Most sportmelléklettel

A Foliaplast-Bordány SK a tervek szerint
minden negyedévben megjelenteti híreit a
Bordányi Napló sportmellékleteként.
Örömmel adtunk helyet a kezdeményezésnek, reméljük Önök is örömmel olvassák!
Részletek a Napló közepében!
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Ön is segíthet!
Támogassa Ön is jövedelemadója
1 %-ának felajánlásával, valamely
Bordányi civil szervezetet, alapítványt, hogy ezáltal is fejlődhessen településünk.
Részletek a 8. oldalon!
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló

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

Az igényfelmérést követően

megkezdődött az utak tervezése
Még tavaly ősz végén kezdeményezte
és mutatta be Bordány Nagyközség
Önkormányzata a jelenleg aszfaltos
úttal nem rendelkező utcák lakóinak
az 1+1 Közösségi Útépítési Programot.

A lakossággal közösen megvalósítandó
fejlesztés tájékoztatóját követően már
szinte azonnal megkezdődött a lakossági igényfelmérés arról, szeretnéneke aszfaltos utat. (Cikkünk a 4. oldalon)
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„Nem az a tartós, ami az időnek ellenáll, hanem ami bölcsen változik vele.” - Müller Péter

Bordányi Kultúra Napja
március 25. (szombat)
A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör “A
kistömlöc” című darabbal nagy sikert
aratott a II. Pajtaszínházi Szemlén a
Budapesti Nemzeti Színházban. A
Bordányi Kultúra Napján számos
helyi nagyszerű produkció mellett
ezt a színdarabot is megnézheti!

Bordány Nagyközség
Önkormányzata, az
intézmények, és a
Bordányi Napló
szerkesztősége nevében
minden kedves hölgy
olvasónknak Boldog
Nőnapot kívánunk!

Elfogadásra került az idei települési költségvetés,
amely az eddigi költséghatékony gazdálkodásnak
köszönhetően továbbra sem tartalmaz hiányt
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb február 9-én ülésezett. A Faluház
dísztermében megtartott ülést megelőzően a bizottságok is üléseztek, előkészítve, véleményezve a képviselők munkáját. A szokásosan öt órakor kezdődő képviselő-testületi ülésen elsőként a polgármester beszámolóját hallgathatták meg a képviselők a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A következő napirend során a tavalyi év költségvetésének módosítására került sor. A normatíva változásokat és a korábbi testületi döntések átvezetését hagyták jóvá. A civil szervezetekkel, egyesületekkel tavalyi évre megkötött együttműködési megállapodások értékelését követően a 2017. évi helyi kezdeményezések támogatásáról is döntöttek a képviselők. A Polgárőrség, az MTTSZ, a BASE és a BIKE kap
programjaihoz támogatást összesen 840 ezer
forint értékben. A képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évi közfoglalkoztatási tervet. Az előterjesztés szerint összesen 14 fő foglalkoztatását
vállalja az önkormányzat,
akik a mezőgazdasági
munkában és közterület
fenntartásban tevékenykedhetnek majd. A költségvetést legkésőbb február 15-ig kell beterjesztenie a polgármesternek,
éppen ezért ezen az ülésen került sor a 2017. évi
költségvetés tárgyalására is. A falu teljes költségvetése 632.889 ezer
forint. A költségvetés hiányt nem tartalmaz. A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően az idén sem emelkedtek az adók. A
Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről
Dr. Fodor Ákos jegyző tartott beszámolót. Ezt követően a képviselők döntöttek az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, döntés született az „1+1 Közösségi Útépítési
Program”-hoz kapcsolódóan a tervező kiválasztásáról. Beszámolót fogadtak el a képviselők Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről. Döntés született a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek elnevezésű, valamint Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek elnevezésű pályázatok benyújtásáról, és az ezekhez kapcsolódó konzorciumi megállapodások aláírásának jóváhagyásáról, valamint a Polgármester, alpolgármester
2017. évre vonatkozó szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról és a jogviszony változásával kapcsolatos
változásokról. Az egyebek napirendek között tárgyalta a képviselő testület a bordányi erdő felújításának tervezését. Kismarczi Attila erdőmérnököt bízták meg a bordányi erdő megújítási tervének elkészítésével, illetve az ehhez kapcsolódó támogatási pályázat elkészítésével. A települési földprogram keretében újabb földterület vásárlásáról is döntöttek képviselőink, valamint részjegy vásárlásáról döntöttek még egy építkezéssel
foglalkozó, most alakuló bordányi szociális szövetkezetben is.
A következő testületi ülésre a március utolsó csütörtökén, 30-án kerül majd sor. Itt többek között a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót hallgathatják majd meg
képviselőink, és az érdeklődők egyaránt. Az ülés nyílt, teljes napirendje a település honlapján lesz elérhető.
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Bordány a közeljövőben még zöldebb faluvá válhat
Zöld zsákban viszik el a házaktól a biológiailag lebomló hulladékot
Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. megkezdi a biológiailag lebomló
hulladék díjmentes begyűjtését Bordány nagyközség területén is. A hideg hónapokban havonta, a melegebb
hónapokban kéthetente szervezik meg a gyűjtést. A hulladékot a társaság által folyamatosan biztosított
biológiailag lebomló zsákban kell majd kihelyezni a házak elé, a faágakat, gallyakat kévébe kötve tegyék majd
a zsák mellé! A zsákokat a következő sárga zsákos gyűjtés során dobják be a
postaládákba, egy háztartás kezdő készletként 2 zsákot kap, ezek helyett ad
majd mindig újat a szolgáltató a szállítás során. A biológiailag lebomló
hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben udvarokban és konyhában keletkező minden szervesanyag-tartalmú hulladék elszállítása valósul
meg. Az átlátszó, zöld feliratos zsákokat hamarosan megkapják a háztartások. Ezekbe a zsákokba a vágott füvet, virágot, falevelet, lágyszárú növényeket, kezeletlen kéreg darabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és élelmiszer maradékot, fűrészport, fa forgácsot, száraz szalmát kell elhelyezni.
Ugyancsak a zsákba kerülhetnek a zöldség- és gyümölcs maradványok, a kávézacc, tealevelek, tojáshéj és
egyéb növényi származékok is. Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévébe kötve kell
kihelyezni a gallyakat, faágakat fanyesedékeket, amelyből egy alkalommal maximum 0,5 köbméternyit szállítanak majd el a ház elől. A hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. A bordányi begyűjtési napok a következők: március 21., április 18., május 2.,16. és 30., június 13., 27., július 11., 25.,
augusztus 8., 22., szeptember 5., 19., október 3., 17., november 14. és december 18. A biológiailag lebomló
hulladék gyűjtése során ne helyezzenek ki állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot!

