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Nagyközségünk	fejlesztési	tervei	2021-2027	között
A hazai fejlesztéspolitikai szereplők, ıǵy a megyei önkormányzat és Bordány Nagyközség O� nkormányzata is 
megkezdte a felkészülést a 2021-2027 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra, amelynek fontos elemei 
lesznek a kohéziós források. A tervek összeállıt́ ásában fontos szerepük van a megyei önkormányzatoknak, 
akik a korábbi időszakhoz hasonlóan települési igényekre alapozva állıt́ ják össze a megye fejlesztési terveit. 
A tervezés jelenlegi szakaszában nem konkrét projekteket, hanem intézkedéseket, beavatkozásokat gyűj-
töttek. 
Bordányban a legfontosabb tıź intézkedési területként jelölték meg a belterületi út, kerékpárút, járda felújı-́
tását, épıt́ését amelynek keretében sor kerül-
hetne a teljes belterületi úthálózatának felú-
jıt́ására, valamint a belterületi kerékpárút fel-
újıt́ására. Tervek között szerepel a belterüle-
ti járdák felújıt́ása és új járdaszakaszok meg-
épıt́ése, továbbá a burkolatlan utak aszfalto-
zása is. Felmerült egy új kerékpársáv kialakı-́
tása a Benke Gedeon utcában, továbbá ide so-
rolódott a Bordányt-Zákányszékkel összekö-
tő kerékpárút belterületi szakaszának megé-
pıt́ése is.
A következő intézkedés a belterületi csapa-
dékvıź elvezetés nevet viseli. Ennek az intéz-
kedéscsomagnak lehet része többek között a 
meglévő csapadékvıź elvezető csatornák fel-
újıt́ása, szükséges burkolása. Az új osztású 
utcákban csapadékvıź elvezető csatornák kialakıt́ására is sor kerülhetne, és a Dudás utcai csatornához kap-
csolódó záportó kialakıt́ása is megvalósulhatna.
A zöldterületek, zöldfelületek intézkedés keretein belül Bordány nagyközség közparkjainak locsolórend-
szerrel való ellátása, füvesıt́és, fásıt́ás szerepel. 
A következő intézkedési csomag az Okos város, okos település, okos térség fejlesztések (IKT) cıḿmel már a 
jövőbe mutat. Ebben olyan fejlesztési elképzelések szerepelnek, mint a nagyközség belterületén található 
közparkokban, főbb közlekedési csomópontokban wi-�i pontok kialakıt́ása, a meglévők fejlesztése. Okos li-
getek kialakıt́ásával például vezérelhető sportpálya világıt́ást, infópontok, töltőállomások kialakıt́ását céloz-
zák meg. Szerepel az elképzelések között egy elektromos autótöltő állomás kialakıt́ása is. A Bordány Kártya 

továbbfejlesztése, elfogadóhelyek bővı́tése, 
szoftverfejlesztések ugyancsak ennek az intéz-
kedésnek a keretei között valósulhatnak meg. 
Az okos életkörülmények megteremtése az 
okos település keretében cıḿet viselő tervek 
a személyes biztonságot és az egészségügyi 
kondıćiókat javıt́ó intézkedéseket, a turiszti-
kát, az aktıv́ kulturális, szabadidős és közös-
ségi élményeket fejlesztő programokat, a lak-
hatás körülményeit javıt́ó folyamatokat, vala-
mint az ezeket támogató IKT megoldásokat 
támogatnák. Bordány nagyközség okos kor-
mányzásának kialakıt́ása is a célok között sze-
repel. Ennek kapcsán nyıĺt, átlátható és rész-
vételen alapuló döntési folyamatok megter-
vezése/adoptálása, ezek IKT alapú támogatá-

sa valósulhatna meg a jövőben. Elsősorban a gazdálkodók mindennapjait könnyıt́enék meg a természeti ada-
tokat érzékelő és az előrejelzést segıt́ő meg�igyelési pontok, illetve egy az adatokat összegző központ kiala-
kıt́ása.
A közbiztonság intézkedés keretében a kamerarendszer fejlesztése, új meg�igyelési pontok kialakıt́ása sze-
repel, de a fejlesztési ciklus végére a polgárőr autó cseréjével is számol az önkormányzat. 
A helyi termékértékesıt́és, helyi piacok, helyi közétkeztetés elnevezésű intézkedéshez Bordány elsősorban a 
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közétkeztetést megreformáló terveket adott le. A célok között szerepel a helyi termékértékesıt́és koncentrá-
lása, bio alapanyagok előállıt́ ása a REL segıt́ségével a helyi hasznosulás segıt́ése. A közétkeztetést biztosıt́ó 
konyha felújıt́ása, az új igényeknek való kialakıt́ása kiemelt feladata lesz a következő éveknek. U� j módszerek 
meghonosıt́ása a konyhában, alacsonyabb hőmérsékleten való főzés, bioalapanyagok használata, önkiszol-
gáló étkeztetés bevezetése, tálalási módszerek megreformálása is szerepel az elképzelések között.
Az önkormányzat nagyıv́ű tervét a szociális infrastruktúra és szolgáltatások cıḿű intézkedésben szerepelte-
ti. Figyelve az idősek problémáira a bentlakásos idősgondozás feltételeinek megteremtése, új az ellátást biz-
tosıt́ó intézmény kialakıt́ása került fókuszba. A nappali ellátás, otthonápolás, gondozás feltételeinek javıt́ása,  
az ehhez szükséges infrastrukturális eszközök biztosıt́ása ugyancsak kiemelt fejlesztési irány az anyagban. 
A vıźiközmű rendszerek felújıt́ás, ivóvıź hálózatok és ivóvıźminőség nevet viselő intézkedés keretében Bor-
dány ivóvıźhálózatának felújıt́ása, a ré-
gi csövek cseréje szerepel, de ugyancsak 
a tervek között van a Bordányi kisker-
tekben további ivóvıź bekötések lehető-
ségének megteremtése is.
A kilencedik intézkedés térségi közös-
ségi közlekedési infrastruktúra és szol-
gáltatások cıḿmel érhető el. Ezen intéz-
kedésben többek között olyan tervek 
szerepelnek, mint autóbusz pályaudvar 
és autóbusz forduló kialakıt́ása. A Sze-
ged-Kiskunhalas vonalon, illetve a Bor-
dány-Mórahalom vonalon a település 
közigazgatási határain belül lévő busz-
megállókba buszvárók és ahol szüksé-
ges buszöblök, járdaszigetek kialakıt́ása is a célok között van, mint ahogyan az  összes buszmegálló akadály-
mentesıt́ése is.
A Bordány-Zákányszék közötti kerékpárút megépıt́ése a már meglévő tervek alapján ugyancsak szerepel az 
intézkedések között, hiszen ez a Közúti fejlesztések intézkedés első legfontosabb eleme. Ugyancsak prioritás 
a Bordány-Zákányszék közötti közút kátyúzása és új aszfaltréteggel való burkolása. Bordány belterületi sza-
kaszán a sebességcsillapıt́ ás érdekében járdaszigetek épıt́ését tervezik a település bevezető szakaszain, to-
vábbá a gyalogátkelőhelyeknél valamint az útkereszteződéseknél. A Szeged-Kiskunhalas közötti közút felú-
jıt́ása, új aszfaltréteggel való ellátása a bordányi tervekben is szerepel, bár ez jócskán túlmutat a település 
lehetőségein. Bıźunk abban, hogy a következő Eu-s költségvetési ciklus forrásaiból számtalan jó ötlet, terv 
valósulhat meg, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

