű lé sen Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester javasolta, hogy a 3A Takaré kszö vetkezet vizsgá lja meg annak lehető sé gé t, hogy bank ió kjait a jelenlegi Bordá nyForrá skú t mintá já ra osztott nyitva tartá ssal mű kö dtesse Ullé s-Bordá ny, illetve
Forrá skú t-Zsombó viszonylataiban. A
nyitva tartá s elosztá sá val (3+2 nap), a jelenlegi humá n erő forrá s megtartá sá val
kö ltsé gemelkedé s né lkü l lehető vé vá lna
12 ezer ember helyben tö rté nő kiszolgá lá sa. Javaslatunk alapjá n a takaré kszö vetkezet dolgozó inak kellene csak utazniuk, é s minden polgá r a sajá t lakó helyé n
a megszokott kö rnyezetben tudná inté zni bankü gyeit, rá adá sul a takaré k-busz
kö ltsé geit is megspó rolhatná k. Ezt a javaslatot Já sz Pé ter nem tartotta megoldható nak.
A Falugyű lé sen ré sztvevő k ezt kö vető en
megtekinthetté k a takaré k-buszt. Egyé b
té ma megvitatá sá ra most nem kerü lt sor,
azok vá rható an a jö vő é vi Falugyű lé sen
kerü lnek majd terıt́é kre.

Ismét Újévi koncertet szervez a Bordányi Faluház
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, valamint a Faluhá z é s Kö nyvtá r tö bb má s kö rnyé kbeli telepü lé shez
hasonló an az é vkezdet kapcsá n ú jé vi koncertet szervez. A 2019. januá r 5-é n, szombaton dé lutá n hat ó rá tó l a
Faluhá zban megrendezé sre kerü lő esemé nyre vá rnak
minden bordá nyi csalá dot, civil szervezetek tagjait,
ké pviselő ket, inté zmé nyvezető ket, vá llalkozó kat é s
minden olyan tá mogató t, aki sokat tesz a telepü lé s fejlő dé sé ért, szıv́é n viseli Bordá ny sorsá t. A koncerttel szeretné az ö nkormá nyzat egyré szt megkö szö nni ezt a tá mogatá st, má sré szt a fú vó szenekar produkció ja igazi
é vindıt́ó é lmé nnyel is kecsegtet. A mű sort immá r hetedik é ve a Mó rahalmi Alapfokú Mű vé szeti Iskola Fú vó szenekara, azaz a Mó rahalmi Fú vó szenekar adja majd. A
ké tré szes mű sor szü neté ben telepü lé sü nk ö nkormá nyzata ú jé vi koccintá sra is vá rja a telepü lé s minden lakó já t. A vá rható an remek hangulatú koncert kivá ló an megalapozhatja az é vkezdetet, ıǵy a szervező k remé nyei szerint egy sikeres, programgazdag é v elé né zü nk. Az ú jé vi koncert ingyenes, szeretettel vá rnak mindenkit!

A levelező tagozat harminc éves érettségi találkozója
Harminc é ves é rettsé gi talá lkozó t tartottak az Oroshá zi Kossuth Lajos Mező gazdasá gi Szakkö zé piskola Bordá nyi Levelező Tagozatá nak 1988-ban
vé gzett hallgató i 2018. december 1-é n a Vadgesztenye Etteremben. A megjelentek - vacsorá val egybekö tö tt - jó hangulatú beszé lgeté sen idé zté k fel a
harminc é vvel ezelő tti emlé keiket, de az azó ta eltelt idő szak esemé nyei is
emlıt́é sre kerü ltek. A ré sztvevő k né vsora: Adá m Gyula, Czé kus Gé za, Csongrá di Sá ndor, Deme Zoltá n, Farkas Gyö rgy, Horvá th Lá szló né , Ká sa Ká rolyné , Rá cz Gyula, Rá cz Iré n, Rá cz Má ria, Tari Mihá lyné , Zá dori Gyö rgy, Zá dori
Lajosné . A ké prő l hiá nyzó k: Csá nyi Aranka, Gyuris Gé za, Hajdú Antal, Kormos Izabella, Lé vai Andrá sné , i j.Masa Istvá n.
Horváth Lászlóné
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Megjelent a határozat a téli rezsicsökkentésről
A té l bekö szö nté vel nagyon sokan é rdeklő dnek arró l, hogy mi a helyzet a 12 ezer forintos té li rezsicsö kkenté ssel kapcsolatban. A korá bban csak a vezeté kes gá zzal vagy tá vhő vel fű tő knek kedvező tá mogatá s kiterjeszté sé rő l a kormá ny idé n dö ntö tt oly mó don, hogy a tá mogatá sbó l azok is ré szesü ljenek, akik má s megoldá ssal fű tenek. A tá mogatá s lebonyolıt́á sá t, pontosabban az igé nyfelmé ré st az ö nkormá nyzatokra bıźtá k. A
fá val, szé nnel valamint palackos vagy tartá lyos gá zzal fű tő k októ ber
15-ig igé nyelhetté k a 12 ezer forint é rté kű tü zelő anyagot biztosıt́ó té li
rezsicsö kkenté st, a kié pıt́ett gá z- vagy tá vhő há ló zattal rendelkező telepü lé sek ö nkormá nyzataitó l.
Az internetes kö zö ssé gi mé diá ban egyre tö bben posztokban kö vetelik
az ö nkormá nyzatoktó l a tá mogatá st, azonban azt tudni kell, hogy ez
nem ö nkormá nyzati, hanem kormá nyzati tá mogatá s, é s mindaddig
amıǵ nem jelent meg a szü ksé ges kormá nyhatá rozat, az ö nkormá nyzatok is csak vá rni tudtak.
A 2018. november 27-é n, kedden kiadott legfrissebb Magyar Kö zlö nyben megjelent a vá rva vá rt 1602/2018. (XI. 27.) Kormá ny hatá rozat,
amely má r rendelkezik a ré szletekrő l. Tö bbek kö zö tt megtudhatjuk
azt, hogy a rezsicsö kkenté sre forrá st csoportosıt́ á t a kormá ny, tá mogatá st csak azok kaphatnak, akik igé nyü ket októ ber 15-ig beadtá k. A
szá llıt́á s kö ltsé ge nem lehet ré sze a tá mogatá snak, valamint, é s talá n
ez a legfontosabb, hogy a tá mogatá st legké ső bb 2019. december 15-ig
biztosıt́já k az é rintett há ztartá soknak.
A kormá ny szá ndé ká nak megfelelő en az ö nkormá nyzatok elő szö r a
helyi viszonyok igyelembevé telé vel kialakıt́já k az elosztá s mó djá t é s
felté teleit, majd mindenkinek kiadnak egy tá mogató i okiratot. A Belü gyminiszté rium ezt kö vető 15 napon belü l az ö nkormá nyzatnak egy
ö sszegben folyó sıt́ja a telepü lé s igé nylő i alapjá n já ró ö sszeget. Az ö nkormá nyzatoknak le kell szerző dniü k a
tü zelő anyag-kereskedő kkel, ahol a lehető sé g legké ső bb 2019. december 15-ig vehető igé nybe. Vagyis egy
adott polgá rmesteri hivatal papıŕjá t csak a velü k konkré tan megá llapodott telep fogadja majd be.
Onkormá nyzatunk mindent megtesz annak é rdeké ben, hogy meggyorsıt́sa a folyamatot, de a szerző dé skö té sek, a hatá rozatban elő ıŕt Katasztró favé delmi ellenő rzé s mind-mind idő t vesznek igé nybe. Munkatá rsaink
azon dolgoznak, hogy minden egyes igé nylő miné l elő bb hozzá jusson az á ltala igé nyelt tű zifá hoz, szé nhez,
PB palackos gá zhoz, tartá lyos gá zhoz, vagy briketthez, pellethez, é s lehető leg a kiszolgá lá st a hozzá nk legkö zelebbi tü zelő anyag-kereskedé s vá llalja majd be. Megé rté sü ket, tü relmü ket kö szö njü k!

