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12 hónap tizenkét kiállítás
Hagyományőrző kiállítások a régi „Öno” épületében
Az idei évben minden hónapban egy választott témakörben kiállítás kerül megszervezésre. A kiállítás első napján találkozhatunk az alkotókkal, betekinthetünk a kézimunka elkészítésének munkafázisaiba. A bemutatók időpontjairól rendszeresen
tájékoztatást adunk. Míg ebben a hónapban a hímzéssel, úgy április 10-én a szalaghímzés, selyemfestés; harisnyatechnikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
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Nagyközségünk fejlesztési tervei 2021-2027 között
A hazai fejleszté spolitikai szereplő k, ıǵy a megyei ö nkormá nyzat é s Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata is
megkezdte a felké szü lé st a 2021-2027 kö zö tti Euró pai Unió s kö ltsé gveté si ciklusra, amelynek fontos elemei
lesznek a kohé zió s forrá sok. A tervek ö sszeá llıt́á sá ban fontos szerepü k van a megyei ö nkormá nyzatoknak,
akik a korá bbi idő szakhoz hasonló an telepü lé si igé nyekre alapozva á llıt́já k ö ssze a megye fejleszté si terveit.
A tervezé s jelenlegi szakaszá ban nem konkré t projekteket, hanem inté zkedé seket, beavatkozá sokat gyű jtö ttek.
Bordá nyban a legfontosabb tıź inté zkedé si terü letké nt jelö lté k meg a belterü leti ú t, keré kpá rú t, já rda felú jı-́
tá sá t, é pıt́é sé t amelynek kereté ben sor kerü lhetne a teljes belterü leti ú thá ló zatá nak felú jıt́á sá ra, valamint a belterü leti keré kpá rú t felú jıt́á sá ra. Tervek kö zö tt szerepel a belterü leti já rdá k felú jıt́á sa é s ú j já rdaszakaszok megé pıt́é se, tová bbá a burkolatlan utak aszfaltozá sa is. Felmerü lt egy ú j keré kpá rsá v kialakı-́
tá sa a Benke Gedeon utcá ban, tová bbá ide soroló dott a Bordá nyt-Zá ká nyszé kkel ö sszekö tő keré kpá rú t belterü leti szakaszá nak megé pıt́é se is.
A kö vetkező inté zkedé s a belterü leti csapadé kvıź elvezeté s nevet viseli. Ennek az inté zkedé scsomagnak lehet ré sze tö bbek kö zö tt a
meglé vő csapadé kvıź elvezető csatorná k felú jıt́á sa, szü ksé ges burkolá sa. Az ú j osztá sú
utcá kban csapadé kvıź elvezető csatorná k kialakıt́á sá ra is sor kerü lhetne, é s a Dudá s utcai csatorná hoz kapcsoló dó zá portó kialakıt́á sa is megvaló sulhatna.
A zö ldterü letek, zö ldfelü letek inté zkedé s keretein belü l Bordá ny nagykö zsé g kö zparkjainak locsoló rendszerrel való ellá tá sa, fü vesıt́é s, fá sıt́á s szerepel.
A kö vetkező inté zkedé si csomag az Okos vá ros, okos telepü lé s, okos té rsé g fejleszté sek (IKT) cım
́ mel má r a
jö vő be mutat. Ebben olyan fejleszté si elké pzelé sek szerepelnek, mint a nagykö zsé g belterü leté n talá lható
kö zparkokban, fő bb kö zlekedé si csomó pontokban wi- i pontok kialakıt́á sa, a meglé vő k fejleszté se. Okos ligetek kialakıt́á sá val pé ldá ul vezé relhető sportpá lya vilá gıt́á st, infó pontok, tö ltő á llomá sok kialakıt́á sá t cé lozzá k meg. Szerepel az elké pzelé sek kö zö tt egy elektromos autó tö ltő á llomá s kialakıt́á sa is. A Bordá ny Ká rtya
tová bbfejleszté se, elfogadó helyek bő vı́té se,
szoftverfejleszté sek ugyancsak ennek az inté zkedé snek a keretei kö zö tt való sulhatnak meg.
Az okos é letkö rü lmé nyek megteremté se az
okos telepü lé s kereté ben cım
́ et viselő tervek
a szemé lyes biztonsá got é s az egé szsé gü gyi
kondıćió kat javıt́ó inté zkedé seket, a turisztiká t, az aktıv́ kulturá lis, szabadidő s é s kö zö ssé gi é lmé nyeket fejlesztő programokat, a lakhatá s kö rü lmé nyeit javıt́ó folyamatokat, valamint az ezeket tá mogató IKT megoldá sokat
tá mogatná k. Bordá ny nagykö zsé g okos kormá nyzá sá nak kialakıt́á sa is a cé lok kö zö tt szerepel. Ennek kapcsá n nyıĺt, á tlá tható é s ré szvé telen alapuló dö nté si folyamatok megtervezé se/adoptá lá sa, ezek IKT alapú tá mogatá sa való sulhatna meg a jö vő ben. Első sorban a gazdá lkodó k mindennapjait kö nnyıt́ené k meg a termé szeti adatokat é rzé kelő é s az elő rejelzé st segıt́ő meg igyelé si pontok, illetve egy az adatokat ö sszegző kö zpont kialakıt́á sa.
A kö zbiztonsá g inté zkedé s kereté ben a kamerarendszer fejleszté se, ú j meg igyelé si pontok kialakıt́á sa szerepel, de a fejleszté si ciklus vé gé re a polgá rő r autó cseré jé vel is szá mol az ö nkormá nyzat.
A helyi termé ké rté kesıt́é s, helyi piacok, helyi kö zé tkezteté s elnevezé sű inté zkedé shez Bordá ny első sorban a
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kö zé tkezteté st megreformá ló terveket adott le. A cé lok kö zö tt szerepel a helyi termé ké rté kesıt́é s koncentrá lá sa, bio alapanyagok elő á llıt́á sa a REL segıt́sé gé vel a helyi hasznosulá s segıt́é se. A kö zé tkezteté st biztosıt́ó
konyha felú jıt́á sa, az ú j igé nyeknek való kialakıt́á sa kiemelt feladata lesz a kö vetkező é veknek. Uj mó dszerek
meghonosıt́á sa a konyhá ban, alacsonyabb hő mé rsé kleten való fő zé s, bioalapanyagok haszná lata, ö nkiszolgá ló é tkezteté s bevezeté se, tá lalá si mó dszerek megreformá lá sa is szerepel az elké pzelé sek kö zö tt.
Az ö nkormá nyzat nagyıv́ű tervé t a szociá lis infrastruktú ra é s szolgá ltatá sok cım
́ ű inté zkedé sben szerepelteti. Figyelve az idő sek problé má ira a bentlaká sos idő sgondozá s felté teleinek megteremté se, ú j az ellá tá st biztosıt́ó inté zmé ny kialakıt́á sa kerü lt fó kuszba. A nappali ellá tá s, otthoná polá s, gondozá s felté teleinek javıt́á sa,
az ehhez szü ksé ges infrastrukturá lis eszkö zö k biztosıt́á sa ugyancsak kiemelt fejleszté si irá ny az anyagban.
A vıźikö zmű rendszerek felú jıt́á s, ivó vıź há ló zatok é s ivó vıźminő sé g nevet viselő inté zkedé s kereté ben Bordá ny ivó vıźhá ló zatá nak felú jıt́á sa, a ré gi csö vek cseré je szerepel, de ugyancsak
a tervek kö zö tt van a Bordá nyi kiskertekben tová bbi ivó vıź bekö té sek lehető sé gé nek megteremté se is.
A kilencedik inté zkedé s té rsé gi kö zö ssé gi kö zlekedé si infrastruktú ra é s szolgá ltatá sok cım
́ mel é rhető el. Ezen inté zkedé sben tö bbek kö zö tt olyan tervek
szerepelnek, mint autó busz pá lyaudvar
é s autó busz forduló kialakıt́á sa. A Szeged-Kiskunhalas vonalon, illetve a Bordá ny-Mó rahalom vonalon a telepü lé s
kö zigazgatá si hatá rain belü l lé vő buszmegá lló kba buszvá ró k é s ahol szü ksé ges buszö blö k, já rdaszigetek kialakıt́á sa is a cé lok kö zö tt van, mint ahogyan az ö sszes buszmegá lló akadá lymentesıt́é se is.
A Bordá ny-Zá ká nyszé k kö zö tti keré kpá rú t megé pıt́é se a má r meglé vő tervek alapjá n ugyancsak szerepel az
inté zkedé sek kö zö tt, hiszen ez a Kö zú ti fejleszté sek inté zkedé s első legfontosabb eleme. Ugyancsak prioritá s
a Bordá ny-Zá ká nyszé k kö zö tti kö zú t ká tyú zá sa é s ú j aszfaltré teggel való burkolá sa. Bordá ny belterü leti szakaszá n a sebessé gcsillapıt́á s é rdeké ben já rdaszigetek é pıt́é sé t tervezik a telepü lé s bevezető szakaszain, tová bbá a gyalogá tkelő helyekné l valamint az ú tkeresztező dé sekné l. A Szeged-Kiskunhalas kö zö tti kö zú t felú jıt́á sa, ú j aszfaltré teggel való ellá tá sa a bordá nyi tervekben is szerepel, bá r ez jó cská n tú lmutat a telepü lé s
lehető sé gein. Bıźunk abban, hogy a kö vetkező Eu-s kö ltsé gveté si ciklus forrá saibó l szá mtalan jó ö tlet, terv
való sulhat meg, hiszen ez mindannyiunk kö zö s é rdeke.