Intézze	ügyeit	otthonról	kényelmesen,	és	�izessen
kevesebb	kommunális	adót!
Mint ahogy azt korábban megıŕtuk a Képviselő- testület kommunális adókedvezmény ügyében döntést 
hozott. A döntés értelmében azon kommunális adó �izetésére kötelezett személyek, akik az O� nkormányzat 

irányába elektronikus ügyintézést vállalnak, 
továbbá vállalják, hogy az O� nkormányzat irá-
nyába fennálló �izetési kötelezettségüknek 
nem készpénzben tesznek eleget, 25-%-os 
kommunális adókedvezményt vehetnek igény-
be. A kedvezmény már 2019. július 1. napjától 
érvényesıt́hető, ıǵy a 2019. II. felében esedé-
kessé váló kommunális adó mértéke már csök-
kenthető.
Hogyan érvényesıt́hető az adókedvezmény? 
A kedvezmény érvényesıt́ésének elsődleges 
feltétele, hogy az adózónak rendelkeznie kell 
úgynevezett U� gyfélkapus elérhetőséggel. Az 

U� gyfélkapun történő regisztráció menetéről az alábbi oldalakon tájékozódhat: https://ugyintezes.magyar 
orszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html;  https://ugyfelkapu.gov.hu.
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Hétfő

Az ügyfélkapu segıt́ségével a magánszemélynek az ún. Rendelkezési Nyilvántartás felületén (https://rendel 
kezes.gov.hu/rny-public/) be kell állıt́ ania (rendelkeznie kell), hogy a közigazgatási szervek irányába elek-
tronikus, interneten történő ügyintézést vállal. Ezt a Rendelkezési Nyilvántartás Alaprendelkezés megneve-
zésű menüpontban lehet megtenni.
Az adózónak az ún. O� nkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető Adat-
bejelentés a magányszemély kommunális adójáról nevű, ASP ADO�  033 számú nyomtatvány szükséges része-
it ki kell töltenie és a nyomtatvány IX. részében be kell jelölnie az adókedvezmény jogcıḿét, mindezeket kö-
vetően azt elektronikus úton be kell küldenie az önkormányzati adóhatóság irányába.

A kedvezmény igénybevételéhez készıt́ett képes segédlet Bor-
dány település hivatalos honlapján a dokumentumok menüben 
(http://bordany.com/index.php/documents/) megtalálható. A 
segédlet cıḿe: Segédlet a 25%-os kommunális adókedvezmény 
igénybevételéhez. Amennyiben az adózó fenti nyilatkozatokat 
2019. június 30. napjáig megteszi, az ettől a naptól kezdve elő-
ıŕásra kerülő kommunális adó mértéke 25%-al csökken. Lehe-
tőség van a később csatlakozóknak is a kedvezményt igénybe ven-
ni. Bárki, aki egy adott adóév január 1. napjáig a fenti nyilatkoza-
tokat megteszi, az adott adóévre igénybe veheti a kedvezményt. 
A nyilatkozatokat nem szükséges minden évben megismételni, 
egyszeri bejelentkezést követően a kedvezmény folyamatosan 
érvényesül. Fontos megjegyezni, hogy fenti nyilatkozatok meg-
tétele azt jelenti, hogy az ügyfél ezt követően valamennyi ható-
sági üggyel kapcsolatos beadványát elektronikus formában kell 
benyújtania az O� nkormányzat irányában és az O� nkormányzat is 

minden hatósági küldeményt nem papıŕ alapon, hanem elektronikusan küld meg az ügyfél U� gyfélkapus tár-
helyére. Az elektronikus kapcsolattartás csakis U� gyfékapun keresztül úgynevezett biztonságos kézbesıt́ési 
szolgáltatón keresztül történhet, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Kiemelést érdemel 
továbbá, hogy az adókedvezmény igénybevételének ideje alatt az ügyfél köteles minden O� nkormányzat irá-
nyába fennálló �izetési kötelezettségének nem készpénzben történő �izetési eszközzel eleget tenni. Vagyis az 
adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybe venni, ha �izetési kötelezettségét, banki utalással, ATM-be 
történő be�izetéssel illetve bankkártyával teljesıt́ i. Amennyiben az adózó a kedvezmény igénybevételéhez 
szükséges feltételeket nem teljesıt́ i, (pl: nem elektronikusan tart kapcsolatot az O� nkormányzattal vagy kész-
pénz �izetési eszközt használ) elesik az adókedvezménytől, a pótlékokkal növelt teljes összegű kommunális 
adót kell az érintett adóévre vonatkozóan meg�izetnie, illetve a jogosulatlan kedvezmény igénybevétele bıŕ-
ság kirovását is maga után vonhatja. 	 	 	 	 	 									Bordányi	Polgármesteri	Hivatal

Tájékoztatjuk O� nöket, hogy 2019. április 4-én (csütörtökön) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi 
Járási Hivatalának kihelyezett személyi okmányokkal kapcsolatos ügy-
félfogadása a Mobil Kormányablak buszban Bordányban (Bordány, 
Bem utca 1. iskola előtti parkolóban) 14.00-17.30 óra között fogadja az 
ügyfeleket. További információk az ügyfélszolgálattal kapcsolatban 06-
62/681-360-as telefonszámon kaphatnak. Személyes okmányokkal 
kapcsolatos ügyintézés: személyazonosıt́ó igazolvány ügyintézés; lak-
cıḿigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; útlevél ügyintézés; vezetői 
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés; rendelkezési nyilvántartás re-
gisztráció; ügyfélkapu regisztráció; elveszett, eltulajdonıt́ott személyi 
okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok cseréje.          		dr.	Szántó	Mária	CSMKH	hivatalvezető

Bordányba	jön	a	mobilizált	kormányablak	április	4-én
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Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Hóvirág Idősek Klubja (Bordány, Kossuth u. 53/2) 2019. 
április 11-én 10:30 órától tavaszváró mulatságot rendez, melyre szeretettel várja a kedves bordányi lakosok 
apraját - nagyját. Szıńes programokkal várjuk a résztvevőket, bıźva abban, hogy egy vidám, jó hangulatú 
együtt töltött nap után mindenki kellemes élményekkel gazdagodva töltődik fel. Tavaszra fel!

Tavaszváró	mulatság	a	Hóvirág	Idősek	Klubjában
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Nemzetközi mazsorett versenynek 
adott helyet a Domaszéki Sportcsar-
nok 2019.03.09.-én, amit a Classicon 
Ktse és a Domaszéki mazsorett egye-
sület rendezett. Románia, Szerbia és 
Magyarország több településéről ér-
keztek táncosok. A versenyt a helyi is-
kola igazgatója és a település polgár-

mester nyitotta meg. O� sszesen 15 csa-
pat indult, közel 350 mazsorettel, 150 
versenyszámban. A helyszıńen a Cifra 
Szoba is jelen volt. Kálmán Kamilla a  
gyönyörű papıŕ virágaival Fotó falat ké-
szıt́ett a versenyzők és a résztvevők 
örömére. A mellékelt képeken is lát-
szik, hogy milyen szép háttér van a ver-
senyző lányok mögött. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani neki. Ezen 
a versenyen településünkről több ko-
rosztályban és kategóriában indultak 
gyermekeink. A leg�iatalabb START ka-
tegóriában Ovis pompon Mini(4-7) fő/ 

formációban Avramucz Kincső, 
Hemm Kamilla, Máthé Alıź, Me-
leg Detti és Szögi Anikó 1. helyen  
végzett. BASIC Cadet pompon 
Trió kategóriában Fodor Nóra, 
Lajkó Sára és Turu Zsó�i 1. hely; 
BASIC Cadet Pom Solo kategóriá-
ban: Fodor Nóra 1. hely; BASIC 

