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

Újévi koncert a retro jegyében
Hét éve Bordány deszkáin a Mórahalmi Fúvószenekar
Bordány Nagyközség Önkormányzata január 5-én, szombaton délután hat órától
várta a bordányiakat a Faluházba, ahol az elmúlt évek hagyományait folytatva
került megrendezésre az Újévi Koncert. A műsort immár hetedik éve a Mórahalmi
Fúvószenekar adta. Az idei év a retro jegyében zajlott, a műsor most is rengeteg
meglepetést tartogatott. Felcsendült az AC/DC Highway to hell feldolgozása is.
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Rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület
Az elő zetes tervvel ellenté tben má r januá rban ö sszeü lt Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő testü lete. Januá r 21-é n né gy napirendet tá rgyaltak a ké pviselő k. Első ké nt pá lyá zat benyú jtá sá ró l kellett szavazniuk. A belü gyminiszter hirdetett pá lyá zatot kiegyenlıt́ő bé rrendezé si alap tá mogatá sá ra, amelynek benyú jtá si felté tele volt, hogy testü leti hatá rozat szü lessen az ü gyben mé g a benyú jtá si hatá ridő , azaz januá r
25-e elő tt.
A Homokhá ti Kisté rsé g Tö bbcé lú Tá rsulá sa a december
13-i tá rsulá si taná csü lé sé n dö ntö tt arró l, hogy a Homokhá ti Kisté rsé g Tö bbcé lú Tá rsulá sa Integrá lt Szociá lis é s Gyermekjó lé ti Kö zpont szociá lis é tkezteté s szociá lis konyha feladatait kiegé szıt́i a né pkonyha szociá lis
alapszolgá ltatá si feladatellá tá si formá val é s Asotthalmon, Mó rahalmon, Zá ká nyszé ken, Ottö mö sö n é s Pusztamé rgesen ké relmezi a szolgá ltató i nyilvá ntartá s mó dosıt́á sá t má rcius 1-tő l. A dö nté s miatt a Homokhá ti Kisté rsé g Tö bbcé lú Tá rsulá sa tá rsulá si megá llapodá sá nak
mó dosıt́á sa is szü ksé gessé vá lt, ezt hagyta most jó vá a bordá nyi testü let is.
A vıźgazdá lkodá sró l szó ló 1995. é vi LVII. (Vtv.) tö rvé ny 44/C. § alapjá n a telepü lé si ö nkormá nyzat kö teles a
nem kö zmű vel ö sszegyű jtö tt há ztartá si szennyvıź begyű jté sé re, kö zszolgá ltatá st szervezni é s fenntartani.
Bordá nyban az Onkormá nyzat á ltal 2014. januá r 1. napjá n megkö tö tt kö zszolgá ltatá si szerző dé s alapjá n folyik a kö zmű vel ö ssze nem gyű jtö tt há ztartá si szennyvıź elszá llıt́á sa. A ké pviselő -testü let ú gy dö ntö tt, hogy a
szolgá ltatá st tová bbra is Arany Já nos sá ndorfalvi egyé ni vá llalkozó val vé gezteti el. A megkö tö tt szerző dé sben kisebb mó dosıt́á sokra kerü lt sor, illetve 2023. december 31. napjá ig meg is hosszabbıt́ottá k.
Vé gü l a Telepü lé ské p vé delmé rő l szó ló rendeletet is megalkottá k é s elfogadtá k a ké pviselő k.
A ké pviselő -testü let soron kö vetkező ü lé sé re februá r 14-é n kerü l majd sor. A napirendek kö zü l a legfontosabb minden bizonnyal az idei é vi kö ltsé gveté s tá rgyalá sa, illetve elfogadá sa lesz.