Megkezdődött az új utak tervezése Bordányban
A vártnál sokkal nagyobb százalékban támogatják a fejlesztést
Még tavaly ősz végén kezdeményezte és mutatta be
Bordány Nagyközség Önkormányzata a jelenleg aszfaltos úttal nem rendelkező utcák lakóinak az 1+1
Közösségi Útépítési Programot. A lakossággal közösen megvalósítandó fejlesztés tájékoztatóját követően megkezdődött a lakossági igényfelmérés azzal
kapcsolatosan, hogy az érintett tizennégy utcában
támogatják-e az aszfaltos út kialakítását az ott lakók.
Az összesen két és fél kilométeres szakasz megvalósításában 118 család, ingatlantulajdonos érdekelt.
A vártnál nagyobb számban érkeztek vissza a nyilatkozatok, összesen 83-an tartották fontosnak, hogy

Szezonnyitó Akció!

Rendeld meg álmaid ruháját, mi elkészítjük a
méretedre és csak egy kölcsönzés árába kerül a
teljesen új, egyedi dizájner esküvői ruhád!

Ecker Szilvia

Esküvői,

tervező
Essende Szalon

alkalmi ruhák
méretre
készítése,
vásárlása,
kölcsönzése!

0630/268 5130
Bordány
Arany János u.2.

véleményt nyilvánítsanak a közösségi útépítés kérdésében. A válaszadók 78%-a szeretne részt venni a
programban, minden érintett utcában nagy többségben vannak azok, akik szeretnének megfelelő minőségű utat, így a képviselő-testület legutóbbi ülésén már döntött is minden utca esetében a tervezési
munka megkezdéséről. A következő időszakban geodéziai felmérés és feldolgozás, illetve az engedélyezési tervek elkészítése történik, melyet a legjobb
ajánlatot nyújtó tervező cég 2017. május 31-ei határidővel vállalt. Folyamatosan zajlik az árajánlatok bekérése, illetve az egyeztetések azzal kapcsolatosan,
hogy a lakosság számára kedvezőbb áron, kevesebb
közmű-fejlesztési hozzájárulással tudjon megvalósulni a program. A végleges számok tavasz végére
várhatóak, ezt követően újabb tájékoztatást kapnak
az érintettek, amelyben már a megvalósítás részletes
ütemezése is látható lesz. A cél az, hogy a tervek engedélyeztetést követően augusztus-szeptember hónapban elkészüljenek az útalapok, hogy az idei ősznek, illetve télnek már úgy tudjanak nekivágni az utcák lakói, hogy csapadékosabb időjárás esetén is
normálisan lehessen közlekedni. A program legújabb fejleményeiről, előrelépéseiről folyamatosan
tájékoztatjuk majd olvasóinkat.
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Ingyenes informatikai képzés indul a Faluházban
Az Európai Unió támogatásával indított „Digitális szakadék csökkentése” című projekt keretében térítésmentes 35 órás alapfokú informatikai képzésre nyílik mód 2017. február végétől Bordányban. A tanfolyamom 16-65 év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménynyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. Amennyiben érdeklődik a képzés iránt kérjük keresse kollégáinkat személyesen a Faluház információs pultjánál, vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es számon.

Elrajtol a Morajlás projekt, lezajlott az egyeztetés
A Kulturális és Szabadidős Egyesület által megnyert
Széchenyi 2020-os pályázattal kapcsolatban ültek le
a fiatalok a Bordányi Ifjúsági Információ Pontban
február 23-án. A Morajlás projekt előkészületein
mind a 12 résztvevő település képviseltette magát
saját ifjúsági delegáltjaival. A megbeszélés során a
résztvevők megismerkedhettek a pályázat fontosabb pontjaival és elvárásaival, valamint bemutatkoztak a települések ifjúsági vezetői akik koordinálni fogják a későbbiekben az adott település
fiataljait a projekt megvalósítása során. Megegyezés
született a következő találkozó időpontjáról és helyszínéről, ahol már a résztvevők demokrácia képzésen fognak részt venni és megtehetik az első lépéseket, hogy helyi programokat szervezhessenek illetve, hogy később saját ötleteiket versenyeztessék
más települések ifjúsági pályázataival. Az adott ifjú-

sági vezetőknek legalább 10-10 fős csoportot kell
majd koordinálniuk az elkövetkezendő 38 hónap során. Az ő feladatuk lesz beindítani egy-egy ifjúsági
klubot, illetve szorosan együttműködni a Homokháti
Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatával,
hogy a települések fiataljai közötti párbeszéd, közös
gondolkodás felerősödjön és tudjanak együttdolgozni közös projekteken a jövőben. Lesznek alkalmak
amikor a fiataloknak a tanultak alapján saját településükön kell szervezni különböző programokat, a cél
az ifjúsági közösségi aktivitás erősítése, és sok,
színesebbnél-színesebb program megvalósulása.

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
02.27.
04.25. H

A
1 Májgombóc
leves
2 Hamis
gulyásleves
02.28.
04.25. K
H

A
1
2

Csontleves
eperszalag
tésztával
Sajtkrémleves
kenyérkockával

A

Milánói makaróni
Fokhagymás bundában sült csirkemell

B filé, zöldséges rizzsel, cékla
Tojással töltött dagadó,
C vegyes
körettel
Csirkemell filé rántva,

A burgonyapürével, kompót
Sertéstokány gazdagon,

B hagymás sajtos nokedlivel
Parajfőzelék, natúrszelettel,
C tükörtojással

03.01.
04.25. SZ
H

Székelykáposzta, sütemény
Szárnyas hús A
cérnács- Jóasszony szelet (gomba,sonka, hagy1 erőleves,
ka tésztával
B ma), pir. burgonyával, csemege uborka
Fejtett
Kapros túróval töltött csirkemell
2 bableves
C rántva,
párolt zöldséggel
03.02.
04.25. CS
H

1 Baromfi
nyakleves
Magyaros

2 csicseriborsó
leves

03.03.
04.25. P
H

1

Sárgaborsó
gulyás

A

Burgonyabundás csirkemell, kukoricás
rizzsel, paradicsompürével
Rakott burgonya, darált hússal,

B csemege uborka
Zöldborsós marhatokány tésztával,
C vegyes
vágott
A Ízes derelye

B Bundás makaróni
aprópecsenye, petre2 Tyúkhús leves C Fokhagymás
zselymes burgonyával, káposzta saláta
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- mert mindenki ezt olvassa!

