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Legjava Budapest belvárosában Tartalom
17 kiállító között szerepelt a bordányi termékcsalád is

Október 17-én első alkalommal új helyen rendezték meg a Finom Placcot Budapesten. A rendezvény új helyszíne az EllátóKert lett. Bordányt a Belügyminisztérium és az OFA jóvoltából a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet képviselhette. Örvendetes hír, hogy a piacon a helyi alapanyagokból, mindenféle tartósítószer
és adalékanyagtól mentes LEGJAVA termékeknek nagy sikere volt és nemcsak
magyar, de finn, osztrák és kínai vásárlói is akadtak.
Részletek a 2. oldalon!

Nem kell helypénzt
fizetni a Dózsa téren........3
„Pályázat tanulói
támogatásra 2018.".........8
Tájékoztató elektronikus
ügyintézésről..................10
DJP pont lett a Faluház és
a biip...................................13

„Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” – Oprah Winfrey

CSÓKOS ASSZONY
operett két felvonásban

December 17-18. 18 óra
remek karácsonyi program

Bordányi Faluház
Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

Alapítványi iskolabál
2018.11.10. 18:00
Zene: Új fiúk együttes
Helyszín: Bordányi Sportcsarnok
Belépõjegy: 4.000 Ft Gyerekjegy: 2.000 Ft,
Támogatójegy : 1.000Ft

A Legjava is bemutatkozott Budapest belvárosában
Októ ber 17-é n első alkalommal ú j, ix helyen rendezté k meg a Finom Placcot Budapesten. A rendezvé ny ú j
helyszın
́ e az Ellá tó Kert lett. A Finom Placc kezdemé nyezé s ké t é ve indult Budapesten, cé lja, hogy lehető sé get
biztosıt́son a vidé ki termelő k, helyi é lelmiszer-elő á llıt́ó k é s a budapesti vá sá rló k hangulatos talá lkozá sá ra. A mostani Placc-nak
egy kü lö nleges kü ldeté se is volt: tizenhé t olyan ú j kiá llıt́ó é rkezett, akik tá rsadalmi vá llalkozá ské nt, a vidé ki munkahelyteremté s cé ljá bó l indıt́ottá k el é lelmiszeripari vá llalkozá sukat.
A Finom Placc korá bbi kiá llıt́ó i is csatasorba á lltak é s inomsá gokkal vá rtá k a minő sé gi hazai termé kekre é hező kö zö nsé get.
Pé ká ruk, fü stö lt hú sok, kü lö nleges sajtok, mé zek, szö rpö k, lekvá rok, csokolá dé k, szá rıt́ott zö ldsé gek, aszalt gyü mö lcsö k, kü lö nleges konyhai kiegé szıt́ő k, té sztá k, csatnik, illatos termé kek
é s sok-sok minden volt elé rhető az ide é rkező helyieknek é s turistá knak egyará nt. Bordá nyt a Belü gyminiszté rium é s az OFA jó voltá bó l a Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet ké pviselhette. Orvendetes hıŕ, hogy a piacon a helyi alapanyagokbó l, mindenfé le tartó sıt́ó szer é s adalé kanyagtó l mentes LEGJAVA termé keknek nagy sikere volt.
A szö vetkezet munkatá rsai olyan a té rsé gben megtermelt zö ldsé geket é s gyü mö lcsö ket dolgoznak fel, amelyek Magyarorszá g dé li,
napsü tö tte vidé ké n teremtek é s a homokhá ti gazdá k gondossá ga
tette ő ket ıźletessé . A ké zzel vá logatott alapanyagokbó l olyan egyedi
ıźvilá gú szó szokat, kré meket, lekvá rokat é s chutney-eket ké szıt́enek, amelyeket bü szké n tehet bá rki az asztala, kiegé szıt́ve velü k egy
inom ebé det vagy vacsorá t. Mindehhez most friss, 100%-os natú r
almalevet kın
́ á ltak, amely ugyancsak magá val ragadta az egé szsé ges tá plá lkozá s hıv́eit!

Csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz
Idé n is megrendezé sre kerü lt az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok programsorozat, melyhez a bordá nyi Faluhá z é s
Kö nyvtá r is csatlakozott. Szın
́ es programokkal vá rtak a szervező k minden korosztá lyt. Októ ber 2-á n (kedden) dé lelő tt a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola 3. a osztá lya vehetett ré szt egy rendhagyó irodalomó rá n. A biblioterá piá s foglalkozá son a kö zsé g kö nyvtá rosa, Lá szló Gergely hozott szö vegé rté si é s já té kos ö nismereti feladatokat a kisdiá koknak. A gyerekek nagyon é lvezté k az ó rá t, ıǵy az osztá lyfő nö k engedé lyé vel ké tszer 45 percesre nyú lt a
biblioterá pia.
Dé lutá n 14 ó rakor az idő sebbek kerü ltek elő té rbe. „Velü nk é lő tö rté nelem” cım
́ mel tartottak mú ltidé zé st a Nefelejcs Nyugdı́jas
klub tagjai. Itt é rdekes ré szleteket tudhattunk meg arró l, miké nt voltak hatá ssal a má sodik vilá ghá ború s é s az 1956-os esemé nyek
Bordá nyra, illetve hogyan é lté k meg ezeket a
tö rté nelmi esemé nyeket a telepü lé s lakó i. 15
ó rá tó l ú jra a lurkó ké volt a fő szerep. A Szegedi Lá tvá nyszın
́ há z szó rakoztatta az ó vodá s
é s alsó tagozatos gyermekeket a Faluhá z szın
́ há ztermé ben.
Októ ber 3-á n Ká lmá n Kamillá val kö nyvorigamizhattak az é rdeklő dő k a kö nyvtá rban. Egyedi ké szıt́é sű kö nyvjelző ket é s virá gokat hajtogattak leselejtezett kö nyvek lapjaibó l a ré sztvevő k. Igy a ré gi kö nyvlapok ú j formá ban é ledtek ú jjá a lá togató k kezei kö zö tt.
Októ ber 4-é n Luká cs Gergely slammer é rkezett Bordá nyba é s tartott já té kos kreatıv́ ıŕá s ó rá t az iskola 8.
osztá lyos tanuló inak. A kamaszok a kezdeti zsibongá s utá n é rdeklő dve vetetté k bele magukat az izgalmas
já té kokba é s alig akartá k otthagyni a tantermet. Jö vő re is hasonló interaktıv́ programokkal vá rja a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá r az olvasá s szerelmeseit!
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SZTE GTK hallgatóinak látogatása Nagyközségünkben
A Szegedi Tudomá nyegyetem Gazdasá gtudomá nyi Kará nak Vá llalkozá sfejleszté s mesterszakos hallgató i októ ber 8-á n já rtak Bordá nyban. Tizenö t iatal vette fel a Projektvezeté s kurzust, amelynek cé lja, hogy a ré sztvevő hallgató k együ ttesen, moderá tor segıt́sé gé vel keressenek megoldá st való s problé má kra. Cé l a kö zö s gondolkodá s, a hallgató k teljes kö rű aktivizá lá sa é s bevoná sa a munka meneté be, é s ezá ltal egy olyan logikus é s kreatıv́ gondolkodá smó d
kialakıt́á sa, amely elő segıt́i az egyetemi lexiká lis tananyag
gyakorlati alkalmazá sá t. A kurzus kereté ben vettek ré szt a
Gazdasá g- é s vá llalkozá sfejleszté s kistelepü lé si kö rnyezetben cım
́ ű terepmunká n Bordá nyban.
A dé lutá n folyamá n a faluval ismerkedtek, inté zmé nyeket
lá togattak, a telepü lé s é s az inté zmé nyek vezető ivel beszé lgettek. A hallgató knak lehető sé gü k volt megtekinteni a Kisapá ti autó matuzsá lem gyű jtemé nyt is, amit ezú ton is kö szö nü nk Kisapá ti Istvá nnak!

"Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klubok találkozója
Egy kellemes ő szi napsü tö tte szombati napon, októ ber 13-á n az Idő sek Vilá gnapja alkalmá bó l Bordá nyban
talá lkoztak az "Eletet az Eveknek" Nyugdıj́as Klubok Csongrá d Megyei Egyesü leté nek tagjai. Az esemé nyen a
22 klubbó l tö bb mint 140 fő ké pviseltette magá t. Szalai Antal, a megyei Egyesü let elnö ke kö szö ntő szavaiban
az esemé ny fontossá gá ró l szá molt be é s kiemelte, hogy amellett, hogy mennyire jelentő s megemlé kezni az
egyre nagyobb szá mot ké pviselő idő sekrő l, arra is igyelmet kell szentelni, hogy sokan é lnek otthon magá nyosan, zá rkó zottan. Igy az eddigiekné l is
jobban ö ssze kell tartaniuk az ezeket az
embereket segıt́ő csoportoknak, egyesü leteknek. Ezt kö vető en Taná cs Gá bor polgá rmester ú r kifejtette, hogy mennyire
ö rü l annak, hogy telepü lé sü nkö n ilyen jellegű megmozdulá sok vannak é s remé li,
hogy ez a jö vő ben sem lesz má ské pp. A csalá dias hangulatú esemé nyen 31 nyugdı-́
jast jutalmaztak meg a nagyon nagy é s ö nzetlen segıt́sé gé ért. Nagykö zsé gü nk nyugdıj́as klubjá bó l elismerő oklevelet é s ajá ndé kot kapott Bö rcsö k Istvá n é s Szabó Andrá sné . A szenior korú ak egy emlé klap kı-́
sé reté ben ugyancsak há lá jukat fejezté k ki
Taná cs Gá bor polgá rmester ú rnak é s Bö rcsö k Roland inté zmé nyvezető nek a tö bb é ven keresztü l nyú jtott tá mogatá suké rt.
A rendezvé nyt a tavasszal elmaradt XX. DKMT Regioná lis Fesztivá l mű sorainak bevoná sá val szın
́ esıt́etté k,
amely a jó l felké szü lt fellé pő knek kö szö nhető en nagyon nagy sikert aratott é s remek hangulatot biztosıt́ott
minden ré sztvevő szá má ra. A inom ebé drő l a Vadgesztenye Etterem dolgozó i gondoskodtak, amelyet egy
zené s tá ncos mulatozá s kö vetett.
Az esemé nyt a Szeged Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzatá nak Idő sü gyi Taná csa é s a Nefelejcs Nyugdıj́as Klub
tagjai tá mogattá k.
Köszönettel: Szalai Antal a megyei egyesület elnöke

Nem kell helypénzt izetni a Dózsa téren a helyieknek
A korá bbi ható sá gi ellenő rzé s hatá sá ra kerü lt sor helypé nz szedé sé re mindenkitő l a Dó zsa té ri á rubemutató
csarnokban is, ahol a korá bbiakban az ő stermelő bordá nyiaknak nem kellett izetniü k. Az ellenő rzé s lefolytatá sa utá n a ható sá gok mindent rendben talá ltak, ıǵy visszaá llhat az eredeti szabá lyozá s telepü lé sü nkö n.
Ezek alapjá n a Bordá nyban é s a 20 kilomé teres kö rzetben é lő ő stermelő k tová bbra is ingyenesen á rulhatjá k
porté ká jukat a Kistemplomtanya té ri piacon, mıǵ a Dó zsa té ri á rubemutató csarnokban a bordá nyiak tová bbra is ingyenesen á rulhatnak, a má s telepü lé srő l é rkező knek pedig a hatá lyos helypé nzt kell tová bbra is
meg izetniü k.
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Autómentes napot szerveztek a Faluház dolgozói
Bordá ny immá r hetedik é ve minden é vben csatlakozik az Euró pai Mobilitá si Hé t programjaihoz é s szervez é vrő l-é vre kü lö nbö ző keré kpá ros é s autó mentes programokat a telepü lé sen. Szeptember 22-é n a Faluhá z elő tti parkoló ban reggel 9
ó rá tó l vá rtuk a lelkes keré kpá rral é rkező ket, akik szé p szá mmal meg is jelentek a rendezvé nyü nkö n. A dé lelő tti program-

tak. A papıŕ repcsi dobó versenyen is há rom
nyertest hirdettü nk, a legmagasabb pontszá mot dobó versenyző Bé res Regina, a má sodik Czombos Lara, a harmadik pedig Batki
Nikolasz volt, nekik is ajá ndé kcsomaggal kedveskedtü nk. Az ö sszes pecsé tet ö sszegyű jtő k kö zö tt kisorsoltunk megannyi biciklis
kellé ket tö bbek kö zö tt kulacsokat, csengő ket, fé nyvisszaverő ket, valamint biciklizá rakat is. Nagyobb ajá ndé kok is kisorsolá sra kerü ltek, egy vá rosi roller melynek gazdá ja Fá biá n Bence lett, egy oxeloboard amelynek
szerencsé s tulajdonosa Ková cs Kata lett,
valamint egy gö rdeszka, amivel a szerencse
Kubala Nó rá nak kedvezett. Remé ljü k mindenki jó l é rezte magá t, talá lkozzunk jö vő re is!

Zádori-Molnár Ágoston

Szeptember 6.