Cadet Bot Csoportos kategóriá-
ban (8-25) fő/formációban 4. 
helyen végeztek a lányok.
MASTER Senior Bot Trió kate-
góriában Tanács Rebeka,Tóth 
Alexandra és Valkár Anna 1. hely; 
MASTER Senior Bot Mini kate-
góriában Bodó Regina, Pecze La-
ra, Tanács Rebeka, Tóth Alexand-
ra és Valkár Anna 1. hely; MAS-
TER Senior Bot Csop. kategóri-
ában 2. hely; MASTER Senior 

Pompon Csoportos kategóriában 
1. hely; MASTER Pompon Sóló ka-
tegóriában Tóth Alexandra egy na-
gyon erős mezőnyben 5. helyen 
végzett. Avramucz Kincső Nagy-
csoportos óvodás, Fodor Nóra és 
Lajkó Sára a bordányi iskola ta-

nulója, Valkár Anna a Szegedi 
Kőrösy József Szakgimnázium ta-
nulója és Tóth Alexandra  a Deák 
Ferenc Gimnázium tanulója. A 
nagy lányok 9 éve sport mazso-
retteznek, több Országos baj-
nokságot megnyertek és Európa 
Bajnokságokon is eredménye-

sek. A kisebbek 2-3 éve csatla-
koztak és nagyon ügyesek, 
eredményesek a korosztályuk-
ban. A� prilisban Tatabányán 
rendezik a Magyar Bajnoksá-
got ahol kvali�ikálni tudják ma-
gukat a Zágrábban megrende-
zésre kerülő Európa Bajnok-

ságra. Erre a versenyre a Master 
kategóriában indulhat.
Köszönjük Horváth Péter és Szö-
gi Barbara edzőknek, Farkas Csil-
la és Makula Kata mentoroknak 
a felkészıt́ést.		Valkárné	L.	Andrea

Mazsoretteseink	a	domaszéki	nemzetközi	versenyen

Nőnapot	köszöntöttek	a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klubban
Erőteljes szél fújt a Faluház környékén, ennek ellenére szépen gyülekeztek a Nőnapi közös ünnepségre a Ne-
felejcs Nyugdıj́as Klub tagjai március 12-én. A Faluház nagytermében virágokkal dıśzıt́ett asztalok várták az 
ünneplőket. Az esemény meghıv́ott vendégeként először Kálmán Dánielné Mónika vezetésével a forráskúti 
nyugdıj́as klub érkezett meg, majd a mórahalmi Napfény Nyugdıj́as Klub tagjai követték őket.
A kedves köszöntőben elhangzott, hogy a Nőket ne csak egy nap erejéig ünnepeljük: minden nap legyen nő-
nap, hiszen nagyon fontos feladat hárul rájuk a családok életében. Minden jelenlévő Hölgy virágot és egy  
emléklapot kapott ajándékba az ünnep alkalmából.
A névnapjukat ünneplő helyi háziorvosokat is köszöntöttük, hiszen egészségünkért igen sokszor és sokat 
tesznek. Kıv́ánjuk, hogy a jövőben is legyenek segıt́ségünkre. Kellemes hangulatú beszélgetések és tánc után 
elfogyasztottuk a Vadgesztenye E� tterem ıźletes vacsoráját. U� jra tánc következett, közben az összes tombola 
gazdára talált. Sok nyertes örülhetett a hasznos vagy épp vicces nyereménynek. Nagyon jó hangulatban telt 
el a délután és kellemes fáradtsággal zártuk a rendezvényt. Köszönjük a Faluház és az E� tterem dolgozóinak 
segıt́ségét! 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Szalai		Antal		klubvezető
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Február 16-án tartotta intézményünk a Jótékonysági estjét. A bál most is sok előkészületet igényelt. Az óvo-
dai és bölcsődei dolgozók szervezték a dıśzıt́ést, a vacsorát, a 
műsort, tombolát, mindent megtéve azért, hogy a vendégeink 
jól érezzék magukat. A szülői munkaközösség vezetői és tagjai 
szintén részt vállaltak a bál szervezésében, tervezésében. Felke-
resték a helyi vállalkozókat, hogy tombola felajánlásokat kérje-
nek, az óvodai csoportok többsége közösen ajánlott fel tombola 
tárgyat. A szülők, dolgozóink és a vállalkozók segıt́ségével közel 
300 tombolatárgy került kisorsolásra.
Az idei bálnak a Sportcsarnok épülete adott helyet, ahol nagyon 
sokan gyűltünk össze. A zenét a Rácz Band zenekar, a svédasz-
talos vacsorát Rácz György étterme szolgáltatta. A sós süte-
ményt intézményünk dolgozói készıt́ették.
A szülők, és a dolgozók műsora után kezdetét vette a hajnalig tar-
tó mulatság. A vacsora utáni tombola árusıt́ás során rengeteg

Február 22-én pénteken délelőtt tartottuk a farsangi mulatságunkat. A gyerekek jelmezbe öltöztek, táncol-
tak és csemegéztek. A Katica csoport gyermekei meghıv́ták az összes óvodást a télűzésre, amit sajnos a sze-
merkélő eső miatt a csoportszobában tartottunk. A kiszebáb égetése helyett a tavaszi virág jelmezbe öltözött 
Gabi nénit kértük, hogy hozza el számunkra a tavaszt és segıt́sen elűzni a zord telet.  A farsangi fánkot az idei 
évben is Joó Kálmánné Valika és Godóné Fehér E� va sütötte. A �inom csemege most is nagyon népszerű volt a 
gyermekek körében. Akinek még volt kedve, az délután az iskolai farsangon folytathatta a mulatozást.

O� vodai és bölcsődei beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre: 2019. április 15. és 
16-án 8-17 óráig történik.
Szükséges dokumentumok: a gyermek lakcıḿkártyája és TAJ kártyája; születési anya-
könyvi kivonat; a szülő lakcıḿkártyája és személyi igazolványa; nem magyar állam-
polgár esetén tartózkodási jogcıḿ ét igazoló okirat, keresőtevékenység igazolása. A 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-
tötte, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelés alapján.
	 	 	 	 	 												Lázárné	Borbola	Márta	/	intézményvezető

Értesítő	az	Apraja-Falva	beiratkozás	időpontjáról

Sikeresen	zárult	a	helyi	óvoda	jótékonysági	estje

Idén	a	tavasz	virága	űzte	el	a	zord	telet	az	oviban

Iskolai	beiratkozás	menete	a	2019/20-as	tanévre
O� römmel értesıt́jük a leendő első osztályos tanulóinkat és szüleiket, hogy iskolánkban a 2019/2020-as ta-
névre a beiratkozás az alábbi időpontokban lesz 2019. április 11-én (csütörtökön) 8:00 – 19:00 között és 2019. 
április 12-én (pénteken) 8:00 – 18:00 között. Helyszıń: az iskola titkársága (Bordány, Bem u. 1. 1. emelet). A 
beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szüksége: a gyermek: személyazonosıt́ó igazolványa (vagy 
anyakönyvi kivonata), és lakcıḿkártyája; óvodai szakvélemény; sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szak-
értői bizottság véleménye; mindkét szülő: személyazonosıt́ó igazolványa.
Diákigazolvány igényléséhez szükséges az úgynevezett NEK adatlap igénylése a Kormányablakban, amely-
hez segıt́ség lehet a szülőknek, hogy Bordányban 2019. április 4-én 14:00-17:30-ig mobil ügyfélszolgálati 
buszban is lehetőség lesz ügyintézésre a Tornacsarnok előtt. A NEK adatlap kiállıt́ ásához mindkét szülő vala-
mint a gyermek jelenléte szükséges. Ugyanitt személyazonosıt́ó igazolvány igénylésére is lehetőség lesz gyer-
mekük részére.
Az beiratkozáshoz szükséges kitöltendő dokumentumokat az iskola honlapján/Dokumentumok megtalál-
ják a 3. számú nyilatkozatot mindkét szülőnek alá kell ıŕni.           			Ocskó	Zoltán	intézményvezető

tombolát adtunk el, melynek fődıj́a egy háromnapos gyulai pihentető kirándulás volt, amit egy bordányi csa-
lád nyert meg. Szeretnénk megköszönni az intézmény dolgozóinak és a szülői munkaközösség tagjainak, a 
rengeteg segıt́séget, melyet a bál megvalósıt́ásához kaptunk.