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi
Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot
hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű
2017.03.16. napjától előreláthatólag 2019.04.15.
napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 3., elbírálásának határideje 2017. március 14. A munkakör legkorábban 2017. március 16. napjától tölthető be.
Olvassa el a részleteket Ön is településünk hivatalos
internetes oldalán: www. bordany.com.

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

Könyvtáros kerestetik!

Elektroporáció, azaz tű nélküli Mezotetápia a steril,
biológiai tisztaságú hatóanyagok bőrbe juttatására.

Főbb felhasználási terület:

-10%

• bőr megújítása
Kupon
• mimikai ráncok, vonalak finomítása egy alkalommal a
• az öregedési folyamatok lassítása
kezelés árából
• petyhüdt bőr feszesítése
A kezelés hatására a bőr puhábbá, teltebbé,
egészségesebbé, simábbá válik.

Próbálja ki Ön is!

P

Bea kozmetika
30/602-3936

itypang Virág
és Ajándéksziget
Bár egy apróság megváltozott a bolton,
Ugyanúgy kis ajándék vár a polcon,
Én szeretetet kötök csokorba,
Kedvességet ültetek kaspóba,
Legyen szülinap, ballagás vagy ünnep,
Meglepetést csomagolok önnek,
Keressen bátran lepje meg párját
Nőnapra nálam!

Rendelést felveszünk: Vadnay Anasztázia, tel.:
+3670/417 9369 vagy üzletünkben: Üllés,
Dorozsmai út 45. (okmányirodával szemben)

Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

Kirakodóvásárok a környező településeken
Dorozsmán a kirakodóvásár időpontja minden hónap második vasárnapjára esik. A megrendezett vásárokon állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése azonban nem megengedett.
A kisteleki vásár a Dél-alföldi Régió talán egyik legnagyobb kirakodó- és állatvására. A kirakodó árusok, kereskedők száma több százas nagyságrendű,
míg a régióból és az ország többi részéből ide érkező
vásárlók száma sokszor eléri a 10 000 főt is. A klaszszikus kirakodó vásár mellett egyre inkább teret
nyernek a friss és feldolgozott élelmiszerek, a biotermékek, a húsüzemi termékek, valamint a különféle palánták is. A régi hagyománynak megfelelően
idén is minden hónap első vasárnapján vásárolhatunk a régió egyik legnagyobb vásárában, ahol az
árusok hajnaltól foglalhatják el helyeiket. Időpontok
2017-ben: március 6., április 3., május 1., június 5.,
július 3.,augusztus 7., szeptember 4., október 2.,
november 6., december 4.
Minden hónap harmadik vasárnapján felbolydul az
élet Mórahalmon. Ekkor kerül megrendezésre az
Országos kirakodó és állatvásár. Ilyenkor árusok és
eladók sokasága települ ki már hajnalok hajnalán a
mórahalmi vásártérre, hogy a legjobb helyről kínálhassák áruikat. A látogatók több tucatnyi sort járhatnak végig, ruhák, régiségek, fémáruk, játékok és
bizsuk között. Büfék is akadnak a sorok között, ha a
sétában megéheznének a nézelődők. Az állatvásár
részen a haszonállatok (tyúk, disznó, ló ... stb.) mellett háziállatok (kutya, nyúl ... stb.) vásárlására is van
lehetőség. Vásári időpontok Mórahalmon: március
19., április 16., május 21., június 18., július 16., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november
19., december 17.
Ruzsán január és november között, minden negyedik vasárnap rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt. A hangulatos vásár nyitva tartása a télinyári időszámításhoz idomul. Március és október
között 6:00-13:00 óráig, míg november és február
között 7:00-13:00 óráig tart nyitva.

ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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II. Jótékonysági Katolikus Bál a sportcsarnokban
Immár második alkalommal rendezték meg a Jótékonysági Katolikus bált a Bordányi sportcsarnokban január 21-én. A plébános köszöntőjében az esemény elnevezéséről beszélt: "II-dik, mert a tavalyi év szép kezdeményezését siker és érdeklődés
kísérte, s így bátorkodtunk az idei évben is megrendezni ezt a kellemesnek ígérkező estet.
Jótékonysági, hiszen csakúgy, mint
tavaly, az idei bál
bevételét is a nagyon leromlott állapotú plébánia épület belső felújítására fordítjuk. Végül
katolikus, mert ahogy a szó jelentése is üzeni egyetemes -, mindenki meghívást
kap. Nemcsak a keresztény életre
és az Istent követő életútra, ha-

szíved, elmenj hozzá és megsimogasd!". Ez a mai este küldetése is,
hogy ne csak a nehézségekben,
hanem az örömben is tudjunk együtt lenni. A tavalyi év sikerének
köszönhetően, idén közel a duplá-

jára nőt az érdeklődők száma.
Minden kedves vendéget egy rövid itallal köszöntöttek a szervezők. A bál az est házigazdája Dr. Janes Zoltán atya köszöntő beszédével vette kezdetét. Ezt követően
a nyitótánc kápráztatta el a közönséget, amelyet a Családközösség
házaspárjai mutattak be. A Schola

énekkar a Valahol Európában musical „A zene az kell” című dalát
adta elő. Bálint Ilona Rómából küldött videó üzenete is gazdagította
a bál műsorainak sorát. A sok adománynak köszönhetően rengeteg
tombola tárgy került kisorsolásra.
A fődíj egy 4 napos
erdélyi zarándoklat volt, a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A háromfogásos vacsorát a
Vadgesztenye Étterem biztosította. A kitűnő hangulatról Busa
Szaby és Ráadás
Zenekar gondoskodott. A mulatozás hajnalig tartott. Bízunk abban, hogy a következő esztendőben már a megújult plébánia után,
egyházközségünk számos és szép
tervének egy újabb pontját tűzhetjük ki a megvalósulásra váló
álmok listájáról.
Dr. Janes Zoltán atya

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:

nem arra is, hogy életének azon
parányi kis területén ő legyen az,
aki jelenlétével, segítségével,
szolgálatával tanúskodik arról az
Istenről, aki a mi jóságunkon keresztül akar eljutni a másik emberhez. Azért adott Isten kezet, lábat, szívet, szemet és fület, hogy a
másik ember bánatát meglásd és
meghallgasd, megessen rajta a
6| Bordányi Napló

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

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,
pénteken 7.30-15.00 óráig
Takarmány értékesítés
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

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

#egycsapatvagyunk

BöSKe
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A Foliaplast-Bordány SK negyedévente megjelenő
életmód és sportkultúra magazinja.
2017. január-március

a kabala kecske

facebook.com/bordanysk
www.bordanysk.hu

KÖVESS MINKET AZ INTERNETEN IS!