Sző lő szemek nyomorogtak a pré sben,
é
sorozat a biciklitú rá val vette kezdeté t, amelyet falutá blá tó l fa- des vé rü k szomjas hordó gyomorba folyt.
lutá blá ig tettü nk meg mintegy 50 lelkes keré kpá rossal. A visz- Gyengü lő karjá val a nap fö lemelt,
szaé rkezé st kö vető en a ré sztvevő ket frissıt́ő kkel é s egy kis ké ken-melegen betakart az é gbolt.
elemó zsiá val, pogá csá val, brió ssal, almá val, é s baná nnal vá rtuk, majd kezdeté t vette a pecsé tgyű jtő verseny. A pecsé teket Ringatott, s é n elszenderedtem ö lé n,
8 kü lö nbö ző feladat vé gigjá rá sá val lehetett beszerezniü k, tö b- á tö lelt, simogatott a tiszta fé ny.
bek kö zö tt a biciklitú rá val, keré kpá ros ü gyessé gi versennyel, Fö ldre hulltam, mint ő szi eső cseppek
papıŕrepü lő hajtogatá ssal é s cé lba dobá ssal, KRESZ-totó val, rú g-kapá ló apró cska emberi lé ny.
aszfaltrajzversennyel, rendő rsé gi bemutató val, első segé ly beSzıv́embe kö ltö zö tt a bá rsonyos é let,
mutató val é s memó ria já té kkal. A rendő rsé gi bemutató ban
s apá m, anyá m tö ré keny boldogsá ga.
segıt́sé gü nkre volt Palotá s Lá szló kö rzeti megbıźott rendő r,
Az idő azó ta kö nnyezve ketté tö rt,
aki megismertette a gyerekekkel a rendő rautó t, valamint fel- szerető szıv́ü k koporsó ba zá rva...
szerelé seit is, tová bbá magá val hozott egy szemü veget, amely
a való sá got torzıt́va megmutatja milyen az, ha valaki illumiSá padt é jjeleken velü k fekszem,
ná lt á llapotban ü l a volá n mö gé . A pecsé tgyű jtő feladatokon
s hunyorgó hajnalokon velü k kelek,
kıv́ü l elő zetesen hirdettü nk rajzpá lyá zatot is, amelyre szé p
A jeges kozmosz nyugtalan keblé n
szá mmal é rkeztek rajzok. Há rom kategó riá ban dıj́aztuk a nyermeghasadnak, szertehullnak zord hetek.
teseket, há rom helyezé ssel. Ovodá s kategó riá ban első helyezett Batki Bendegú z lett, má sodik helyen Lé vai Elizabet rajza
Fejem felett ellibbentek a konok é vek
vé gzett, mıǵ a harmadik helyet Bá lint Má rton mű vé nek ıt́é lte a
hű sen pislognak a holdszemű esté k,
zsű ri. Alsó s kategó riá ban az első helyet egy csoportosan ké szü rke hé tkö znapok lenge lá ngjain
szıt́ett rajz nyerte el, melynek ké szıt́ő i Ajtai Virá g Regina, Faraporlad el seregnyi tarka fé nyű emlé k.
gó Mirjam valamint Farkas Zsó ka voltak. Má sodik helyre Czé kus Zoé é s Mé szá ros Vivien mű ve kerü lt, harmadik helyezett
Bordá ny, 2018. szeptember 2.
pedig Kubala Nó ra rajza lett. Felső s kategó riá ban szinté n egy
csoportos munka vé gzett első ké nt, amelyet Tari Lenke, Fü lö p- Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Taná cs Fanni é s Czombos Lara ké szıt́ett. Má sodikké nt Komjá ti Érdeklődni: Takács Gyuláné
Tamara Melissza rajza vé gzett, harmadik helyezett pedig Tó th 6795 Bordány, Petőfi u. 80.,
Laura é s Ková cs Bernadett rajza lett. A rajzok megné zhető k vol- Tel.: 30/357-6459
tak a Faluhá zban. Keré kpá ros ü gyessé gi versenyen ré sztvevő Mindenszentekre krizantém rendelést felveszek.
Érdeklődni: Csonka Józsefné
legü gyesebbeket is dıj́aztuk, első helyen Dá niel Bence vé gzett, Hé tfő
6795 Bordány, Teréz u. 36.,
má sodik helyen Csuka Marcell, mıǵ harmadik helyezett FarTel.: 30/292-9419
kas Samu lett, ő k egy keré kpá ros ajá ndé kcsomaggal gazdagod4| Bordányi Napló

Mozgalmas időszakon van túl a Karitasz csoport
2018. jú lius 30 é s augusztus 3 kö zö tt mozgalmas napokat é ltek a Karitá sz csoportunk tagjai, mivel az ISZEK
munkatá rsainak együ ttmű kö dé sé vel Erzsé bet tá bor kereté ben biztosıt́ottak 20 bordá nyi gyermeknek
tartalmas nyá ri idő tö lté st. A tá borban a cselekvő kö rnyezetvé delemmel foglalkozhattak a gyerekek já té kos
é s interaktıv́ formá ban. A ré sztvevő k kö zö sen fogalmaztak meg vá laszokat olyan ké rdé sekre, mint pl.: Mié rt
fontos mindannyiunk szá má ra, hogy szé p, tiszta é s fenntartható kö rnyezetben é lhessü nk? Hogyan tudunk
ezé rt dolgozni sajá t otthonainkban? Ké zmű ves foglalkozá sokon ö tleteket kaptak a gyerekek, hogyan tudjá k
kreatıv́an felhaszná lni a reklá mú jsá gokat, konzerves- é s tejesdobozokat. Buszos kirá ndulá son a Kecskemé ti
Planetá riumba é s Rajz ilmstú dió ba lá togattunk el. Kö szö netet szeretné nk mondani mindazoknak, akik
felajá nlá saikkal, segıt́sé gü kkel hozzá já rultak ahhoz, hogy tartalmas, é lmé nyekkel teli hé t ré szesei lehetett
minden ré sztvevő .
Idé n egy ú j kezdemé nyezé s megvaló sıt́á sá ba fogott a Karitá sz csoport: haszná lt, de mé g jó á llapotú iskolatá ská k cseré jé t szervezte meg. Az akció ré vé n 14 tá ska é rkezett be, é s 12 má r ú j tulajdonosá val kezdhette
meg a tané vet. A csoport jö vő nyá ron is szeretné megszervezni a tá ská k cseré jé t, ıǵy sok szeretettel vá rjá k a tá ská kat felajá nló kat, é s azokat is, akik lecseré lné k az iskolá ba já rá shoz né lkü lö zhetetlen eszkö zt. A Csoport beiskolá zá si
tá mogatá s nyú jtá sá val is segıt́ette a csalá dokat
a tané vkezdé sben: 17 gyermek kapott 5000
Ft-os vá sá rlá si utalvá nyt.
Szeptember 19-é n szervezte meg a bordá nyi
Karitá sz Csoport a má r hagyomá nyossá vá lt
jó té kony cé lú szilvalekvá r fő zé sé t. A jó ü gy sokakat megmozgatott, hiszen felajá nlá sbó l szá rmazott a 220 kg szilva, é s a rengeteg ü veg é s
fedő is. Ezen a napon ré szt vettek a munká ban
azok is, akiknek a csoport segıt́sé get nyú jt, valamint a Szeged-Csaná di Egyhá zmegyei Karitá sz munkatá rsai is. Az egé sz napos tevé kenysé get a Jó isten á ldá sá t ké rve kezdte meg a lelkes csapat, majd a szilva vá logatá sa, mosá sa é s magozá sa kö vetkezett. Az
elő ké szıt́ett alapanyagbó l 4 ü stben, tö bb mint 6 ó rá s kitartó kevergeté s mellett fő tt a lekvá r. A megfelelő á llag
elé ré se utá n szorgos kezek sok-sok ü veget tö ltö ttek meg az illatos inomsá ggal. A kivá ló minő sé gű alapanyagnak kö szö nhető en cukor hozzá adá sa né lkü li vá ltozatban is asztalá ra kerü lhet mindazoknak, akik a
Karitá sz tevé kenysé gé t tá mogatjá k.
A csoport há lá s mindazoknak, akik
felajá nlá saikkal, segıt́sé gü kkel lehe- November 5-é n, hé tfő n a szegedi é s Szeged kö rnyé ki telepü lé sek Ró zsatő vé tetté k, hogy sikeresen megva- fü zé r Tá rsulatainak talá lkozó ja lesz templomunkban. Orö m é s megtiszló sulhasson a lekvá rfő zé s. (Szilva: telteté s szá munkra, hogy má r harmadik alkalommal a mi templomunk
Frank Norbert é s Juhá sz Pé ter/Bor- ad helyet a ké thavonta kü lö nbö ző templomokban tartott talá lkozó nak.
dá ny/, Juhá sz Lá szló /Domaszé k/; Erre a jelentő s esemé nyre mintegy 200-220 fő vendé get vá runk, é s terü vegek é s fedő k: CBA, 100 Ft-os ü z- mé szetesen nagy szeretettel a bordá nyiakat. A Ró zsafü zé r imá dkozá sa
let, valamint szá mos magá nfela- 17 ó rakor kezdő dik, a szentmise 18 ó rakor lesz.
já nlá s). Idé n a kezdemé nyezé s szá mos mé dia ké pviselő jé nek é rdeklő dé sé t felkeltette. Bıźunk abban, November 1-é n, csü tö rtö kö n Mindenszentek ü nnepe. 14 ó rakor lesz a
hogy a bemutatott tevé kenysé gek temető lá togatá s é s a hagyomá nyok szerint a sıŕszentelé s. A sıŕszenré vé n hozzá já rulhat kö zö ssé gü nk telé sre vonatkozó igé nyeiket a sekrestyé ben jelezhetik. 16 ó rakor
a karitá sz tevé kenysé g fontossá gá - szentmise a templomban, majd megemlé kezé s é s koszorú zá s a Szent
nak bemutatá sá hoz é s ahhoz, hogy Istvá n té ren a II. vilá ghá ború ban elesett bordá nyi á ldozatok emlé ké re
miné l tö bben megismerhessé k á llıt́ott emlé kmű né l.
Bordá nyt.
November 2-á n, pé nteken Halottak napja. 17 ó rakor lesz szentmise.
A Csoport megkezdi ké zmű ves foglalkozá sait, hogy ajá ndé kokat ké szıt́sen a Ruzsai Idő sek Otthona la- November 17-é n, szombaton a szoká sos mó don a szentmise kereté ben
emlé kezü nk Arpá d-há zi Szent Erzsé bet é leté re, cselekedeteire.
kó inak, é s az Adventi Vá sá rra.