Február 22-én sikeresen lezajlott az is-
kola farsangi rendezvénye. Az idei év-
ben az iskolai karneválnak a Faluház 
adott otthont. Köszönjük az önkormány-
zatnak, hogy biztosıt́ották a helyszıńt és 
a Faluház dolgozóinak, hogy segıt́ették 
a rendezvény megvalósulását. A büfét 
az idei évben a Bali 23 E� tterem szolgál-
tatta. Az eseményen számos ötletes jel-
mezes vonult fel, a legügyesebbek tor-
tát nyertek. Köszönjük a szülőknek, 
hogy tombola felajánlásukkal segıt́ették 
a gyerekeket.

Farsangi	mulatság
Az idei március 15-i műsort az A� dám Jenő A� ltalános Iskola 6. év-
folyamos diákjai adták. Egy gyönyörű zenés produkciót láthatott 
a közönség. Ezen az előadáson a kisebbek sem unták magukat. A 
szereplők biztosan izgultak előtte és ez látszódott is néhány tanu-
lón. A� m aggodalmuk ellenére, nézői szemmel minden jól sikerült, 
bár az esernyős résznél lehetett egy kis feszültséget érezni, ami-
kor az egyik gyerek esernyője nehezen nyıĺt ki, később pedig nem 
akart összecsukódni. A műsoron látszódott, hogy rengeteg ener-
giát és erőt fektettek bele a tanulók és a tanárok is. A dıśzlet is fan-
tasztikus volt. Látványos és megható pillanatképeket villantottak 
fel számunkra az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra em-
lékezvén. Szıv́esen megnézném még egyszer. 
      			Karóczkai	Dorka	7.	b

Az	1848/49-es	megemlékezés

Településünk	diákjai	a	ruzsai	mezei	futóversenyen
2019. március 6-án az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Ruzsán Mezei futó-
versenyen vettek részt. Az alábbi szép eredmények születtek: 1. korcsoport egyéniben 1. helyezett Balogh 
Dominik, 3. helyezett Csuka Bertold lett. Csapatban 1. helyezést értek el! Csapattagok: Balogh Dominik, Csu-
ka Bertold, Csorba Botond, Dobó Noel. 2. Korcsoport-lány kategória, egyéni 1. helyezett Frank Hanna (me-
gyei döntős), 2. helyezett Sándor Anna. 2. Korcsoport-�iú kategória egyéniben 3. helyen Tari András végzett. 
Csapatban 2. helyezettek lettek. Csapattagok: Tari András, Makra Attila, Szabó Zsolt, Makra Boldizsár, Ber-
náth Martin. 3. korcsoport-�iú kategória egyéniben a dobogó legfelső fokán Bernáth Erik végzett. Csapatban 
is az első 1. helyet szerezték meg! Csapattagok: Bernáth Erik, Bóta Emil Benjámin, Csuka Marcell, Nógrádi 
Gergő, Fodor A� kos. Csapatban megyei döntős+egyéniben is Bernáth Erik! 4. korcsoport-�iú kategória egyéni-
ben 1. helyezett Martonosi Kristóf, 3. helyezett Czékus Péter. Csapatban 1. helyezett, megyei dön-
tős+egyéniben megyei döntős Martonosi Kristóf! Csapattagok: Martonosi Kristóf, Rutai Zoltán, Czékus Péter, 
Lippai Gergely, Illés Márk. Kubala Nóra 1. korcsoport-lány kategória, egyéni 3. helyezett lett. Felkészıt́ő taná-
raik Kiss Csaba és Retek Flórián.

Február 13-án területi Kazinczy szépkiejtési versenyt szerveztek Mórahalmon. Iskolánkat négy tanuló kép-
viselte: Bálint Kálmán (5.o.), Béres Dorina (6.o.), Csillag Eszter (7.o.) és Gábor Zalán (8.o.). A megméretteté-
sen a bordányi gyerekek a nagy mezőnyben ügyesen helyt álltak, közülük Gábor Zalán a 7. és 8. osztályosok 
versenyén első helyezést ért el. I�gy térségünkből továbbjutott az április 5-7-e között Kisújszálláson megren-
dezésre kerülő regionális versenyre, ahol az ország tıź keleti megyéjéből érkeznek majd a 7. és 8. osztályos 
tanulók. Zalán felkészıt́ő tanára: Lippai Judit.

Bordányi	első	helyezett	a	területi	Kazinczy-versenyen

A Bendegúz Gyermek- és I�júsági Akadémia idén is meg-
hirdette az általános iskolás tanulók részére a Nyelvész 
Anyanyelvi Tanulmányi versenyt. A verseny fennállásának 
20. évfordulója alkalmából azok az osztályközösségek, ahol 
a tanulói létszám fele benevezett a fejtörő feladatok meg-
oldására, pályázhattak a Nyelvész Barátok Közösségi-dıj́ra. 
Iskolánk 6. a osztálya eredményesen vett részt, és örömmel 
vehette át a munkája elismeréséért járó dıj́at.

Nyelvész	Barátok	Közösségi-díjat	kapott	a	6.	a	osztály

Aknai Dávid 4. a felkészıt́ő tanára: Sólyáné Sárközi A� gnes; Czombos Lara 5.o., Tari Lenke 5.o., Bálint Kálmán 
5.o., Gémes Bence 5.o., Sándor Márton 6.a. felkészıt́ő tanáruk: Hegedűsné Gyuris Katalin; Heintz Petra 8.o., 
Hődör Zoltán 8.o. felkészıt́ő tanáruk: Lippai Judit. A megyei versenyt március 22-én Szegeden az Arany János 
A� ltalános Iskolában rendezték meg, melynek eredményeiről a későbbiekben számolunk be.

A	Nyelvész	iskolai	fordulójában	legeredményesebben	teljesítő	diákok
bejutottak	a	megyei	fordulóba:
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Március 9-én lezajlott a Területi Tollaslabda Diákolimpia, melynek a Bordányi Sportcsarnok adott otthont. 
Erre a fordulóra 96 versenyző kvali�ikálta magát, azonban betegségek és sérülések miatt csak 73-an jelentek 
meg. A bordányi csapatot 9 fő általános és 4 fő középiskolás tanuló képviselte. Rengeteg izgalmas mérkőzést 
láthattunk, a gyerekek nagyot küzdöttek, hiszen nagy volt a tét: minden korcsoportban csak a legjobb 4 vehe-
tett részt az Országos Döntőben. A bordányi gyerekek derekasan helytálltak, a 13 főből 10-en vıv́tak ki ma-
gunknak továbbjutást érő helyezést.
Köszönjük szépen a lelkes szurkolást, a támogatást és segıt́séget mindenkitől! A végső küzdelmekre március 
utolsó hétvégéjén, egy 3 napos rangadón kerül sor, melyet Vácott rendeznek! Reméljük onnan is hasonlóan 
szép eredményekkel tudunk beszámolni!
A bordányi helyezések a következőképpen alakultak: II. kcs. �iú: Sándor Bertalan 5. hely,  Hődör Dávid Zalán 
5. hely; II. kcs. lány: Sándor Anna 2. hely, Frank Hanna 3. hely; III.kcs. �iú: Kádár-Németh Milán 3. hely, Márk 
William Mitchell 4. hely; III. kcs. lány: Kovács Bernadett Nóra 1. hely; IV. kcs. �iú: Kovács Péter Attila 1. hely, 
Preda A� dám 3. hely, Fodor Márk: 8.hely; IV. kcs. lány: Nagy Beáta 4. hely; V. kcs. lány: 1. Bakacsi Nikolett, 3. Vér 
Zsó�i.