Interjú Kiss-Patik Péterrel,
a Bordány Sportkör elnökével
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FOLIAPLAST-BORDÁNY SK - MAKÓI FC
Csongrád Megyei I. osztály, 17. forduló
2017. március 12. (vasárnap), 14.30

KEZDŐDIK!

Márciusban indul a focinagyüzem

SORSOLÁSOK / JÁTÉKOSKERETEK / TABELLÁK / ÉRDEKESSÉGEK

Interjú Kiss-Patik Péterrel,
a Bordány Sportkör elnökével
Kezdjük talán a legfrissebbel.
Pontosan mi is ez a magazin?
A sportkör elnöksége évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
megfelelően tájékoztassa tagjait,
a szurkolóit, támogatóit és minden sportszerető bordányit arról,
ami aktuálisan a BSK életében
zajlik. 2013 óta üzemeltetünk
weboldalt, aktívan jelen vagyunk
a facebookon, de a Bordányi Napló és a Bordányi Hírek olvasói is
rendszeresen és időben tájékozódhatnak sportolóink eredményeiről. Mivel mindig új ötleteken
törjük a fejünket, ezért elhatároztuk, hogy negyedévente egy
négyoldalas magazinnal is megjelenünk ezentúl, ahol bővebb és
még érdekesebb információkat is
megoszthatunk az olvasókkal.
Nagyon röviden, tulajdonképpen
erről van szó.
Mikorra tervezitek a negyedéves megjelenéseket?
Ebben is próbáltunk tudatosan és
ésszerűen dönteni, így az első
szám megjelenését a tavaszi fociszezon rajtjára, február végére
terveztük, hiszen most rengeteg
minden történt csapataink háza
táján, így a szurkolók első kézből
értesülhetnek az eseményekről.
A többi szám várhatóan május,
augusztus és november végén
jelenik majd meg.
A magazinról kanyarodjunk kicsit vissza a sportkör elnökség
munkájára. Milyennek értékeled a tavalyi évet és mit vársz
2017-től?
Csapataink, sportolóink bajnokságban való részvétele mellett
nagyon sok közösségi, szabadidős
programot sikerült megvalósítanunk a tavalyi évben is. Újabb
edzéseszközöket és sportfeleszereléseket sikerült beszereznünk
focistáinknak, de hosszú idő után
sikerült kézilabdázóinknak is új
mezeket beszerezni. Örömteli az

is, hogy a sportolóink száma évről-évre növekszik, talán ez egy jó
visszajelzés a befektetett munkával kapcsolatosan. Természetesen
ez az egyesületi munka is csak
összefogással működhet jól, szerencsére ebben sokan partnerek.
2017-ben a legfontosabb feladatunk az egyesület biztonságos
működtetése mellett, hogy pályázati programok segítségével minél több sportfejlesztést tudjunk
megvalósítani a településen, hogy
ezáltal egyre többen tudjanak
minőségi körülmények között
sportolni Bordányban. Kiemelten

“

A cél az, hogy vasárnap délutánonként újra igazi családi program legyen meccsre járni.

„

Szurkolói ankét
Támogatói vacsora
a szurkolókkal jelentkezzen Ön is!
Lassan megkezdődnek a tavaszi
küzdelmek megyei I. osztályú labdarúgóink számára. Arra gondoltak a vezetők, hogy egy régi hagyományt „élesztene" újra a sportkör,
azaz egy úgynevezett támogatói
vacsorával és szurkolói ankéttal
kezdené az új évet a BSK, ahol szó
esne a felkészülési tapasztalatokról, az új igazolásokról, a következő időszak terveiről és céljairól is.
Közvetlenül kérdéseket is fel lehetne tenni a vezetők, edzők, vagy
akár a játékosok irányába is. A
rendezvény 2017. március 3-án
(pénteken), 18.30-tól a Faluházban kerül megrendezésre. A
vacsora és ezáltal a részvételi díj
2.900 Ft/fő összegbe kerülne, amely tartalmazza a szabadszedésű marhapörkölt, krumpli és savanyúság árát, valamint egy üveg
sört. Jelentkezni csak előzetesen,
2017. március 1-ig (szerda) lehet
a +36 30/747 2068-as mobilszámon Kiss-Patik Péternél. Reméljük, hogy sok sportszerető részt
tud venni az eseményen, várjuk az
Ön jelentkezését is! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

fontos az utánpótlás-nevelés, a
versenysport mellett a szabadidős programok népszerűsítése is.
Megye I-ben szereplő felnőtt
együttesünk hazai mérkőzéseit
ismét vasárnapi napokon rendezzük meg, számos kiegészítő program megvalósítását tervezzük. A
cél az, hogy vasárnap délutánonként újra igazi családi program
legyen meccsre járni. Tavasszal a
szurkolók körében sportszerűségi versenyt is hirdetünk, a
tavaszi szezon végén a legkultúráltabban a csapatot biztató szurkolót külön is díjazzuk.
Végezetül milyen nézőszámmal
lennétek elégedettek?
Ha sikerülne elérni az átlag 200
fős nézőszámot, azzal nem lehetTámogasd adód 1%-val
nénk elégedetlenek, főleg úgy, ha
a Bordány Sportkört! Köszönjük!
egy-egy családból akár több geneAdószám: 19079646-1-06
ráció is együtt szurkolna.

Két Leventével erősítettünk Menetrend
Minimális változás történt a megye Megye I - tavasz
16. forduló
élvonalában szereplő focistáinknál
(márc. 5., vasárnap, 14.30)
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Véget ért az átigazolási szezon a labdarúgóknál, a megye csapataihoz
hasonlóan minimális változás történt a Foliaplast-Bordány SK háza táján. Ennek oka, hogy egyrészt jelentősen átalakult a téli átigazolás
lehetősége, másrészt az ősz végére nagyrészt kialakult az a keret, amellyel a tavaszi szezonban is sikerrel veheti fel a versenyt Hódi Mihály
gárdája. A csapattól egyedül Bokányi Balázs távozott, aki budapesti
munkavállalása miatt
döntött az eligazolás melSZŰCS Marcell
lett, a továbbiakban a Pest
LIPPAI Péter
megyei I. osztályban szeCZÉKUS Gábor
replő Nagykőrösi Kinizsiben rúgja a labdát. Az érRETEK Flórián NAGY TORMA Richárd
kezők oldalán két név szeMÉSZÁROS Norbert
SZABÓ Zsolt
repel. Az Ásotthalom csaMALATINSZKI Dávid
SÓLYA Gábor
patától Kothencz Levente KOZMA Zoltán
BÁN Gergő
érkezik, míg Kis Leventét a
St. Mihály FC együttesétől
KOTHENCZ Levente
BÁRÁNY András
sikerült leigazolni. Bízunk
benne, hogy mindkét játékos belopja magát a szurK. TÓTH Gyula NÉMET József
VERES Gábor
TÓTH Lukács
kolók szívébe és hosszú
FODOR Balázs
távon a bordányi csapat KIS Levente
TISZÓ Kristóf
KOVÁCS
Sándor
játékosai lesznek. Az ifjúsági korosztályból két jáGAJDACSI Mátyás
tékos készül felnőtt együtBELAIDI Ajád
tesünkkel, Tiszó Kristóf és
Czékus Gábor számára
fontos félév következik,
HÓDI Mihály
Játékoskeret
vezetőedző
megszokhatják a felnőtt
SÁDT Tamás
csapatnál zajló munkát.
2017. tavasz
edző