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen, és izessen
kevesebb kommunális adót!
Mint ahogy azt korá bban megıŕtuk a Ké pviselő - testü let kommuná lis adó kedvezmé ny ü gyé ben dö nté st
hozott. A dö nté s é rtelmé ben azon kommuná lis adó izeté sé re kö telezett szemé lyek, akik az Onkormá nyzat
irá nyá ba elektronikus ü gyinté zé st vá llalnak,
tová bbá vá llaljá k, hogy az Onkormá nyzat irá nyá ba fenná lló izeté si kö telezettsé gü knek
nem ké szpé nzben tesznek eleget, 25-%-os
kommuná lis adó kedvezmé nyt vehetnek igé nybe. A kedvezmé ny má r 2019. jú lius 1. napjá tó l
é rvé nyesıt́hető , ıǵy a 2019. II. felé ben esedé kessé vá ló kommuná lis adó mé rté ke má r csö kkenthető .
Hogyan é rvé nyesıt́hető az adó kedvezmé ny?
A kedvezmé ny é rvé nyesıt́é sé nek első dleges
felté tele, hogy az adó zó nak rendelkeznie kell
ú gynevezett Ugyfé lkapus elé rhető sé ggel. Az
Ugyfé lkapun tö rté nő regisztrá ció meneté rő l az alá bbi oldalakon tá jé kozó dhat: https://ugyintezes.magyar
orszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html; https://ugyfelkapu.gov.hu.
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Az ü gyfé lkapu segıt́sé gé vel a magá nszemé lynek az ú n. Rendelkezé si Nyilvá ntartá s felü leté n (https://rendel
kezes.gov.hu/rny-public/) be kell á llıt́ania (rendelkeznie kell), hogy a kö zigazgatá si szervek irá nyá ba elektronikus, interneten tö rté nő ü gyinté zé st vá llal. Ezt a Rendelkezé si Nyilvá ntartá s Alaprendelkezé s megnevezé sű menü pontban lehet megtenni.
Az adó zó nak az ú n. Onkormá nyzati Hivatali Portá lon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elé rhető Adatbejelenté s a magá nyszemé ly kommuná lis adó já ró l nevű , ASP ADO 033 szá mú nyomtatvá ny szü ksé ges ré szeit ki kell tö ltenie é s a nyomtatvá ny IX. ré szé ben be kell jelö lnie az adó kedvezmé ny jogcım
́ é t, mindezeket kö vető en azt elektronikus ú ton be kell kü ldenie az ö nkormá nyzati adó ható sá g irá nyá ba.
A kedvezmé ny igé nybevé telé hez ké szıt́ett ké pes segé dlet Bordá ny telepü lé s hivatalos honlapjá n a dokumentumok menü ben
(http://bordany.com/index.php/documents/) megtalá lható . A
segé dlet cım
́ e: Segé dlet a 25%-os kommuná lis adó kedvezmé ny
kedvezmény
igé nybevé telé hez. Amennyiben az adó zó fenti nyilatkozatokat
2019. jú nius 30. napjá ig megteszi, az ettő l a naptó l kezdve elő ıŕá sra kerü lő kommuná lis adó mé rté ke 25%-al csö kken. Lehető sé g van a ké ső bb csatlakozó knak is a kedvezmé nyt igé nybe venni. Bá rki, aki egy adott adó é v januá r 1. napjá ig a fenti nyilatkozatokat megteszi, az adott adó é vre igé nybe veheti a kedvezmé nyt.
A nyilatkozatokat nem szü ksé ges minden é vben megismé telni,
egyszeri bejelentkezé st kö vető en a kedvezmé ny folyamatosan
é rvé nyesü l. Fontos megjegyezni, hogy fenti nyilatkozatok megté tele azt jelenti, hogy az ü gyfé l ezt kö vető en valamennyi ható sá gi ü ggyel kapcsolatos beadvá nyá t elektronikus formá ban kell
benyú jtania az Onkormá nyzat irá nyá ban é s az Onkormá nyzat is
minden ható sá gi kü ldemé nyt nem papıŕ alapon, hanem elektronikusan kü ld meg az ü gyfé l Ugyfé lkapus tá rhelyé re. Az elektronikus kapcsolattartá s csakis Ugyfé kapun keresztü l ú gynevezett biztonsá gos ké zbesıt́é si
szolgá ltató n keresztü l tö rté nhet, az email nem minő sü l elektronikus kapcsolattartá snak. Kiemelé st é rdemel
tová bbá , hogy az adó kedvezmé ny igé nybevé telé nek ideje alatt az ü gyfé l kö teles minden Onkormá nyzat irá nyá ba fenná lló izeté si kö telezettsé gé nek nem ké szpé nzben tö rté nő izeté si eszkö zzel eleget tenni. Vagyis az
adó zó akkor jogosult az adó kedvezmé ny igé nybe venni, ha izeté si kö telezettsé gé t, banki utalá ssal, ATM-be
tö rté nő be izeté ssel illetve bankká rtyá val teljesıt́i. Amennyiben az adó zó a kedvezmé ny igé nybevé telé hez
szü ksé ges felté teleket nem teljesıt́i, (pl: nem elektronikusan tart kapcsolatot az Onkormá nyzattal vagy ké szpé nz izeté si eszkö zt haszná l) elesik az adó kedvezmé nytő l, a pó tlé kokkal nö velt teljes ö sszegű kommuná lis
adó t kell az é rintett adó é vre vonatkozó an meg izetnie, illetve a jogosulatlan kedvezmé ny igé nybevé tele bıŕsá g kirová sá t is maga utá n vonhatja.
Bordányi Polgármesteri Hivatal

Bordányba jön a mobilizált kormányablak április 4-én
Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy 2019. á prilis 4-é n (csü tö rtö kö n) a Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Mó rahalmi
Já rá si Hivatalá nak kihelyezett szemé lyi okmá nyokkal kapcsolatos ü gyfé lfogadá sa a Mobil Kormá nyablak buszban Bordá nyban (Bordá ny,
Bem utca 1. iskola elő tti parkoló ban) 14.00-17.30 ó ra kö zö tt fogadja az
ü gyfeleket. Tová bbi informá ció k az ü gyfé lszolgá lattal kapcsolatban 0662/681-360-as telefonszá mon kaphatnak. Szemé lyes okmá nyokkal
kapcsolatos ü gyinté zé s: szemé lyazonosıt́ó igazolvá ny ü gyinté zé s; lakcım
́ igazolvá nnyal kapcsolatos ü gyinté zé s; ú tlevé l ü gyinté zé s; vezető i
engedé lyekkel kapcsolatos ü gyinté zé s; rendelkezé si nyilvá ntartá s regisztrá ció ; ü gyfé lkapu regisztrá ció ; elveszett, eltulajdonıt́ott szemé lyi
okmá nyok pó tlá sa, megrongá ló dott szemé lyi okmá nyok cseré je.
dr. Szántó Mária CSMKH hivatalvezető