Újabb iókokat zár be a 3A Takarék, esély sincs
a bordányi megmentésére?
Februá r elsejé vel ú jabb kirendeltsé geket, ió kokat zá r be a 3A Takaré kszö vetkezet. Egyre kisebb az esé ly a
bordá nyi ió k ú jranyitá sá ra, noha az ö nkormá nyzat a lakossá ggal karö ltve minden kö vet pró bá l megmozgatni az ü gy é rdeké ben.
Mé g az é v vé gé n, de má r a lakossá gi fó rumot kö vető en a 3A-ná l kö zö lté k, hogy a bordá nyi ió kot az é v első
napjá val a zá ká nyszé kivel vonjá k ö ssze. Kará csony elő tt gyorsan ö ssze is pakoltak az é pü letben, szerencsé re
a fé nyek mé g nem teljesen hunytak ki, é s az automata is ü zemel. A bank ió k bezá rá sa azonban bizonyá ra
nagy csaló dá s a hű sé ges ü gyfeleknek, akiknek most
má sik telepü lé sre kell á tjá rniuk, vagy ki kell vá rni a
sort a takaré kbuszná l. A beolvasztá s miatt a bordá nyi kirendeltsé g ú jranyitá sá nak lehető sé ge a kö zel
600 tá mogató alá ıŕá s ellené re is egyre tá volabb kerü lt.
Mint megtudtuk az elő zetes elké pzelé sek ellené re az
ü llé si ió kba januá r 1-tő l nem a bordá nyit, hanem a
zsanait olvasztottá k be. Sokan a buszkö zlekedé s miatt arra szá mıt́ottak, hogy ha má r ö sszevoná s, akkor
az ü llé si, vagy a dorozsmai ió k jö n majd szó ba, hiszen a bordá nyiaknak Zá ká nyszé kre á tjutni a keresztirá nyú buszkö zlekedé s miatt nem é ppen gyors megoldá s. Sajnos ezt sem vetté k igyelembe.
A 3A Takaré kszö vetkezet napokban kö zzé tett ú jabb tá jé koztató ja nyomá n kiderü lt, hogy folytató dik a racionalizá ció , a jelenleg mű kö dő kilencvenhá rom ió kjá bó l ú jabb tıźet zá r be a pé nzinté zet, kettő ben pedig felé re
csö kken a nyitvatartá si idő . A tizenké t most é rintett kirendeltsé gbő l tová bbi ö t ismé t – Bordá nyhoz hasonló
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– 3 ezer fő feletti telepü lé sen mű kö dik. A cibakhá zi kirendeltsé g (ott é lő lakosok szá ma: 3918 fő ) ö sszevoná sra kerü l a tiszafö ldvá ri kirendeltsé ggel, a csé pai kirendeltsé g ö sszevoná sra kerü l a kunszentmá rtoni kirendeltsé ggel, a já szfelső szentgyö rgyi é s a já szteleki kirendeltsé gek ö sszevoná sra kerü ltek a já szberé nyi kirendeltsé ggel, a kengyeli kirendeltsé g (3538 fő ) ö sszevoná sra kerü l a martfű i kirendeltsé ggel, az ö rmé nyesi
kirendeltsé g ö sszevoná sra kerü l a tö rö kszentmikló si kirendeltsé ggel, a
rá kó cziú jfalui kirendeltsé g ö sszevoná sra kerü l a rá kó czifalvi kirendeltsé ggel, a tiszaderzsi kirendeltsé g ö sszevoná sra kerü l az abá dszaló ki kirendeltsé ggel, a tiszapü spö ki kirendeltsé g ö sszevoná sra kerü l a szolnoki kirendeltsé ggel, tová bbá a zagyvaré kasi kirendeltsé g (3440 fő ) ö sszevoná sra kerü l az ú jszá szi kirendeltsé ggel.A já szladá nyi kirendeltsé g
(5485 fő ) nyitva tartá sa ké t naposra, mıǵ a szajoli kirendeltsé g (3733 fő )
nyitva tartá sa há rom naposra csö kken majd.
Korá bban a bordá nyi é s a forrá skú ti, elő tte a ruzsai, pusztamé rgesi, zsanai, pusztaszeri, balotaszá llá si é s ö ttö mö si kirendeltsé geket, azt megelő ző en egy szegedi, valamint a debreceni é s kiskunfé legyhá zi ió kokat
zá rtá k be. Szá mos kirendeltsé g mű kö dik csö kkentett (heti 2-3 napos)
nyitva tartá ssal, de ezeken a telepü lé seken szerencsé re mé g ha korlá tozottan is, de elé rhető a vidé k bankja.
Má s takaré kszö vetkezetek is ió kracionalizá ció t hajtanak vé gre. Pé ldá ul
a Bé ké s Takaré k vá rható an a megyé ben lé vő 67 ió k egyharmadá t, kö ztü k a lő kö shá zi kirendeltsé get is bezá rja februá r vé gé tő l. A Korona Takaré k februá r elsejé tő l 39 telepü lé sen zá rja be ió kjá t, miutá n egy hullá mban tavaly má r vé grehajtott ö sszevoná sokat. A B3 takaré k 17 ió kjá t zá rja be januá r vé gé vel, mikö zben pé nzkiadó automatá k megszü nteté sé t
illetve technikai ü zemszü neté t is bejelentetté k. A Pá tria Takaré kszö vetkezet hat ió kja má r csak napi egy napot tart nyitva januá rtó l, mıǵ tavaly az é v vé gé vel né gy ió kot vé glegesen ott is bezá rtak. Az M7 takaré k is ió kokat zá r be. Pé ldaké nt a szö vetkezet vonyarcvashegyi ió ká t emlıt́hetjü k, amely januá r 2-á n ö sszevoná sra
kerü lt a gyenesdiá si ió kkal. Mé g decemberben a Centrá l Takaré k is ió kbezá rá sokró l dö ntö tt, ıǵy tö bbek kö zö tt idé n má rciusban Szilvá svá radon is bezá r a helyi ió k. A Nyugat Takaré k november vé gé n, december elejé n ö sszesen 37 ió k bezá rá sá ró l jelentetett meg tá jé koztató t honlapjá n. Kö ztü k van Fertő rá kos, vagy Kó phá za is.
A takaré kszö vetkezeti há ló zat racionalizá lá sa kö vetkezté ben vá rható an mé g tová bbi 100-150 kirendeltsé g
fog vé glegesen bezá rni az idé n októ berig, amikor is a tervek szerint egyetlen univerzá lis nagybankká
olvasztjá k ö ssze a takaré kokat. Sajnos a nagybanknak vé lhető en má r nem lesz bordá nyi kirendeltsé ge.
2017-ben a legtö bb helyi ió kja a takaré koknak volt, szá m szerint 1140. A má sodik helyen az OTP Bank á llt
382, mıǵ a harmadikon a K&H Bank Zrt. 207 ió kkal. A takaré kok egy nagyobb hullá mban má r 2017 vé gé n is
bezá rtak vidé ki kirendeltsé geket, most, ahogy ezt tavaly é v vé gé n a Takaré kBank Zrt. be is jelentette, aká r a
vidé ki ió kjaik harmadá ra (az ú n. kirendeltsé gekre) lakat kerü lhet.
A legé rdekesebb kezdemé nyezé se most a MagNetBanknak van, amely szinte azonnal reagá lt a takaré kszö vetkezetek á ltal okozott lakossá gi dilemmá ra: azaz valaki
maradjon a takaré kszö vetkezetné l, vagy most vá ltson?
A kö zö ssé gi bank Há zhozszá mlá já t bá rki online igé nyelheti, é s a szerző dé st há zhoz viszik alá ıŕni. Igy utazá s né lkü l inté zhető a bankvá ltá s. A iatalok nagy ré sze,
aki eddig a takaré kokná l bankolt, biztosan vá ltani fog,
hiszen a dıj́nyertes mobil appliká ció vagy netbank vonzza majd ő ket. Es ő k azok, akik egyá ltalá n nem szeretnek
bank ió kba menni. Az idő sebb korosztá lynak, ha megbará tkozik az internetes ü gyinté zé ssel ugyancsak vonzó lehet az a bank, ami most az utazá s né lkü li szerző dé skö té ssel egyedü lá lló szolgá ltatá st nyú jt.
A K&H Bank Zrt. K&H Start Extra szá mlacsomagja a vonzó 455 forint / hó akció s dıj́á val a vá llalkozó kat cé lozza, de a lakossá gnak is ajá nlanak nagyon kedvező szá mlacsomagokat, é s online bankszá mla igé nylé s is elé rhető . Ha má r helyben nem é rhető el a ió k, é s ú gy is utazni kell, nem mindegy, hogy mennyié rt bankolhatunk.
A modern banki kö rnyezetet biztosıt́ja ü gyfeleinek az OTP Bank is, aki ugyancsak online szá mlanyitá st nyú jt.
Rugalmasan alakıt́ható szá mla ajá nlatai, é s szemé lyre szabható szá mlacsomagjai minden bizonnyal elgondolkodtatjá k a takaré k kedveszegett vagy kiá brá ndult ü gyfeleit.
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Tájékoztatás nyújtás a vízügyi hatósági eljárásról
Jelentő s lakossá gi é rdeklő dé s mutatkozik kutak lé tesıt́é si é s
fennmaradá si engedé lyezé sé nek eljá rá sá val kapcsolatban.
Szá mos ellentmondá sos, sok esetben pontatlan hıŕ jelent
meg a té má val kapcsolatban, az orszá gos mé diá ban é s a kö zö ssé gi há ló n is. Ezen té makö rrel kapcsolatban szeretné k jelen cikkel tá jé koztatá s nyú jtani.