Területi	Tollaslabda	Diákolimpia	helyi	eredményei	

Felsős	szavalóversenyt	rendeztek	az	iskolában
A közelgő költészet napja alkalmából szavalóversenyt hirdettünk iskolánkban. Sokszor érezhetjük hogy a 
verbalitás helyét, szerepét átveszi a netes, vagy a telefonos forma. Ennek ellenére március 12-én a 9-es tante-
rem megtelt a verseket, rıḿeket kedvelő, s értő diákokkal. Igazgató úrral, s a kollégáimmal nagyon boldogok 
voltunk, hogy ennyien meghallották a hıv́ó szót. Köszönjük az arcokra csalt mosolyt; s olykor a meghatottság 
könnycseppjeit is.
Az eredmények: 5. osztály: I. Bálint Kálmán István, II. Tari Lenke, III. Komjáti Tamara Melissza; 6. osztály: I. 
Béres Dorina 6. a, II. Frank Dóra 6. b, III. Szabó Noémi 6. b; 7. osztály: I. Csillag Eszter 7. b, II. Deme Lilien Hanna 
7. a, III. Kovács Márk 7. a; 8. osztály: I. Heintz Petra, II. Gábor Zalán Sándor, III. Csorba Csenge Zea. Gratulálunk 
a szép eredményekhez és köszönjük minden résztvevő munkáját!      		Hegedűsné	Gyuris	Katalin

Nagy örömünkre sokan, 27-en jelentkeztek a hat alsós osztályból, mindannyian szépen megtanulták az álta-
luk kiválasztott verset. Helyezések: 1-2. osztály: I. Aknai Anna (1. o) és Kovács Zalán (1.o); II. Hegedüs-Bite 
Noémi (1.o) és Tari Natália (1.o), Nógrádi Blanka (2. o) és Csuka Bertold (2. o); III. Zombori Boglárka (1. o) és 
Tóth Levente (1. o); emléklapot kapott: Takács Márk (1. o). Felkészıt́őik: 1. oszt.: Juhász Gabriella, 2. oszt.: Lajkó-
né Forrai Szilvia. 
3. osztály: I. Hődör Dávid Zalán (3.a); II. Fábián Hanna (3.a), Fábián Bence (3.a), Fülöp-Tanács Zoé (3.a) és Pe-
ták Hanna (3.b); III. Gáspár Emma Noémi (3.a) és Hódi Nóra Ramóna (3.a); emléklapot kapott: Stadler Hanga 
Eszter (3.b). Felkészıt́őik: 3. a oszt.: Kissné Mészáros Sarolta, 3. b oszt.: Kucsera Szuzanna.
4. osztály: I. Farkas Zsóka (4.a); II. Czékus Zoé (4.a) és Vass Zalán Máté (4.b); III. Aknai Dávid (4.a), Gábor 
Zsombor (4.a), Halászi Dávid (4.a), Juhász Anna (4.a) Rutai Teo�il (4.a) és Sándor Anna (4.b); emléklapot ka-
pott: Botos Bence (4.a). Felkészıt́őik: 4. a oszt.: Sólyáné Sárközi A� gnes, 4.b oszt.: Dudás Dánielné. 
Az iskolai versenyen I. helyezést elérő gyerekek részt vettek a területi szavalóversenyen, melyet az idei tan-
évben is A� sotthalmon rendeztek meg. A népes mezőnyben szépen szerepeltek, mindannyian emléklappal és 
sok-sok élménnyel tértek haza. Köszönjük a Szülők támogató segıt́ségét és gratulálunk minden kis ügyes és 
tehetséges versenyzőnek!

Február 15-én, pénteken két 4. a osztályos tanuló vett részt Szegeden, a Zrıńyi Ilona matematika versenyen, 
melyet a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapıt́vány rendezett. Kapás Martin és Tari András hóna-
pok óta készült a feleletválasztásos teszt megıŕására. A versenyt hagyományosan a Béke Utcai A� ltalános Is-
kola rendezte meg. A versenyre decemberig lehetett nevezni. A gyerekek jó hangulatban érkeztek meg. Kicsit 
meghökkentette őket a nagyszámú diákság látványa és az iskola aulájának sajátos hangulata. A pontos hely-
szıńt – tanterem, ülőhely – már korábban megküldték, de az iskolába belépve a faliújságon is olvasható volt. A 
gyerekek alacsonyabb évfolyamos társaikkal ültek egy padban, ıǵy az önálló munka feltétele biztosıt́ott volt. 
A 25 feladat megoldására hatvan perc állt rendelkezésre. A feladatsort a munka befejezését követően meg-
kapták, magukkal vihették, csak a kódlapot kellett beadni. A javıt́ást gyors ütemben elvégezték a szervezők, 
hiszen már hétfőn láthatóak voltak a pontszámok az alapıt́vány honlapján. Tanulóink a középmezőnyben 
végeztek.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Sólyáné	Sárközi	Ágnes

	
Zrínyi	Ilona	matematika	versenyen	elért	eredmények

Március	eleji	alsó	tagozatos	diákok	szavalóversenye
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A tavaszi szünet április 18-28-ig tart. Szünet utáni első tanıt́ási nap április 29.
A� prilis 12-én lesz a Fontos Sándor Emléknap U� llésen, ahol iskolánk tanulói részt vesznek.

Virágvasárnap – április 14. 9.30
A liturgia keretében történik a barka-
szentelés. A barkaszentelés és a kör-
menet során játszódik le előttünk vi-
rágvasárnap jelentős eseménye: a li-

Virágvasárnap-Nagyhét-Húsvét	ünnepe

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Karitászt Támogató Alapıt́vány javára! Az Alapıt́vány 
kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó, betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja. Az 1% 
felajánlásával O� n a leginkább segıt́ségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy az pénzébe 
vagy fáradságába kerülne. Munkánk során kiemelt �igyelmet fordıt́unk a válság miatt nehéz helyzetbe 
sodródott családok megsegıt́ésére: az 1%-okból a rászoruló családoknak élelmiszert adunk, tanszerekkel 
segıt́jük az őszi iskolakezdést és áthidaló segıt́séget nyújtunk közműhátralékuk rendezéséhez. Köszönjük 
bizalmát! Karitászt Támogató Alapıt́vány Adószám: 19666275-1-43

1%	segítség	100%	szeretet

Áldott	Húsvéti	ünnepeket	kívánunk	minden	kedves	Olvasónak!

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta sziven, e csöndes sziven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S �iatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék 
szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!