Tavaszváró mulatság a Hóvirág Idősek Klubjában
Hé tfő

Az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont a Hó virá g Idő sek Klubja (Bordá ny, Kossuth u. 53/2) 2019.
á prilis 11-é n 10:30 ó rá tó l tavaszvá ró mulatsá got rendez, melyre szeretettel vá rja a kedves bordá nyi lakosok
aprajá t - nagyjá t. Szın
́ es programokkal vá rjuk a ré sztvevő ket, bıźva abban, hogy egy vidá m, jó hangulatú
együ tt tö ltö tt nap utá n mindenki kellemes é lmé nyekkel gazdagodva tö ltő dik fel. Tavaszra fel!
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Mazsoretteseink a domaszéki nemzetközi versenyen
Nemzetkö zi mazsorett versenynek
adott helyet a Domaszé ki Sportcsarnok 2019.03.09.-é n, amit a Classicon
Ktse é s a Domaszé ki mazsorett egyesü let rendezett. Romá nia, Szerbia é s
Magyarorszá g tö bb telepü lé sé rő l é rkeztek tá ncosok. A versenyt a helyi iskola igazgató ja é s a telepü lé s polgá r-

mester nyitotta meg. Osszesen 15 csapat indult, kö zel 350 mazsorettel, 150
versenyszá mban. A helyszın
́ en a Cifra
Szoba is jelen volt. Ká lmá n Kamilla a
gyö nyö rű papıŕ virá gaival Fotó falat ké szıt́ett a versenyző k é s a ré sztvevő k
ö rö mé re. A mellé kelt ké peken is lá tszik, hogy milyen szé p há tté r van a versenyző lá nyok mö gö tt. Ezú ton is szeretné nk kö szö netet mondani neki. Ezen
a versenyen telepü lé sü nkrő l tö bb korosztá lyban é s kategó riá ban indultak
gyermekeink. A leg iatalabb START kategó riá ban Ovis pompon Mini(4-7) fő /

formá ció ban Avramucz Kincső ,
Hemm Kamilla, Má thé Alıź, Meleg Detti é s Szö gi Anikó 1. helyen
vé gzett. BASIC Cadet pompon
Trió kategó riá ban Fodor Nó ra,
Lajkó Sá ra é s Turu Zsó i 1. hely;
BASIC Cadet Pom Solo kategó riá ban: Fodor Nó ra 1. hely; BASIC
Cadet Bot Csoportos kategó riá ban (8-25) fő /formá ció ban 4.
helyen vé geztek a lá nyok.
MASTER Senior Bot Trió kategó riá ban Taná cs Rebeka,Tó th
Alexandra é s Valká r Anna 1. hely;
MASTER Senior Bot Mini kategó riá ban Bodó Regina, Pecze Lara, Taná cs Rebeka, Tó th Alexandra é s Valká r Anna 1. hely; MASTER Senior Bot Csop. kategó riá ban 2. hely; MASTER Senior

Pompon Csoportos kategó riá ban
1. hely; MASTER Pompon Só ló kategó riá ban Tó th Alexandra egy nagyon erő s mező nyben 5. helyen
vé gzett. Avramucz Kincső Nagycsoportos ó vodá s, Fodor Nó ra é s
Lajkó Sá ra a bordá nyi iskola ta-

nuló ja, Valká r Anna a Szegedi
Kő rö sy Jó zsef Szakgimná zium tanuló ja é s Tó th Alexandra a Deá k
Ferenc Gimná zium tanuló ja. A
nagy lá nyok 9 é ve sport mazsoretteznek, tö bb Orszá gos bajnoksá got megnyertek é s Euró pa
Bajnoksá gokon is eredmé nye-

sek. A kisebbek 2-3 é ve csatlakoztak é s nagyon ü gyesek,
eredmé nyesek a korosztá lyukban. Aprilisban Tatabá nyá n
rendezik a Magyar Bajnoksá got ahol kvali iká lni tudjá k magukat a Zá grá bban megrendezé sre kerü lő Euró pa Bajnoksá gra. Erre a versenyre a Master
kategó riá ban indulhat.
Kö szö njü k Horvá th Pé ter é s Szö gi Barbara edző knek, Farkas Csilla é s Makula Kata mentoroknak
a felké szıt́é st. Valkárné L. Andrea

Nőnapot köszöntöttek a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban
Erő teljes szé l fú jt a Faluhá z kö rnyé ké n, ennek ellené re szé pen gyü lekeztek a Nő napi kö zö s ü nnepsé gre a Nefelejcs Nyugdıj́as Klub tagjai má rcius 12-é n. A Faluhá z nagytermé ben virá gokkal dıśzıt́ett asztalok vá rtá k az
ü nneplő ket. Az esemé ny meghıv́ott vendé geké nt elő szö r Ká lmá n Dá nielné Mó nika vezeté sé vel a forrá skú ti
nyugdıj́as klub é rkezett meg, majd a mó rahalmi Napfé ny Nyugdıj́as Klub tagjai kö vetté k ő ket.
A kedves kö szö ntő ben elhangzott, hogy a Nő ket ne csak egy nap erejé ig ü nnepeljü k: minden nap legyen nő nap, hiszen nagyon fontos feladat há rul rá juk a csalá dok é leté ben. Minden jelenlé vő Hö lgy virá got é s egy
emlé klapot kapott ajá ndé kba az ü nnep alkalmá bó l.
A né vnapjukat ü nneplő helyi há ziorvosokat is kö szö ntö ttü k, hiszen egé szsé gü nké rt igen sokszor é s sokat
tesznek. Kıv́á njuk, hogy a jö vő ben is legyenek segıt́sé gü nkre. Kellemes hangulatú beszé lgeté sek é s tá nc utá n
elfogyasztottuk a Vadgesztenye Etterem ıźletes vacsorá já t. Ujra tá nc kö vetkezett, kö zben az ö sszes tombola
gazdá ra talá lt. Sok nyertes ö rü lhetett a hasznos vagy é pp vicces nyeremé nynek. Nagyon jó hangulatban telt
el a dé lutá n é s kellemes fá radtsá ggal zá rtuk a rendezvé nyt. Kö szö njü k a Faluhá z é s az Etterem dolgozó inak
segıt́sé gé t!
Szalai Antal klubvezető
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Sikeresen zárult a helyi óvoda jótékonysági estje
Februá r 16-á n tartotta inté zmé nyü nk a Jó té konysá gi estjé t. A bá l most is sok elő ké szü letet igé nyelt. Az ó vodai é s bö lcső dei dolgozó k szervezté k a dıśzıt́é st, a vacsorá t, a
mű sort, tombolá t, mindent megté ve azé rt, hogy a vendé geink
jó l é rezzé k magukat. A szü lő i munkakö zö ssé g vezető i é s tagjai
szinté n ré szt vá llaltak a bá l szervezé sé ben, tervezé sé ben. Felkeresté k a helyi vá llalkozó kat, hogy tombola felajá nlá sokat ké rjenek, az ó vodai csoportok tö bbsé ge kö zö sen ajá nlott fel tombola
tá rgyat. A szü lő k, dolgozó ink é s a vá llalkozó k segıt́sé gé vel kö zel
300 tombolatá rgy kerü lt kisorsolá sra.
Az idei bá lnak a Sportcsarnok é pü lete adott helyet, ahol nagyon
sokan gyű ltü nk ö ssze. A zené t a Rá cz Band zenekar, a své dasztalos vacsorá t Rá cz Gyö rgy é tterme szolgá ltatta. A só s sü temé nyt inté zmé nyü nk dolgozó i ké szıt́etté k.
A szü lő k, é s a dolgozó k mű sora utá n kezdeté t vette a hajnalig tartó mulatsá g. A vacsora utá ni tombola á rusıt́á s sorá n rengeteg
tombolá t adtunk el, melynek fő dıj́a egy há romnapos gyulai pihentető kirá ndulá s volt, amit egy bordá nyi csalá d nyert meg. Szeretné nk megkö szö nni az inté zmé ny dolgozó inak é s a szü lő i munkakö zö ssé g tagjainak, a
rengeteg segıt́sé get, melyet a bá l megvaló sıt́á sá hoz kaptunk.

Idén a tavasz virága űzte el a zord telet az oviban
Februá r 22-é n pé nteken dé lelő tt tartottuk a farsangi mulatsá gunkat. A gyerekek jelmezbe ö ltö ztek, tá ncoltak é s csemegé ztek. A Katica csoport gyermekei meghıv́tá k az ö sszes ó vodá st a té lű zé sre, amit sajnos a szemerké lő eső miatt a csoportszobá ban tartottunk. A kiszebá b é geté se helyett a tavaszi virá g jelmezbe ö ltö zö tt
Gabi né nit ké rtü k, hogy hozza el szá munkra a tavaszt é s segıt́sen elű zni a zord telet. A farsangi fá nkot az idei
é vben is Joó Ká lmá nné Valika é s Godó né Fehé r Eva sü tö tte. A inom csemege most is nagyon né pszerű volt a
gyermekek kö ré ben. Akinek mé g volt kedve, az dé lutá n az iskolai farsangon folytathatta a mulatozá st.

