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Bordány Nagyközség Önkormányzata január 5-én, szombaton délután hat órától várja a bordányiakat a Falu-
házba, ahol az elmúlt évek hagyományait folytatva kerül megrendezésre az Újévi Koncert. A műsort immár 
hetedik éve a Mórahalmi Fúvósze-
nekar adja majd, akik évről évre 
mindig fantasztikus előadással 
várják a bordányi közönséget, jó 
hangulatot biztosítva az évkezdés-
hez. Az idei év a retro jegyében zaj-
lik majd, a műsor most is rengeteg 
meglepetést tartogat. Mivel a pla-
kátra több lemezborító is felkerült, 
ezek árulkodnak a várhatóan fel-
csendülő zenékről. Biztos hallhat-
juk egy a korai 80-as évek elején 
alakult francia pop-duó az Otta-
wan számait. Sokak számára is-
mert és kedvenc csapat a Bon Jovi 
amerikai rockegyüttes, melyet 
még 1983-ban alapított John 
Francis Bongiovi Jr., művésznevén 

HAGYOMÁNYOKHOZ	HÍVEN	A	MÓRAHALMI	FÚVÓSZENEKAR	ÉVKÖSZÖNTŐ	MŰSORT	AD	A	FALUHÁZBAN							

Szombat	délután	újévi	koncert	a	retro	jegyében		

Hatodik alkalommal kezdődik az év utánpótlás focitornákkal településünkön. A Bordány Sportkör szervezé-
sében megvalósuló, ezúttal Start 2019 Kupa néven megrendezésre kerülő eseményre több környékbeli együt-
tes, remek utánpótlás műhelyekkel rendelkező klubok és már most vannak olyan korosztályok ahová külföldi 

csapatok is neveztek. Két új korosztállyal bővül az eddi-
gi sorozat, ezúttal már a női U18-as és a fiú U17-es fo-
cisták is pályára lépnek a Bordányi Sportcsarnokban. 
Most kezdésként január 5-én szombaton a fiú U12-es 
(2007-2009-es születésűek), míg vasárnap a női U18-
as együttesek (2000-2006-os születésűek) küzdenek 
meg a kupáért. A mérkőzések mindkét nap reggel 8:30-
kor veszik kezdetüket, a találkozók 2×10 percig tarta-
nak, a csoportmérkőzéseket követően jönnek majd a 
helyosztók. A torna győztesét serleggel, míg a dobogó-

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!  

Izgalmakban	gazdag	hétvégéket	ígér	a	Start	2019	Kupa		
SZOMBAT	REGGEL	AZ	U12,	MÍG	VASÁRNAP	A	NŐI	U18	MECCSEIT	TEKINTHETIK	MEG	A	SZURKOLÓK			

Jon Bon Jovi. A zenekar a pop-metál stílus megalkotója, egyben annak legnagyobb sikert elért képviselője. 
Csemegeként egy ausztrál rockcsapat az AC/DC, a hard rock műfaj egyik kiemelkedő úttörőjének feldolgo-
zását élvezhetjük majd. A kétrészes műsor szünetében településünk polgármestere újévi koccintásra is várja 
Bordány minden lakóját. Az újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!