Beszámoló a Borostyán Dalkör ezévi munkájáról
Egy é nekkar mű kö dé sé ben a legfontosabb feladatot a szereplé sekre való felké szü lé s jelenti. A sikeres fellé pé shez komoly koncentrá ció , ö nfegyelem, alkalmazkodó ké pessé g elengedhetetlen felté tel. A leggyakoribb
szereplé sek a né pzenei talá lkozó kon tö rté nnek, de egyé b rendezvé nyek, ü nnepek, fesztivá lok is szá mos alkalmat nyú jtanak dalaink bemutatá sá ra. Mű sorunkban
kü lö nbö ző tá jegysé gek né pdalait é nekeljü k a tő lü nk telhető miné l hitelesebb elő adá sban. A dalok kivá lasztá sá ban fontos szempontok é rvé nyesü lnek, ıǵy pl. az elő bb
emlıt́ett tá jegysé g, té ma, tartalom, a sorrendisé g, dú r
vagy moll hangsor, a gyű jtő szemé lye, a ritmus stb. Vannak vá logatá saink az Alfö ldrő l, - fő leg Dé l-Alfö ldrő l,
mert itt é lü nk - de Duná ntú l, Vajdasá g, Bá cska né pdal
variá nsai is kö zel á llnak hozzá nk. Enekeltü nk má r felvidé ki, szé kelyfö ldi csokrokat, most szlavó niai dalokkal
ké szü lü nk. A vá logatá s szempontja lehet mé g a gyű jtő
szemé lye, ıǵy van Bartó k, Kodá ly, Seprő di, Olsvai, Kiss
Hé tfő
Lajos gyű jté sé bő l ö sszeá llıt́á sunk, csak legyen idő nk,
erő nk, ké pessé gü nk mindezek bemutatá sá ra. Szıv́esen é nekelü nk boros dalokat,- á ltalá ban ezek aratjá k a
legnagyobb sikert, - katonadalokat, huszá r, lovas, Tisza menti dallamokat.
Az é vet a 3 hangszeres elő adá sa nyitotta Ullé sen, majd a Kultú ra Napja kö vetkezett kö zsé gü nkben. A falu
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nagy ü nnepe a Pü nkö sd, ebbő l mi is kivettü k a ré szü nket, ugyanis Pü nkö sd szombatjá n tartottuk a 15. Né pzenei Talá lkozó nkat. Vendé geink voltak a forrá skú ti Osziró zsa, az ü llé si Estike, a hó dmező vá sá rhelyi Aranykalá sz né pdalkö rö k, a mó rahalmi é s zá ká nyszé ki Parasztkó rus é s Dorozsmá ró l az ö reghegyi Bodza Citerazenekar. Kellemes idő ben, jó hangulatban tö ltö ttü k el a szombati napot. Pü nkö sd vasá rnapjá n kö zismert dé lalfö ldi dallamok mellett szó ló elő adá sokat is hallhatott a kedves kö zö nsé g, ebben nó tá k, katonadalok, né pdalok hangzottak el. Kö zö s elő adá sban Beethoven Szá zszorszé p cım
́ ű é s Dr. Szaká cs – Dr. Kiss- Angyal Ott
ahol zú g az a né gy folyó cım
́ ű szerzemé nyé t
mutattuk be. Jú niusban Zá ká nyszé ken lé ptü nk fel é s a testvé rtelepü lé si kapcsolat kereté ben Csó ká n rendezett magyar mű vé szeti
napokon szerepeltü nk. Jú liusban Kelebia é s
a romá niai Detta lá tott minket vendé gü l. Augusztusban a 3 hangszeres tartott elő adá st a
Szeged Né ptá ncegyü ttes Kis Gö ncö l csoportjá nak a Faluhá zban. Szeptember 8-á n dé lelő tt, itt helyben lovas kocsis felvonulá son,
dé lutá n Ullé sen szerepeltü nk, majd ebben a
hó napban mé g Forrá skú t, Kiskundorozsma
meghıv́á sá nak tettü nk eleget egy – egy szereplé ssel. Októ berben Hó dmező vá sá rhelyen,
novemberben Mó rahalmon volt né pzenei talá lkozó . Decemberben Szeged Megyehá zá n
az Alsó vá rosi Asszonykó rus talá lkozó já n,
Detta adventi ü nnepsé gé n vettü nk ré szt é s
falunkban az első vasá rnapon é nekeltü nk
kará csonyi dalokat. A sok szé p elő adá st hallgatva tudatosodik bennü nk, hogy ezek a talá lkozó k é rté ket
kö zvetıt́enek, mé gpedig a magyarsá g pé ldá tlan gazdagsá gú né pdal vá ltozatait ismerhetjü k meg á ltaluk é s
nyilvá nvaló , hogy é letü nk ö rö me, bá nata, é vszá zadok tö rté nete, a há ború k, a termé szet jelensé gei, az á rvizek, a mező gazdasá g munka folyamatai, minden emberrel kapcsolatos jelensé g visszatü krö ző dik, é s é rzelmeken keresztü l megjelenik a né pdalokban. Szerencsé nkre szá mos gyű jtő foglalkozott é s foglalkozik ezeknek az é rté keknek a felkutatá sá val, lejegyzé sé vel, mi pedig haszná ljuk é s kö zvetıt́jü k ő ket. A helyi vá ltozatok
bemutatá sá val mi is gyarapıt́juk ezeket az é rté keket, melyekbő l megismerhetjü k ő seink é leté t, jellemé t. A vilá g ő rü lt iramban vá ltozik, az é n é letemben is
tapasztalom, hogy a kö zé piskolá ban tanult LB
telefonkö zponttó l a ma má r termé szetes okos
telefonig, amit az é n korosztá lyom alig tud kö vetni, de a gyerekeinknek, az unoká inknak ez a
termé szetes. Remé lem, ezek a kü tyü k megő rzik korunk emlé kezetes pillanatait, é s a Fö lszá llott a pá va cım
́ ű mű sort lá tva megnyugodhatunk, hogy ez a csodá latos né pzenei kincs megmarad, amely egyedü lá lló a vilá gon é s a mié nk!
Az é vek sorá n 17 dıj́at kaptunk, amely igazolja
mű kö dé sü nket. A legé rté kesebbek a Bordá ny
Kultú rá já é rt emlé klap, a KOTA arany, aranypá va é s KOTA kü lö ndıj́ak, ezenkıv́ü l első helyezé sek, kivá ló é rté kelé sek é s egyé b kü lö ndıj́ak alkotjá k az elismeré sek sorá t. Termé szetesen nem csak ezé rt csiná ljuk, de megnyugtató , hogy jó ú ton já runk, mert ha teszü nk
valamit, azt pró bá ljuk a lehető legjobban tenni. Az é v kedves é s emlé kezetes esemé nye a Velencei tó kö rnyé ké n tett kirá ndulá s volt a Borostyá n Dalkö r tagjai szá má ra. Megné ztü k a Csó kakő i é s a Bori vá rat, az utó bbiban megható dtunk, hogy az é pıt́ő leszá rmazottai fogadtak bennü nket a pé nztá rná l. A hangulatos ebé d elfogyasztá sa utá n é lmé nyekkel gazdagodva jö ttü nk haza. Kö szö njü k, hogy lehető sé gü nk van a mű kö dé sre, a kirá ndulá sra, igyekszü nk ezt miné l jobb szereplé sekkel megszolgá lni. Orö mmel ké szü lü nk, é s jó egé szsé get,
bé ké s, sikeres napokat kıv́á nunk minden olvasó nak. A Borostyán Dalkör tagjai nevében szeretettel Illés Mária
„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.”
Kodály Zoltán
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Mondja el véleményét a településkép védelméről
Befejező stá diumba jutott a telepü lé ské p vé delmé rő l szó ló 2016. é vi XXIV tö rvé ny rendelkezé sei alapjá n
megalkotandó Bordá ny telepü lé st é rintő telepü lé ské p vé delmé rő l szó ló rendelet elő ké szıt́é se.
A telepü lé sfejleszté si koncepció ró l, az integrá lt vá rosfejleszté si straté giá ró l é s a telepü lé srendezé si eszkö zö krő l, valamint egyes telepü lé srendezé si sajá tos joginté zmé nyekrő l szó ló 314/2012. (XI. 8.)
Kormá ny rendelet szabá lyai é rtelmé ben a rendelet - tervezettel kapcsolatban partnersé gi egyezteté si eljá rá sra, ezen belü l lakossá gi fó rum megtartá sá ra kerü l sor.
A lakossá gi fó rumot 2019. januá r 2. napjá n 16
ó rá tó l, az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s
Kö zsé gi Kö nyvtá r (Bordá ny, Park té r 1.) é pü leté ben tartjuk.
A partnersé gi eljá rá s meneté t Bordá ny Nagykö zsé g telepü lé sfejleszté si, telepü lé srendezé si é s telepü lé ské ppel kapcsolatos feladataival ö sszefü ggő partnersé gi egyezteté s szabá lyairó l szó ló
7/2017. (IV.24.) ö nkormá nyzati rendelete szabá lyozza. A partnersé gi eljá rá s szabá lyai é rtelmé ben a lakosok (partnerek) 2019. januá r 11. napjá ig terjeszthetik elő vé lemé nyü ket a rendelet- tervezettel
kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postá n vagy szemé lyesen juttathatnak el a Bordá nyi Polgá rmesteri
Hivatalhoz. A telepü lé ské pi rendelet- tervezete a www.bordany.com honlapon elé rhető , megtekinthető .
Tisztelettel: Tanács Gábor polgármester