Mint ahogy az az orszá gos sajtó ban is megjelent az engedé ly
né lkü l lé tesıt́ett kutakat engedé lyeztetni kell 2018. december
31-ig. Ennek a hatá ridő nek a kitolá sá ró l nyú jtottak be a parlamenthez egy tö rvé nymó dosıt́ó javaslatot, aminek elfogadá sá val a ké relmek ú j benyú jtá si hatá rideje 2020. december 31re mó dosult. A vıźgazdá lkodá sró l szó ló 1995. é vi LVII. tö rvé ny
29. § (7) bekezdé se szerint:
Mentesü l a vıźgazdá lkodá si bıŕsá g meg izeté se aló l az a lé tesıt́ő vagy ü zemeltető , aki a [jelen tö rvé nymó dosıt́á s: 2018. é vi
CXXI. tö rvé ny] hatá lybalé pé sé t megelő ző en engedé ly né lkü l
vagy engedé lytő l elté rő en lé tesıt́ett vagy ü zemeltet felszın
́
alatti vıźkivé telt biztosıt́ó vıźilé tesıt́mé nyt, ha a vıźjogi fennmaradá si engedé lyezé si eljá rá st 2020. december 31-ig ké relmezi.
A jelenleg hatá lyos jogszabá lyi rendelkezé sekrő l tá jé koztatjuk a tisztelt lakossá got. A jelenleg hatá lyos jogszabá lyi rendelkezé sek é rtelmé ben a telepü lé si ö nkormá nyzat jegyző jé nek vıźü gyi ható sá gi engedé lye szü ksé ges: kú tlé tesıt́é sé hez,
ü zembe helyezé sé hez, fennmaradá sá hoz, kú thoz tartozó , vıźtisztıt́á si feladatokat ellá tó vıźilé tesıt́mé ny lé tesıt́é sé hez, ü zemelteté sé hez, fennmaradá sá hoz é s megszü nteté sé hez, há ztartá si szennyvıź tisztıt́á sá t é s a tisztıt́ott szennyvıź elszikkasztá sá t szolgá ló vıźilé tesıt́mé ny lé tesıt́é sé hez, ü zemelteté sé hez, fennmaradá sá hoz é s megszü nteté sé hez.
A legnagyobb lakossá gi é rdeklő dé s a 1. pontban meghatá rozott kutak lé tesıt́é sé re, fennmaradá sá ra vonatkozó szabá lyok
irá nt mutatkozik, ennek oká n jelen tá jé koztatá s kö vetkező
ré szé ben a kutakra vonatkozó szabá lyok kerü lnek bemutatá sra: első ké nt fontos leszö gezni, hogy a jogalkotó nem tesz
kü lö nbsé get a tekintetben, hogy a kú t milyen technoló giá val
ké szü lt; fü ggetlenü l attó l, hogy a kú t fú rt vagy á sott, a jogszabá ly vıźü gyi ható sá gi eljá rá s lefolytatá sá t teszi kö telező vé . A
vıźü gyi ható sá gi eljá rá s lefolytatá sá t a jogszabá ly ké t szerv
kö zö tt osztja meg; egyré szt, bizonyos kutak tekinteté ben, kú t
helye szerint illeté kes (1) telepü lé si jegyző -, egyé b felté telek
fenná llá sa eseté n pedig a kú t helye szerint illeté kes (2)
4| Bordányi Napló

katasztró favé delmi igazgató sá g já r el a kutak vıźü gyi ható sá gi engedé lyezteté si ü gyeiben. A vonatkozó jogszabá ly é rtelmé ben
azon kutak tartoznak a telepü lé si jegyző hatá skö ré be amelyek, (egyé b felté telek fenná llá sá n tú l): karszt- vagy ré tegvı́zké szlet
igé nybevé tele, é rinté se né lkü l, é s legfeljebb
500 m3/é v vıźigé nybevé tellel kizá ró lag talajvıźké szlet vagy parti szű ré sű vıźké szlet
felhaszná lá sá val ü zemelnek, há zi ivó vıźigé ny
vagy a há ztartá si igé nyek kielé gıt́é sé t szolgá ljá k, nem gazdasá gi cé llal ü zemelnek.
Amennyiben a meghatá rozott felté telek bá rmelyike nem á ll fent, a kú ttal kapcsolatos vıźü gyi ható sá gi ü gyben az illeté kes katasztró favé delmi igazgató sá g já r el. Pé ldá nak oká é rt amennyiben a kú ttal olyan mező gazdasá gi termé nyeket ö ntö znek, amelyek é rté kesıt́é sre szá nnak a kú t ebben az esetben
gazdasá gi cé lt szolgá l, ennek oká n ezen kú t
eseté ben illeté kes katasztró favé delmi igazgató sá g rendelkezik hatá skö rrel.
A jegyző hatá skö ré be tartozó kutak tekinteté ben né gyfé le tıp
́ usú eljá rá s indıt́ható : kú t
vıźjogi lé tesıt́é si engedé lyezé si eljá rá sa, kú t
vıźjogi ü zemelteté si engedé lyezé si eljá rá sa,
kú t vıźjogi fennmaradá si engedé lyezé si eljá rá sa, kú t vıźjogi megszü nteté si engedé lyezé si eljá rá sa.
A fenti engedé lyek megadá sa irá nti ké relemnyomtatvá nyok a telepü lé s honlapjá n (www.
bordany.hu/ Polgá rmesteri Hivatal/
Nyomtatvá nyok/ Egyé b nyomtatvá nyok) elé rhető ek, kitö lthető .doc formá tumban letö lthető k, illetve a Bordá nyi Polgá rmester Hivatal ü gyfé lpultjá ná l szemé lyesen is á tvehető k. A ké relemnyomtatvá nyok tartalmazzá k
az adott ü gyben csatolandó mellé kletek fel-

sorolá sá t, illetve a ké relem benyú jtá sá hoz
szü
Hé
tfő ksé ges minden fontosabb informá ció t.
Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabá lyozá s é rtelmé ben a lé tesıt́é si-, ü zembehelyezé si-, fennmaradá si-, é s megszü nteté si

engedé lyké relemhez nem szü ksé ges csatolni a lé tesıt́endő , vagy meglé vő kú t tervdokumentá ció já t. A jogszabá ly a megfelelő vé gzettsé ggel rendelkező szakember nyilatkozatá t ıŕja elő csatolandó dokumentumké nt.
Igy a ké relem benyú jtá sá hoz elegendő , ha
megfelelő vé gzettsé ggel rendelkező szakember a ké relmet alá ıŕja é s ezzel bü ntető jogi
felelő ssé get vá llal a beadvá nyban megjelö lt
mű szaki adatok való disá gtartalmá é rt.
Ujonnan é pıt́ett kutak eseté ben a lé tesıt́é si
engedé ly beszerzé sé t kö vető en a lé tesıt́ő nek ü zembehelyezé si engedé lyt kell beszereznie, vagyis ebben az esetben az eljá rá s
ké tlé pcső s. Kiemelé st é rdemel, hogy amenynyiben a kú t há zi ivó vıźigé ny kielé gıt́é sé t
szolgá lja az ü zemelteté si- vagy fennmaradá si ké relem elbıŕá lá sá nak szü ksé ges felté tele a vıź minő sé gé t tanú sıt́ó vıźminő sé gvizsgá lat eredmé nyé t tartalmazó dokumentum má solatá nak csatolá sa. A vıźminő sé gvizsgá latot Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Szegedi Já rá si Hivatal Ható sá gi Fő osztá ly
1. Né pegé szsé gü gyi Osztá lyá nak elő zetes vé lemé nyé nek kiké ré sé t kö vető en akkreditá lt
laborató riummal kell elvé geztetni, majd a
vizsgá lat eredmé nyé t ugyanezen szervezeti
egysé g ré szé re á llá sfoglalá s cé ljá bó l megkü ldeni. Ezen á llá sfoglalá s birtoká ban nyú jtható be a telepü lé si jegyző ré szé re az ü zemelteté si- vagy fennmaradá si engedé ly. A jegyző elő tt lefolytatott vıźü gyi ható sá gi eljá rá s
illeté kkö teles eljá rá s. Az eljá rá s lefolytatá sá -

