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Immáron	ötödik	alkalommal	kezdik	az	évet	utánpótlás	focitornákkal	Bordányban.	A	Start	2018	Kupa	elneve-
zésű	sportprogramon	összesen	hat	korosztályban	mérik	össze	erejüket	az	ifjú	labdarúgók	a	Bordányi	Sport-
csarnokban.	A	kupa	évről-évre	népszerűbb.	Január	6-án	az	U14-esek	mérkőzhettek	meg	egymással.	Reggel	
benépesült	 szülőkkel	 és	 szurkolókkal	 a	
Bordányi	Sportcsarnok.	Összesen	96	lab-
darúgó	 léphetett	 pályára.	 A	 2004-2005-
ös	születésű	fiúk	nyolc	csapatban	mérték	
össze	erejüket.	Az	A	csoportban	végig	kié-
lezett	küzdelem	folyt,	még	az	utolsó	meccs	
is	tartogatott	izgalmakat,	ennek	leginkább	
a	SZEOL	SC	csapata	örült,	hiszen	az	Üllés-
Hajdukovo	meccs	döntetlenjének	köszön-
hetően	kerülhettek	Tóth	Lukács	fiai	a	dön-
tőbe.	A	B	csoportban	is	szoros	találkozók-
ra	került	 sor,	 a	 csoportelsőségről	 a	Bor-
dány-Temerin	találkozó	volt	hivatott	dön-
teni,	 azonban	 a	 meccs	 egészét	 tekintve	
nem	véletlenül	nyerték	meg	a	találkozót	a	
vajdaságiak,	megszerezve	ezzel	a	csoport-
győzelmet.	A	helyosztóknál	kétszer	is	csak	
büntető	rúgásokkal	dőlt	el	a	végeredmény,	
a	döntőben	a	Temerin	2-0-ra	verte	a	SZEOL	SC-t,	így	megnyerte	a	korosztály	Start	2018	Kupáját!	Január	13-án	
az	U12-es,	január	27-én	az	U9-es,	február	3-án	az	U19-es,	február	24-én	az	U11-es	korosztály	csapatai,	míg	
február	25-én	a	felnőtt	női	csapatok	versengenek	a	kupáért.	A	mérkőzések	minden	nap	reggel	9-kor,	a	meg-
nyitót	követően	kezdődnek,	a	meccsek	2×10	percig	tartanak,	a	csoportmérkőzéseket	követően	jönnek	majd	a	
helyosztók.	A	torna	győztesét	serleggel,	míg	a	dobogósokat	éremmel	díjazzák,	természetesen	minden	csapat	
oklevelet	is	átvehet	a	tornán	való	részvételéért.	A	szombatonként	tartandó	focitornákra	sok	szeretettel	vár	
minden	kedves	érdeklődőt,	szurkolót	a	Bordány	Sportkör!

	Légy	te	a	legmenőbb	a	Retro	bulin					
JEGYÉT	CSAK	ELŐVÉTELBEN	VÁSÁROLHATJA	MEG!	

Egyedi	kép	a	„RetroRoom”-ból

Egy	helyen	és	időben	sok	tehetséges	focista	Bordányban			
KÖZEL	50	CSAPAT	ÉS	TÖBB	MINT	500	JÁTÉKOS	MÁR	BIZTOS	A	SPORTCSARNOK	PARKETTÁJÁRA	LÉP		
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U14-es	csapatunk	a	Start	2018	Kupán	

Február	2-án,	pénteken	20:00	órától,	immáron	tizen-
harmadik	 alkalommal	 kerül	megrendezésre	 a	 Retro	

buli	a	Faluházban.	A	Kulturális	és	Szabadidős	Egye-
sület	 szervezésében	 megvalósuló	 rendezvényre	
már	lehet	készülődni,	szervezni	a	barátokat	és	az	is-
merősöket,	annál	is	inkább	mert	az	elmúlt	évhez	ha-
sonlóan	ismét	csak	elővételben	lehet	majd	belépőt	
vásárolni	a	programra,	a	helyszínen	a	buli	napján	
már	nem	lesz	lehetőség	tikettekhez	jutni.	A	Bordá-
nyi	Ifjúsági	Információs	Pontban	január	16-tól,	kedd-
től	egészen	február	1-ig	csütörtökig	vagy	a	létszám-
keret	elérésig	van	lehetőség	jegyhez	jutni.	A	belépő	
ára	változatlanul	1.500	Ft.	 	Az	idei	évben	a	Casino	
Együttes	lép	fel,	míg	a	diszkós	részeket	Dj.	Boki	szol-
gáltatja	majd.	 Természetesen	 a	 vendégeket	 ismét	
várni	fogja	a	RetroRoom,	ahol	a	legjobb	bulifotókat	is	
el	lehet	készíteni.	A	rendezvény	előtt	immár	6.	alkalom-
mal	szervez	Retro	véradást	a	Bordányi	Faluház	a	Magyar	
Vöröskereszt	Területi	Szervezetével	közösen.	Január	31-
én,	szerdán	13:00	és	18:00	óra	között	várják	a	Faluházba.
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Felhős