A helyi adózó kötelezettségei a 2019-es adóévre
Az elmú lt idő szakban szá mos lakossá gi megkeresé s é rkezett hivatalunkhoz azzal kapcsolatban, hogy milyen kö telezettsé gei vannak az á llandó jellegű helyi iparű zé si tevé kenysé get folytató adó zó nak, ezé rt a kö vetkező né há ny mondatban ismertetjü k, hogy milyen teendő i vannak a 2019-es é vre vonatkozó an.
A helyi iparű zé si adó eseté ben az adó zó nak a izeté si kö telezettsé gé t ö nadó zá ssal kell teljesıt́enie. A 2018-as
é vrő l 2019. má jus 31. napjá ig kell benyú jtania a bevallá st é s ezzel egyidejű leg kell meg izetnie a kü lö nbö zetet is, melynek megá llapıt́á sá ró l az idei é vben tö bben é rdeklő dtek, tehá t a 2018-as adó bevallá s benyú jtá sakor a izetendő kü lö nbö zet ö sszege a 2018. é vre megá llapıt́ott adó é s a 2018-as é vre má r bevallott elő legré szletek valamint az elő leg-kiegé szıt́é s kü lö nbö zete.
Adó elő leg-kiegé szıt́é si kö telezettsé g csak arra a vá llalkozá sra vonatkozik, akinek a 2017-es adó é vben a nettó á rbevé tele meghaladta a 100 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy az iparű zé si adó elő legé t a 2018-as é vre
vá rható adó ö sszegé re kell kiegé szıt́enie 2018. december 20. napjá ig.
Lehető sé g van az esedé kessé g idő pontjá ig (má rcius 15-ig é s szeptember 15-ig) az adó elő leg mó dosıt́ó ké relem benyú jtá sá ra is, erre akkor van szü ksé g, ha az adó zó szerint az adó ja nem é ri el az elő ző idő szak adatai
alapjá n a izetendő adó elő leg ö sszegé t.
Tová bbi ké rdé s volt az egyes elő legré szletek ö sszegé nek megá llapıt́á sa, az első elő legré szlet a 2018. é vi adó
é s 2019. má rcius 18. napjá ra má r bevallott é s be izetett elő legré szlet pozitıv́ kü lö nbö zete, a má sodik elő legré szlet pedig a 2018. é vi adó fele. Ezeket az ö sszegeket az adó alany ké t ré szletben 2019. szeptember 16. napjá ig é s 2020. má rcius 16. napjá ig tudja pó tlé kmentesen meg izetni.
Remé ljü k a helyi iparű zé si adó val kapcsolatban minden ké rdé sre megfelelő vá laszt kapott, de ha tová bbi
ké rdé se merü lne fel ü gyinté ző nk ké szsé ggel á ll rendelkezé sé re!
Bordányi Polgármesteri Hivatal