Értesítő az Apraja-Falva beiratkozás időpontjáról
Ovodai é s bö lcső dei beiratkozá s a 2019/2020-as nevelé si é vre: 2019. á prilis 15. é s
16-á n 8-17 ó rá ig tö rté nik.
Szü ksé ges dokumentumok: a gyermek lakcım
́ ká rtyá ja é s TAJ ká rtyá ja; szü leté si anyakö nyvi kivonat; a szü lő lakcım
́ ká rtyá ja é s szemé lyi igazolvá nya; nem magyar á llampolgá r eseté n tartó zkodá si jogcım
́ é t igazoló okirat, kereső tevé kenysé g igazolá sa. A
gyermek abban az é vben, amelynek augusztus 31. napjá ig a harmadik é leté vé t betö ltö tte, a nevelé si é v kezdő napjá tó l legalá bb napi né gy ó rá t kö teles ó vodai nevelé sben
ré szt venni, a 2011. é vi CXC. tö rvé ny a nemzeti kö znevelé s alapjá n.
Lázárné Borbola Márta / intézményvezető

Iskolai beiratkozás menete a 2019/20-as tanévre
Orö mmel é rtesıt́jü k a leendő első osztá lyos tanuló inkat é s szü leiket, hogy iskolá nkban a 2019/2020-as tané vre a beiratkozá s az alá bbi idő pontokban lesz 2019. á prilis 11-é n (csü tö rtö kö n) 8:00 – 19:00 kö zö tt é s 2019.
á prilis 12-é n (pé nteken) 8:00 – 18:00 kö zö tt. Helyszın
́ : az iskola titká rsá ga (Bordá ny, Bem u. 1. 1. emelet). A
beiratkozá shoz az alá bbi dokumentumokra lesz szü ksé ge: a gyermek: szemé lyazonosıt́ó igazolvá nya (vagy
anyakö nyvi kivonata), é s lakcım
́ ká rtyá ja; ó vodai szakvé lemé ny; sajá tos nevelé si igé nyű tanuló eseté n a szaké rtő i bizottsá g vé lemé nye; mindké t szü lő : szemé lyazonosıt́ó igazolvá nya.
Diá kigazolvá ny igé nylé sé hez szü ksé ges az ú gynevezett NEK adatlap igé nylé se a Kormá nyablakban, amelyhez segıt́sé g lehet a szü lő knek, hogy Bordá nyban 2019. á prilis 4-é n 14:00-17:30-ig mobil ü gyfé lszolgá lati
buszban is lehető sé g lesz ü gyinté zé sre a Tornacsarnok elő tt. A NEK adatlap kiá llıt́á sá hoz mindké t szü lő valamint a gyermek jelenlé te szü ksé ges. Ugyanitt szemé lyazonosıt́ó igazolvá ny igé nylé sé re is lehető sé g lesz gyermekü k ré szé re.
Az beiratkozá shoz szü ksé ges kitö ltendő dokumentumokat az iskola honlapjá n/Dokumentumok megtalá ljá k a 3. szá mú nyilatkozatot mindké t szü lő nek alá kell ıŕni.
Ocskó Zoltán intézményvezető
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Bordányi első helyezett a területi Kazinczy-versenyen
Februá r 13-á n terü leti Kazinczy szé pkiejté si versenyt szerveztek Mó rahalmon. Iskolá nkat né gy tanuló ké pviselte: Bá lint Ká lmá n (5.o.), Bé res Dorina (6.o.), Csillag Eszter (7.o.) é s Gá bor Zalá n (8.o.). A megmé retteté sen a bordá nyi gyerekek a nagy mező nyben ü gyesen helyt á lltak, kö zü lü k Gá bor Zalá n a 7. é s 8. osztá lyosok
versenyé n első helyezé st é rt el. Igy té rsé gü nkbő l tová bbjutott az á prilis 5-7-e kö zö tt Kisú jszá llá son megrendezé sre kerü lő regioná lis versenyre, ahol az orszá g tıź keleti megyé jé bő l é rkeznek majd a 7. é s 8. osztá lyos
tanuló k. Zalá n felké szıt́ő taná ra: Lippai Judit.

Farsangi mulatság Az 1848/49-es megemlékezés
Februá r 22-é n sikeresen lezajlott az iskola farsangi rendezvé nye. Az idei é vben az iskolai karnevá lnak a Faluhá z
adott otthont. Kö szö njü k az ö nkormá nyzatnak, hogy biztosıt́ottá k a helyszın
́ t é s
a Faluhá z dolgozó inak, hogy segıt́etté k
a rendezvé ny megvaló sulá sá t. A bü fé t
az idei é vben a Bali 23 Etterem szolgá ltatta. Az esemé nyen szá mos ö tletes jelmezes vonult fel, a legü gyesebbek tortá t nyertek. Kö szö njü k a szü lő knek,
hogy tombola felajá nlá sukkal segıt́etté k
a gyerekeket.

Az idei má rcius 15-i mű sort az Adá m Jenő Altalá nos Iskola 6. é vfolyamos diá kjai adtá k. Egy gyö nyö rű zené s produkció t lá thatott
a kö zö nsé g. Ezen az elő adá son a kisebbek sem untá k magukat. A
szereplő k biztosan izgultak elő tte é s ez lá tszó dott is né há ny tanuló n. Am aggodalmuk ellené re, né ző i szemmel minden jó l sikerü lt,
bá r az esernyő s ré szné l lehetett egy kis feszü ltsé get é rezni, amikor az egyik gyerek esernyő je nehezen nyıĺt ki, ké ső bb pedig nem
akart ö sszecsukó dni. A mű soron lá tszó dott, hogy rengeteg energiá t é s erő t fektettek bele a tanuló k é s a taná rok is. A dıśzlet is fantasztikus volt. Lá tvá nyos é s megható pillanatké peket villantottak
fel szá munkra az 1848-49-es forradalom é s szabadsá gharcra emlé kezvé n. Szıv́esen megné zné m mé g egyszer.
Karóczkai Dorka 7. b

Településünk diákjai a ruzsai mezei futóversenyen
2019. má rcius 6-á n az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola tanuló i Ruzsá n Mezei futó versenyen vettek ré szt. Az alá bbi szé p eredmé nyek szü lettek: 1. korcsoport egyé niben 1. helyezett Balogh
Dominik, 3. helyezett Csuka Bertold lett. Csapatban 1. helyezé st é rtek el! Csapattagok: Balogh Dominik, Csuka Bertold, Csorba Botond, Dobó Noel. 2. Korcsoport-lá ny kategó ria, egyé ni 1. helyezett Frank Hanna (megyei dö ntő s), 2. helyezett Sá ndor Anna. 2. Korcsoport- iú kategó ria egyé niben 3. helyen Tari Andrá s vé gzett.
Csapatban 2. helyezettek lettek. Csapattagok: Tari Andrá s, Makra Attila, Szabó Zsolt, Makra Boldizsá r, Berná th Martin. 3. korcsoport- iú kategó ria egyé niben a dobogó legfelső foká n Berná th Erik vé gzett. Csapatban
is az első 1. helyet szerezté k meg! Csapattagok: Berná th Erik, Bó ta Emil Benjá min, Csuka Marcell, Nó grá di
Gergő , Fodor Akos. Csapatban megyei dö ntő s+egyé niben is Berná th Erik! 4. korcsoport- iú kategó ria egyé niben 1. helyezett Martonosi Kristó f, 3. helyezett Czé kus Pé ter. Csapatban 1. helyezett, megyei dö ntő s+egyé niben megyei dö ntő s Martonosi Kristó f! Csapattagok: Martonosi Kristó f, Rutai Zoltá n, Czé kus Pé ter,
Lippai Gergely, Illé s Má rk. Kubala Nó ra 1. korcsoport-lá ny kategó ria, egyé ni 3. helyezett lett. Felké szıt́ő taná raik Kiss Csaba é s Retek Fló riá n.

Nyelvész Barátok Közösségi-díjat kapott a 6. a osztály
A Bendegú z Gyermek- é s I jú sá gi Akadé mia idé n is meghirdette az á ltalá nos iskolá s tanuló k ré szé re a Nyelvé sz
Anyanyelvi Tanulmá nyi versenyt. A verseny fenná llá sá nak
20. é vforduló ja alkalmá bó l azok az osztá lykö zö ssé gek, ahol
a tanuló i lé tszá m fele benevezett a fejtö rő feladatok megoldá sá ra, pá lyá zhattak a Nyelvé sz Bará tok Kö zö ssé gi-dıj́ra.
Iskolá nk 6. a osztá lya eredmé nyesen vett ré szt, é s ö rö mmel
vehette á t a munká ja elismeré sé ért já ró dıj́at.