é rt á ltalá nos té telű kö zigazgatá si eljá rá si illeté k kell izetni, melynek ö sszege: 3.000,Forint. A jelenleg hatá lyos szabá lyozá s é rtelmé ben, aki 2020. december 31. napjá ig
nem ké r fennmaradá si engedé lyt az engedé ly né lkü l lé tesıt́ett kú tra, annak 2021. ja-

nuá r 1. napjá tó l vıźgazdá lkodá si bıŕsá got kell izetni. A bıŕsá g
ö sszege jogi szemé ly eseté n az engedé ly né lkü l lé trehozott
é pıt́mé ny é rté ké nek 80%-ig, engedé ly né lkü li vıźimunka vagy
vıźhaszná lat eseté n 1.000.000,- Forintig, termé szetes szemé ly eseté n 300.000,- Forintig terjedhet.

Sok ké rdé s é rkezett arra vonatkozó an, hogy bizonyos talpmé lysé g feletti kutak eseté ben is kell-e ható sá gi engedé lyezteté si eljá rá s lefolytatni. A jelenleg hatá lyos szabá lyozá s ilyen
kité telt tartalmaz, a kú t talpmé lysé ge nem befolyá solja az engedé lyezteté si eljá rá s lefolytatá sá nak kö telezettsé gé t. Amenynyiben a kú t korá bban kiadott, igazolható é rvé nyes engedé llyel rendelkezik, kú t lé tesıt́é sé re, fennmaradá sá ra vonatkozó an ú jabb ható sá gi eljá rá st nem kell kezdemé nyezni. Ebben az esetben az engedé lyezteté si eljá rá s csak abban az esetben kell ismé telten megindıt́ani, amennyiben a ható sá g az engedé lyt valamilyen okná l fogva visszavonja. Amennyiben a
kú t lé tesıt́ő je, vagy meghatalmazottja Kö zponti Ugyfé lregisztrá ció s Nyilvá ntartá ssal (KUNY) (korá bbi elnevezé ssel
ü gyfé lkapu), – gazdá lkodó szervezet eseté n cé gkapus regisztrá ció val – rendelkezik; a ké relem – megfelelő adattartalommal – az E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) felü leten keresztü l
elektronikus formá ban is benyú jtható . Elektronikus benyú jtá s eseté n is szü ksé ges a ké relem elbıŕá lá sá hoz szü ksé ges
mellé kleteket csatolni.
Jelen tá jé koztatá s a lakossá got é rintő legfontosabb informá ció kat tartalmazza, a vıźjogi ható sá gi engedé lyezteté si eljá rá s
tová bbi ré szletszabá lyai az alá bbi jogszabá lyokban megtalá lható ak: a vıźgazdá lkodá sró l szó ló 1995. é vi LVII. tö rvé ny; az
illeté kekrő l szó ló 1990. é vi XCIII. tö rvé ny; a vıźgazdá lkodá si
ható sá gi jogkö r gyakorlá sá ró l szó ló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet; a vı́ z jogi engedé lyezé si eljá rá shoz szü ksé ges
dokumentá ció tartalmá ró l szó ló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; az ivó vıź minő sé gi kö vetelmé nyeirő l é s az ellenő rzé s
rendjé rő l szó ló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; az Allami
Né pegé szsé gü gyi é s Tisztiorvosi Szolgá lat egyes kö zigazgatá si eljá rá saié rt é s igazgatá si jellegű szolgá ltatá saié rt izetendő dıj́akró l szó ló 1/2009. (I.30.) Eü M rendelet; a felszın
́
alatti vıźké szletekbe tö rté nő beavatkozá s é s a vıźkú tfú rá s
szakmai kö vetelmé nyeirő l szó ló 101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet.
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Imre bácsi meteorológiai beszámolója a 2018-as évről
„A bordányi Előre Mg Szakszövetkezet elnöke, dr. Masa István 1984-ben bízott meg hőmérséklet- és csapadékméréssel. Az eredményt táblázatban és gra ikonon kellett neki bemutatni. A szakszövetkezet megszűnése után tovább folytattam a méréseket. Feladatom 2005-től
bővült azzal, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat megbízásából csapadéknaplót vezetek és havonta jelentést küldök részükre. A Bordányi Naplóban 33 éve ismertetem éves
beszámolómat. A 2018. évi meteorológiai eseményekről most is három táblázatot készítettem. Az adatokat a 30 éves átlaggal és a 2017-es eredményekkel hasonlítottam össze.”
A 2018-ban hullott é vi csapadé k 14,5 mm-el meghaladta az á tlagot, a 2017-es eredmé nyné l pedig 56,3 mmel volt tö bb. Az első há rom hó nap é s a jú nius csapadé kban igen gazdag volt. A tö bbiné l hiá ny keletkezett. Rendkıv́ü li helyzet volt, hogy az első negyedé vi csapadé k meghaladta a negyediket. Mé ré seim sorá n ez mindig fordıt́va tö rté nt. A kö vetkező ö sszehasonlıt́á s rendkıv́ü li helyzetet mutat.
Soké ves á tlagban az I. negyedé vben
90,8 mm, mıǵ a IV. negyedé vben
123,7 mm csapadé k esett. Addig a
2018-as eredmé ny az I. negyedé vben 222,6 mm é s a IV. negyedé vben
68,0 mm. A kü lö nbsé gek +131,8 mm é s -55,7 mm. Az aszá lyos ő szi idő já rá s sok gondot okozott a szá ntá sveté si munká k vé gzé sekor.
A 2018-ban mé rt é ves á tlag 1,5°C-al
volt magasabb, mint a 30 é ves. Az elő ző é vit pedig 0,3°C-al haladta meg. A
tá blá zat első sora szerint má rcius
6,1°C-al melegebb, mint a januá r.
Tavaly fordıt́va tö rté nt. A má rciusi á tlaghő mé rsé klet 0,1°C-al kevesebb volt, mint a januá ri. Hasonló eset 33
é vi mé ré seim sorá n elő szö r fordult elő .
A csapadé kos napok szá ma 23-al
volt tö bb, mint az elő ző é vi. Ké t é v
mú lva szeretné m mé g kiszá mıt́ani
a bordá nyi 35 é ves á tlagokat é s
Zádori Imre ismertetni a Bordá nyi Napló ban.