Falugazdászunk fontos információi az év végére
2018. december 31-ig lehet elvé gezni a gyü mö lcsü ltetvé ny-bejelenté st. Az é v vé gé ig lehet szankció mentesen bejelenteni az engedé ly né lkü l telepıt́ett gyü mö lcsü ltetvé nyeket. A nyilvá ntartá si kö telezettsé g a 2500
né gyzetmé tert meghaladó gyü mö lcsü ltetvé nyekre vonatkozik. A 2018. januá r 1. elő tt engedé llyel telepıt́ett
ü ltetvé nyek haszná ló inak adategyezteté s cé ljá bó l szü ksé ges az adatszolgá ltatá s.
2019. januá r 2-tő l a szoká sos nyitvatartá s szerint vá rom Onö ket. Kellemes Unnepeket é s Sikerekben Gazdag Uj esztendő t Kıv́á nok!
Tisztelettel: Tóth András Falugazdász
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Tudnivaló
a 2019-es évre vonatkozó lomtalanításról
A FBH-NP Nonpro it Kft, mint kö zszolgá ltató feladata a szolgá ltatá s terü leté n é vente 2 alkalommal a lomtalanıt́á s megszervezé se. Az eddig elő re meghatá rozott 2 idő pont helyett 2018. jú lius 1-tő l a kö zszolgá ltató alvá llalkozó ja havonta tö bb alkalommal is lehető sé get biztosıt́ a szolgá ltatá s igé nybevé telé re Bordá ny egé sz
terü leté n az alá bbi idő pontokban. A szolgá ltatá s tová bbra is é vi 2 alkalommal
ingyenes a dıj́há tralé kkal nem rendelkező ü gyfelek szá má ra. Idő pontok:
januá r 17., 24., 31., februá r 14., 21., 28.;
má rcius 14., 21., 28.; á prilis 11., 18., 25.;
má jus 16., 23., 30.; jú nius 13., 20., 27.;
jú lius 11., 18., 25.; augusztus 15., 22., 29.;
szeptember 12., 19., 26.; októ ber 10.,
17., 24.; november 14., 21., 28.; december 12., 19. A lomtalanıt́á s kereté ben elszá llıt́á sra kerü lnek a haszná lt bú torok,
feleslegessé vá lt haszná lati tá rgyak, eszkö zö k, textı́liá k. Fontos, hogy a lom
olyan formá ban é s mé retben kerü ljö n kihelyezé sre, hogy azt egy ember ké pes
legyen a hulladé kszá llıt́ó já rmű gyű jtő jé be berakni, má ské pp nem kerü l elszá llıt́á sra a kihelyezett hulladé k. (Nagyobb bú torok darabokra szedve,
ruhá k, egyé b textıĺiá k zsá kba rakva, egyé b lé cek, csö vek kö tegelve)
Nem tartoznak a lomtalanıt́á s kö ré be: gally, salak, trá gya, szalma, egyé b nö vé nyi é s á llati hulladé k; elektromos, elektronikai ké szü lé kek (TV, hű tő , mikrohullá mú sü tő ); é pıt́é si, bontá si hulladé k; mező gazdasá gi, ipari
hulladé k; veszé lyes hulladé kok, gumiabroncs, festé k, olaj maradvá nyok; heti szemé tszá llıt́á s kö ré be tartozó
há ztartá si, valamint gazdá lkodó i-vá llalkozó i tevé kenysé gbő l szá rmazó hulladé k.
A lomtalanıt́á s folyamata: az ü gyfé l a +36-70/489-5656 szá mon bejelenti igé nyé t a Né gyforrá s Nonpro it
Kft-né l. Az adatok é s a dıj́tartozá s ellenő rzé sé t kö vető en idő pontot egyeztetnek. Az elő re egyeztetett
idő pontban az ü gyfé l kihelyezi a lomhulladé kot a megfelelő mó don az ingatlan elé , melyet az alvá llalkozó
autó ja elszá llıt́.
A lomhulladé kba nem tartozó hulladé kot tová bbra is elhelyezhetik a helyi hulladé kudvarban nyitvatartá si
idő ben. Bordá nyi hulladé kudvar nyitva tartá sa: szombat 8-14 ó ra. Elé rhető sé ge: 20/5191-324

Lakossági fórumot tartanak a településrendezésről
Telepü lé sfejleszté si Koncepció nk é s Telepü lé srendezé si Eszkö zeink (helyi é pıt́é si szabá lyzat, szabá lyozá si-,
szerkezeti tervek) teljes felü lvizsgá lata é s ú j terv ké szıt́é se folyamatban van.
Az eljá rá s a telepü lé sfejleszté si koncepció ró l, az integrá lt telepü lé sfejleszté si straté giá ró l é s a telepü lé srendezé si eszkö zö krő l, valamint
egyes telepü lé srendezé si sajá tos joginté zmé nyekrő l szó ló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytató dik.
Az eljá rá ssal egyidejű leg zajlik a partnersé gi vé lemé nyezé s is, melynek kereté ben partnereink 2018. december 12-tő l 2019. januá r 10-ig
a tervanyag kapcsá n vé lemé nyeiket elektronikusan, postá n vagy szemé lyesen eljuttathatjá k a Polgá rmesteri Hivatal illeté kes irodá já ba.
A tervanyaggal kapcsolatos é szrevé teleiket lakossá gi fó rum kereté ben is lesz lehető sé g ismertetni szó ban a helyszın
́ en vagy legfeljebb 8
nappal ké ső bb ıŕá sban.
A fó rum 2019. januá r 2-á n 16:30-tó l a Faluhá zban kerü l megrendezé sre.
A partnersé gi eljá rá s a telepü lé s partnersé gi egyezteté si szabá lyairó l
szó ló 7/2017. (IV.24.) sz. ö nkormá nyzati rendelet szerint zajlik.
A tervanyag a tervező i honlapró l letö lthető : www.urbanimex.hu
(„Bordá ny” cım
́ szó alatt, „Folyamatban lé vő tervanyag” menü pontban
vagy a té rké pen Bordá nyra kattintva).
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Apraja-falva lakói ellátogattak a Csigabiga óvodába
Orö mmel é s vá rakozá ssal kerekedett fel az Apraja-falva Ovoda szinte valamennyi „tö rpé je”, hogy ellá togasson az ü llé si Csigabiga Ovodá ba, ahol kü lö nleges mozielő adá s né ző i lehettek.
A 3D-s mozié lmé nyt az Ovodá k Kisté rsé gi Egyesü leté nek SZJA
1%-os felajá nlá sá bó l tetté k lehető vé a szervező k.
A „vará zslat” a 3D-s vará zsszemü vegek felvé telé vel vette kezdeté t.
A vá sznon megjelentek vilá gunk termé szeti csodá i, a
gyermekek á ltal ismert é s
kevé sbé ismert á llatok. A
3D techniká nak kö szö nhető en a gyerekek szinte megsimıt́hattá k az á llatokat, ré szesei lehettek az ő ket kö rü lvevő termé szetnek.
A termé szet bemutatá sa utá n a technika segıt́sé gé vel virtuá lis „lá togatá st tehettü nk” a nyıŕegyhá zi á llatkertbe, ahol megismerhettü k az
ott é lő á llatokat. A gyerekeknek nagy é lmé nyt jelentett ilyen kö zelsé gbe kerü lni az á llatokkal, nö vé nyekkel.
Kö szö njü k szé pen a vendé glá tá st, a inom csemegé t, é s a kis ajá ndé kokat az ü llé si Csigabiga Ovodá nak, valamint az Ovodá k Kisté rsé gi Egyesü leté nek a program szervezé sé t melyen 11 telepü lé s valamennyi ó vodá sa ré szt tudott venni.
Az Óvoda dolgozói