A Nyelvész iskolai fordulójában legeredményesebben teljesítő diákok
bejutottak a megyei fordulóba:
Aknai Dá vid 4. a felké szıt́ő taná ra: Só lyá né Sá rkö zi Agnes; Czombos Lara 5.o., Tari Lenke 5.o., Bá lint Ká lmá n
5.o., Gé mes Bence 5.o., Sá ndor Má rton 6.a. felké szıt́ő taná ruk: Hegedű sné Gyuris Katalin; Heintz Petra 8.o.,
Hő dö r Zoltá n 8.o. felké szıt́ő taná ruk: Lippai Judit. A megyei versenyt má rcius 22-é n Szegeden az Arany Já nos
Altalá nos Iskolá ban rendezté k meg, melynek eredmé nyeirő l a ké ső bbiekben szá molunk be.
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Területi Tollaslabda Diákolimpia helyi eredményei
Má rcius 9-é n lezajlott a Terü leti Tollaslabda Diá kolimpia, melynek a Bordá nyi Sportcsarnok adott otthont.
Erre a forduló ra 96 versenyző kvali iká lta magá t, azonban betegsé gek é s sé rü lé sek miatt csak 73-an jelentek
meg. A bordá nyi csapatot 9 fő á ltalá nos é s 4 fő kö zé piskolá s tanuló ké pviselte. Rengeteg izgalmas mé rkő zé st
lá thattunk, a gyerekek nagyot kü zdö ttek, hiszen nagy volt a té t: minden korcsoportban csak a legjobb 4 vehetett ré szt az Orszá gos Dö ntő ben. A bordá nyi gyerekek derekasan helytá lltak, a 13 fő bő l 10-en vıv́tak ki magunknak tová bbjutá st é rő helyezé st.
Kö szö njü k szé pen a lelkes szurkolá st, a tá mogatá st é s segıt́sé get mindenkitő l! A vé gső kü zdelmekre má rcius
utolsó hé tvé gé jé n, egy 3 napos rangadó n kerü l sor, melyet Vá cott rendeznek! Remé ljü k onnan is hasonló an
szé p eredmé nyekkel tudunk beszá molni!
A bordá nyi helyezé sek a kö vetkező ké ppen alakultak: II. kcs. iú : Sá ndor Bertalan 5. hely, Hő dö r Dá vid Zalá n
5. hely; II. kcs. lá ny: Sá ndor Anna 2. hely, Frank Hanna 3. hely; III.kcs. iú : Ká dá r-Né meth Milá n 3. hely, Má rk
William Mitchell 4. hely; III. kcs. lá ny: Ková cs Bernadett Nó ra 1. hely; IV. kcs. iú : Ková cs Pé ter Attila 1. hely,
Preda Adá m 3. hely, Fodor Má rk: 8.hely; IV. kcs. lá ny: Nagy Beá ta 4. hely; V. kcs. lá ny: 1. Bakacsi Nikolett, 3. Vé r
Zsó i.

Felsős szavalóversenyt rendeztek az iskolában

A kö zelgő kö lté szet napja alkalmá bó l szavaló versenyt hirdettü nk iskolá nkban. Sokszor é rezhetjü k hogy a
verbalitá s helyé t, szerepé t á tveszi a netes, vagy a telefonos forma. Ennek ellené re má rcius 12-é n a 9-es tanterem megtelt a verseket, rım
́ eket kedvelő , s é rtő diá kokkal. Igazgató ú rral, s a kollé gá immal nagyon boldogok
voltunk, hogy ennyien meghallottá k a hıv́ó szó t. Kö szö njü k az arcokra csalt mosolyt; s olykor a meghatottsá g
kö nnycseppjeit is.
Az eredmé nyek: 5. osztá ly: I. Bá lint Ká lmá n Istvá n, II. Tari Lenke, III. Komjá ti Tamara Melissza; 6. osztá ly: I.
Bé res Dorina 6. a, II. Frank Dó ra 6. b, III. Szabó Noé mi 6. b; 7. osztá ly: I. Csillag Eszter 7. b, II. Deme Lilien Hanna
7. a, III. Ková cs Má rk 7. a; 8. osztá ly: I. Heintz Petra, II. Gá bor Zalá n Sá ndor, III. Csorba Csenge Zea. Gratulá lunk
a szé p eredmé nyekhez é s kö szö njü k minden ré sztvevő munká já t!
Hegedűsné Gyuris Katalin

Március eleji alsó tagozatos diákok szavalóversenye
Nagy ö rö mü nkre sokan, 27-en jelentkeztek a hat alsó s osztá lybó l, mindannyian szé pen megtanultá k az á ltaluk kivá lasztott verset. Helyezé sek: 1-2. osztá ly: I. Aknai Anna (1. o) é s Ková cs Zalá n (1.o); II. Hegedü s-Bite
Noé mi (1.o) é s Tari Natá lia (1.o), Nó grá di Blanka (2. o) é s Csuka Bertold (2. o); III. Zombori Boglá rka (1. o) é s
Tó th Levente (1. o); emlé klapot kapott: Taká cs Má rk (1. o). Felké szıt́ő ik: 1. oszt.: Juhá sz Gabriella, 2. oszt.: Lajkó né Forrai Szilvia.
3. osztá ly: I. Hő dö r Dá vid Zalá n (3.a); II. Fá biá n Hanna (3.a), Fá biá n Bence (3.a), Fü lö p-Taná cs Zoé (3.a) é s Petá k Hanna (3.b); III. Gá spá r Emma Noé mi (3.a) é s Hó di Nó ra Ramó na (3.a); emlé klapot kapott: Stadler Hanga
Eszter (3.b). Felké szıt́ő ik: 3. a oszt.: Kissné Mé szá ros Sarolta, 3. b oszt.: Kucsera Szuzanna.
4. osztá ly: I. Farkas Zsó ka (4.a); II. Czé kus Zoé (4.a) é s Vass Zalá n Má té (4.b); III. Aknai Dá vid (4.a), Gá bor
Zsombor (4.a), Halá szi Dá vid (4.a), Juhá sz Anna (4.a) Rutai Teo il (4.a) é s Sá ndor Anna (4.b); emlé klapot kapott: Botos Bence (4.a). Felké szıt́ő ik: 4. a oszt.: Só lyá né Sá rkö zi Agnes, 4.b oszt.: Dudá s Dá nielné .
Az iskolai versenyen I. helyezé st elé rő gyerekek ré szt vettek a terü leti szavaló versenyen, melyet az idei tané vben is Asotthalmon rendeztek meg. A né pes mező nyben szé pen szerepeltek, mindannyian emlé klappal é s
sok-sok é lmé nnyel té rtek haza. Kö szö njü k a Szü lő k tá mogató segıt́sé gé t é s gratulá lunk minden kis ü gyes é s
tehetsé ges versenyző nek!