Adománygyűjtés az óvodában
Kö szö njü k szé pen minden kedves adomá nyozó segıt́sé gé t, akiknek kö szö nhető en 2018. decemberé ben is sikerü lt né há ny ajá ndé kcsomagot elhelyezni ó vodá nk gyö nyö rű kará csonyfá ja alá , melyet Vass
Karolina é s csalá dja ajá nlott fel inté zmé nyü nknek. A kö zö s ö sszefogá s ismé t meghozta gyü mö lcsé t. Tıź
csalá d szá má ra tudtunk az Onö k
jó voltá bó l ajá ndé kot á tadni s ezzel
egy kis ö rö met szerezni a szeretet
ü nnepé hez kö zeledve.
A kü lső kapcsolatok sem merü ltek
feledé sbe, hiszen a Magyar Vö rö skereszt bordá nyi á tadó já hoz is vittü nk ruhá kat, hogy mé g tö bb bordá nyi csalá dnak tudjunk segıt́eni. Szá mukra is sikerü lt á tadni né há ny csomagot. Kö szö nettel tartozunk mindenkinek, aki segıt́ett
ennek megvaló sıt́á sá ban!
„Másokat megajándékozni akkor a legértékesebb, ha azt
halkan és önzetlenül tesszük.” - Daniel Gottlieb
Ovodá nk nevelő testü lete hisz abban, hogy erre a jö vő ben is ké pesek leszü nk!
Tóth Leila óvodapedagógus
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A Süni csoport ünnepi hangulatú könyvtárlátogatása
Oszi lá togatá sunkkor ıǵé retet kaptunk é s adtunk egy ú jabb kö nyvtá rlá togatá sra. Eljö tt a vá rva vá rt nap. Nem
ismeretlen helyre mentü nk, de izgalommal ké szü ltek a gyerekek. Má r ismerő ské nt, mé gis visszafogottan kö szö ntö tté k most is a felnő tteket, amint belé ptü nk a Faluhá z ajtajá n.
Eva né ni má r az elő csarnokban fogadott bennü nket, mosolyogva,
szeretettel. A kö nyvtá rszobá ba lé pve kellemes meglepeté sben volt
ré szü nk. Kará csonyi dıśzıt́é s tette meghitté a szoba hangulatá t a
kö nyvek jellegzetes illata mellett. Kará csonyi igurá k, szaloncukor
az asztalon. Hogy mé g kellemesebb legyen a hangulat, Eva né ni á trendezte a gyerekek szá má ra a szobá t. A puha sző nyegen mindenfelé puha „mesepá rná k” hevertek. Termé szetesen a babzsá kfotelt is
birtokba vehetté k. A pá rná kra ké nyelmesen letelepedve, é rdeklő dé ssel hallgattá k Eva né nit, aki a Hó pihe kará csony c. kö nyvbő l
olvasta fel Schmidt Egon: Kará csony az erdő ben c. mesé jé t. Az á llatok irá nti szeretetrő l, gondoskodá sró l szó ló mesé t odaadá ssal igyelté k, hallgattá k a gyerekek. Eva né ni ké rdé seire a mese utá n ü gyesen, kerek mondatokban vá laszoltak, belesző ve, kiegé szıt́ve sajá t gondolataikkal,
tapasztalataikkal, é lmé nyeikkel az á llatokró l, azok gondoskodá sá ró l. A beszé lgeté s rá terelő dö tt az otthoni
kará csonyra, a szeretet ü nnepé re is. Kedves é lmé nyeiket osztottá k meg Eva né nivel.
Termé szetesen a kö nyvek né zegeté se, lapozgatá sa sem maradt el, a kedves mese igurá kkal való já tszá s mellett. Kedvü k szerint vá logathattak a mese-, é s gyermekeknek szó ló termé szettudomá nyos kö nyvek kö zö tt.
Csillogó tekintetü k mindenné l tö bbet elá rult a kö nyvek irá nti szeretetü krő l, az ő szinte gyermeki kıv́á ncsisá gró l. Vidá m fé nyké pezkedé s zá rta az é lmé nyekkel teli kö nyvtá rlá togatá sunkat. Eva né ni meglepeté s szaloncukor ajá ndé ká t szeretettel kö szö nté k meg a gyerekek.
Bé ké s, boldog ü nnepeket kıv́á nva kö szö ntü nk el, ıǵé retet té ve egy kö vetkező lá togatá sra is.
Apraja-falva Süni csoportos pajtásai, Marótiné Erika és Macsekné Mesi óvónénik

Megtervezés alatt az iskola udvarának felújítása
Orö mmel adjuk tudtul a kedves szü lő knek, hogy megé rkezett a Szerző i jogvé dő ktő l az Iskolabá l utá n izetendő szá mla, aminek ki izeté se utá n a Bá l tiszta bevé tele 530 000 Ft, melyet a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny
az eddig gyű jtö tt 800 000 Ft-tal együ tt a Takaré kszö vetkezetné l elkü lö nıt́ett szá mlá n kezel az Iskola
udvará nak a felú jıt́á sá ra.
A Bordá nyi Bará ti Kö rtő l is kapott az Iskola 30 000 Ft tá mogatá st, amit szinté n erre a cé lra ajá nlottak fel.
Nagyon kö szö njü k mindazoknak, akik hozzá já rultak cé ljaink
megvaló sı́tá sá hoz! Az eddigi tá mogatá sokkal együ tt ı́gy má r
1 360 000 Ft á ll rendelkezé sre, erre a cé lra.
A kö vetkező lé pé s, hogy megtervezzü k a felú jıt́á s lé pé seit é s kö ltsé geit, hogy a lehető legoptimá lisabban tudjuk megtervezni é s kivitelezni a felú jıt́á si munká latokat, hogy gyermekeink nekik megfelelő kö rnyezetben lehessenek az ó rakö zi szü netekben is.
A Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny az 1%-os adó felajá nlá sokbó l,
pá lyá zatokbó l tá mogatta Iskolá nkat. Decemberben hordozható hangosıt́á ssal, egerekkel, billentyű zetekkel,
aktıv́ hangfalakkal tá mogatta az oktató -nevelő munka eredmé nyesebbé té telé t.
2019.01.07-é n é s 2019.01.28-á n Uzsalyné Dr. Pé csi Rita nevelé skutató elő adá sai a Szü lő k Iskolá ja programsorozat kereté ben szinté n az Alapıt́vá ny tá mogatá sá val való sultak / való sulhat meg. Kö szö njü k az Alapıt́vá nynak é s a Faluhá znak a tá mogatá sukat!
Ocskó Zoltán / intézményvezető