Iskolá nk a Tudá sbajnoksá g é s a Bendegú z Gyermek- é s I jú sá gi Alapıt́vá ny pá lyá zatá n eredmé nyesen szerepelt, ezé rt 50 000 Ft é rté kű kö nyvcsomagot nyert.
Az orszá gos Bendegú z Tudá sbajnoksá g TEHETSEGTAMOGATO OSZTALY elismeré sé t é rdemelte ki a bordá nyi iskola 5. osztá lya.
December 6-á n a Mikulá s ellá togatott minden osztá lyba é s a Tankerü leti Kö zpont segıt́sé gé vel fá nkot osztott
a gyerekeknek, akik é nekkel, verssel é s jó kedvvel há lá ltá k meg a lá togatá st.
December 7-8 kö zö tt Mikulá s-kupá n vett ré szt iskolá nk U13-as csapata (2006-os korosztá ly) Debrecenben.
December 10-é n é s 11-é n Kazinczy-versenyt tartottunk a felső tagozatosok szá má ra.
December 14-é n, pé nteken 14:30-tó l taná r-diá k ké zilabda é s futball mé rkő zé s a tornacsarnokban.
December 15. pihenő nap, tanıt́á s nem lesz.
December 16-á n 16:00-tó l az Adventi kará csonyi vá sá ron fellé pnek a 4. a osztá lyos tanuló k. Felké szıt́ő
taná ruk Só lyá né Sá rkö zi Agnes.
December 20-á n 17:00-tó l a mű vé szeti iskola tanıt́vá nyai adnak Kará csonyi koncertet a templomban.
December 21-é n 10:30-kor iskolai kará csonyi mű sort adnak a 4. b osztá lyos tanuló k a Faluhá zban, amelyre
szeretettel vá rjuk a nagycsoportos ó vodá sokat. Felké szıt́ő taná ruk: Dudá s Dá nielné .
December 21-é n, pé nteken az alsó sok szá má ra felü gyeletet biztosıt́unk 16:00-ig.
Té li szü net elő tti utolsó tanıt́á si nap: december 21. A szü net utá n elő szö r januá r 3-á n, csü tö rtö kö n kell
iskolá ba jö nni.
2019. januá r 7-é n az Adá m Jenő Altalá nos Iskola meghıv́á sá ra é s a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapı́tvá ny
tá mogatá sá val Uzsalyné dr. Pé csi Rita nevelé skutató tart elő adá st az alsó s gyermekek é letkori sajá tossá gairó l,
nevelé si kihıv́á sairó l, amelyre szeretettel hıv́juk nem csak az alsó s szü lő ket, hanem minden é rdeklő dő t. Az
elő adá s helyszın
́ e a Faluhá z dıśzterme, idő pontja 17:00.
2019. januá r 28-á n iskolá nk elő adá ssorozatá nak má sodik alkalmá val szinté n Uzsalyné dr. Pé csi Rita
elő adá sá t hallgathatjá k meg az é rdeklő dő k ezú ttal a serdü lő kor é letfeladatairó l, nehé zsé geirő l é s
lehető sé geirő l. Az elő adá s helyszın
́ e a Faluhá z dıśzterme, idő pontja 17:00. Az elő adá s nyilvá nos, minden
é rdeklő dő t szeretettel vá runk, kü lö nö sen a felső tagozatosok szü leit.
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Juhász Sándor Péternét köszöntötték Bordány vezetői
Juhá sz Sá ndor Pé terné a kö zelmú ltban tö ltö tte be 90. é leté vé t. Ebbő l az alkalombó l kö szö ntö tte Bordá ny
Nagykö zsé g Onkormá nyzata é s a telepü lé s minden lakó ja nevé ben Taná cs Gá bor polgá rmester ú r é s KissPatik Pé ter alpolgá rmester ú r.
Edesapja fuvarozá sbó l, mıǵ a csalá d tö bbi tagja bé rmunká val pró bá lta megkeresni a mindennapi betevő t. Ilonka né ninek az á ltalá nos iskola 6. osztá lyá ban meg kellett tapasztalnia, milyen is a munka, ugyanis má r ekkor elvá llalta a helyi fü rdő takarıt́á sá t, hogy a csalá d egy kis plusz pé nzhez
juthasson. Juhá sz Sá ndor Pé terrel kö tö tt há zassá gá nak kö szö nhető en ké t ia, ö t unoká ja é s hé t dé dunká ja van. Nagyon szıv́esen emlé kezik vissza a bá lakra, mert elmondá sa
szerint né lkü lü k nem kezdő dhetett el a tá nc.
Elmesé lte nekü nk azt is, hogy a telepü lé sen a má i napig sokan csak ú gy ismerik, hogy „Cukorné ” é s ezt szıv́esebben
hallja, mintha a rendes nevé n szó lıt́aná k. Ilonka né ni korá hoz ké pest kitű nő egé szsé gnek ö rvend é s mé g mindig pró bá lja elvé gezni a há z kö rü li munká kat is.