Rózsafüzér Társulatok találkozója

Mindenszentek és Halottak napja

Szent Erzsébet kenyér ünnepe
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Mártélyra kirándultak el a Méhecske csoport tagjai
2018. októ ber 12-é n pé nteken a Mé hecske csoporttal Má rté lyra kirá ndultunk. A gyerekek ö rö mmel szá lltak
fel a buszra, az ú t jó kedvű en telt, vidá man, é nekelve.
Má rté lyon elő szö r az erdő ben tettü nk sé tá t, ahol hallottuk a madarak csiripelé sé t, mó kust é s kü lö nleges
gombá kat is lá ttunk. Szın
́ es, tarka ő szi leveleket szedtü nk, amiket egy kis kosá rba gyű jtö ttü k ö ssze. Az ő szi
erdő gyö nyö rű , szın
́ es levelei elká prá ztattak minket,
friss illata feltö ltö tt energiá val. Rá leltü nk egy hıd
́ ra,
ami a vıź fö lé nyú lt be. A hıd
́ on halkan, ó vatosan já rtunk, sokfé le vıźi nö vé nyt é s á llatot lá ttunk. Az erdő t
já rva madaraknak kihelyezett faodú kat pillantottunk
meg. A sé ta vé gé n nagyon megé heztü nk, az egyik erdei
pihenő né l megebé deltü nk az otthonró l hozott szendvicseinkbő l.
Miutá n jó llaktunk, az erdei kalandparkban együ tt jó t
já tszottunk, ahol lehető sé gü nk volt kipró bá lni a kö té lpá lyá t, spirá lcsú szdá t, kö té lhidat stb. A szın
́ es falevelek kö zö tt nagyokat hancú roztak a gyerekek. Tartalmas,
é lmé nyekkel telve indultunk vissza az ó vodá ba.
A Méhecske csoport óvónői

A könyvtár izgalmas világában járt a Süni csoport
Az elmú lt hé t egyik napjá n lá togatá st tett Apraja-falva Sü ni csoportja a kö nyvtá rban. A gyerekek izgatottan
vá rtá k a lá togatá s napjá t, mert ezt megelő ző en is kö zö sen beszé ltü k meg Gergő vel, hogy mikor mehetü nk
mé lyreható bb betekinté sre a kö nyvek birodalmá ba. A vá rva vá rt napon, é rkezé sü nkkor visszafogottan kö szö ntö tté k a felnő tteket a gyerekek a Faluhá zban. Gergő vezeté sé vel, má r a kö nyvtá rban oldó dott a hangulat.
Csillogó tekintetek lesté k, hogy mit is lehet itt csiná lni. A gyermeki kıv́á ncsisá g, ő szinte é rdeklő dé s tü krö ző dö tt a szemü kben: „Mikor vehetjü k ké zbe ezeket a szé p, szın
́ es kö nyveket?” Kö zö sen vá lasztottunk mesekö nyvet, melybő l Maró tiné Erika ó vó né ni olvasott fel egy magyar né pmesé t: Ró ka a sző lő ben. A mese kapcsoló dott az elmú lt hetek tevé kenysé geihez: ő szi idő já rá s meg igyelé se tapasztalat szerző sé tá k alkalmá val,
ő szi gyü mö lcsö k kó stolgatá sa é s a hagyomá nyos ó vodai szü ret, mustké szıt́é s, kó stolá s. A mesehallgatá s utá n
Gergő tett fel ké rdé seket a ró ká val tö rté ntekrő l. A gyerekek igyelmü ket igazolva, nagyon ü gyesen vá laszoltak, sajá t gondolataikkal kiegé szıt́ve a hallottakat. Termé szetesen a dicsé ret nem maradt el, ső t a jutalom
sem. Kedvü k szerint vá logathattak a mesekö nyvekbő l, amiket nagyon fegyelmezetten né zegettek meg a
nagy asztalt kö rü lü lve, kö zben beszé lgettek a kö nyvek ké peirő l. Tö bben is tagjai a kö nyvtá rnak, lelkesen mesé ltek eddigi é lmé nyeikrő l. Bú csú zó ul mindenki kapott egy kö nyvjelző t, melynek hasznossá gá t, haszná latá t
Gergő elmagyará zta. Hangulatos, é lmé nyekkel teli dé lelő ttö t tö ltö ttü nk el a kö nyvtá rban, melyet hamarosan
megismé telü nk.
Macsekné Mesi óvónő