Kisteleki TE - Foliaplast-Bordány SK

Innen folytatják tavasszal

26. forduló
(máj. 14., vasárnap, 17.00)
Foliaplast-Bordány SK - Szegedi VSE

1
1
2
1
2
2
3
2
5
4
3
0
2
2
0

1
2
3
4
4
5
5
6
4
6
7
10
9
10
14

43-8
43-9
31-9
31-14
32-14
26-24
28-20
21-27
34-25
21-24
29-26
17-27
20-31
15-40
8-101

+35
+34
+22
+17
+18
+2
+8
-6
+9
-3
+3
-10
-11
-25
-93

37
34
29
28
26
23
21
20
20
16
15
12
11
8
0
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18. forduló
(márc. 18., szombat, 15.00)
Dorozsma - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
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19. forduló
(márc. 26., vasárnap, 16.00)
Foliaplast-Bordány SK - Tiszasziget
BORDÁNY
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20. forduló
(ápr. 1., szombat, 16.30)
Csongrád - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
19

61

BSK

21. forduló
(ápr. 8-9., szabadnapos)
22. forduló
(ápr. 15., szombat, 16.30)
Foliaplast-Bordány SK - HFC II
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23. forduló
(ápr. 22., szombat, 17.00)
UTC - Foliaplast-Bordány SK
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24. forduló
(ápr. 30., vasárnap, 17.00)
Foliaplast-Bordány SK - Szőregi RSE
BORDÁNY
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25. forduló
(máj. 7., vasárnap, 17.00)
Sándorfalva - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
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27. forduló
(máj. 17., szerda, 17.30)
Ásotthalom - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
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28. forduló
(máj. 21., vasárnap, 17.00)
Foliaplast-Bordány SK - FK Szeged
BORDÁNY
19
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29. forduló
(máj. 27., szombat, 17.00)
Algyő SK - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
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30. forduló
(jún. 3., szombat, 17.00)
Foliaplast-Bordány SK - Szentes
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TOVÁBBI

1. Csongrád-Turbó SE
14 12
2. Makói FC
14 11
3. Ásotthalmi TE
14 9
4. Tiszasziget SE
14 9
5. Algyő SK
14 8
6. Foliaplast-Bordány SK 14 7
7. Hódmezővásárhelyi FC II 14 6
8. FK 1899 Szeged
14 6
9. Szentesi Kinizsi SZITE 14 5
10. Kiskundorozsmai ESK
14 4
11. Sándorfalva SK
14 4
12. Szegedi VSE
14 4
13. Kisteleki TE
14 3
14. UTC
14 2
15. Szőregi Rákóczi SE
14 0
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A Megye I-es bajnokság állása

17. forduló
(márc. 12., vasárnap, 14.30)
Foliaplast-Bordány SK - Makói FC

BORDÁNY

facebook.com/bordanysk
www.bordanysk.hu

Fociprogram
2017. március
Megye III. osztály - felnőtt
2017. március 4. (szombat), 14.30

Röszke - Foliaplast-Bordány II
2017. március 11. (szombat), 14.30

Foliaplast-Bordány II - Üllés II
2017. március 19. (vasárnap), 15.00

Javában zajlik a Start Kupa
Több korosztályunk pályára lépett

Csongrád II - Foliaplast-Bordány II
2017. március 25. (szombat), 15.00

Foliapl.-Bordány II - Mórahalom II

Megye II. osztály - női felnőtt
2017. március 18. (szombat), 15.00

Foliaplast-Bordány - Kisteleki TE
2017. március 26. (vasárnap), 11.00

Székkutas TC - Foliaplast-Bordány

Megye II. osztály - U19
2017. március 4-5.

szabadnapos

U13-as korosztály
Felső sor balról: Zámbó Marcell, Baráth
Ákos, Retek Flórián edző, Czékus Péter,
Meszes Patrik, Vas Sándor Nimród.
Alsó sor balról: Fodor Kristóf, Illés
Márk, Martonosi Kristóf.

KÉPRIPORT

2017. március 11. (szombat), 11.00

U10-es korosztály
Felső sor balról: Makra Attila, Gábor
Zsombor, Retek Flórián, Turcsik Bálint,
Balogh Márk. Alsó sor balról: Csorba
Bendegúz, Nógrádi Gergő, Halászi Ádám.

Foliaplast-Bordány - Nagymágocs
2017. március 17. (péntek), 15.00

Foliaplast-Bordány - Kisteleki TE
2017. március 25-26.

szabadnapos

Megyei U14 - A csoport
2017. március 24. (péntek), 15.00

Foliaplast-Bordány - Zsombó SE
2017. március 31. (péntek), 16.00

Üllés ISE - Foliaplast-Bordány SK

OTP-MOL Bozsik Program
2017. március 26. (vasárnap), 9.30

U11 és U13 torna - Ruzsa

U19-es korosztály
Felső sor balról: Csorba Krisztofer, Masír Norbert, Csurgó Roland, Zádori Csaba edző, Szabó
Dávid, Peták Edvin, Sándor Tibor. Alsó sor balról: Czékus Gábor, Dancs Arnold, Veres Bálint,
Soós Dávid, Szilágyi Tibor, Tiszó Kristóf, Lakatos Simon, Barta Dániel.

Bajnok a Vakok csapata!
A bajnokság legjobbjait külön díjazták

A teremfoci bajnokság díjazottjai

Véget ért a teremfoci szezon Bordányban, a bajnokságot a Vakok
csapata nyerte. A bajnokság legjobb játékosa Zetkó Zoltán lett, a
gólkirályi címet Kovács Sándor
szerezte meg. A legjobb kapus Szalai Valentin lett, míg a legsportszerűbb csapatnak a Bordányi
Öregfiúk gárdáját választották.
Gratulálunk minden díjazottnak!