Háláját fejezi ki segítőinek a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Az é v vé gé n a csalá d apraja-nagyja egyfajta szá mveté st ké szıt́ az adott é v sikeressé gé rő l, megvizsgá ljá k mi az,
amivel maximá lisan elé gedettek voltak, é s mi az, amin vá ltoztatni kıv́á nnak. Ezt tettü k mi is a Nefelejcs Nyugdıj́as klubban az é v utolsó foglalkozá sain. Hiszen jó volt visszaemlé kezni a szé p dolgokra, de szü ksé gessé gé t
é reztü k gondjaink megtá rgyalá sá nak is, valamint pró bá ltunk ú j lehető sé geket keresni az elkö vetkezendő
idő szakra. A klubtagjaink nagyszerű en é rzik magukat a keddenké nt 14 ó rá tó l megtartott foglalkozá sainkon
é s ez a jó kö zö ssé gi é let mé g a „nyá ri szü netben” sem á ll le teljesen. Csapatunk bő vıt́é se sorá n nyugdıj́astá rsaink igyelmé t mindig erre hıv́juk fel.
Az é v folyamá n tá jé kozó dhattak az egyesü let tevé kenysé gé rő l, ıǵy most azokat szeretné nk megemlıt́eni, akik
tá mogatá sá nak kö szö nhető en a nyugdı́jas
klub tová bb mű kö dhet, é s segıt́sé gü kkel programjaink kö nnyebben megvaló sulhatnak.
Első sorban szeretné m kiemelni Nagykö zsé gü nk Onkormá nyzatá t é s annak irá nyıt́ó it,
Taná cs Gá bor polgá rmester ú rral az é len, hiszen az mellett, hogy nekik kö szö nhetjü k
klubunk ké nyelmes helyé t, mé g anyagi tá mogatá sukkal is hozzá já rulnak mű kö dé sü nkhö z. Valamint há lá sak vagyunk nekik, hogy
jelenlé tü kkel megtisztelik rendezvé nyeinket, ezzel is bıźtatva minket munká k folytatá shoz. Kö szö nettel tartozunk Bö rcsö k Rolandnak é s a Faluhá z dolgozó inak, hiszen minden apró bb-nagyobb ké ré sü nkre talá lnak
megoldá st é s segıt́sé gü nkre vannak azokban a dolgokban is, amit mi má r csak nehezen tudná nk elvé gezni.
Kö szö njü k Nagyapá tiné Klá rika vezeté sé vel mű kö dő Vadgesztenye Etteremnek, mindazt a ké szsé ges segıt́sé gnyú jtá st é s inom é teleket, amiket idé n is tő lü k kaptunk. Megkeresé seink sorá n Rá cz Gyula ú r, Rá czné
Aranka é s a CBA bolt is ö nzetlenü l segıt́ett. Fontos mé g szá munkra Zá dori Imre bá csi tá mogatá sa is, aki
ö rö mmel vesz ré szt rendezvé nyeinken. Meg kell, hogy emlıt́sem a Bordá nyé rt Bará ti Kö rt is, aki igyelemmel
kıśé ri a klub é leté t é s ajá ndé kkal kedveskedik nekü nk, amié rt mi nagyon há lá sak vagyunk. Itt szeretné nk
megkö szö nni Gyuris Tibor helyi vá llalkozó tá mogatá sá t is. Nagyon kedves segıt́ő nk az orgová nyi Subicz Jó zsef, aki folyamatosan tá mogatja talá lkozó inkat maga é s az orgová nyi nyugdıj́asok jelenlé té vel. Nagyon ö rü lü nk Gyuris Já nos „helyi mé dia felelő s” aktıv́ munká já nak is. Zá rszó ké nt meg kell kö szö nni tagjaink tá mogatá sá t, ami ré szben anyagiakban, ré szben sajá t „tá rgyi" tá mogatá sokban, valamint sok-sok munká bó l tevő dik ö ssze. Né v né lkü l, de mindenkinek egyformá n há lá val tartozom.
Mit is kıv́á nhat egy klubvezető ? - Sok kedves esemé ny volt ez é vben is, enné l ne legyen rosszabb! Mindenkinek Bé ké s Kará csonyt é s Boldog Uj Evet a 2019-es é vben.
Szalai Antal klubvezető
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Egyházközségünk adventi és karácsonyi programjai
A Kará csonyt megelő ző hetekben szeretné nk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda igyelni a lelkü nkre, s a
Jó isten szavá ra. Igy ké szü lü nk az egyik legszebb ü nnepü nkre, Urunk szü leté sé re, Kará csonyra.
Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel segıt́eni szeretné nk, hogy mé ltó n
ké szü lhessü nk Jé zus megtestesü lé sé nek ü nnepé re. Szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit!
Advent I., II., III. és IV. vasárnapja – december 2; 9; 16; 23. – 9:30
A szentmisé ken a liturgikus szın
́ a viola: az ö sszeszedettsé g, szent fegyelem é s a bű nbá nat szın
́ e. A harmadik
vasá rnap kivé telé vel az oltá rt nem dıśzıt́i virá g, az orgona is visszafogottabban szó l. A szentmise elejé n ü nnepé lyes keretek kö zt gyú jtjuk meg az adventi koszorú gyertyá it, mikö zben felhangzik Egyhá zunk ő si é neke:
Rorate caeli de super… Harmatozzatok magassá gos egek, s a felhő k hozzá k az Igazat.
Rorate szentmisék - december 6; 13; 20. csütörtök, 6:30
Ré gi szé p adventi szoká s a hajnali mise, mely mé g sö té tben kezdő dik, de mire vé get é r, a nap is felkel. Kifejezi
virrasztó vá rakozá sunkat Krisztus eljö vetelé re. E szentmisé re hozhatunk gyertyá kat, a szentmise első kö nyö rgé sé ig ezekkel vilá gıt́unk.
A szentmisé t kö vető en nagyon nagy szeretettel meghıv́unk mindenkit egy kö zö s reggelire a hittanterembe.
Szállást keres a Szent Család ima kilenced: december 14-22.
December 14-é n, pé nteken 16 ó rakor a templomban kö zö s imá dkozá ssal kezdő dik, majd december 22-é n
16 ó rakor szinté n templomi kö zö s imá val zá rul a kilenced. Vá rjuk mindazok jelentkezé sé t, akik a Szent Csalá d ké pé t fogadná k, é s azoké t is, akik szıv́esen ré szesei lenné nek a kilenced imá dkozá sá nak. Szeretettel buzdıt́unk mindenkit, kapcsoló djunk be miné l tö bben ebbe a hitü nket erő sıt́ő , lelkü nket melengető á hıt́atba! (A
sekrestyé ben lehet jelentkezni.)
Adventi Hangverseny az Ádám Jenő Iskola előadásában
December 20-á n, csü tö rtö kö n 17 ó rai kezdettel mű vé szeti
iskolá nk tanuló inak é s taná rainak hangversenye lesz a
templomban.
A hittanosok műsora a szentestére hangolódás jegyében
December 24. hé tfő n 21 ó rá tó l Elő vé tetté l cım
́ mel a hittanosok kará csonyi mű sora. Ezt kö vető en 21:30-tó l „Ejfé li”
szentmise.
Urunk születése (parancsolt ünnep)
December 25. kedd – 9:30 Unnepi szentmise
Az ü nnepi nagymise, ré gi nevé n "aranyas mise" az é jfé l titok-teljes liturgiá ja utá n magasztos dıśszel é s hangos vigadozá ssal ü nnepli az isteni Fé ny teljes ragyogá sá t. A Gyermekben most má r az Udvö zıt́ő t szemlé ljü k, aki beteljesı-́
tette a nemzetek ő si vá gyá t, s megkezdi tö rté nelmi kü ldeté sé t.
Szent István első vértanú ünnepe
December 26. szerda – 9:30 Unnepi szentmise
Szent Istvá n má r az ú jszü lö tt Egyhá zban a kereszté ny megbocsá tá s pé ldá ja, a vé rtanú lelkü let nevelő je, a hitté rıt́ő knek é s a papsá gra ké szü lő knek pá rtfogó ja.
,,Tegnap az Ur testet ö ltve alá szá llt a fö ldre - ma az ő szolgá ja vé rtanú sá ggal koroná zva fö ljut a mennybe. Azé rt juthatott fö l az, akit ellensé gei megkö veztek, mert elő bb alá szá llott az, akit az angyalok é nekeltek." (Ré szlet Szent Fulgentius ü nnepi beszé dé bő l)
Szent Család Vasárnapja
December 31. – vasá rnap – 9:30
Szű z Má ria az é desanyá k, Szent Jó zsef a csalá dapá k, Jé zus pedig a gyermekek pé ldaké pe. E napon az Egyhá z
szeretettel szemlé li a Szent Csalá d tagjait, s a csalá dokat oltalmukba ajá nlja. A szentmise kereté ben kerü l sor
a jelenlé vő csalá dok megá ldá sá ra.
Mivel e vasá rnap a polgá ri é v utolsó napja, a Te Deum elé neklé sé vel há lá t adunk az elmú lt é v minden ajá ndé ká é rt.
Szűz Mária Isten - Anyasága (parancsolt ünnep)
Januá r 1. hé tfő – 9:30 – Unnepi szentmise
E napon felidé zzü k a kará csonyi ü nnep fé nyé t é s ö rö mé t, egyben tisztelettel emlé kezü nk meg az istenszü lő
Má riá ró l. E nappal é r vé get kará csony nyolcada.
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Vízkereszt – Urunk megjelenése (parancsolt ünnep)
januá r 6. szombat 17 ó ra Unnepi szentmise
A Napkeleti bö lcsek a gyermekben elismerik a vá rva vá rt kirá lyt. Ajá ndé kaikkal (arany, tö mjé n, mirha) kinyilvá nıt́já k az ő fö nsé gé t. Bennü k az egé sz fö ldkereksé g já rul a Kisded elé .
IV. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál
Sok szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit a sportcsarnokba 2019. februá r 2-á n, a negyedik alkalommal
megrendezé sre kerü lő Jó té konysá gi Katolikus Bá lra!
Juhász Gyula: Karácsony felé
Szé p Tü ndé rorszá g tá mad fö l szıv́emben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagá ra né zek,
Megszá ll egy titkos, gyö nyö rű igé zet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szıv́vel já rom a vilá got,
S amit az é let vá gott,
Beheggesztem a sebet a szıv́emben,
Es hiszek ú jra é gi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…Es valahol csak ké tkedő beszé det
Hallok, szomorú n né zek,
A kis Jé zuska itt van a kö zelben,
Legyü nk há t jobbak, s higgyü nk rendü letlen,
S ne csak ıǵy decemberben.