Sikeres pályázat könyvtárfejlesztésre
A 2018/2019-es tané vben iskolá nk eredmé nyesen nevezett a Bendegú z Gyermek- é s I jú sá gi Akadé mia Alapıt́vá nya á ltal kiıŕt kö nyvtá rfejleszté si pá lyá zatra, amelyen 85 á ltalá nos iskola vett ré szt é s kö zü lü k 20 inté zmé ny nyert. A
gyerekek kedvenc olvasmá nyait tartalmazó kö nyvcsomagot a Kö nyvmolyké pző Kiadó ajá nlotta fel. Tanuló ink 50.000 Ft é rté kű kö nyveknek ö rü lhetnek,
melybő l az iskolai kö nyvtá rban szemezgethetnek januá rtó l.
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Országos elismerő serleget érdemelt ki az 5. osztály
Az orszá gos Bendegú z Tudá sbajnoksá g Tehetsé gtá mogató Osztá ly
elismeré sé t é s serlegé t é rdemelte ki a bordá nyi iskola 5. osztá lya.
Az orszá gban ö sszesen a 274 versenyző osztá lybó l, csak 38 osztá ly kapta meg a dıj́at. Csongrá d megyé ben a bordá nyin kıv́ü l mé g
egy serleg é rkezett: a szegedi Sá gvá ri Endre SZTE Gyakorló Gimná zium é s Altalá nos Iskolá ba. Azok az osztá lyok nevezhettek a serlegé rt, ahol az osztá ly lé tszá má nak legalá bb fele ré szt vesz a tehetsé ggondozó versenyen legalá bb egy tantá rgybó l. Az 5. osztá lyosok
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, angol é s termé szetismeret tantá rgyakbó l versenyeztek. Kö szö njü k a felké szıt́ő taná rok munká já t é s a szü lő k tá mogatá sá t!
Fodorné Kálmán Szilvia

„A nevelés az Élet szolgálata” - előadás-sorozat
Ezt vallja é s hirdeti Uzsalyné Pé csi Rita, aki csalá djá val Pé csen é l, né gy gyermek é desanyja, mű vé szetpedagó gus, taná r é s nevelé skutató . Erdeklő dé sé nek kö zé ppontjá ban az é rzelmi intelligencia kutatá sa á ll. Legfontosabb feladatá nak azt tartja, hogy elő adá saival az é letre neveljen. Onnevelé si, é letvezeté si elő adá saival já rja
az egé sz orszá got.
„Az oktatá s szinte minden szintjé n dolgoztam; ó vodá t, iskolá t alapıt́ottam é s vezettem; egyetemen á ltalá nos
mó dszertant oktattam leendő taná roknak; tankö nyvet, taneszkö zö ket ıŕtunk é desapá mmal; mű vé szetpedagó giá bó l doktorá ltam… Jelenleg a felnő ttké pzé sben dolgozom pedagó giai vezető ké nt,… azzal foglalkozom,
hogyan tanıt́sunk-neveljü nk ú gy, hogy
ne csupá n ismereteket, hanem é letet
alakıt́ó tudá st é s tapasztalatot adjunk á t.
Legkemé nyebb iskola a csalá dom, ahol
4 gyereket nevelü nk. Itt ugyanis nem
lehet mellé beszé lni, ez nem tanterem,
vagy elő -adó terem, hanem maga az
Elet.” A nevelé s az Elet szolgá lata” – ezt
vallom, ennek mó djait kutatom, keresem felesé gké nt az ö nnevelé sben,
anyaké nt, taná rké nt é s pedagó giai kutató ké nt is.
Mindezt leghitelesebben é s legelevenebben a Schö nstatt nevelé si mozgalom alapıt́ó já ná l, Kentenich atyá ná l talá ltam
meg.”
Uzsalyné Pé csi Rita 2019 januá rjá ban
ké tszer is Bordá nyba lá togat a Bordá ny I jú sá gá é rt Alapıt́vá ny nyertes pá lyá zata ré vé n: 7-é n é s 28-á n 17 ó rá tó l. A Szü lő k Iskolá ja elő adá s-sorozat első elő adá sá ban a kisiskolá skor, a má sodikban pedig a kamaszkor
é rzelmi há tteré t vilá gıt́ja meg. Segıt́ a szü lő knek megé rteni gyermekü ket é s „haszná lati ú tmutatá st” is ad
ezekhez az é letszakaszokhoz.
Erdemes elő adá sá t meghallgatni szü lő ké nt, pedagó guské nt é s nagyszü lő ké nt is! Az elő adá s ingyenes, minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk a Faluhá z dıśztermé ben!
Lippai Judit

A januá r 28-i hé ten lesznek a mű vé szeti iskola fé lé vi hangszeres vizsgá i. Pontos idő pontot a taná roktó l
kapnak a gyerekek.
Februá r 13-á n terü leti Kazinczy-verseny lesz Mó rahalmon, ahová a felső s é vfolyamok legü gyesebbjei
vesznek ré szt.
A fé lé v utolsó tanıt́á si napja januá r 25. pé ntek.
Az első fé lé ves mű vé szeti té rıt́é si dıj́ak be izeté sé re tová bbra is az iskolatitká rsá gon van lehető sé g!
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Egyházi Karácsony Házszentelések februárban
December 24-é n templomunkban nyıĺt meg
a Bordá nyi Adventi Kalendá rium utolsó ablaka. Milyen szé p é s mé ltó lezá rá sa volt ez
Adventnek, é s egyben indıt́á sa a kará csonyi
idő szaknak é pp Szentesté n! Kilenc ó rakor
kezdő dö tt a hittanosok kará csonyi pá sztorjá té ka Elő vé tetté l cım
́ mel. Kö vetkezzen né há ny gondolat azoknak az é rzé seibő l, gondolataibó l, akik ré szesei lehettek az elő adá snak: nagyon tetszett, ahogy a szereplő k já tszottak. Hibá tlanul tudtá k a szö vegü ket, ezá ltal ő k maguk is é s a kö zö nsé g is mé lyebben á t tudta é lni a tö rté netet.
Kö szö njü k azt a sok munká t mindenkinek,
ami az elő adá s mö gö tt van. Mindig nagy
ö rö mmel tö lt el, ha ennyi gyereket lá tok a
templomban. Szá momra ez az este kü lö nö sen nagy é lmé nyt jelentett, hiszen egy gyermekem pá sztor volt a darabban, ké t gyermekem é nekelt, a negyedik pedig az ö lembő l né zte az elő adá st. Az „é jfé li mise” tette
teljessé ezt a nagyon szé p esté t legfontosabb ü zeneté vel: ma szü letett a Megvá ltó nk,
az Ur Jé zus Krisztus.