Ádám Jenő évfordulójáról emlékezett meg az iskola

Iskolá nk 2018. szeptember 28-á n ü nnepi mű sorral emlé kezett meg Adá m Jenő rő l, inté zmé nyü nk né vadó já ró l szü leté sé nek 89. é vforduló ja alkalmá bó l. Ezen a napon emlé keztü nk meg a zene vilá gnapjá ró l é s az euró pai diá ksport napjá ró l is. A má sodik tanıt́á si ó ra kereté n belü l sorakoztak fel az osztá lyok az iskola bejá rata
melletti dombormű elő tt. Az ü nnepi mű sorban a 8. é s 4. osztá lyosok,
valamint egy hetedikes tanuló vett ré szt. Felké szı́tő ik: Hampel
Zsuzsanna (furulya), Sö vé ny Olivé r (gitá r) é s Lippai Judit (irodalmi
ré sz) voltak. A megemlé kezé sen ré szt vett Adá m Jenő né Marika
né ni, akit Ocskó Zoltá n igazgató ú r meleg szavakkal kö szö ntö tt az iskola nevé ben. A mű sorban a gyerekek verset szavaltak, zené ltek, felelevenıt́etté k Adá m Jenő (Kiskunmajsa 1929-Szeged 1991) é leté t,
aki 19 é ven á t volt a Bordá nyi Altalá nos Iskola igazgató ja. A mű sor
vé gé n Ocskó Zoltá n igazgató ú r megkoszorú zta az Adá m Jenő emlé ké re á llıt́ott dombormű vet az iskola falá n. A megemlé kezé s utá n kerü lt sor a testnevelő taná rok: Kiss Csaba é s Retek Fló riá n koordiná lá sá val a 2018 mé teres „é vszá m futá sra”.
Az Ullé s felé vezető keré kpá rú ton jelö lté k ki a tá vot. Minden osztá ly ré szt vett pedagó gusaival a futá son. A
rendezvé nyt polgá rő rö k é s rendő rö k biztosıt́ottá k.
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Kiss Angelika 7. b osztályos tanuló - Erdélyben jártam
2018. szeptember 17-tő l 21-ig a „Hatá rtalanul” cım
́ ű pá lyá zat kereté ben erdé lyi kirá ndulá son vettü nk ré szt.
Kora reggel indultunk ú tnak egy szé p, nagy fehé r busszal. En, a bará tnő m Noé mi mellett foglaltam helyet. Első á llomá shelyü nket, Má riaradná t tö bb mint há rom ó ra mú lva é rtü k el. Ott megtekintettü k a barokk stıĺusban é pü lt templomot. Ezutá n Dé vá ra indultunk
tová bb. A dé vai vá rhoz egy meredek felvonó val
tudtunk feljutni. Csodá latos lá tvá ny tá rult elé nk
a hegy tetejé rő l. Ezen a telepü lé sen mé g meglá togattuk a dé vai gyermekotthont. Gyerekekkel sajnos nem talá lkoztunk, de á tadtuk az á ltalunk ké szıt́ett ajá ndé kokat az ott dolgozó egyik
nevelő nő nek. Utunk kö vetkező á llomá sa Torockó
volt. Itt szá lltunk meg az Agota Vendé ghá zban.
A inom vacsora elfogyasztá sa utá n mindenki
elfoglalta szobá it. Reggel gyö nyö rű napfelkelté re é bredtü nk. Itt ugyanis a helyiek ú gy mondjá k, a Nap ké tszer kel fel. Azé rt tű nik ez ıǵy, mert
a hatalmas hegy egyik oldalá n felbukkanó Nap,
a hegy mö gö tt elhaladva, elő bú jik annak má sik
oldalá n is. A inom reggeli elfogyasztá sa utá n a
Tordai-hasadé khoz vitt utunk. A tú ra szá momra nagyon izgalmas é lmé ny volt. Ezt kö vető en egy kis é tteremben pizzá ztunk. Kissé fá radtan indultunk tová bb Kolozsvá rra, Má tyá s szü lő há zá hoz. Ezen a napon mé g
Torockó n tö ltö ttü k az é jszaká t, ahol meleg vacsora vá rt bennü nket.
Má snap reggel elhagytuk a szá llá shelyet, s utunk kö vetkező á llomá sa Szová tá n, a Medve-tó volt. A só karsztok
megtekinté se utá n szá momra egy csodá latos hely kö vetkezett, a parajdi só bá nya. Lent a mé lyben hatalmas
terek tá rultak elé nk, ahol mindenki jó l é rezte magá t. Itt tö bbfé le já té kgé p volt, kö zö ttü k az egyikné l Iphone
telefont lehetett nyerni. Erre sokan pá lyá ztak, sok
pé nzt is kidobtak a já té kra feleslegesen, de senki
nem nyerte meg a ké szü lé ket. Pedig sokan szurkoltak a já té kosoknak nagyon jó hangulatot teremtve.
A só bá nya utá n Szé kelyudvarhelyre mentü nk, ahol
aznap este egy panzió ban szá lltunk meg a csoportunkkal é s ott is fogyasztottuk el a vacsorá nkat.
Má snap, miutá n elfogyasztottuk a inom své dasztalos reggelinket a csık
́ somlyó i templomot csodá ltuk meg. Ott mindenki elmondott egy imá t a szé p
Má ria-szobor elő tt. Innen a Gyilkos-tó hoz utaztunk.
Sokan itt vá sá roltá k meg csalá dtagjaiknak a szuvenıŕeket. Egyik legnagyobb é lmé nyem a kis patakon
való á tkelé s volt. Sorra mindenki á tkelt ezen a vıźfolyá son. Sokat nevettü nk ü gyetlenkedé seinken.
Kö rbené ztü nk a Bé ká s-szorosná l is, majd a szá llá sra mentü nk. Mé g aznap este ö sszecsomagoltunk,
majd reggel felkelé st é s é tkezé st kö vető en elhagytuk Szé kelyudvarhelyet. Elindultunk hazafelé , de
ké t helyen mé g megá lltunk. Elő szö r Segesvá ron az
ó ratornyot tekintettü k meg, majd Vajdahunyad vá rá t. Fá radtan, de jó kedvű en utaztunk hazafelé . A
hatá ron nem kellett sokat vá rnunk, ezé rt má r este
10 ó ra elő tt visszaé rkeztü nk Bordá nyba, ahol csalá dtagjaink ö rö mmel vá rtak bennü nket.
Ezen a kirá ndulá son ó riá si é lmé nyekben volt ré szem. Olyan helyeken já rtam, ahol mé g addig soha,
é s olyan nagy hegyeket lá ttam, amilyeneket eddig
csak a ilmekben.
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Hírek az Ádám Jenő Általános Iskola mindennapjaiból
Októ ber 19-é n az ö nkormá nyzattal kö zö s októ ber 23-i megemlé kezé s volt az iskola é pü lete elő tt. A 10 ó rakor kezdő dő megemlé kezé sen a felú jıt́ott tornateremben a 7. osztá lyos tanuló k lé ptek fel, felké szıt́ő jü k Sá ndor Mó nika é s Ková cs Jó zsefné .
Októ ber 25-é n 13:30-tó l rendezté k meg az Idő sek napi megemlé kezé st a
Faluhá zban. A rendezvé nyen fellé ptek iskolá nk nö vendé kei.
Sok szeretettel vá rjuk a szü lő ket 2018. november 10-é n a Retro Alapıt́vá nyi Iskolabá lunkra a Tornaterembe! A své dasztalos vacsorá ró l a Vadgesztenye Etterem gondoskodik. Zené l: az Uj iú k együ ttes. Tombola
felajá nlá sokat szıv
́ esen fogadunk. A tombola fő dı́ja egy keszthelyi
wellness hé tvé ge lesz! Jegyek az iskola titká rsá gá n, a Faluhá zban, a Cifra
Szobá ban é s a Vadgesztenye Etteremben vá sá rolható k.
November 13-á n 17 ó rá tó l a 8. osztá lyos é s é rdeklő dő tanuló ink, valamint szü leik ré szé re pá lyavá lasztá si
nyıĺt nap lesz a Tornateremben. A 4. alkalommal megrendezendő nyıĺt napra tö bb szegedi kö zé piskola bejelentkezett má r. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk!

Jelentkezzen - „Pályázat tanulói támogatásra 2018.”
Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapı́tvá ny pá lyá zatot hirdet
bordá nyi lakó helyű , kedvező tlen anyagi kö rü lmé nyekkel, jó tanulmá nyi eredmé nnyel rendelkező kö zé pfokú iskolai tanulmá nyokat
folytató diá kok tá mogatá sá ra. Pá lyá zati tá mogatá s nyú jtható azoknak a kö zé pfokú tanulmá nyokat nappali tagozaton folytató diá koknak, akik nehé z anyagi kö rü lmé nyek kö zö tt é lnek, illetve akinek a tá mogatá sé rt pá lyá zó csalá djá ban az egy fő re jutó havi jö vedelem nem haladja meg az ö regsé gi nyugdıj́ legkisebb ö sszegé nek
200 %-á t (2*28.500 Ft = 57.000 Ft-ot), gyermeké t egyedü l nevelő
szü lő eseté ben a 250 %-á t (2,5*28.500 Ft = 71.250 Ft-ot). Elő nyt
é lvez az a tanuló , akinek az elő ző ké t fé lé vben a tanulmá nyi
eredmé nye elé rte, vagy meghaladta a 3,5 á tlagot. A pá lyá zatá ban
ké rjü k megindokolni a tá mogatá s szü ksé gessé gé t, é s a felhaszná -

lá s cé ljá t. A pá lyá zati lap letö lthető a
bordany.com honlapjá ró l. A pá lyá zathoz
csatolandó mellé kletek: iskolalá togatá si igazolá s; jö vedelemigazolá s (rendszeres munkabé r, nyugdıj́, segé ly, 2017. é vi
adó bevallá s); tanulmá nyi eredmé nyrő l
igazolá s. A pá lyá zat benyú jtá si hatá rideje 2018. november 20. A pá lyá zatot
Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny Kurató riuma cım
́ é re (6795 Bordá ny, Benke Gedeon. u. 44.), zá rt borıt́é kban kell benyú jtani é s ké rjü k feltü ntetni:
„Pá lyá zat tanuló i tá mogatá sra 2018.”