Juhász	Gyula:
Az	utolsó	vacsora

turgia első fele Jézus dicsőséges 
jeruzsálemi bevonulását jelenıt́i 
meg, amikor a nép ujjongva, ho-
zsannázva, pálmaágakkal kezé-
ben siet Krisztus elé, akit a pap 
személyében és a körmeneti ke-
resztben kell látnunk. A szentmi-
se olvasmányai pedig már Urunk 
szenvedését és kereszthalálát je-
lenıt́ik meg.
Nagycsütörtök – ünnepi szent-
mise: április 18. 16.00
A szentmise az utolsó vacsorát 
hozza a jelenbe, amikor Jézus sze-
retetének jelét adva megalapıt́ja 
az egyházi rend és az eukarisztia 
szentségét.
Nagypéntek (szigorú böjt) – 
április 19. 15.15 Keresztút egy-
házközségünkért 16.00 ünnepi is-
tentisztelet: Urunk halálának em-
léknapja. E napon nincsen szent-
mise, mert ma maga az örök Fő-
pap mutatta be véres áldozatát a 
kereszt oltárán: igeliturgia, ünne-
pélyes könyörgések, hódolat a ke-
reszt előtt, szentáldozás, imád-
ság a szentsıŕnál.
Nagyszombat – április 20.
Urunk sıŕban nyugovásának nap-
ja. A templom egész nap nyitva 
áll, hogy imádságos lélekkel fel-
kereshessük a szentsıŕt.
18.00 Húsvét vigıĺiája: tűzszente-
lés a templom előtt, húsvéti öröm-

hirdetés, ószövetségi olvasmá-
nyok, a mise első része, kereszt-
vıźszentelés, a mise második ré-
sze, körmenet A szentmisére 
hozzunk gyertyákat, melyet a 
bevonulásnál és a körmenet alatt 
gyújthatunk meg.
Húsvétvasárnap – ünnepi szent-
mise - április 21. 9.30 ,,Ez az a 
nap, melyet az U� r szerzett nékünk, 
örvendezzünk és vigadjunk raj-
ta''. Felértünk a győzelem hegyé-
re, a világosság győzött a sötét-
ség felett, az élet a halál felett. El-
kezdődött a húsvéti időszak, mely 
ötven napig tart. Pünkösd ünne-
pével, a Szentlélek kiáradásával 
zárul.
Húsvéthétfő – április 22. 9.30 Az 
evangéliumban szereplő asszo-
nyok a feltámadás örömhıŕével 
szaladnak a tanıt́ványokhoz, mi-
közben találkoznak a Feltámadot-
tal. Legyünk mi is a feltámadás 
örömének hirdetői!
 Isteni	Irgalmasság	vasárnapja 
– április 28. Szent II. János Pál pá-
pa az Isteni Irgalmasság vasárnap-
jának nyilvánıt́otta ezt a vasár-
napot Szent Fausztina nővér 
magánkinyilatkoztatása alapján:
„Leányom,	hirdesd	az	egész	világ-
nak	 felfoghatatlan	 irgalmamat!	
Kívánom,	 hogy	 az	 Irgalmasság	
ünnepe	 menedék	 és	 menekvés	 le-
gyen	minden	lélek,	főleg	a	szegény	
bűnösök	részére.” (Naplórészlet)

Walter	Rane	festménye:	In	Remembrance	of	Me

1%	segítség
Kérjük, támogas-
sák adójuk egy-
házi 1 %-ával a 
Magyar Katolikus 
Egyház szolgála-
tát.
Technikai	szám:
 	 								0011
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Az FBH-NP Nonpro�it KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyez-
tetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállıt́ ását biztosıt́ja. Ezáltal minden településen 
élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot. Az ügyfél lomtalanıt́ási igényét tovább-
ra is a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Nonpro�it Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán 
szükség lesz az ügyfél partnerazonosıt́ó számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállıt́ ásának fel-

tétele, hogy az ügyfélnek dıj́hátraléka ne le-
gyen!
A lomtalanıt́ás folyamata: az ügyfél a mega-
dott telefonszámon egyezteti adatait, és a 
kért elszállıt́ ási időpontot az FBH-NP Non-
pro�it Kft. munkatársával; az előre egyezte-
tett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingat-
lan elé a lomhulladékot; az FBH-NP Nonpro-
�it Kft. szállıt́ ó járműve az egyeztetett napon 
elszállıt́ ja azt.
Lomtalanıt́ás keretében elszállıt́ ható hulla-

dékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállıt́ ás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállıt́ ásra. 
Nem tartoznak a lomtalanıt́ás körébe, ıǵy nem kerülnek elszállıt́ ásra: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növé-
nyi és állati hulladék, épıt́ési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; elektromos, elektro-
nikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); veszélyes hulladékok, gumiabroncs; a hetente rendszeresen 
gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is belterületen: csütörtöki napon és külterületen 
minden hónap első keddi és szerdai napján történik.
Az elkülönıt́etten gyűjtött csomagolási hulladék (zsákos) elszállıt́ ása páros heteken, keddi napon történik.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is dıj́mentes a cég által folya-
matosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosıt́ott biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévé-
nyi mennyiségben Bordány község területén. A 
gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarok-
ban, konyhában keletkező minden szerves anyag-
tartalmú hulladék elszállıt́ ása történik. A biológiai-
lag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterü-
letre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szıv́eskedje-
nek kihelyezni és az elszállı́tás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelıt́ eni és 
kézi erővel mozgatható legyen.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: Ker-
ti hulladék:  maximum 70 cm hosszú 50 cm átmé-
rőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally; műanyag 
zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék. Udvari hulladék: fűrészpor, 
faforgács, száraz szalma. Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojás-
héj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulla-
dékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállıt́ ják el! A biológiailag lebomló hulladékok aprıt́ás és kom-
posztálás után hasznosıt́ ásra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt E� rdeklődők a Regionális Hulla-
déklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Tájékoztatjuk Tisztelt U� gyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amely-
ről külön értesıt́jük O� nöket. Zöldhulladék elszállıt́ ásának 2019-es időpontjai. április 9.; május 7., 21.; június 
4., 18.; július 2., 16., 30.; augusztus 13., 27.; Szeptember 10., 24.; október 8., 22.; november 5., 19.; december 3.

Tájékoztató	a	hulladékgyűjtés	2019.	évi	rendjéről

Tisztelettel: FBH-NP	Közszolgáltató	Nonpro�it	Kft.
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala E� lelmiszerlánc-biztonsági és A� llategészségügyi 
Osztálya Bordány nagyközség területére a rókák veszettség elleni orális mmunizálására tekintettel 2019. 

március 30-tól 2019. április 20-ig ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendelt el. Felhıv́juk a lakosság �igyelmét arra, hogy az 
ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leıŕtakat 
hiánytalanul be kell tartani: az ebzárlat tartama alatt tartási 
helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, azok más állattal vagy emberrel ne 
érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák megkötését mel-
lőzni lehet, ha állatok onnan nem szökhetnek ki. A kutyát tar-
tási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad ki-
vinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a ha-
tósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és enge-
délyével szabad kivinni. E� rvényes veszettség elleni védőoltás-
sal rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testü-
letek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segıt́ő és terápiás ebek, va-
lamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési cél-
juknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás 

Ebzárlat	és	legeltetési	tilalom	nagyközségünkben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbıźásából tisztelettel meghıv́om O� nt a Területalapú támogatással 
kapcsolatos változások tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra. Helyszıńe: Faluház 6795 Bordány, Park 
tér 1. A csoportos tájékoztatás időpontja: 2019.04.03. szerda 17:00 – 18:00. Az előadást Tóth András tartja 
meg. A Tájékoztató témái: területalapú támogatással kapcsolatos változások (Egységes kérelemhez kötődő 
támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások szabályozási háttér és határidők); gyümölcsös tele-
pıt́éssel kapcsolatos eljárási szabályok; egyéb aktuálisan felmerülő tudnivalók, változások, gazdálkodói te-
endőkről. Kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2019.04.02 -ig jelezze a www.nak.hu portálon az e-Irodába 
való bejelentkezést követően, vagy a toth.andras2@nak.hu cıḿen vagy a +36303273077 telefonszámon! 
Megtisztelő jelenlétére számıt́ok!	 	 	 	 	 	 									Tóth	András	Zoltán	falugazdász