Itt van Isten köztünk... - Novemberi beszámoló
November folyamá n nem csak a mindenszenteki é s halottak napi, valamint a szoká sos szentmisé k alkalmá val tapasztalhattuk meg Isten jelenlé té t, hanem ké t jeles rendezvé ny is segıt́ett a Teremtő hö z kapcsolni é letü nket.
November 5-é n a Szeged kö rnyé ki ró zsafü zé r tá rsulatok talá lkozó já nak adott otthont templomunk, mely
zsú folá sig megtelt imá dkozó zará ndokokkal é s bordá nyi hıv́ekkel. Az elő imá dkozá st a plé bá niá nkon mű kö dő csoportok vezetté k, s a tizedek kö zt elmé lkedé sek segıt́ettek bennü nket egyre jobban megé rteni Jé zus
é leté nek titkait. A szıv́bő l jö vő lelkes é neklé s é s az együ tt mondott imá dsá g szavai Istenhez emelté k lelkeinket, s megerő sıt́ettek bennü nket hitü nkben, s kitartá st adtak mindennapi imá inkban.
November 24-é n Zsombó ró l é s Szatymazró l é rkeztek vendé gek: a Szent Margit é s a Szent Kinga Schola, hogy
a templomunkban szolgá ló Boldog Jolá nta Scholá val kö zö sen é nekelve imá dkozzanak. Az é nekes csoportok
tagjai az ő si gregoriá n é s né pé nekekkel, valamint kortá rs zeneszerző k egyhá zi mű veivel, tová bbá orgonadarabokkal segıt́ettek bennü nket, hogy megtapasztaljuk: a templom való ban az Isten há za é s a Mennyorszá g
kapuja. A csillogó , tiszta tekintetek é s a szıv́bő l jö vő lelkes é neklé s hatá sara Isten-kö zeli é lmé nyben lehetett
ré sze annak, aki bekapcsoló dott e zené s imá dsá gba.
Zené s á hıt́atunkkal hozzá kezdtü nk templomunk orgoná já nak megú jıt́á si é s bő vıt́é si kö ltsé geinek gyű jté sé hez is. Egyhá zkö zsé gü nk liturgikus é s egyhá zzenei é lete is kıv́á nja orgoná nk sokszın
́ ű bbé é s megbıźható bbá
té telé t. Bıźunk benne, hogy e cé l megvaló sulá sá hoz a Győ rbő l ajá ndé kba kapott sıp
́ ok é s alkatré szek mellé
elő tudjuk teremteni az anyagi felté teleket is, s mé g sok-sok alkalommal a felcsendü lő zene á ltal megé lhetjü k
azt, amirő l a scholá sok é nekeltek: ,,Itt van Isten kö ztü nk, jertek Ot imá dni..."
Az e cé lra szá nt adomá nyaikat a sekrestyé ben adhatjá k le, vagy pedig a bordá nyi Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia
Orgonaé pıt́é sre elkü lö nıt́ett szá mlaszá má ra izethetik be: 56900037-11081124. Ezú ton is kö szö nü nk minden segıt́sé get.
Gábor Tamás kántor, hitoktató

KEGYELMEKBEN GAZDAG
ADVENTI KÉSZÜLETET
ÉS ÁLDOTT
KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!
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A bordányi karatésok sikerei a novemberi hónapban
November hó napban ké t versenyen is megmé rettettek a bordá nyi
karaté sok. A hó nap 4. napjá n Szlová kiá ban já rtunk a Ková cs Kata
Zsó ia emlé kversenyen. Eredmé nyeink: Lehel Má té 2. hely, Lehel
Lé na 2. hely, Lehel Nimró d 2. hely, Balogh Akos 2. hely, Gyé má nt
Gergő 3. hely.
November 17-é n Debrecenben versenyeztü nk a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet Orszá gos Utá npó tlá s Magyar Bajnoksá gá n. Itt az
alá bbi eredmé nyek szü lettek: Dá niel Bence 3. hely, Lehel Má té 3.
hely, Tó th Izabella 3. hely.
Balogh Ferenc ö nkormá nyzati ké pviselő 2018. december 18-á n, kedden 16 ó rá tó l tartja soron kö vetkező fogadó ó rá já t a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban.
Forduljanak hozzá bá tran ké rdé seikkel, javaslataikkal.

Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
januá r 8., januá r 22.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
januá r 15.,

Problémát okoz Önnek az alábbiak közül bármelyik?
párkapcsolat

evés

vásárlás szex, pornó

internet

kábítószer

alkohol

munka

játék

Ha egyes szerek, vagy tevé kenysé gek tú lzott, ké nyszeres haszná latá t / megé lé sé t tapasztalja magá n vagy
hozzá tartozó já n, forduljon hozzá nk bizalommal. Szakemberek (szociá lis munká s, pszichiá ter é s pszicholó gus) segıt́enek abban, hogy megtanuljon együ tt é lni a szenvedé lybetegsé gé vel - hozzá tartozó nak a szenvedé lybeteggel - ú gy, hogy a lehető legkevesebb ká rt okozza magá nak é s kö rnyezeté nek. Ha szeretne vá ltoztatni é letmó djá n, abban is segıt́ü nk, de a vá ltoztatá s szá ndé ka nem felté tele az ellá tá s igé nybevé telé nek.
A szolgá ltatá s igé nybevé tele né v né lkü l tö rté nik a lakó helyé n. Ingyenesen elé rhető , beutaló ra, egé szsé gü gyi
jogosultsá got vagy szemé lyazonossá got igazoló dokumentumra nincs szü ksé g.
Idő pont-egyezteté s elő zetes bejelentkezé s alapjá n munkatá rsunkná l az alá bbi telefonszá mon: 20/269-38
64. Ugyfé lfogadá s idő pontja, helyszın
́ e: Szerdá nké nt 11.00-13.00-ig. Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi
Kö zpont Szent Istvá n té r 1. szá m alatt talá lható telephelye. Anonim online pszicholó giai taná csadá s:
konzultacio@hoszkp.hu.

Felhívás az idősek védelmére!
Az elmú lt hé ten tö bb idő skorú szemé lyt keresett fel otthoná ban egy jó l szituá lt kedves hö lgy azzal a szá ndé kkal, hogy á gynemű garnitú rá t adjon el kedvező á ron ré szü kre.
Minden esetben ugyanazt a tá jé koztatá st adta. Elmondta, hogy a bordá nyi Faluhá zban á rubemutató ra kerü lt
sor, ahová meghıv́á st kapott az é rintett szemé ly (pontos
nevet é s cım
́ et tudott), azonban valami okná l fogva való szın
́ ű , hogy a meghıv́ó t nem kapta meg.
A rendezvé nyen 3 szerencsé s szemé ly ré szé re kisorsolá sra kerü lt egy kedvezmé nyes vá sá rlá si lehető sé g
(120.000 Ft helyett fé l á ron juthat hozzá 2 db jó minő sé gű á gynemű garnitú rá hoz), melybő l az egyik nyertes a
felkeresett szemé ly. Felhıv́ja a hö lgy a igyelmet arra,
hogy az ajá ndé k má s szemé lyre á t nem ruhá zható .
A laká son belü l bonyoló dik le az ü zlet, a vé telá rró l az
alá bbi cım
́ re kerü l kiá llıt́á sra nyugta: Armando é s R-Zsike Kft.
Ké rjü k idő seinket, hogy há zaló kat, vagy egyé b trü kkö s
indokokkal becsengető szemé lyeket ne engedjenek be
otthonukba!
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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!
CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com
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Ingyen ismerkedhetnek az internettel a 65 év felettiek
Mint arró l korá bban beszá moltunk, a Digitá lis Jó lé t Program Pontok fejleszté se cım
́ ű pá lyá zatá n, mint a Faluhá z, ú gy a Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let
is sikeres elbıŕá lá sban ré szesü lt. A Faluhá zban
má r jú lius vé gé n, mıǵ a Gyermek é s I jú sá gi Onkormá nyzat á ltal mű kö dtetett Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontba októ ber kö zepé n é rkeztek meg a pá lyá zatban elnyert eszkö zö k: há rom
hordozható szá mıt́ó gé p, ké t okostelefon, ké t
tá blagé p, egy projektor, egy multifunkcioná lis
nyomtató , valamint wi i eszkö zö k. A pá lyá zat
egyik cé lja a kö zö ssé gi internet hozzá fé ré si helyek infrastruktú rá já nak fejleszté se volt. A korszerű info-kommuniká ció s technoló giai (IKT)
eszkö zö kkel é s felké szü lt szakemberekkel bıŕó
Digitá lis Jó lé t Program Pontokon (DJP Pontok)
keresztü l pedig az á llampolgá rok ö sztö nzé se
az IKT eszkö zö k haszná latá ra, ezá ltal a digitá lis já rtassá g fejleszté se. A DJP Pontokon az ingyenes eszkö zhaszná lat mellett jó l ké pzett mentorok segıt́sé ge is igé nybe vehető . Igy a lehető sé g azok szá má ra is adott,
akik eddig mé g egyá ltalá n nem haszná ltak
digitá lis eszkö zö ket.
Ennek ré szeké nt decembertő l nagykö zsé gü nkben is megkezdő dö tt a digitalizá ció az
aktıv́ idő seké rt program, melynek kereté ben
az otthonukat elhagyni ké pes, 65. é leté vü ket
betö ltö tt, munkaerő piacró l kilé pett é s nyugdıj́korhatá rt elé rő idő sek szá má ra a Bordá nyi Faluhá zban té rıt́é smentes felké szıt́é st,
mentori programot indıt́anak az alapszintű
digitá lis ıŕá studá s elsajá tıt́á sá ra. Egy kurzust
hat hé ten keresztü l, heti ké t alkalommal tartanak. Jelentkezni folyamatosan a Faluhá z
informá ció s pultjá ná l lehet, ahol tová bbi,
bő vebb informá ció is ké rhető .

Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag
új évet kíván mindenkinek
a Gyermek és I júsági
Önkormányzat!
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. január 15. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. január 25. (péntek).
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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!!!

Januártól ismét
Start 2019 Kupa!
Már javában zajlanak a mostanra már
hagyományosnak mondható utánpótlás teremlabdarúgó tornák előkészületei Bordányban. Az ezúttal Start
2019 Kupa néven rendezendő tornasorozatra már folyamatosan érkeznek a nevezések, nagy valószínűség
szerint ismét nemzetközi viadalra
kerül sor a Bordányi Sportcsarnokban, hiszen előzetesen már több
vajdasági egyesület is jelezte nevezési szándékát a sportkörünk szervezésében rendezendő eseményre.
Minden bizonnyal január 5-6-ai hétvégén „startol“ el a kupasorozat, a
részletes menetrendről a facebook.com/bordanysk oldalon lehet
majd bővebb infót szerezni, itt a pontos dátumok mellett a részletes sorsolást, az eredményeket és természetesen a képgalériákat is közzétesszük
majd. Gyere és szurkolj Te is!!!

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

A Bordány Sportkör elnöksége
A Faluház ünnepi nyitva tartása
minden sportolónak, edzonek,
` támogatónak Kedves Látogatóink! Intézményünk 2018. december
21. péntekig a szokásos rend szerint várja látogatóit,
és szurkolónak Boldog Karácsonyt és
olvasóit.
2018. december 22. és 2019. január 1. között
Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván!

#egycsapatvagyunk
#hajrábordány
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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.