Állami ingyenhitelből korszerűsítheti családi házát
Az euró pai unió s forrá sú Lakossá gi Energiahaté konysá gi Hitelprogram (kó dszá ma: GINOP-8.4.1/A-17) kereté ben az energiahaté konysá g javıt́á sá ra, vagyis tö bbek kö zö tt homlokzati hő szigetelé sre, fö dé mszigetelé sre, nyıĺá szá ró cseré re, vilá gıt́á s- é s fű té skorszerű sıt́é sre igé nyelhető visszaté rıt́endő forrá s. Emellett a hitelö sszeg fordıt́ható megú juló energia felhaszná lá sá ra, ide tartoznak a napelemes, napkollektoros rendszerek, valamint a hő szivattyú s berendezé sek is.
A piaci felté telekné l jó val kedvező bb hitel kamatozá sa a teljes futamidő alatt nulla szá zalé k, a minimá lis ö nerő 10 szá zalé k, a futamidő aká r 20 é v is lehet. Az igé nyelhető hitelö sszeg csalá di há zak eseté ben minimum
500 ezer, maximum 10 millió forint, mıǵ tá rsashá zak é s laká sszö vetkezetek eseté ben minimum 500 ezer,
maximum 7 millió forint. 5 millió forint hitelö sszeg alatt nem szü ksé ges fedezetet bevonni, azaz az ingatlanra nem kerü l jelzá log bejegyzé s!
A lakossá gi energiahaté konysá gi hitelhez nem kapcsoló dnak egyé b kö ltsé gek, mint pé ldá ul a kezelé si kö ltsé g vagy az elő tö rleszté s dıj́a. Az igé nylő knek nem kell kamat-é s á rfolyamkocká zattal szá molniuk, vagyis a
futamidő alatt csak a té nylegesen felvett hitelö sszeget kell vissza izetni. Oriá si ú jıt́á s, hogy a ké relmeket má r
online is be lehet nyú jtani, azonban a szakszerű pá lyá zá shoz é s elő minő sıt́é shez é rdemes mé g a papıŕok beszerzé se elő tt konzultá lni pá lyá zatıŕó val. Az online hitelké relem mellett termé szetesen az é rdeklő dő k tová bbra is benyú jthatjá k hiteligé nyeiket az orszá gszerte 642 helyen megtalá lható MFB Pontokon is. Az 5 millió forintot elé rő , illetve azt meghaladó igé ny eseté n minden esetben az MFB Pontok egyiké t kell felkeresnie
az ü gyfé lnek.
Ha szeretne dıj́mentes taná csadá s keretein belü l meggyő ző dni arró l, hogy az On ingatlana is korszerű sıt́hető -e a tá mogatá sbó l, keresse szakembereinket: Juhá sz Gyö rgy Nimró dot a +36302614916-os telefonszá mon
vagy a juhasz.gyorgy@tkmgroup.hu e-mail cım
́ en, illetve Szé csi Attilá t a +36306775716-os mobilon vagy a
szecsi.attila@tkmgroup.hu e-mail cım
́ en.
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Foglalkoztatási tanácsadás
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Lakásbiztosítások kötése 1-2-3 havi
díjkedvezménnyel a GENERALI
BIZTOSÍTÓnál!
***

Teljeskörű pénzügyi tanácsadás és
biztosítások kötése, ügyintézése.
- Megtakarítási számla nyitása
- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások
kiadása stb.
- Hitelek, Személyi kölcsön, számlanyitás
stb.
***

Fontos határidő a 01.01. évfordulós
szerződések felmondási határideje 11.30.
Időpontegyeztetéssel akár az Ön
otthonában is.
***

Várom szeretettel minden meglévő és
leendő ügyfeleimet!

CSÁSZÁRNÉ MARIKA
Tel.szám: 30-4270584
e-mail: csaszarbne@gmail.com

a Foglalkoztatá si Paktum Iroda a „Foglalkoztatá si
együ ttmű kö dé s Mó rahalom té rsé gé ben” cım
́ ű projekt
keretein belü l minden pá ros hé ten kedden dé lutá n
ü gyfé lfogadá st tart a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rban 13:00 - 15:30 kö zö tt, mely kereteiben ingyenes
munkaerő piaci szolgá ltatá sokat nyú jt.
Kö vetkező idő pontok: októ ber 30.;
november 13., 27.; december 11.
Felmerü lő ké rdé seivel keresse Papp Krisztina mentort a 0630/5588-944-es
telefonszá mon vagy a
pappkrisztina@moraha
lom.hu e-mail cım
́ en!

2018. november 14-é n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk.
Ké rjü k, hozza magá val kedvenc versé t, vagy pró zaré szleté t, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá runk
szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordá nyit, felolvasó ké nt é s hallgató ké nt is, hogy egy csé sze
tea mellett eltö lthessü nk egy kellemes esté t.

Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
november 6.; november 20.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
november 13.; november 27.

Október havi
demográfia
Születés

„A gyerek az öröm, a reménység.
Gyönge testében van valami világi;
ártatlan lelkében van valami égi;
egész kedves valója olyan nékünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
Dóra (Bárkányi Mihály és Kiss-Patik Judit); Csenge
Dorottya (Hegyközi Tivadar és Dr. Kalmár
Zsuzsanna); Dorina (Kovács Zsolt és Béni Magdolna);
Anett (Szabó János Péter és Farkas Ilona Edit); Luca
(Tábi Dezső és Berczeli Anett); Gábor (Faragó Laura
Margit és Deli Gábor)

Halálozás
„Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek.
Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek.
Emlékezzetek, s akkor talán
örökre Veletek lehetek!”
Kéri József (1961.); Katona Lajos József (1941.);
Gyuris Sándor (1953.)
Bordányi Napló | 9

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés lehetőségéről
Az é let szá mos terü leté n tapasztalhatjuk, hogy kü lö nbö ző ü gyeinket nem csupá n szemé lyesen, hanem telefonon vagy aká r interneten keresztü l elektronikusan is inté zhetjü k. A kö zigazgatá s sem
ké pez kivé telt ez aló l a folyamat aló l; má r most is szá mos kö zigazgatá si eljá rá st kezdemé nyezhetü nk, é s szá mos kö zigazgatá s á ltal
elé rhető szolgá ltatá s vehetü nk igé nybe elektronikus ú ton. Az elektronikus ü gyinté zé s irá nt fogé konyak szá má ra jó hıŕt jelent, hogy
a 2018. é vtő l kiszé lesedett Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata
á ltal nyú jtott elektronikus szolgá ltatá sok kö re. Mindez azt jelenti,
hogy mindenkinek lehető sé ge van, hogy bá rmilyen ü gyet papıŕ
alapú nyomtatvá ny benyú jtá sa, vagy szemé lyes megjelené s helyett, ké nyelmesen aká r otthonró l, elektronikusan interneten keresztü l kezdemé nyezzen é s nyomon kö vessen. Az elektronikus
szolgá ltatá sok alapvető en ké t internetes felü leten é rhető k el:

Az Onkormá nyzati Hivatali Portá lon (https://ohp-20.asp.lgov.hu
/nyitolap) egyes á llamigazgatá si ható sá gi ü gyekhez kapcsoló dó
rö gzıt́ett tartalmú elektronikus ű rlapok é rhető ek el. Az e-nyomtatvá nyokat á gazat (pl: adó ü gy, hagyaté ki ü gyek, ipar- kereskedelem stb.) é s ü gytıp
́ us bontá sban talá lhatjuk meg a honlapon. Itt kereshetjü k meg a szá munka megfelelő beadandó e- iratot. (pl: „Tú lizeté s á tvezeté si é s visszaté rıt́é si ké relem”, „Mé ltá nyossá gi ké relem”, „Bejelenté s nem ü zletkö teles termé k forgalmazá sá só l” stb.)
Az online kitö lté sre kattintva nyithatjuk meg az interaktıv́ e-nyomtatvá nyt, é s itt nyıĺik lehető sé g az adatok beıŕá sá ra is. (Amenynyiben az ü gyfé l a nyomtatvá ny megnyitá sa elő tt ü gyfé lkapus,
(cé gkapus) azonosıt́ó já val belé pett, a nyomtatvá ny automatikusan kitö lti az ü gyfé l adatait, ıǵy arra má r nem kell idő t fordıt́ani.) A
nyomtatvá ny interaktıv́; a bejelö lt rubriká k é s kitö ltö tt mező k fü ggvé nyé ben ad lehető sé get a tová bbi adatok beıŕá sá ra, ezzel segıt́ve
annak kitö lté sé t. A nyomtatvá ny teljes kitö lté sé t kö vető en bekü ldé s elő tt az ü gyfé l az „Ellenő rzé sek futtatá sa” gombra kattintva
ellenő rizheti, hogy a nyomtatvá nya tartalmaz-e hiá nyossá got,
vagy logikai hibá t. Amennyiben nem, „Bekü ldé s” gombra kattintva kü ldhetjü k azt be a hivatalhoz. Fontos, hogy a bekü ldé s csak akkor lehetsé ges, ha az ü gyfé l aká r a nyomtatvá ny kitö lté se elő tt
vagy azt kö vető en ü gyfé kapus, (cé gkapus) azonosıt́ó já val bejelentkezik. Javasoljuk, hogy bekü ldé s elő tt a „Letö lté sek” ikonra kattintva mentsü k le a nyomtatvá nyt sajá t gé pü nkre, há ló zatunkra. A
bekü ldé srő l a ké pernyő n egy bekü ldé si azonosıt́ó tű nik fel, javasoljuk, hogy a bekü ldé si azonosıt́ó t az ü gyfelek mentsé k el, vagy
10| Bordányi Napló

jegyezzé k fel, ugyanis ennek segıt́sé gé vel tudjá k a ké ső bbiekben igazolni az eirat feladá sá t. Hasznos funkció , hogy az
Onkormá nyzati Hivatali Portá lon lehető sé gü nk nyıĺik a kezdemé nyezett ü gyeink nyomon kö veté sé re („Ugykö veté s”),
de online ellenő rizni tudjuk adó egyelegü nk á llá sá t is („Adó egyenleg leké rdezé s”).
A má sik elektronikus kapcsolattartá sra
lehető sé get adó felü let az ú gynevezett
E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) szolgá ltatá st nyú jtó internetes honlap. Az
E-papıŕ felü leten keresztü l - a kö tö tt
tartalmú e-ű rlap helyett - szabadon
megfogalmazott bá rmilyen tartalmú
beadvá ny nyú jtható be a ható sá ghoz.
Ugyfé lkapus/cé gkapus bejelentkezé st
kö vető en kivá laszthatjuk a té macsoportot é s/vagy ü gytıp
́ ust é s/vagy cım
́ zettet. Ez kö vető en elektronikusan kö tetlen formá ban fogalmazhatjuk meg
beadvá nyunkat. Az esetleges csatolmá nyok feltö lté sé t kö vető en egy kattintá ssal kü ldhetjü k be beadvá nyunkat a kivá lasztott kö zigazgatá si szervez, hivatalhoz. Az irat bekü ldé sé rő l a rendszer
visszaigazolá st kü ld.
Fontos megjegyezni, hogy mind az Onkormá nyzati Hivatali Portá lon mind az
E-papı́r felü leten keresztü l bekü ldö tt
beadvá nyokhoz lehető sé gü nk van bá rmilyen dokumentumot csatolni, mellé kelni. Amennyiben valaki má st bıźunk
meg, hogy ü gyü nkben eljá rjon (pé ldá ul
egy kö nyvelő irodá t), fontos, hogy meghatalmazá st adjuk a helyettü nk eljá ró
szemé lynek. Nincs ez má ské nt az elektronikus ü gyinté zé s eseté n sem, fontos,
hogy eljá rá sa elő tt meghatalmazá st adjuk a meghatalmazottnak.
A fenti bemutatott lehető sé gekkel vá rakozá s-, postakö ltsé g né lkü l, idő - é s kö ltsé gtakaré kosan, ké nyelmesen, aká r otthonró l a karosszé kbő l inté zhetjü k hivatali ü gyeinket. Javasoljuk, hogy miné l
tö bben vegyé k igé nybe ezt az ú j szolgá ltatá st. Amennyiben a rendszer haszná lata problé má t okoz, vagy hibá ba ü tkö znek, a fenti honlapokon a „kapcsolat” linkre kattintva ké rhetnek segıt́sé get illetve a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal é rintett kollé gá i ké szsé ggel á llnak
rendelkezé sü kre. Dr. Fodor Ákos, jegyző
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Közérdekű információ

A Kistemplom-Tanya Vadá sztá rsasá g 2018 - 2019.
é vi vadá szati ü temterve az alá bbiak szerint alakul:
nyú lra, fá cá nra 2018.11.03. é s 2018.12.29. kö zö tt
minden szombaton vadá szhatnak. Csak fá cá nra
2019.01.05. é s 2019.01.12. szombati idő pontokban, dú vadra 2019.01.19. - 02.02 kö zö tt, mıǵ fá cá nra, dú vadra 2019.02.09 é s 2019.02.16 dá tumokon ritkıt́hatjá k az á llomá nyt. A tá rsasvadá szat
minden esetben reggel 8 ó rakor veszi kezdeté t
szombatonké nt a Bordá nyi Kispuska Lő té ren. A
vadá szatokon csak é rvé nyes vadá szjegy, fegyvertartá si engedé ly é s sebkö tö ző csomag jelenlé té ben lehet ré szt venni, amit a vadá szat vezető je a
beiratkozá s sorá n ellenő riz. Az egyesü let a vá ltozá s jogá t mindenkor fenntartja.