„Jó alkalom lehet a házszentelés a család és a plébános baráti találkozására. A pap ilyenkor más emberként, „emberként” is megmutatkozhat, és ő is közelről találkozhat egy keresztény család
valóságával. A lelkipásztor számára fontos érintkezési felület
ez a családokkal, melyek az Egyház legalapvetőbb sejtjei, Isten
szolgája pedig annak megerősítését hozza a családok számára,
hogy fontos szerepe van a nagyobb közösség egészében, és az
Úr szeretettel törődik az otthonnal. A családegyház kapcsolata
erősödik a plébániaegyház nagyobb közösségével. A közös ima,
amelyben az erényes családi életért és a gonosz cselvetéseinek
távoltartásáért is könyörgünk, már megteremti azt a légkört,
hogy Isten lakást vesz, és működik közöttünk.”
Fehérváry Jákó bencés szerzetes
Egyhá zkö zsé gü nkben februá r 8-a é s 17-e kö zö tt zajlanak a
há zszentelé sek. Idő pontokat egyeztetni Dr. Janes Zoltá n plé bá nosná l lehet. (Tel: +36 20/823-2502)

A 2019-es Újév/ Új év

December 31-é n volt templomunkban a hagyomá nyos há laadó ü nnepi szentmise. Jó alkalom ez mindannyiunk szá má ra, hogy ilyenkor á tgondoljuk, mit adott az elmú lt esztendő , é s há lá t adjunk: sikereké rt, ö rö mö ké rt,
megvaló sı́tott terveké rt, de a gondoké rt,
megpró bá ltatá soké rt is, mert ú rrá tudtunk
lenni rajtuk, mert el tudtuk viselni a rá nk
mé rt terheket.
Há lá t adtunk egyé ni é letü nk esemé nyeié rt,
tö rté né seié rt, de há lá t adtunk egy a kö zö ssé gü nk é leté ben igen jelentő s munka befejezé sé ért is: lezá rult a Plé bá nia é pü leté nek
felú jıt́á sa. Mindannyian tudjuk, mekkora jelentő sé gű esemé ny ez. Kü lö nö sen tudjá k ezt
azok, akik valamilyen mó don ré szesei voltak ennek a tö bb é ven á t tartó munká latnak:
aká r a pá lyá zat lebonyolıt́á sá val, aká r adomá nyokkal, aká r szervezé ssel, irá nyıt́á ssal,
a munká latok ö sszehangolá sá val, aká r izikai munká val, aká r imá ikkal, hogy sikerü ljö n…
A kö vetkező idő szakban sem pihenhetü nk:
a dró nnal ké szü lt felvé telek is mutatjá k, de
szemmel is jó l lá tható , hogy é gető en szü ksé ges a templom toronysisakjá nak felú jıt́á sa.
A IV. Bordá nyi Jó té konysá gi Bá lbó l befolyt
ö sszeg is erre a cé lra lesz rá fordıt́va.

Mié rt is é rdemes a bordá nyi katolikus bá lon ré szt venni?
Elő szö r is azé rt, mert kö zö ssé gi program. Milyen sokszor panaszoljuk, hogy nincs idő nk talá lkozni ismerő sö kkel, rokonokkal.
Aztá n azé rt, mert pihenhetü nk, szó rakozhatunk é s kikapcsoló dhatunk. Ezé rt nem kell messzire utaznunk. Magunk mö gö tt hagyhatjuk a fá rasztó hé tkö znapokat... Es ennyit igazá n
megé rdemlü nk, vagy nem?
Hıv́juk el rokonainkat, bará tainkat is!
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November és
december
havi demográfia
Születés
„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!”

Benedek (Undi István és Gyémánt Ildikó); Szofia (Hegedűs
Ádám és Bogár Adrienn); Emma (Zádori Tamás Antal és
Sutka Emese); Adél (Tari Levente és Palotás Zsuzsanna);
Tekla (Avramucz Péter Mihály és Maróti Katinka)

Házasságkötés
„A szívem olyan, mint egy nyitott könyv.
Nyitva van mindenki előtt,
de egyedül csak te lapozhatsz bele,
mert álmaim veled vannak tele.”
Hornyák Csaba és Vadász Alexandra

Halálozás
„Véget ért egy út, az életnek útja,
elmentél tőlünk egy hideg, rideg útra.
Égjen most itt minden gyertya a te
emlékedre, ígérjük, nem feledünk,
őrzünk egy életre.”
Soós Antal (1937.), Fórizs Mihály (1961.), Mészáros Károly
Imre (1941.), Hegedűs Istvánné (1922.), Török Gyuláné
(1924.), Zádori Nándorné (1935.), Fehérvári Mihályné
(1949.), Makoviczka Barbara Szilvia (1978.)

Idén is várja könyvtárunk
Kedves Olvasó ink! A Faluhá z é s Kö nyvtá r az ú j é vben is
vá rja Onö ket sok ú j kö nyvvel, rendezvé nnyel, programmal,
vá ltozatlan nyitva tartá ssal.
Bá rkivel elő fordulhat, hogy elfelejti visszahozni a kö nyvtá ri dokumentumokat. Ké rjü k keresse meg On is polcá n a
lejá rt hatá ridejű kö nyvtá ri kö nyveit é s hozza vissza kö nyvtá runkba. Kö szö njü k, hogy gondol arra, hogy má snak is
szü ksé ge lehet az Onné l maradt mű vekre.
Szeretné nk Onö ket megö rvendeztetni azzal a
hıŕrel, hogy Má rta Zoltá n bordá nyi lakosunk
Kaboson cım
́ mel megjelent verseskö teté t 2 pé ldá nyban kö nyvtá runknak ajá ndé kozta.
A klasszikus verseket tartalmazó kö tet kellemes kikapcsoló dá st ıǵé r olvasó inak.
Kö szö njü k Zoltá nnak a kö nyveket!
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Zádori-Molnár Ágoston

Té li este
A percek puhá n alvadnak el,
horizontra folyik a vé zna Nap.
Gyé rü l a fé ny, foszlik az é let,
alkonyi é gre csordul szá z vé rpatak.
Hű s csillagokat kö nnyez a Hold,
a megkö vü lt idő felett kerengve
koromfekete ó ceá n ö lé n
az é j fehé r á lmot sző szememre.
Szıv́em helyé n tá gas ű r lebeg,
s ü res mellkasom hideg horpaszá n
fagy sikolt, é s szikrá zó jé gikon
hó tollá n dideregve tovaszá ll.
A fé nyben fogant remé ny elbukik,
a fö ldre hull ú jra é s ú jra,
ibolya- ajka tavaszt suttog
zö ld erdő k mé lyé n megbú jva.
Vá gyom csó kjá t, lá gy ö lelé sé t,
gyö ngykö nnyeit langy hajnalokon,
frissen lü ktető szelıd
́ mosolyá t
az é bredező szü rke há zfalakon.
De csikorogva ropog mé g a té l
pernyé je hull rá m, s meddő ké jjel
mezıt́elen lelkemmel já tszik,
s fagykezé vel motoz minden é jjel.
Bordá ny, 2019 januá r 7.
Apróhirdetés: Eladó daráló (14 kalapácsos),
tartály (11 hl-es), palántázó, utánfutó, cirkula
(380V, 40cm-es lap), bútorok. Érdeklődni:
Király Zoltán, Bordány Béke dűlő 8., (gépek)
30/445-4262 vagy (bútorok) 30/428-5998.