Sok	szeretettel	hívunk	és	várunk	mindenkit	a	sport-
csarnokba	 2018.	 január	 20-án	 a	 harmadik	 alkalom-
mal	megrendezésre	kerülő	Jótékonysági	Katolikus	Bál-
ra!	Belépőjegyek	a	Faluházban	és	a	Vadgesztenye	Étte-
remben	4000	Ft/fő	áron	vásárolhatóak	meg.	A	három-
fogásos	vacsorát	a	Vadgesztenye	Étterem	biztosítja,	a	
zenét	Busa	Szaby	és	a	Ráadás	Zenekar	szolgáltatja.	Tom-
bola	felajánlásokat	a	szentmisék	után	a	sekrestyében	
fogadják.	Támogatójegyek	vásárlására	is	lehetőség	van	
a	belépőjegyeket	árusító	helyeken.	A	bálon	összegyűlt	
és	a	támogató	jegyek	megvásárlásából	származó	ado-
mányokból	a	plébánia	belső	felújítását	folytatják.	Ren-
dezvénnyel	kapcsolatos	bővebb	információt	Dr.	Janes	
Zoltán	plébános	úrtól	kaphatnak.

Megérkezett	a	szűrés	eredménye
A	novemberi	nőgyógyászati	szűrés	eredményei	meg-
érkeztek.	Személyesen	átvehetőek	a	Védőnői	Szolgá-
latnál	munkanapokon	8:00	és	9:00	óra	közötti	időszak-
ban.	Bővebb	információt	Balláné	Adorján	Judit	védő-
nőtől	a	30/3381-647-es	és	Tóth	Enikő	védőnőtől	a	30/	
1979-135-ös	telefonszámon	kaphat.

Fúrt	kutak	engedélyeztetése	1-től
Az	utóbbi	időben	rengeteget	foglalkozott	a	média	az	
engedély	nélkül	 fúrt	vízilétesítmények	(a	 továbbiak-
ban:	kutak)	engedélyeztetésének	 témakörével.	Külö-
nösen	a	Homokhátságon	váltott	ki	közfelháborodást	a	
sok	esetben	több	évtizeddel	(esetleg	100	évvel)	eze-
lőtt	létesített	ásott	és	fúrott	kutak	legalizálása	érdeké-
ben	megalkotott	törvény.	Az	Országgyűlés	2016.	után	
(részben	a	jegyzők	nyomására)	2017.	évben	is	módo-
sította	-	sajnos	csak	kismértékben	-	a	vízgazdálkodás-
ról	szóló	1995.	évi	LVII.	törvényt	(a	továbbiakban:	Vgtv.),	
amely	2018.	január	1-én	lép	hatályba.	A	módosítás	értel-
mében	mentesül	a	vízgazdálkodási	bírság	megfizetése	
alól	az	a	létesítő,	aki	2018.	január	1-jét	megelőzően	en-
gedély	nélkül	vagy	engedélytől	eltérően	létesített	víz-
kivételt	 biztosító	 vízilétesítményt,	 ha	 a	 vízjogi	 fenn-
maradási	engedélyezési	eljárást	2018.	december	31-ig	
kérelmezi,	 és	 az	 engedély	 megadásának	 feltételei	

fennállnak.	Tehát	a	Vgtv.	szinte	csak	ennyiben	eny-
hült,	hogy	nemcsak	a	2016.	június	4.	napját	mege-
lőzően	létesített	kutakra	hirdet	moratóriumot,	ha-
nem	ezt	az	átmeneti	időszakot	tolja	ki	2017.	decem-
ber	31-ig.	A	teljes	cikk	és	bővebb	információ		megta-
lálható		a	www.bordany.com	weboldalán.

Közösen	díszítettük	fel	falunkat
Bordány	 Nagyközség	 Önkormányzata	 ezúton	 kö-
szöni	id.	Juhász	Péternének,	Barna	Lajosnak,	Gallai	
Istvánné	Erikának,	Bódiné	Hencsey	Klárának,	Czom-
bos	Gizellának,	Gyuris	Sándornénak,	Szűcs	Ferenc-
nek,	Kádár-Németh	Istvánnénak,	hogy	fenyőfa,	ku-
koricaszár	és	kisbálás	szalma	felajánlásával	hozzá-
járultak	a	települési,	intézményi	karácsonyi	ünnepek	
szebbé	tételéhez	.	
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MINDEN	MUNKANAP	KORA	REGGELÉN	ÁTVEHETŐ
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HÁLÁSAN	KÖSZÖNJÜK	MINDENKI	FELAJÁNLÁSÁT		

Kevés	eső

III.	Jótékonysági	Katolikus	Bál

A	2017-es	év	nyitótáncosai
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