Vásárolj Adidas termékeket kedvezményes áron a Faluház emeletén található BSK Shopban! Nyitvatartás: Kedd-Csütörtök 15-19,
Péntek 15-20, Szombat 15-18 óra.
Mobiltelefon: +3630 676-5910

A Művészeti Iskola alapításának 20. évfordulója
Az Ádám Jenő Művészeti Iskola alapításának 20. évfordulóját és
magyar kultúra napját ünnepelte a Faluházban január 27-én. Ez az
alkalom egyben a zenei tanszakok záróvizsgája, valamint a képzőés iparművész tanszakok kiállításának megnyitója is volt egyben.
20 év nagy idő nemcsak egy ember életében, egy iskola életében is.
Az intézmény 1997. szeptember 1-jén kezdte meg működését. A
képzés elindító Simon Zoltánné Margitka szándéka az volt, hogy
olyan érzelmi támogatást nyújtson a diákok számára, amely egy
életen át kíséri őket. Álma megvalósult. Az elmúlt húsz évet nehéz

Olivér.) Leena Mikuliena hatkezes zongora darabját előadták Ocskó Melinda
Barbara, Bernáth Erika és Kádár-Német Marcell. (Felkészítő tanáruk: Bodoláné Szabó Emília.) Márai Sándor
XX. századi író Füveskönyvéből hallottunk részleteket Gábor Zalán 6. osztályos, Lippai Fanni 7. osztályos és Szilágyi Réka 8/B osztályos tanulók előadásában. (Felkészítő tanáraik a szereplők sorrendje szerint: Lippai Judit, Hegedűsné Gyuris Katalin, Hődör Zoltánné.) Kabalevszkij: Mese című darabját
zongorán Nagy Beáta adta elő. (Felkészítő tanára: Bodoláné Szabó Emília.)
Németh József gitár előadása következett, aki a Tarrega: E-mol Preludejét
adta elő. (Felkészítő tanára: Sövény
Olivér.) Mészárosné Surányi Olga a
magyar kultúra napja alkalmából öszszeállított, vetítéssel egybekötött előadást tartott. Ezt követően Sípos Júlia
és Nagy Beáta Diabelli: Scherzo című
négykezes darabját adták elő. (Felkészítő tanáruk Bodoláné Szabó Emília.)
Noma Kumiko: Lilium című darabját
Kószó Martin előadásában hallhatták.
(Felkészítő tanára: Bodoláné Szabó
Emília.) 261 évvel ezelőtt, éppen január 27-én született Wolfgang Amadeus
Mozart. Zenei válogatásuk végén a Mozart C-dúr Szonatinájának II. tételét
Kószó Martin és Czékus Csanád előadásában hallhatták a nézők. (Felkészítő tanáruk: Bodoláné Szabó Emília).

lenne összegezni, számokban kifejezni. Fontosabb az a számos élmény és pozitív hatás, amellyel a gyermekek és a bordányi családok
gazdagodhattak az elmúlt évek alatt. Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulójának alkalmából Kodály
emlékévet tartanak 2017-ben. Tisztelegve emléke előtt ünnepi műsorukat népzenével kezdték. Kiss Csillag Anna tanárnő kamaraegyüttese Dunántúli-népdalcsokrot adott elő citerán. Az együttesben szereplő növendékek: Deme Mihály, Gábor Zalán, Vas Sándor
Nimród, Ocskó Melinda Barbara és Kiss Vanessza. Kányádi Sándor:
A kecske című verses meséjét Gábor
Zsombor 2/A osztályos tanuló adta elő.
(Felkészítő tanára Sólyáné Sárközi
Ágnes.) Lehelné Éva a Láttál-e már valaha című népdalt adta elő gitáron. (Felkészítő tanára: Sövény Olivér.) Ezt követte Zagyva Barnabás, a ki gitáron adta
elő a Méz, méz, méz című gyermekdalt.
(Felkészítő tanára: Sövény Olivér.)
Czékus Zoé 2/A osztályos tanuló Romhányi József: Nyúliskola című versét adta elő. (Felkészítő tanára: Sólyáné Sárközi Ágnes.) Blagoj: Mese című művét Ocskó Melinda Barbarától hallhattuk zongorán. (Felkészítő tanára: Bodoláné Szabó Emília). Czombos Lara, Zárásul Dr. Kádár Péter Igazgató Úr
aki Reuenthal Májusi dal című zeneművét adta elő furulyán. megtartotta ünnepi beszédét és meg(Felkészítő tanára: Hampel Zsuzsa.) Cees Hartog: Norvég esküvő cí- nyitotta a Művészeti Iskola kiállítását.
mű gitárdarabját Lajkó Bianka adta elő. (Felkészítő tanára: Sövény
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Ajánlja fel adója 1%-át
a bordányi civileknek
A Magyarországon adózó magánszemélyek, és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk 1%-át egy nonprofit szervezetnek,
újabb 1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési előirányzatnak ajánlják. A törvényalkotónak az volt a célja, hogy az adófizető a befizetett
adójának legalább egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb
szüksége van. Tehát, mint minden évben, 2017-ben
is felajánlhatja adójának 1+1%-át. Az adóbevallás
benyújtása mellett érdemes az 1%-ról is rendelkeznünk, hiszen ha ezt elmulasztjuk, akkor ez a pénz az
államkasszába kerül, és nem a településünkön hasznosul. 2017-ben személyi jövedelemadójának 1 %át a következő bordányi civil szervezetek és
alapítványok javára ajánlhatja fel: Bordány Ifjúságáért Alapítvány Adószáma: 18461637-1-06; Bordány
Község Fejlődéséért Közalapítvány Adószáma:
18465411-1-06; Bordány Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 18456406-1-06; Bordány Sportkör Adószáma: 19079646-1-06; Bordányi Asztalitenisz
Sport Egyesület Adószáma: 18286681-1-06; Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület Adószáma: 18474990-1-
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06; Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18464520-1-06; Bordányi Polgárőr Csoport Adószáma: 18460863-1-06; Egérház Alapítvány
Adószáma: 18478190-2-06; Kulturális és Szabadidős Egyesület Adószáma: 18464551-2-06; Magyar
Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja Adószáma: 19082318-1-06. Figyeljen a
határidőkre is, mert ha május 22-e után küldi be a
rendelkező nyilatkozatot, az nem lesz érvényes!
Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva 2017.
május 10-ig a munkáltatónak átadva, vagy a különálló rendelkezési nyilatkozatát önállóan 2017. május
22-ig egy lezárt, adóazonosító adóazonosító jelével
ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy
elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz.

Könyvtári felolvasóest
2017. március 8-án, szerdán 16 órai kezdettel a
Faluház Községi könyvtárban felolvasóestet
szervezünk, melynek főtémája az 1848. március
15-i forradalom lesz. Kérjük, hozza magával
kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet
felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel
minden irodalmat kedvelő kedves bordányit,
felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze
tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét!