Új tetőt kapott a lőtér
Szeptember 15- é n ismé t megtelt a bordá nyi lő té r,
de ez ú ton nem verseny miatt, a ré gi tető szerkezet
kerü lt felú jıt́á sra, a palatető má r elö regedett, megrepedezett, eső s idő ben beá zott. A Bordá nyi Pol-
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gá rmesteri Hivatal tá mogatá sá val beszerzé sre kerü lt
az ú j tető hö z szü ksé ges trapé zlemez, amelyet ezú ton is
kö szö nü nk. A kora reggeli ó rá kban kezdtek el gyü lekezni a klubtagok. Ahogy a versenyek, ú gy most a munká latok is jó hangulatban teltek. Elő szö r leszedté k a ré gi palatető t, utá na megerő sıt́etté k a meglé vő tető szerkezetet, majd vé gü l feltetté k az ú j lemezeket.
A munká latok kö zben a bográ csban ké szü lt a inom
ebé d is. A vé gé re mindenki elfá radt, de ennek ellené re
jó kedvű en ü ltek le elfogyasztani a inom ő zpö rkö ltet,
amit Fá biá n Lajosnak ezú ton is kö szö nü nk. Kö szö njü k
minden tagunknak a segıt́sé get, ezek utá n má r eső ben
is nyugodtan megrendezhetjü k az edzé seket é s a versenyeket.
Simonné Szabó Ildikó

Digitális Jólét Program Pont lett a Faluház és a biip
Mint arró l korá bban beszá moltunk Bordá ny ké t pá lyá zatot is benyú jtott a Kormá nyzati Informatikai Fejleszté si Ugynö ksé g (KIFU) é s a Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium Digitá lis Jó lé t Program Pontok fejleszté se cım
́ ű
pá lyá zatra, melyek pozitıv́ elbıŕá lá sban ré szesü ltek. Az egyik pá lyá zó Faluhá z, mıǵ a má sik a Kulturá lis é s
Szabadidő s Egyesü let volt. A Faluhá zba má r jú lius vé gé n, mıǵ az egyesü let
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 mı-́
tó 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 infokommuniká 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. Az elkö vetkezendő idő szakban szá mos program, esemé ny zajlik majd a telepü lé sen annak é rdeké ben, hogy a kü lö nbö ző
korosztá lyok miné l já rtasabbak legyenek a szá mıt́ó gé pek é s a kü lö nbö ző okoseszkö zö k alkalmazá sá ban é s
biztonsá gosan tudjá k haszná lni az internetet.

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: 2018. november 20. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2018. november 30. (péntek).
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A Székkutas érkezik vasárnap! Meccsnaptár
Több hazai focimérkőzést is rendeznek hétvégén

Vasárnap 13.30 órától a Székkutas csapata ellen folytatják a
bajnokságot Sólya Gáborék, akiknek a legutóbbi fordulóban nehéz
mérkőzésen sikerült nyerniük Zsombón. Dr. Tóth János tanítványai
jelenleg a kilencedik helyen állnak a tabellán, de a szoros
középmezőnynek köszönhetően a következő fordulókban előrébb
léphet a csapat, így minden remény megvan arra, hogy a bajnokság
előtt kitűzött 4-8. helyre odaérjenek Fodor Balázsék.
A hazai mérkőzések sora egyébként már pénteken megkezdődik,
hiszen 15.30-tól U14-es csapatunk a Maros-menti UFC-t fogadja.
Szombaton újabb két itthoni meccsre kerül sor. 10.00 órától női U18-as
gárdánk szintén a Maros-menti UFC-t fogadja, míg 13.00 órától U19-es
fiataljaink a Mindszenttel mérkőznek meg. Vasárnap egy hazai és egy
idegenbeli meccs van még terítéken. A Bordányi Focipályán 10.00
órától U17-es együttesünk a Deszket fogadja, míg a Bordány II 13.30
órától Ásotthalmon játszik bajnoki mérkőzést. Minden találkozóra sok
szeretettel várják a szurkolókat! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

November 24-én újra sportbál
Az est sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy lesz!!!
A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és
szurkolói az elmúlt évekhez hasonlóan ismét sportbálon vehetnek részt. November
24-én (szombaton) a Sportcsarnokban
megrendezendő eseményre várnak minden
családot, baráti társaságot, akik szeretnének
egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani,
táncolnának, buliznának egyet, vagy akár
csak egy jót beszélgetnének ismerőseikkel.
A kedvezményes felnőtt belépőjegy ára
november 12-ig csak 4.500 Ft, amely
tartalmazza a welcome drinket, a vacsora
(csülök gazdagon, sajtkrémmel, kolbásszal és
paprikával töltött sertésszelet, roston sült
csirkecomb, rántott sajt, libamájkrémmel töltött gomba, zöldséges
burgonya, párolt zöldségek, házi vegyes saláta), a sütemény és a frissítő
gyümölcsök árát is. 10 év alatti gyerekek részére a belépő díja
szintén november 12-ig 2.500 Ft, támogatójegy 1000 Ft-os áron
lesz vásárolható. November 13. és 22. között is lesz még lehetőség
jegyvásárlásra, ám ebben az időszakban már a felnőtt belépőjegy 5.900
Ft-ba, míg a tíz év alatti gyermekjegy 3.500 Ft-ba fog kerülni, így
érdemes lesz időben beszerezni a tiketteket. A sportbál bevételét
bordányi utánpótlás sportolók támogatására és az egyesület
működésére fordítják a szervezők. A zenekar ismételten a Gera
Fivérek együttes lesz, de természetesen számos meglepetéssel is
készülnek még a szervezők. Az idei évben sem maradhatunk
sztárvendég nélkül, hiszen a sokak által kedvelt, népszerű számokat
feldolgozó IRIGY HÓNALJMIRIGY is fellép az est folyamán, akik közel
egy órás produkcióval készülnek erre az alkalomra! A bál
vendéglátásáról ezúttal is a bordányi Vadgesztenye Étterem
gondoskodik majd. Jegyek már megvásárolhatóak az étteremben és a
Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával, barátaival!
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2018. november
Megyei I. osztály - felnőtt
2018. nov. 3. (szombat), 13.30
Makó II - Foliaplast-Bordány
2018. nov 11. (vasárnap), 13.30
Foliaplast-Bordány - Dorozsma
2018. okt. 24. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány - HFC II

Megye III. osztály - felnőtt
2018. nov. 3. (szombat), 13.30
Csongrád II- Foliaplast-Bordány II
2018. nov. 10. (szombat), 13.30
Foliap.-Bordány II - Ruzsa
2018. nov. 17. (szombat), 13.00
Foliap.-Bordány II - Balota TFC

Megyei U19 - A csoport
2018. nov. 4. (vasárnap), 11.30
Kistelek - Foliaplast-Bordány
2018. nov. 11. (vasárnap), 11.30
Foliaplast-Bordány - Dorozsma
2018. nov. 18. (szombat), 11.00
L-IT SZEAC - Foliapl.-Bordány
2018. nov. 24. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány - HFC II

Megyei U17 - B csoport
2018. nov. 4. (vasárnap), 10.00
Zsombó -Foliaplast-Bordány

Megyei U14 - I. osztály
2018. nov. 2. (péntek), 13.00
L-IT SZEAC - Foliapl.-Bordány
2018. nov. 17. (szombat), 13.00
FK Szeged - Foliaplast-Bordány

Megyei női - felnőtt
2018. nov. 3. (szombat), 10.00
KSE Balástya - Foliapl.-Bordány
2018. nov. 11. (vasárnap), 10.00
Foliap.-Bordány - Szegedi VSE
2018. nov. 17. (szombat), 13.00
Csanytelek - Foliapl.-Bordány

Megyei női - U18
2018. nov. 2. (péntek), 13.30
Foliapl.-Bordány - HFC
2018. nov. 10. (szombat), 10.00
Nagymágocs - Foliapl.-Bordány
2018. nov. 24. (szombat), 10.00
Székkutas - Fp.-Bordány