Zrínyi Ilona matematika versenyen elért eredmények
Februá r 15-é n, pé nteken ké t 4. a osztá lyos tanuló vett ré szt Szegeden, a Zrın
́ yi Ilona matematika versenyen,
melyet a Matematiká ban Tehetsé ges Gyermekeké rt Alapıt́vá ny rendezett. Kapá s Martin é s Tari Andrá s hó napok ó ta ké szü lt a feleletvá lasztá sos teszt megıŕá sá ra. A versenyt hagyomá nyosan a Bé ke Utcai Altalá nos Iskola rendezte meg. A versenyre decemberig lehetett nevezni. A gyerekek jó hangulatban é rkeztek meg. Kicsit
meghö kkentette ő ket a nagyszá mú diá ksá g lá tvá nya é s az iskola aulá já nak sajá tos hangulata. A pontos helyszın
́ t – tanterem, ü lő hely – má r korá bban megkü ldté k, de az iskolá ba belé pve a faliú jsá gon is olvasható volt. A
gyerekek alacsonyabb é vfolyamos tá rsaikkal ü ltek egy padban, ıǵy az ö ná lló munka felté tele biztosıt́ott volt.
A 25 feladat megoldá sá ra hatvan perc á llt rendelkezé sre. A feladatsort a munka befejezé sé t kö vető en megkaptá k, magukkal vihetté k, csak a kó dlapot kellett beadni. A javıt́á st gyors ü temben elvé gezté k a szervező k,
hiszen má r hé tfő n lá tható ak voltak a pontszá mok az alapıt́vá ny honlapjá n. Tanuló ink a kö zé pmező nyben
vé geztek.
Sólyáné Sárközi Ágnes
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1% segítség
Ké rjü k, tá mogassá k adó juk egyhá
zi 1 %-á val a
A tavaszi szü net á prilis 18-28-ig tart. Szü net utá ni első tanıt́á si nap á prilis 29.
Magyar Katolikus
Aprilis 12-é n lesz a Fontos Sá ndor Emlé knap Ullé sen, ahol iskolá nk tanuló i ré szt vesznek.
Egyhá z szolgá latá t.
Technikai szám:
0011
turgia első fele Jé zus dicső sé ges hirdeté s, ó szö vetsé gi olvasmá Juhász Gyula:
jeruzsá lemi bevonulá sá t jelenıt́i nyok, a mise első ré sze, keresztAz utolsó vacsora
meg, amikor a né p ujjongva, ho- vıźszentelé s, a mise má sodik ré zsanná zva, pá lmaá gakkal kezé - sze, kö rmenet A szentmisé re
ben siet Krisztus elé , akit a pap hozzunk gyertyá kat, melyet a
szemé lyé ben é s a kö rmeneti ke- bevonulá sná l é s a kö rmenet alatt
resztben kell lá tnunk. A szentmi- gyú jthatunk meg.
se olvasmá nyai pedig má r Urunk Húsvétvasárnap – ü nnepi szentszenvedé sé t é s kereszthalá lá t je- mise - á prilis 21. 9.30 ,,Ez az a
nap, melyet az Ur szerzett né kü nk,
lenıt́ik meg.
Nagycsütörtök – ü nnepi szent- ö rvendezzü nk é s vigadjunk rajWalter Rane festménye: In Remembrance of Me
ta''. Felé rtü nk a győ zelem hegyé mise: á prilis 18. 16.00
Já nos a Mester nagy szivé n pihen,
A szentmise az utolsó vacsorá t re, a vilá gossá g győ zö tt a sö té tE tiszta sziven, e csö ndes sziven
hozza a jelenbe, amikor Jé zus sze- sé g felett, az é let a halá l felett. Elpihen, de lelke a holnapra gondol,
reteté nek jelé t adva megalapıt́ja kezdő dö tt a hú své ti idő szak, mely
S iatal arca felhő s lesz a gondtó l.
az egyhá zi rend é s az eukarisztia ö tven napig tart. Pü nkö sd ü nneMé ly hallgatá s virraszt az asztalon.
pé vel, a Szentlé lek kiá radá sá val
szentsé gé t.
Az olajfá k felő l a fuvalom
zá
rul.
Nagypéntek (szigorú bö jt) –
Hű sen, szomorú n a szobá ba té ved,
á prilis 19. 15.15 Keresztú t egy- Húsvéthétfő – á prilis 22. 9.30 Az
Be fá j ma a szé l, az é j é s az é let!
há zkö zsé gü nké rt 16.00 ü nnepi is- evangé liumban szereplő asszotentisztelet: Urunk halá lá nak em- nyok a feltá madá s ö rö mhıŕé vel
Tamá s ré vedve né z a mé csvilá gra,
Pé ter zokog, é s á rvá bb, mint az á rva, lé knapja. E napon nincsen szent- szaladnak a tanıt́vá nyokhoz, miJú dá s se szó l, csak apró szeme villan, mise, mert ma maga az ö rö k Fő - kö zben talá lkoznak a Feltá madotpap mutatta be vé res á ldozatá t a tal. Legyü nk mi is a feltá madá s
Remegve é rzi: az ő ó rá ja itt van!
kereszt oltá rá n: igeliturgia, ü nne- ö rö mé nek hirdető i!
Csak egy nyugodt. Nagy, sö té tké k
pé lyes kö nyö rgé sek, hó dolat a ke- Isteni Irgalmasság vasárnapja
szemé ben
reszt elő tt, szentá ldozá s, imá d- – á prilis 28. Szent II. Já nos Pá l pá Mé ly tengerek derű s bé ké je é l benn.
pa az Isteni Irgalmassá g vasá rnapsá g a szentsıŕná l.
Az ajka asztali á ldá st rebeg,
já nak nyilvá nıt́otta ezt a vasá rNagyszombat – á prilis 20.
S megszegi az utolsó kenyeret!
napot
Szent Fausztina nő vé r
Urunk sıŕban nyugová sá nak napja. A templom egé sz nap nyitva magá nkinyilatkoztatá sa alapjá n:
Virágvasárnap – á prilis 14. 9.30
A liturgia kereté ben tö rté nik a barka- á ll, hogy imá dsá gos lé lekkel fel- „Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan irgalmamat!
szentelé s. A barkaszentelé s é s a kö r- kereshessü k a szentsıŕt.
menet sorá n já tszó dik le elő ttü nk vi- 18.00 Hú své t vigıĺiá ja: tű zszente- Kívánom, hogy az Irgalmasság
rá gvasá rnap jelentő s esemé nye: a li- lé s a templom elő tt, hú své ti ö rö m- ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény
bűnösök részére.” (Napló ré szlet)

Virágvasárnap-Nagyhét-Húsvét ünnepe

1% segítség 100% szeretet

Ké rjü k, ajá nlja fel szemé lyi jö vedelemadó ja 1%-á t a Karitá szt Tá mogató Alapıt́vá ny javá ra! Az Alapıt́vá ny
kizá ró lag a Katolikus Karitá sz szegé nygondozó , betegá poló é s má s jó té konysá gi munká já t tá mogatja. Az 1%
felajá nlá sá val On a leginká bb segıt́sé gre szoruló , elesett emberek jó tevő jé vé vá lik ané lkü l, hogy az pé nzé be
vagy fá radsá gá ba kerü lne. Munká nk sorá n kiemelt igyelmet fordıt́unk a vá lsá g miatt nehé z helyzetbe
sodró dott csalá dok megsegıt́é sé re: az 1%-okbó l a rá szoruló csalá doknak é lelmiszert adunk, tanszerekkel
segıt́jü k az ő szi iskolakezdé st é s á thidaló segıt́sé get nyú jtunk kö zmű há tralé kuk rendezé sé hez. Kö szö njü k
bizalmá t! Karitá szt Tá mogató Alapıt́vá ny Adó szá m: 19666275-1-43