Bordány és környéke vadászsül, ez alól csak a lakóingatlanok
szemmel
képeznek kivételt. TermészeteElöljáróban pár gondolat arról,
hogyan és miként működik a vadászat és vadgazdálkodás hazánkban és környékünkön egyaránt. Először is a Magyarországon
vadon élő állatok állami tulajdon-

sen ezeken felül is vannak még
olyan területek, amelyek nem vadászhatóak, ilyenek például a bekerített gyümölcsösök, zöldségesek, fóliasátrak, üvegházak, villanypásztorok, de ezek is külterü-

ba tartoznak, legyen az védett,
vagy vadászható vadfaj. A vadászható vadfajokat, mint például: őz,
szarvas, vaddisznó, mezei nyúl,
fácán az állam hasznosításba adja
vadászatra jogosult szervezeteknek, vadásztársaságoknak vagy
állami erdészeteknek. Ezek a társaságok viszont csak úgy szerezhetnek jogosultságot a vadászatra, ha a vadászterületen gazdálkodó földtulajdonosok legalább 51
%-tól a vadászati jogot bérbe veszik. A bérlet időtartama 20 évre
szól, a bérleti díj mértéke 20 Ft/ha
– 500 Ft/ha között változhat, ez
tájegységenként különbözik, valamint függ a vadállomány összetételétől, mennyiségétől, illetve a
területek mező-, vagy erdőgazdasági jellegétől. Nálunk Bordány és
környékén a Kistemplom-Tanya
Vadásztársaság gazdálkodik és
vadászik. Ennek a társaságnak
3702 ha a vadászatra alkalmas területe, a törvény úgy fogalmaz,
hogy minden területrész vadászatra alkalmas, ami helyrajzi
szám szerint külterületnek minő-

leten vannak, így a vadászterület
részévé válnak. (Amennyiben a
tulajdonos kér meg minket, abban
az esetben például bekerített gyümölcsösben is vadászhatunk vadkár megelőzés céljából, erre már
volt példa). Az itteni vadászterület jellege apróvadas, ami azt jelenti, hogy főleg őz, mezei nyúl, fácán és a ragadozók közül a róka
van jelen, vaddisznó és dámszarvas csak ritkán fordul elő. A vadászatokat a Csongrád Megyei Vadászati Hatóság felügyeli, illetve ez a
hatóság határozza meg, hogy az
egyes vadfajokból hány példányt
lehet elejteni az adott területen.
Egy becslés alapján kiderül, hogy
megközelítőleg hány vad él az
adott vadászterületen és annak a
fajnak maximum a 30%-át lehet
levadászni. Ez az adott faj populációjának nem jelent veszélyt, viszont megelőzhetőek a túlszaporodás miatti esetleges károk. Itt a
Bordányi Kistemplom-Tanya Vt.nél tekintettel a sűrűn lakott területre, 66 db őzet, 100 db mezei
nyulat és 200 db fácán elejtését

engedélyezi a Vadászati Hatóság
minden esztendőben. A vadásztársaság egy nonprofit szervezet,
fenntartói a vadásztársaság tagjai,
illetve működési költségeit részben az eladott vadból is fedezi. A
vadászatokból befolyó összeget
nagy részben a téli takarmányozásra, vadföldek beművelésére,
etetők építésére, illetve a hivatásos vadász (vadőr) munkabér jellegű kifizetésére költik. A törvény
előírja, hogy minden vadásztársaságnak kötelessége legalább 1 fő
hivatásos vadászt alkalmazni
4000 hektáronként. Bordányban
Kasper Máté a hivatásos vadász,
az ő felelőssége, hogy óvja, védje a
vadállományt, tartsa a kapcsolatot a földművelő gazdákkal, ha kell
segítsen megelőzni a vadkár kialakulását, gyérítse, csapdázza a
ragadozókat és neki kell elbírálni,
hogy melyik egyedet lehet kilőni
az állományból. Szakmailag tapasztalt fiatalember, bizalommal
fordulhat hozzá bárki panaszával,
akár személyesen, akár telefonon.
Megoldást próbál majd találni az
esetleges problémára. Célunk,
hogy mi vadgazdálkodók és az általunk felügyelt vadállomány, valamint a helyi földművelők harmóniában tudjunk élni egymás

mellett, itt a bordányi régióban.
Ezúton szeretnénk megköszönni,
minden gazdálkodó Földtulajdonosnak, hogy meghatalmazásával
támogatta vadásztársaságunk valamelyik tagját! Hivatásos vadászunk elérhetősége: +36 70/3236682
Kasperné B. Magdolna
Bordányi Napló | 9
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Döntés született a bordányi erdő megújításáról
A bordányi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a bordányi erdő felújításáról. A testületi döntés
szerint Kismarczi Attila erdőmérnököt bízták meg a bordányi erdő megújítási tervének, illetve az ehhez
kapcsolódó támogatási pályázat elkészítésével. A falu tulajdonában álló erdőben már sok-sok éve nem folyt
erdőgazdálkodási tevékenység. Mindhárom erdőrészlet elhanyagolt állapotú, sok a kidőlt és elpusztult fa, és
sajnos rengeteg új, invazív faj is megjelent itt. Mivel ezek az inváziós fajok nem csak megtelepednek, hanem
új területeket hódítanak meg, kiszorítva az őshonos fajokat, természetvédelmi, gazdasági problémákat is
okoznak, indokolt az eltávolításuk, kivágásuk. Az erdő egy része hatalmas helyi közösségi értékkel bír a
korábban itt tartott rendezvények, majálisok miatt. Ez az erdő ma már sajnos balesetveszélyes, így teljesen
alkalmatlan közösségi rendezvények tartására, vagy bemutató célú óvodai- iskolai foglalkozások
megtartására. Éppen ezért született meg a döntés az erdő megújításáról. Várhatóan az erdő fáinak egy
részére a kivágás vár, helyettük új fákat ültetnek majd. Az ősi fenyves, az értékes feketefenyő erdőrész
nagyobb hangsúlyt kap majd. Az egészséges fákból álló facsoportok, erdőrészek a szakszerű erdőgondozásnak köszönhetően minden bizonnyal a kilátogatók kedvenc
helyeivé válnak. Az új erdő sétálóutakkal, tisztásokkal tagolt parkerdővé vagy népjóléti erdővé válik, míg a kitermelt beteg vagy
invazív fákat a rászorulók között osztja majd szét az önkormányzat az elkövetkező években. A tervezés megkezdődött, a
tényleges munkafolyamatok előreláthatólag a téli időszakban
kezdődhetnek majd meg.