Farsangi rajzpályázat
Kedves Gyerekek! A Faluhá z é s Kö nyvtá r rajpá lyá zatot hirdet a farsangi idő szak jegyé ben. A
rajzpá lyá zat té má ja: „Itt a Farsang, á ll a bá l”.
Ami eszetekbe jut a farsangró l rajzoljá tok vagy
fessé tek le, majd 2019. febru-á r 8-ig juttassá tok el a Faluhá z infó pultjá hoz. A rajzokat há rom
kategó riá ban vá rjuk tő letek: ó vodá s, iskola
alsó s é s iskola felső s kategó riá kban. Mű veitek
há tuljá ra ké rjü k feltü ntetni a neveteket,
osztá lyotokat. A rajzokat hozzá é rtő zsű ri fogja
é rté kelni, majd a Faluhá zban februá r 15-é n pé nteken dıj́azza a kategó riá k első há rom helyezettjé t. Rajzra fel!

Könyvtári felolvasóest
2019. februá r 13-á n, szerdá n 16 ó rai kezdettel a Faluhá z Kö zsé gi Kö nyvtá rá ban felolvasó estet szervezü nk, ahová meghıv́ott vendé gké nt ellá togat hozzá nk
az Ullé si Iró i Klub. 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:
februá r 5.; februá r 19.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
februá r 12.; februá r 26.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Átalakításokon megy át az i júsági információs pont
A Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont (biip) sajnos munkaerő hiá ny miatt 2018 ő sze ó ta zá rva tart, csak egyegy rendezvé nyre, neves alkalomra nyitja meg kapuit a helyi iatalok elő tt. Termé szetesen ezen szeretné nk
vá ltoztatni é s ú jra megtö lteni a biip-et gyerekekkel é s
programokkal. Tavaly ő sszel a Bordá nyi Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzat testü lete kidolgozta a folyamatot,
mellyel ú jra megnyithatjuk a kö zö ssé gi teret é s elkezdő dö tt a munka. Ennek né há ny mozzanatá t má r lá thattá k
Instagram é s Facebook-oldalunkon.
December vé gé n felfestettü nk egy tá blá t a biip egyik falá ra, melyre a gyerekek kré tá val rajzolhatnak. A munka
nagy ré sze azonban ezekben a hetekben zajlik. A biip
egyik fele á trendezé sre kerü l, elő tte azonban laminá lt padló t fektettü nk le a kopott, 15 é ves sző nyeg helyé re,
illetve falfesté sre is sor kerü lt. Ezek mellett ú j eszkö zö ket é s já té kokat is fogunk vá sá rolni, valamint a meglé vő ket javıt́juk. A laminá lt padló egy ré szé t Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá tó l kaptuk, ıǵy szerencsé re
nem kellett sokat vá sá rolnunk. Az alapanyagok szá llıt́á sá ban Lovai Misi bá csi á llt rendelkezé sü nkre, a padló
leraká sá ban Mé szá ros Norbert, Kusza tag segıt́ett aki szabadidejé ben burkolta le a biipet, a falak festé sé t az
i jú sá gi ö nkormá nyzat ké pviselő i vé gezté k. Kö szö njü k a segıt́sé get!
Erdemes lesz kö vetni minket a kö zö ssé gi oldalakon, ugyanis sok ré szletet tudhatnak meg a biip á talakulá sá ró l é s a pontos nyitá s dá tumá t is ott fogjá k megtudni.
Lajkó Bálint i júsági polgármester

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. február 12. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. február 22. (péntek).
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Elrajtolt a Start 2019 Kupa
A női U18 mellett az U12, U13 és az U19 is pályára lépett

U12

U13

Női U18

U19

Az elmúlt évekhez hasonlóan január első hétvégéjén már az utánpótlás
labdarúgóké volt a terep a megújult Sportcsarnokban. A Bordány
Sportkör szervezésében megvalósuló Start 2019 Kupa közkedvelt eseménnyé vált a sportegyesületek körében, sok-sok kiváló utánpótlás
műhely választja év eleji erőfelmérőnek megmérettetésünket. „A legfontosabb az, hogy a gyerekek, fiatal focisták sok ilyen tornán tudjanak
részt venni. Ezért is kezdtük el hat évvel ezelőtt ennek az eseménynek a
megszervezését. Próbálunk minden olyan dolgot megoldani, véghez vinni, ami a nagyobb tornákra jellemző, pontosan azért, hogy még vonzóbbá tegyük ezt a sportágat. Természetesen ez nem menne csapatmunka
nélkül, ezúton is köszönöm mindenkinek a munkáját, aki egy apró segítséggel is hozzájárul ahhoz, hogy meg tudjuk rendezni ezt a tornasorozatot” - mondta el Kiss-Patik Péter, a Bordány Sportkör elnöke.
Jelenleg négy eseményen vagyunk túl. Időrendben haladva január 5-én
az U12-es korosztály, majd egy nappal később a női U18 lépett pályára.
Január 12-én az U13-as gárdáké, míg a következő nap az U19-eseké
volt a terep. Az eredmények részletezése nélkül elmondható, hogy remekül szolgálta csapataink felkészülését a program! Hétvégén, január
27-én, vasárnap az U17-es csapatok mérkőznek majd meg. Az eddigi
eredmények, fotók megtekinthetőek a facebook.com/bordanysk oldalon, ugyanitt a hétvégi menetrend is elérhető.

Nemzetközi tornát nyert az U13-as csapat Adán

További részletek: www.bordanysk.hu
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Elindult a BSK TV
Videós összefoglaló a neten
Január 16-án, szerdán jelentkezett első adásával a BSK TV. A klub
mindennapjait ezentúl háromhetente videós hírösszefoglaló formájában is bemutató tévé első
teszt műsorában a Start Kupákról
lehet zenés anyagot megtekinteni,
illetve Retek Flórián utánpótlásedzőt kérdeztük az eddigi tornák
tapasztalatairól és a közeljövő teendőiről. Az első visszajelzések
eddig pozitívak legújabb kezdeményezésünk kapcsán, négy nap
alatt több, mint ezren tekintették
meg a facebookon és a youtube-on
elérhető összefoglalót! A készítők
már hozzáláttak a következő,
február 6-ai adás készítésének,
reméljük, hogy Önt is már akkor
nézőink sorában tudhatjuk!

Sapka is vásárolható
Új termékkel bővült a paletta

Múlt hét óta már megvásárolható
a Faluházban egyesületünk legújabb és az évszakhoz remekül illő
szurkolói terméke a BSK felirattal
ellátott sapka. Az akciósan most
1499 Ft-os áron beszerezhető termék megvásárlásával az egyesület
működéséhez is hozzá tud járulni
a vásárló. A saját célra vagy ajándékként is megvásárolható termékek sora tovább bővül, ugyanis hamarosan bemutatásra kerül a BSK
kapucnis pulóver is.