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónak!
Bordányi Napló | 9

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről
Az FBH-NP Nonpro it KFT tová bbra is é vente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg elő re egyeztetett idő pontban, annak megrendelé sé t kö vető en - a há ztartá sban keletkezett lom (feleslegessé vá lt haszná lati tá rgyakat, eszkö zö ket, bú torokat) há ztó l tö rté nő elszá llıt́á sá t biztosıt́ja. Ezá ltal minden telepü lé sen
é lő lakos maga vá laszthatja meg a szá má ra legmegfelelő bb idő pontot. Az ü gyfé l lomtalanıt́á si igé nyé t tová bbra is a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Nonpro it Kft. munkatá rsa felé . Az egyezteté s folyamá n
szü ksé g lesz az ü gyfé l partnerazonosıt́ó szá má ra, mely a szá mlá n megtalá lható . A lom elszá llıt́á sá nak felté tele, hogy az ü gyfé lnek dıj́há tralé ka ne legyen!
A lomtalanıt́á s folyamata: az ü gyfé l a megadott telefonszá mon egyezteti adatait, é s a
ké rt elszá llıt́á si idő pontot az FBH-NP Nonpro it Kft. munkatá rsá val; az elő re egyeztetett idő pontban az ü gyfé l kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladé kot; az FBH-NP Nonproit Kft. szá llıt́ó já rmű ve az egyeztetett napon
elszá llıt́ja azt.
Lomtalanıt́á s kereté ben elszá llıt́ható hulladé kok a korá bban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vá lt haszná lati tá rgyak, eszkö zö k, bú torok. A nagydarabos lom (pl. bú tor) kivé telé vel a kisebb mé retű anyagok a haté konyabb elszá llıt́á s é s szé tszó ró dá s megakadá lyozá sa é rdeké ben kizá ró lag bezsá kolva, kö tegelve kerü lnek elszá llıt́á sra.
Nem tartoznak a lomtalanıt́á s kö ré be, ıǵy nem kerü lnek elszá llıt́á sra: gally, salak, trá gya, szalma, egyé b nö vé nyi é s á llati hulladé k, é pıt́é si, bontá si hulladé k, egyé b mező gazdasá gi, ipari hulladé k; elektromos, elektronikai ké szü lé kek (pl. TV-ké szü lé k, hű tő gé p…); veszé lyes hulladé kok, gumiabroncs; a hetente rendszeresen
gyű jtö tt há ztartá si, valamint gazdá lkodó i-vá llalkozó i tevé kenysé gbő l szá rmazó hulladé k.
A kommuná lis hulladé k begyű jté sé nek napja tová bbra is belterü leten: csü tö rtö ki napon é s kü lterü leten
minden hó nap első keddi é s szerdai napjá n tö rté nik.
Az elkü lö nıt́etten gyű jtö tt csomagolá si hulladé k (zsá kos) elszá llıt́á sa pá ros heteken, keddi napon tö rté nik.
A bioló giailag lebomló hulladé k gyű jté sé nek 2019. é vi rendjé rő l, mely tová bbra is dıj́mentes a cé g á ltal folyamatosan a gyű jté si alkalmakhoz biztosıt́ott bioló giailag lebomló zsá kban, valamint ö sszekö tö zve egy ké vé nyi mennyisé gben Bordá ny kö zsé g terü leté n. A
gyű jté s sorá n az ingatlanokná l kertekben, udvarokban, konyhá ban keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladé k elszá llıt́á sa tö rté nik. A bioló giailag lebomló hulladé kot az ingatlan elő tti kö zterü letre a gyű jté si napon reggel 7 ó rá ig szıv́eskedjenek kihelyezni é s az elszá llı́tá s idő pontjá ig az
ingatlan elő tt kint hagyni, oly mó don, hogy azt a
begyű jté st vé gző gé pjá rmű meg tudja kö zelıt́eni é s
ké zi erő vel mozgatható legyen.
Kihelyezhető bioló giailag lebomló hulladé kok: Kerti hulladé k: maximum 70 cm hosszú 50 cm á tmé rő jű kö tegekben: faá g, fanyesedé k, gally; mű anyag
zsá kokban vá gott fű , vá gott virá g, falevé l, lá gyszá rú
nö vé ny, virá gá gyi nö vé nyek, kezeletlen ké regdarabok, egyé b apró zö ldhulladé k. Udvari hulladé k: fű ré szpor,
faforgá cs, szá raz szalma. Konyhai hulladé k: zö ldsé g- é s gyü mö lcsmaradvá nyok, ká vé zacc, tealevelek, tojá shé j, egyé b nö vé nyi szá rmazé kok, é lelmiszer-maradé k.
Amennyiben a bioló giailag lebomló hulladé kot nem ilyen formá ban helyezik ki, vagy ha kommuná lis hulladé kkal keveredik, akkor a gyű jtő já rattal nem szá llıt́já k el! A bioló giailag lebomló hulladé kok aprıt́á s é s komposztá lá s utá n hasznosıt́á sra kerü lnek. Az elké szü lt komposztot a Tisztelt Erdeklő dő k a Regioná lis Hulladé klerakó kban (Vaskú t, Kiskunhalas, Felgyő ) beszerezhetik.
Tá jé koztatjuk Tisztelt Ugyfeleinket, hogy 2020. januá rjá ban ké t alkalmas fenyő fagyű jté st szervezü nk, amelyrő l kü lö n é rtesıt́jü k Onö ket. Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak 2019-es idő pontjai. á prilis 9.; má jus 7., 21.; jú nius
4., 18.; jú lius 2., 16., 30.; augusztus 13., 27.; Szeptember 10., 24.; októ ber 8., 22.; november 5., 19.; december 3.
Tisztelettel: FBH-NP Közszolgáltató Nonpro it Kft.
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Ebzárlat és legeltetési tilalom nagyközségünkben
A Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Kisteleki Já rá si Hivatala Elelmiszerlá nc-biztonsá gi é s Allategé szsé gü gyi
Osztá lya Bordá ny nagykö zsé g terü leté re a ró ká k veszettsé g elleni orá lis mmunizá lá sá ra tekintettel 2019.
má rcius 30-tó l 2019. á prilis 20-ig ebzá rlatot é s legelteté si tilalmat rendelt el. Felhıv́juk a lakossá g igyelmé t arra, hogy az
ebzá rlat é s a legelteté si tilalom ideje alatt az alá bb leıŕtakat
hiá nytalanul be kell tartani: az ebzá rlat tartama alatt tartá si
helyé n minden kutyá t, macská t elzá rva, illető leg a kutyá kat
megkö tve ú gy kell tartani, azok má s á llattal vagy emberrel ne
é rintkezhessenek. Zá rt udvarban a kutyá k megkö té sé t mellő zni lehet, ha á llatok onnan nem szö khetnek ki. A kutyá t tartá si helyé rő l csak pó rá zon vezetve é s szá jkosá rral szabad kivinni. A telepü lé s terü leté rő l kizá ró lag é rvé nyes veszettsé g elleni vé dő oltá ssal rendelkező kutyá t vagy macská t csak a ható sá gi á llatorvos kedvező eredmé nyű vizsgá lata utá n é s engedé lyé vel szabad kivinni. Ervé nyes veszettsé g elleni vé dő oltá ssal rendelkező vadá szebek, fegyveres erő k é s fegyveres testü letek ebei, katasztró fa-mentő ebek, segıt́ő é s terá piá s ebek, valamint a lá tá ssé rü lt embereket vezető ebek rendelteté si cé ljuknak megfelelő haszná latuk idejé re mentesek a korlá tozá s
aló l; a felsorolt terü leteken tilos tová bbá a legelteté s. Az ebzá rlat ideje alatt hú sevő á llatok ö sszevezeté sé vel
já ró rendezvé ny nem tartható ; az ebzá rlat alatt befogott kó bor hú sevő ket ható sá gi meg igyelé s alá kell helyezni az ebzá rlat idő tartamá ra.

Területalapú támogatással kapcsolatos változások
A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara megbıźá sá bó l tisztelettel meghıv́om Ont a Terü letalapú tá mogatá ssal
kapcsolatos vá ltozá sok tá rgyá ban tartott csoportos tá jé koztatá sra. Helyszın
́ e: Faluhá z 6795 Bordá ny, Park
té r 1. A csoportos tá jé koztatá s idő pontja: 2019.04.03. szerda 17:00 – 18:00. Az elő adá st Tó th Andrá s tartja
meg. A Tá jé koztató té má i: terü letalapú tá mogatá ssal kapcsolatos vá ltozá sok (Egysé ges ké relemhez kö tő dő
tá mogatá sokra vonatkozó kö telezettsé gek, aktualitá sok szabá lyozá si há tté r é s hatá ridő k); gyü mö lcsö s telepıt́é ssel kapcsolatos eljá rá si szabá lyok; egyé b aktuá lisan felmerü lő tudnivaló k, vá ltozá sok, gazdá lkodó i teendő krő l. Ké rem, ré szvé teli szá ndé ká t legké ső bb 2019.04.02 -ig jelezze a www.nak.hu portá lon az e-Irodá ba
való bejelentkezé st kö vető en, vagy a toth.andras2@nak.hu cım
́ en vagy a +36303273077 telefonszá mon!
Megtisztelő jelenlé té re szá mıt́ok!
Tóth András Zoltán falugazdász

Földtulajdonosi közösség március 20-i határozatai
A vad vé delmé rő l, a vadgazdá lkodá sró l, valamint a vadá szatró l szó ló 1996. é vi LV. tö rvé ny vé grehajtá sá nak
szabá lyairó l szó ló 79/2004.(V.4.)FVM r. 14. § (2) bekezdé se é rtelmé ben tá jé koztatom az é rintett fö ldtulajdonosokat, hogy Bordá ny-Zá ká nyszé ki fö ldtulajdonosok Kö zö ssé ge (Joó Ká lmá nné fö ldtulajdonosi kö zö ssé g
ké pviselő je, 6795 Bordá ny, Zá ká nyszé ki ú t 28.) 2019. má rcius 20-á n 17.00 ó rakor megtartott gyű lé sé n az
alá bbi hatá rozatokat hozta:
1/2019. (III.20.)Hatá rozat: A fö ldtulajdonosi gyű lé s az ö nkormá nyzati hirdető tá blá kra kifü ggesztett HIRDETMENY-ben feltü ntetett é s ismertetett
napirendi pontokat az elő terjeszté snek megfelelő en elfogadta.
2/2019. (III.20.) Hatá rozat: A fö ldtulajdonosi gyű lé s a levezető elnö k beszá moló já t kiegé szıt́é s é s
mó dosıt́á s né lkü l elfogadta.
3/2019.(III.20.)Hatá rozat: A haszonbé rleti dıj́ak
ki izeté sé nek idő pontjai: 2019. á prilis 10-é n
(szerda) 8-12, valamint 2019. á prilis 12-é n (pé ntek) 14-17 ó ra kö zö tt. A ki izeté s helyszın
́ e: Faluhá z é s Kö nyvtá r 6795 Bordá ny, Park té r 1.
Az ingatlan tulajdonjoga igazolá saké nt a 79/2004.(V.4.)FVM r. 9. § (3) bekezdé sé ben meghatá rozott igazolá sok valamelyike: 1. Hiteles tulajdoni lap-má solat, 2. Fö ldhivatali hatá rozat eredeti, vagy kö zjegyző á ltal hiBordányi Napló | 11

telesıt́ett má solata, 3. Ingatlanü gyi ható sá g papıŕ alapon, vagy elektronikus adathordozó n kiadott fö ldkö nyv,
vagy tulajdonosi adatokkal kiegé szıt́ett fö ldkö nyvi kivonat, 4. Ingatlanü gyi ható sá g papıŕ alapon, vagy elektronikus adathordozó n kiadott tulajdonos nevé t, tulajdoni há nyadá t, fö ldré szletek helyrajzi szá má t, azok terü leté t hektá rban tartalmazó ö sszesıt́ő , 5. Tulajdoni lapró l elektronikus formá ban szolgá ltatott nem hiteles
má solat fogadható el. Tekintettel arra, hogy a ki izeté s folyó szá mlá ra tö rté nő utalá ssal tö rté nik, a folyó szá mla adatait is szü ksé ges elhozni.
A 79/2004.V.4. FVM r. 9. § (3) bekezdé s rendelkezé se alapjá n azonban: „A tulajdonosi kö zö ssé g tagjá nak tulajdoná ban á lló fö ld tulajdonjogá nak első alkalommal tö rté nő igazolá sá t mindaddig el kell fogadni, amıǵ a
vá ltozá st a (3) bekezdé s szerinti – tehá t a fenti – okirattal igazolva be nem jelentetté k." A haszonbé rleti dıj́
ki izeté sé né l tehá t a fentiek az irá nyadó k.
Joó Kálmánné/földtulajdonosi közösség képviselője