Retro buli tizenkettedszerre

Ötletek falunapra
A Bordányi Falunapok idén Június 4-5
között kerül megrendezésre. Mivel az
idei immár a 25. alkalom, hogy együtt
ünnepelhet a falu ezen a programon, és
2017-ben számos szervezet és intézmény is ünnepel - ezért lett ez az év a
jubileumok éve Bordányban - még inkább szeretnénk, ha csupa olyan programmal tudnánk kedveskedni az itt
élőknek, amely valami miatt a szívükhöz
nőtt, vagy a kedvencük, arra kérünk
mindenkit javasoljon programokat,
fellépőket a szervezőknek. A javaslatokat leadhatják a Faluház ügyfélpultjánál, de megküldhetik a Faluház email
címre is (faluhaz@bordany.hu).

Február 3-án a Kulturális és Szabadidős Egyesület immár 12. alkalommal rendezte meg a már hagyományosnak mondható február első péntekére kerülő Retro Buli elnevezésű rendezvényét.
Minden évben hatalmas érdeklődés kísérte az eseményt, mely
rengeteg fiatalt és időst csábított Bordányba, hogy a 70-es, 80as, 90-es évek zenéire táncolva átmulassák az éjszakát. A KUSZA
munkatársai arra biztattak mindenkit, hogy vegye elő a legretrósabb göncét, ami csak van a szekrény alján, és jöjjön abban bulizni, legyen ő a legmenőbb arca az estének! Idén először csak és
kizárólag elővételben lehetett jegyekhez jutni a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, aminek köszönhetően gyorsabbá vált a
bejutás. A zenét az ÚtközBand zenekar szolgáltatta, a retro discot pedig Dj Boki. A szervezők újra berendezték a RETRO
ROOM-ot is, így mindenki kedvére készíttethetett magáról retro
képeket. A program bevételét a helyi ifjúsági élet fellendítésére
fordítják majd a szervezők. Február 1-én a rendezvény előtt immár ötödik alkalommal szervezett Retro véradást a Bordányi
Faluház a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével közösen,
amelynek nagy sikere volt, 60 fő adott vért.
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Folytatódnak a helyi ifjúsági kezdeményezések
A tervek szerint portugál fiatalok dolgoznának a biip-ben
Tovább folytatódhat a Bordányi Ifjúsági Pontban elkezdett külföldi önkéntesek foglalkoztatása, valamint két nemzetközi csereprogram helyszíne is lehetne településünk a nemrégiben benyújtott pályázatoknak köszönhetően. Az E-Villagers címet viselő
pályázati program keretében két hosszú távú önkéntest fogadnának Portugáliából 2017. szeptember 1-től 8 hónapig. A tervek szerint az önkéntesek
munkacsoportokat vezetnek majd és ők is részt
vesznek a helyi programokon. Be fognak kapcsolódni a helyi média csapat munkájába, rövid filmeket
készíthetnek a településen zajló programokról,
fényképeznek, interjúkat készíthetnek, továbbá
nyelvi támogatást adhatnak a helyi ifjúsági szálláson, besegíthetnek a helyi illetve nemzetközi ifjúsági programok létrehozásába, sport és kulturális
programokat szervezhetnek a helyieknek, népszerűsítik az EVS és nemzetközi cseréket a saját tapasztalataik alapján, segíthetnek fogadó szervezeteket
találni bordányi fiataloknak önkéntes munka kapcsán. Az önkéntesek munkanélküli fiatalok, akik kisebb településekről érkeznek. Számukra ez az önkéntes program egy nagyszerű kiugrási lehetőség,
hogy fejlesszék saját kompetenciáikat, több tudásra
tegyenek szert , hogy majd visszatérve otthonukba
új lehetőségek után nézhessenek. A projekten belül
újra fontos személynek érezhetik magukat, hogy részei egy közösségnek. Olyan dolgokat hozhatnak létre vagy újíthatnak meg amelyek befolyásolják a helyi
közösség életét. Ez egy nagyszerű lehetőség a helyieknek is, hiszen külföldiekkel találkozhatnak a hétköznapokban, megismerik azt a kultúrát, nyelvet,
ahonnét az önkéntes ideérkezett. A Divercity címet
viselő csereprogramban azt próbálják modellezni a
fiatalok, hogy az Európai Unióban képesek vagyunk
közös érdekből együtt dolgozni és eredményeket elérni. Ezért a bevont országok létrehoznak egy olyan
várost, amely politikai identitástól és diszkriminációtól mentes. Ez lesz DiverCity. A résztvevők készítenek új intézmény- és jogrendszert, megfogalmaznak közös célokat, melyeket el akarnak érni, közös jelképeket, ételt, épületeket alkotnak majd meg.
A program alatt egymástól tanulnak a résztvevők,
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levélcím, szerkesztőség címe: 6795 Bordány, Park tér 1. Email cím: naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN
2062-4255 Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány
Telefon: 30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu
Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén
fenntartjuk a szerkesztés jogát! A megjelent meghívók és hirdetések
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megtanulnak új információkat az Európai Unióról,
egymás országáról, nemzeti hagyományairól, kultúrájáról. Ezeket az ismeretek saját fejlődésükre használhatják, illetve a létrejövő új város alapjai is ezek
lesznek. Megtapasztalják a résztvevők azt is, hogy
milyen egy döntéshozó folyamatban aktív szerepet
vállalni. Négy ország részvételével valósul meg a csere. Országonként hat 18 és 25 év közötti résztvevőt
és egy vezető érkezik. A fiatalok Spanyolországból,
Romániából és Portugáliából jönnek hozzánk, a magyar csapatba még jelentkezőket vár az egyesület. A

“Fiatalok hangja” címet viselő csereprogramban a
tervek szerint bolgár, észt, finn, spanyol és magyar
fiatalok vesznek majd részt. A 25 fiatal és 5 kísérő olyan településekről érkezik, ahol több évtizede működnek ifjúsági házak, ifjúsági önkormányzatok.
Számos jó megoldással rendelkeznek, de szeretnék
jobban bevonni a településen élő fiatalokat. A 13-17
év közötti fiatalok Magyarországon, Bordányban találkoznak, ahol majd azon dolgoznak, hogy a jól működő közösségi tereikbe minél több, a Z generációba
tartozó fiatalt tudjanak bevonni. Olyan programötleteket, kommunikációs megoldásokat kell kidolgozniuk, amelyek működőképesek. A tervek szerint a
bordányiakat a helyi diákönkormányzat és a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat fiatalabb tagjai képviselik majd, de ide is várnak jelentkezőket a
szervezők. Mindhárom témában bővebb tájékoztatás a biip-ben kérhető!
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