Területalapú	támogatással	kapcsolatos	változások

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004.(V.4.)FVM r. 14. § (2) bekezdése értelmében tájékoztatom az érintett földtulajdo-
nosokat, hogy Bordány-Zákányszéki földtulajdonosok Közössége (Joó Kálmánné földtulajdonosi közösség 
képviselője, 6795 Bordány, Zákányszéki út 28.) 2019. március 20-án 17.00 órakor megtartott gyűlésén az 

alábbi határozatokat hozta: 
1/2019. (III.20.)Határozat: A földtulajdonosi gyű-
lés az önkormányzati hirdetőtáblákra kifüggesz-
tett HIRDETME� NY-ben feltüntetett és ismertetett 
napirendi pontokat az előterjesztésnek megfele-
lően elfogadta. 
2/2019. (III.20.) Határozat: A földtulajdonosi gyű-
lés a levezető elnök beszámolóját kiegészıt́és és 
módosıt́ ás nélkül elfogadta. 
3/2019.(III.20.)Határozat: A haszonbérleti dıj́ak 
ki�izetésének időpontjai: 2019. április 10-én 

(szerda) 8-12, valamint 2019. április 12-én (péntek) 14-17 óra között. A ki�izetés helyszıńe: Faluház és Könyv-
tár 6795 Bordány, Park tér 1. 
Az ingatlan tulajdonjoga igazolásaként a 79/2004.(V.4.)FVM r. 9. § (3) bekezdésében meghatározott igazo-
lások valamelyike: 1. Hiteles tulajdoni lap-másolat, 2. Földhivatali határozat eredeti, vagy közjegyző által hi-

Földtulajdonosi	közösség	március	20-i	határozatai

alól; a felsorolt területeken tilos továbbá a legeltetés. Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével 
járó rendezvény nem tartható; az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg�igyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat időtartamára.
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló tápok
 borjúindító és borjúnevelő tápok

 tejpótló borjútápszerek
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők

 valamint BÁBOLNA termékek

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek:  7:30-15:00

Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged Dorozsmai út 48.
Tel.: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu

Ajánlja	fel	adója	1%-át	bordányi	szervezeteknek
A Magyarországon adózó magánszemélyek és vállalkozók számára lehetőség van, hogy be�izetett jövedelem-
adójuk 1%-át egy nonpro�it szervezetnek, újabb 1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési elő-
irányzatnak ajánlják. Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetik. A tör-
vényalkotónak az volt a célja, hogy az adó�izető a be�izetett adójának legalább egy részét arra a területre irá-
nyıt́hassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. Tehát mint minden évben, ıǵy az idén is dönt-
het úgy, hogy a meg�izetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig 
valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ben a 
Nemzeti Tehetség Programnak). Felhıv́juk a �igyelmet, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formai-
lag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben is �igyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig 
vagy a nyilatkozat visszavonásáig. A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra ugyan-
akkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés 
évében veheti �igyelembe a NAV.
2019-ben személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő bordányi civil szervezetek és alapıt́ványok javára 
ajánlhatja fel: Bordány	I�júságáért	Alapítvány adószáma: 18461637-1-06; Bordány	Község	Fejlődéséért	Köz-
alapítvány adószáma: 18465411-1-06; Bordány	Sportjáért	Alapítvány adószáma: 18456406-1-06; Bordány	
Sportkör adószáma: 19079646-1-06; Bordányi	Asztalitenisz	Sport	Egyesület	adószáma: 18286681-1-06;

telesıt́ ett másolata, 3. Ingatlanügyi hatóság papıŕ alapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv, 
vagy tulajdonosi adatokkal kiegészıt́ett földkönyvi kivonat, 4. Ingatlanügyi hatóság papıŕ alapon, vagy elek-
tronikus adathordozón kiadott tulajdonos nevét, tulajdoni hányadát, földrészletek helyrajzi számát, azok te-
rületét hektárban tartalmazó összesıt́ ő, 5. Tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles 
másolat fogadható el. Tekintettel arra, hogy a ki�izetés folyószámlára történő utalással történik, a folyószám-
la adatait is szükséges elhozni. 
A 79/2004.V.4. FVM r. 9. § (3) bekezdés rendelkezése alapján azonban: „A tulajdonosi közösség tagjának tu-
lajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amıǵ a 
változást a (3) bekezdés szerinti – tehát a fenti – okirattal igazolva be nem jelentették." A haszonbérleti dıj́ 
ki�izetésénél tehát a fentiek az irányadók.	 	 	 Joó	Kálmánné/földtulajdonosi	közösség	képviselője

Bordányi	Óvodáskorú	Gyermekekért	Alapítvány adó-
száma: 18464520-1-06; Bordányi	 Polgárőr	 Csoport 
adószáma: 18460863-1-06; Egérház	Alapítvány adó-
száma: 18478190-2-06; Kulturális	 és	 Szabadidős	
Egyesület adószáma: 18464551-2-06; Magyar	 Tech-
nikai	és	Tömegsportklubok	Szövetsége	Bordányi	Klub-

ja adószáma: 19082318-1-06.
Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektroni-
kus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, 
elektronikus úton nyújthatja be az e-SZJA webes felü-
leten vagy az A� NYK keretprogram segıt́ségével. Papı-́
ros formában nyilatkozatát postai úton vagy lezárt 
borı́tékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen 
illetve meghatalmazott útján nyújthatja be.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
Érdeklődni: Gallainé Éva
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Vándorűző hajnalokon
köss magadhoz ártatlanul,
ébredező nemes hanggal,
ikrás-mézeskanál csókkal,
forró testtel, arany szóval,
égő-tűző puha karral,
gyönyör-szoros inda-kézzel,
faló-ágyas élénkséggel,
akácvirágszirom ıźzel,
köss magadhoz ártatlanul,
álomporral váratlanul,
borkóstoló zamatával
hársfavirág illatával
köss magadhoz vadhajtással
parancsszóval, fenyıt́éssel
rabbilinccsel, kötelékkel,
sıŕig tartó kő-hűséggel

            Kolozsvár, 1977. június

Tóth	Gusztáv
Köss magadhoz

Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
április 2.; április 16.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
április 9.; április 23.



14| Bordányi Napló           



SzerdaKedd

Szombat Vasárnap

17°C
4°C

19°C
3°C

18°C
4°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

17°C
3°C

20°C
8°C

16°C
2°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős

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. április 16. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. április 26. (péntek).  
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Elvétve	felhős

Elvétve	felhős Felhős

Fém-	és	papírhulladék	gyűjtő	akciót	szervez	a	GYIFÖ

19°C
5°C

Elvétve	zápor

Húsvéti	buli	a	megújult	i�júsági	információs	pontban		

A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat idén tavasszal ismét fém- és papıŕhulladékgyűjtő akciót 
szervez április 13-án, szombaton 8 és 12 óra között. A �iatalok reggel 8 órától indulnak el összegyűjteni a há-
zak elé kihelyezett fém- illetve 
papıŕhulladékot az Arany János 
utcai focipálya melletti terület-
ről, amely az akció időtartama 
alatt a gyűjtőpont is, ıǵy bárki be-
szállıt́ hatja oda felajánlását, ez-
zel segıt́ve az akcióban résztvevő 
�iatalok munkáját. Az i�júsági ön-
kormányzat kéri a lakosságot, 
hogy felajánlásaikat legkésőbb 
reggel 8-ig helyezzék ki a házak 
elé. Amennyiben nagyobb meny-
nyiségű hulladékot szeretnének 
leadni, azt kérjük, előzetesen 
jelezzék legkésőbb április 10-ig 
Lajkó Bálintnál a +3630/554-53 
31-es telefonszámon vagy e-ma-
ilben a biip@bordanynet.hu cı-́
men! Ebben az esetben a �iatalok felkeresik a bejelentőt, és a háztól viszik el a fémet, illetve a papıŕt. A gyűj-
tésből befolyó összeget terveik szerint a Gyermek és I�júsági O� nkormányzat saját programjai megvalósıt́ásá-
ra, valamint a Bordányi I�júsági Információs Pont közösségi tér fejlesztésére fordıt́ja.

A Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat immár hagyományos, húsvéti programjára hıv́ja a gyerekeket, amely 
2019. április 18.-án, 14:00-18:30-ig kerül megrendezésre a Bordányi I�júsági Információs Pontban (Faluház 

emelete). A délután során lesz lehetősége 
minden kicsinek és nagynak tojásfestésre 
különböző technikákkal, valamint egyéb ki-
sebb meglepetések készıt́ésére papıŕból. A 
Faluház parkjában idén sem marad el a to-
jásvadászat, emellett különböző ügyességi 
csapatversenyekkel is készülnek a szerve-
zők, mint például a Tojásfutás és a Húsvéti 
kincsvadászat. Jó idő esetén, szürkületben 
számháborúra kerül sor. Az egyéni és csa-
patversenyek helyezettjeinek dı́jazása a 
programunk végén kap helyet. 
E� rdemes �igyelemmel kıśérni a Biip hivata-
los Facebook és Instagram oldalát, ugyanis 
újabb részletek derülhetnek majd ki a prog-
rammal kapcsolatban. A belépő most is egy 

tányér sütemény, valamint pár darab kifújt tojás. Gyere el, és tölts el velünk ismét egy játékos délutánt a Biip-
ben!	 	 	 	 	 	 	 	 	 												Vida	Patrícia	I�júsági	alpolgármester

Elvétve	felhős

Elvétve	zápor
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Jön	a	listavezető	elleni	rangadó!
Vasárnap	15	órától	a	Tiszasziget	elleni	bajnoki	meccs	
következik	-	a	szurkolókat	amerikai	hot-doggal	is	várják

Az elmúlt hetek győzelmeinek is köszönhetően ismét visszakapaszko-
dott a dobogó harmadik fokára Dr. Tóth János együttese. A Foliaplast-
Bordány SK csapatára március 31-én, vasárnap 15 órától a tavaszi 
szezon legnehezebb mérkőzése vár, hiszen a jelenlegi listavezető és a 
bajnoki címre pályázó Tiszasziget érkezik az Arany János utcai 
létesítménybe. Szükség lesz a szurkolók biztatására, így az egyesület 
kéri, hogy aki csak teheti az jöjjön ki családjával, barátaival a hétvégi 
mérkőzésre és bíztassa a fiúkat, hiszen nagyon nehéz feladat előtt 
állnak. Jó időt jósolnak a hétvégére, a szervezők ezúttal amerikai hot-
doggal kedveskednek a drukkereknek.
A	hétvége	további	programja	a	következőképpen	alakul.	Szombaton	10	
órakor	 U14-es	 focistáink	 idegenben	 Szentesen	 lépnek	 pályára,	
ugyanebben	 az	 időpontban	 női	 felnőtt	 együttesünk	 Dócon	 játszik	
bajnoki	mérkőzést.	Szombaton	hazai	pályán	két	meccs	is	lesz,	13	órától	
Bordány-Tiszasziget	U19-es,	míg	15	órától	Bordány	II	-	Dóc	megye	III-as	
találkozóra	 kerül	 sor.	 Vasárnap	U7-es	 és	U9-es	 korosztályunk	Algyőn	
vesz	részt	Bozsik	tornán,	U17-eseinknek	pedig	10	órától	Móravároson	
van	jelenésük.			
Az	elmúlt	hét	eredményei:	FK	1899	Szeged	-	Foliaplast-Bordány	SK	0-5	(0-1),	FK	
1899	Szeged	U19	-	Foliaplast-Bordány	SK	U19	1-0	(1-0),	Foliaplast-Bordány	SK	
U17	 -	 KSE	 Balástya	 U17	 3-1	 (2-0),	 Foliaplast-Bordány	 SK	 U14	 -	
Hódmezővásárhelyi	FC	U14	0-3	(0-1).	A	két	női	mérkőzésen:		Foliaplast-Bordány	
SK	-	Szentesi	Kinizsi	0-1	(0-0),	SZEOL	SC	18	-	Foliaplast-Bordány	SK	U18	0-4	(0-0).

Meccsnaptár	
2019.	április

Megyei	I.	osztály	-	felnőtt
2019. április 7. (vasárnap), 16.30
Szőreg	-	Foliaplast-Bordány	
2019. április 14. (vasárnap), 16.30
Foliaplast-Bordány	SK	-	Szentes
2019. április 20. (szombat), 17.00
Röszke	-	Foliaplast-Bordány
2019. április 28. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány	-	Zsombó

Megye	III.	osztály	-	felnőtt
2019. április 7. (vasárnap), 16.30
Ruzsa	-	Foliaplast-Bordány	II
2019. április 13. (szombat), 17.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Ásotthalom
2019. április 21. (vasárnap), 17.00
Foliaplast-Bordány	II	-	Csongrád	II
2019. április 27. (szombat), 17.00
Ruzsa	KSE	-	Foliaplast-Bordány	II

Megyei	U19	-	A	csoport
2019. április 7 (vasárnap), 14.30 
Balástya	KSE	- Foliaplast-Bordány	
2019. április 13. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	Szentes
2019. április 28. (vasárnap), 15.00
Foliaplast-Bordány	-	Zsombó

Megyei	U17	-	B	csoport
2019. április 6. (szombat), 14.30
 Foliaplast-Bordány	-	Csengele	
2019. április 14. (vasárnap), 10.00
UTC	-	Foliaplast-Bordány
2019. április 27. (szombat), 13.00
Foliaplast-Bordány	-	Csanytelek

Megyei	U14	-	I.	osztály
2019.  április 5. (péntek), 15.30
Foliaplast-Bordány	-	FK	Szeged
2019. április 14. (vasárnap), 14.00
Csongrád	-	Foliaplast-Bordány
2019. április 19. (péntek), 16.00
Foliaplast-Bordány	-	DAFC	I.
2019. április 26. (péntek), 16.00
SZEOL	SC	-	Foliaplast-Bordány

Megyei	Női	felnőtt
2019.  április 6. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Nagymágocs
2019. április 14. (vasárnap), 10.00
Székkutas	-	Foliaplast-Bordány
2019. április 19. (péntek), 18.00
HFC	-	Foliaplast-Bordány	SK
2019. április 28. (vasárnap), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	St.	Mihály

Megyei	Női	U18
2019.  április 7. (vasárnap), 15.00
St.	Mihály	-	Foliaplast-Bordány
2019. április 13. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	L-IT	SZEAC
2019. április 27. (szombat), 10.00
Foliaplast-Bordány	-	Csengele

	

Popovics	Marcellékre	az	eddigi	legnehezebb	tavaszi	találkozó	vár

KUPON
VÁGD KI ÉS 
HOZD MAGADDAL!

Ezúttal a pirított hagymakarikával, csemegeuborkával 
felturbózott amerikai hot-dogot vásárolhatsz kedvezményes 

áron, 400 Ft helyett csupán 250 Ft-ért! 
Beváltható 2019. március 31-én, vasárnap 15.00-16.30 között a 

Bordányi Focipályán. Egy kuponnal csak egy db hot-dog 
vásárolható kedvezményesen.
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