Ajánlja fel adója 1%-át bordányi szervezeteknek
A Magyarorszá gon adó zó magá nszemé lyek é s vá llalkozó k szá má ra lehető sé g van, hogy be izetett jö vedelemadó juk 1%-á t egy nonpro it szervezetnek, ú jabb 1%-á t pedig valamelyik egyhá znak vagy kö ltsé gveté si elő irá nyzatnak ajá nljá k. Ezt legké ső bb 2019. má jus 20-á ig az szja-bevallá stó l fü ggetlenü l is megtehetik. A tö rvé nyalkotó nak az volt a cé lja, hogy az adó izető a be izetett adó já nak legalá bb egy ré szé t arra a terü letre irá nyıt́hassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szü ksé ge van. Tehá t mint minden é vben, ıǵy az idé n is dö nthet ú gy, hogy a meg izetett adó já nak 1%-á t felajá nlja egy regisztrá lt civil szervezetnek, tová bbi 1%-á t pedig
valamely technikai szá mmal rendelkező egyhá znak vagy a kiemelt kö ltsé gveté si elő irá nyzatnak (2019-ben a
Nemzeti Tehetsé g Programnak). Felhıv́juk a igyelmet, hogy a bevett egyhá z technikai szá má ra szó ló , formailag é rvé nyes 2018. é vi nyilatkozatokat a 2019. é vben is igyelembe veszi a NAV, ú jabb nyilatkozat beadá sá ig
vagy a nyilatkozat visszavoná sá ig. A civil kedvezmé nyezettekre é s a kiemelt kö ltsé gveté si elő irá nyzatra ugyanakkor tová bbra is é venké nt kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajá nlá sokat csak egy alkalommal, a rendelkezé s
é vé ben veheti igyelembe a NAV.
2019-ben szemé lyi jö vedelemadó já nak 1 %-á t a kö vetkező bordá nyi civil szervezetek é s alapıt́vá nyok javá ra
ajá nlhatja fel: Bordány I júságáért Alapítvány adó szá ma: 18461637-1-06; Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány adó szá ma: 18465411-1-06; Bordány Sportjáért Alapítvány adó szá ma: 18456406-1-06; Bordány
Sportkör adó szá ma: 19079646-1-06; Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület adó szá ma: 18286681-1-06;
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adó szá ma: 18464520-1-06; Bordányi Polgárőr Csoport
adó szá ma: 18460863-1-06; Egérház Alapítvány adó szá ma: 18478190-2-06; Kulturális és Szabadidős
Egyesület adó szá ma: 18464551-2-06; Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordányi Klubja adó szá ma: 19082318-1-06.

Amennyiben a magá nszemé ly rendelkezik elektronikus tá rhellyel, nyilatkozatá t a legegyszerű bb mó don,
elektronikus ú ton nyú jthatja be az e-SZJA webes felü leten vagy az ANYK keretprogram segıt́sé gé vel. Papı-́
ros formá ban nyilatkozatá t postai ú ton vagy lezá rt
borı́té kban a NAV ü gyfé lszolgá latain szemé lyesen
illetve meghatalmazott ú tjá n nyú jthatja be.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Érdeklődni: Gallainé Éva

Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
12| Bordányi Napló

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

Tóth Gusztáv

Kö ss magadhoz

Vá ndorű ző hajnalokon
kö ss magadhoz á rtatlanul,
é bredező nemes hanggal,
ikrá s-mé zeskaná l csó kkal,
forró testtel, arany szó val,
é gő -tű ző puha karral,
gyö nyö r-szoros inda-ké zzel,
faló -á gyas é lé nksé ggel,
aká cvirá gszirom ıźzel,
kö ss magadhoz á rtatlanul,
á lomporral vá ratlanul,
borkó stoló zamatá val
há rsfavirá g illatá val
kö ss magadhoz vadhajtá ssal
parancsszó val, fenyıt́é ssel
rabbilinccsel, kö telé kkel,
sıŕig tartó kő -hű sé ggel
Kolozsvá r, 1977. jú nius
Sá rgazsá k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
á prilis 2.; á prilis 16.
Zö ldhulladé k elszá llıt́á sá nak idő pontjai:
á prilis 9.; á prilis 23.
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Fém- és papírhulladék gyűjtő akciót szervez a GYIFÖ
A Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat idé n tavasszal ismé t fé m- é s papıŕhulladé kgyű jtő akció t
szervez á prilis 13-á n, szombaton 8 é s 12 ó ra kö zö tt. A iatalok reggel 8 ó rá tó l indulnak el ö sszegyű jteni a há zak elé kihelyezett fé m- illetve
papıŕhulladé kot az Arany Já nos
utcai focipá lya melletti terü letrő l, amely az akció idő tartama
alatt a gyű jtő pont is, ıǵy bá rki beszá llıt́hatja oda felajá nlá sá t, ezzel segıt́ve az akció ban ré sztvevő
iatalok munká já t. Az i jú sá gi ö nkormá nyzat ké ri a lakossá got,
hogy felajá nlá saikat legké ső bb
reggel 8-ig helyezzé k ki a há zak
elé . Amennyiben nagyobb menynyisé gű hulladé kot szeretné nek
leadni, azt ké rjü k, elő zetesen
jelezzé k legké ső bb á prilis 10-ig
Lajkó Bá lintná l a +3630/554-53
31-es telefonszá mon vagy e-mailben a biip@bordanynet.hu cı-́
men! Ebben az esetben a iatalok felkeresik a bejelentő t, é s a há ztó l viszik el a fé met, illetve a papıŕt. A gyű jté sbő l befolyó ö sszeget terveik szerint a Gyermek é s I jú sá gi Onkormá nyzat sajá t programjai megvaló sıt́á sá ra, valamint a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont kö zö ssé gi té r fejleszté sé re fordıt́ja.

Húsvéti buli a megújult i júsági információs pontban
A Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat immá r hagyomá nyos, hú své ti programjá ra hıv́ja a gyerekeket, amely
2019. á prilis 18.-á n, 14:00-18:30-ig kerü l megrendezé sre a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban (Faluhá z
emelete). A dé lutá n sorá n lesz lehető sé ge
minden kicsinek é s nagynak tojá sfesté sre
kü lö nbö ző techniká kkal, valamint egyé b kisebb meglepeté sek ké szıt́é sé re papıŕbó l. A
Faluhá z parkjá ban idé n sem marad el a tojá svadá szat, emellett kü lö nbö ző ü gyessé gi
csapatversenyekkel is ké szü lnek a szervező k, mint pé ldá ul a Tojá sfutá s é s a Hú své ti
kincsvadá szat. Jó idő eseté n, szü rkü letben
szá mhá ború ra kerü l sor. Az egyé ni é s csapatversenyek helyezettjeinek dı́jazá sa a
programunk vé gé n kap helyet.
Erdemes igyelemmel kıśé rni a Biip hivatalos Facebook é s Instagram oldalá t, ugyanis
ú jabb ré szletek derü lhetnek majd ki a programmal kapcsolatban. A belé pő most is egy
tá nyé r sü temé ny, valamint pá r darab kifú jt tojá s. Gyere el, é s tö lts el velü nk ismé t egy já té kos dé lutá nt a Biipben!
Vida Patrícia I júsági alpolgármester
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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Jön a listavezető elleni rangadó! Meccsnaptár

Vasárnap 15 órától a Tiszasziget elleni bajnoki meccs
következik - a szurkolókat amerikai hot-doggal is várják

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

Popovics Marcellékre az eddigi legnehezebb tavaszi találkozó vár

Az elmúlt hetek győzelmeinek is köszönhetően ismét visszakapaszkodott a dobogó harmadik fokára Dr. Tóth János együttese. A FoliaplastBordány 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 hotdoggal 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).

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

KUPON
VÁGD KI ÉS
HOZD MAGADDAL!
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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.

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