sokat éremmel díjazzák, természetesen minden csapat oklevelet is átvehet a tornán való részvételéért. 
Szombaton az U12-es küzdelmekre nevezett a Kiskőrösi LC „Piros”, az AFK Ada (SRB), a Foliaplast-Bordány 
SK „Fehér”, a DAFC Szeged 2007, a SC Hírös-Ép Kecskemét, a Foliaplast-Bordány SK „Piros”, a DAFC Szeged 
2008 és a Kiskőrösi LC „Kék” gárdája. Vasárnap a női U18-as megmérettetésen részt vesznek a SZEOL SC, a 
Szentesi Kinizsi SZITE, a Foliaplast-Bordány SK „Piros”, a Székkutasi TC, a Foliaplast-Bordány SK „Fehér” és a 
Kiskőrösi LC focista lányai. A torna ingyenes, sok szeretettel várnak minden szurkolni vágyót!
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Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 15-én és feb-
ruár 12-én díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fe-
nyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedje-
nek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az el-
szállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tud-
ja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának átmeneti ren-
delete alapján az iskolai étkezési térítési díjak 2019. 
január 1-től változtak. A rendelet szerint a MENZA 
(csak ebéd) 294,- Ft+ÁFA, a tízórai és ebéd együtt 397,- 
Ft+ÁFA, míg az ebéd és uzsonna együtt 369,-Ft+ÁFA 
összegbe kerül. Ha valaki a teljes napközis ellátást ve-
szi igénybe, annak a tízóraiért, az ebédért és az uzson-
náért mindösszesen  472,- Ft + ÁFA-t kell fizetnie.
A 2019. január havi étkezési térítési díj előleg befize-
tése, valamint az ebédjegyek átvétele január 7-én (hét-
főn) 8-16 óráig, január 8-án (kedden) 8-16 óráig, és ja-
nuár 10-én (csütörtökön) 8-16 óráig a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában van lehetőség.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete december 20-án tartotta soros ülését, ahol a 
helyi takarékszövetkezet bezárásának ügye is napirend-
re került, mert a takarék arról tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy a bordányi fiókot a zákányszékivel 
vonta össze január elsejétől. (A testületi ülésről szóló 
részletes beszámolónkat majd a Bordányi Napló követ-
kező számában olvashatják el). A Képviselő-testület 
javasolja, hogy a 3A Takarékszövetkezet vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy bankfiókjait a korábbi Bor-
dány-Forráskút mintájára osztott nyitva tartással mű-
ködteti Üllés-Bordány, Zsombó-Bordány, Zákányszék-
Bordány vagy Kiskundorozsma-Bordány viszonylatai-
ban. A nyitva tartás elosztásával (3+2nap), a jelenlegi 
humán erőforrás megtartásával költségemelkedés nél-
kül lehetővé válna az itt élők helyben történő kiszol-
gálása. Javaslatunk alapján a takarékszövetkezet dol-
gozóinak kellene csak utazniuk, és minden polgár a sa-
ját lakóhelyén a megszokott környezetben tudná in-
tézni bankügyeit. A képviselők az országgyűlési képvi-
selő segítségét is kérik az ügyben.
A teljes kisfióki technikával felszerelt Takarék-busz 
minden hét kedden reggel 8 órától 11 óráig és csütör-
tökönként 12 órától 15:30-ig fogadja az ügyfeleit a 
Faluház parkolójában.
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Fenyőfák	díjmentes		begyűjtése
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HETI	KÉT	ALKALOMMAL	JÁR	ERRE	A	TAKARÉKBUSZ				
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Apróhirdetés:	Eladó axiál permetező (400l), gally-
kitoló, palántázó, utánfutó, cirkula (380V, 40cm-es 
lap), bútorok. Érdeklődni: Király Zoltán, Bordány 
Béke dűlő 8., (gépek) 30/445-4262  vagy (bútorok) 
30/428-5988.

A	TELEPÜLÉS	FŐBB	PROGRAMJAI	EGY	HELYEN

Még	átvehető	a	helyi	naptár
Sokan még a jótékonysági karácsonyi vásár négy he-
tének valamelyikén, mások pedig a Faluházban vet-
ték át az idei évre elkészített települési asztali nap-
tárat, amely az mellett, hogy a nagyközségünkben 
készített fotókkal van díszítve, tartalmazza az ösz-
szes helyi tervezett programot, illetve például a hul-
ladékgyűjtések időpontját, a névnapokat, és a fon-
tos helyi telefonszámokat is.
A naptár a BordányKártyával rendelkezők számára 
ingyenesen átvehető, míg a kártyával nem rendel-
kezők is jelképes 300 forintos áron juthatnak hozzá 
a kiadványhoz a helyi vállalkozók hirdetéseinek kö-
szönhetően. Akinek még nincs helyi naptára, minél 
előbb szerezze be. A színes kiadvány a Faluház ügy-
félpultjánál korlátozott számban még elérhető!
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