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Gyűjtsünk együtt

intelligens zebrára
Minden beérkező forinthoz az önkormányzat
további egy forint támogatást ad hozzá

Megvásárolható és átvehető a Faluház
előterében munkanapokon 8.00-16.30 között!
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Megalakult az új GYIFÖ

Először lett női ifjúsági polgármester
Megtartotta alakuló ülését Bordányban a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat. Az
ülés nemcsak a vírushelyzet miatt volt egyedi a bordányi ifjúsági önkormányzat
történetében, hanem azért is, mert először van női polgármestere a testületnek. Az
első települési szintű gyermek- és ifjúsági önkormányzatot még 2000-ben választották meg a nagyközségben.
Bővebben a 8. oldalon!
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„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.” – Mahatma Gandhi

Díszítsék az Ön húsvéti
tojásai is a fát!
Bővebben a 2. oldalon!

Ön már felragasztotta
a gyűjtőedényre
a matricát?
Részletek a 2. oldalon!

Minden lakosnak egy tojás a kitűzött cél
Tegyü k szın
́ esebbé együ tt a Hú své ti ü nnepeket!
Ahogy arró l korá bban beszá moltunk ö nkormá nyzatunk megkezdte a Hú své ttal kapcsolatos telepü lé si feladatok elő ké szıt́é sé t. A tervek szerint a
gyerekek é s csalá dok szá má ra ké szü lő meglepeté s mellett egy ú gynevezett tojá sfa is elké szü lne,
amely má rcius 22-tő l egé szen á prilis 6-ig szın
́ esı-́
tené nagykö zsé gü nk kö zpontjá t, a Szent Istvá n
teret. Az elő ké szü letben a bordá nyi csalá dok, vá llalkozá sok, inté zmé nyek is segıt́hetnek azzal, ha
felajá nlanak erre a cé lra fá ra akasztható szın
́ es tojá sokat. Folyamatosan é rkeznek a lakossá gi felajá nlá sok, ugyanakkor nagy ö rö m, hogy az Aprajafalva Ovoda é s Bö lcső de, valamint az Adá m Jenő
Altalá nos Iskola is csatlakozott a kezdemé nyezé shez, ıǵy kö zel 130 ó vodá s é s bö lcső dé s, valamint
kö zel 240 á ltalá nos iskolá s gyermek munká ja is
felkerü l a falu tojá sfá já ra. A tová bbi felajá nlá sokat má rcius kö zepé ig vá rjá k a Faluhá zban! A cé l
az, hogy egy miné l tö bb dıśzbő l á lló , ö sszefogá ssal megvaló suló fa jö jjö n lé tre. Elő re is kö szö njü k
a segıt́sé gé t!

Megérkezett az első KUPAK INFO
Minden hó napban egy-egy alkalommal kö zzé teszszü k itt a Bordá nyi Napló hasá bjain, illetve telepü lé s kö zö ssé gi oldalá n is azt, hogy ö sszesen eddig
mennyi mű anyagkupakot gyű jtö ttü nk ö ssze kö zö sen é s ezé rt a felvá sá rló á ltal jelzett á rak alapjá n mi az az ö sszeg, amely jó té kony cé lra fordıt́ható . Az első hó napban nagyon sokan kapcsoló dtak
be aktıv́an a programba, a legkisebbektő l egé szen
a nyugdıj́as korosztá lyig nagyon sok segıt́ő szá ndé kú ember csatlakozott a kezdemé nyezé shez. A
jó té kony cé lok meghatá rozá sa é rdeké ben, má r meg
is tartotta első egyezteté sé t a helyi "kupaktaná cs",
sok-sok tá mogatandó ü gy felmerü lt, a pontos cé l
megjelö lé se is hamarosan megtö rté nik.
Amennyiben bá rkinek van olyan ö tlete, javaslata,
amelyre cé lszerű lenne a kupakgyű jté sbő l befolyt
pé nzt fordıt́ani, ké rjü k mihamarabb jelezze Azt a
bordany@bordany.hu e-mail cım
́ re eljuttatott elektronikus levelé ben. Kö szö njü k!

Ön már felragasztotta a
gyűjtőedényre a matricát?
Ahogy arra korá bban is felhıv́tuk a igyelmü ket, a FBH-NP Nonpro it Kft. tö bb lé pcső ben matricá s rendszert vezet be. Ké zhezvé teltő l szá mıt́ott 30 napon belü l azt a
gyű jtő edé nyre jó l lá tható mó don kö telesek felragasztani. Amennyiben nem talá ljá k a
matricá t, esetleg hibá s az azon megjelö lt kuka nagysá ga, mert idő kö zben nagyobb,
vagy kisebb ű rtartalmú edé nyre vá ltottak, vagy felragasztottá k ugyan a matricá t, de
az mé gis eltű nt, leesett a hulladé kgyű jtő edé nyrő l, az bhnpkft@ bhnpkft.hu e-mailben, vagy telefonon é s szemé lyesen is jelezhetik a szolgá ltató ná l, aki pó tolja a hiá nyt.
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Támogassuk településünk új orgonájának
mihamarabbi elkészülését
Kedves Hıv́ek! Belá tható kö zelsé gbe kerü lt, hogy megszó laljon templomunk megú jult, kibő vıt́ett orgoná ja. Egyhá zkö zsé gü nk é leté nek, tö rté neté nek kiemelkedő esemé nye lesz ez.
Termé szetesen a jelentő s munka jelentő s kiadá ssal já r. Há lá s szıv́vel kö szö njü k mindazok kö zremű kö dé sé t, akik má r az eddigiekben is bá rmilyen mó don sokat tettek a megvaló sulá s é rdeké ben.
Most, hogy a munká latok az utolsó fá zishoz kö zelednek, arra ké rjü k a
Kedves Hıv́eket, hogy akinek lehető sé ge van, aki teheti, ebben az é vben
miné l elő bb rendezze egyhá zkö zsé gi hozzá já rulá sá t ezzel segıt́ve, hogy
a felú jıt́á s, bő vıt́é s kö ltsé geit a munká latok elké szü lté vel maradé ktalanul kiegyenlıt́hessü k.
Együ ttmű kö dé sü ket kö szö njü k, é s ö rö mmel vá rjuk, hogy megú jult orgoná nk gazdag hangzá sá val mielő bb mé ltó kıśé rő je legyen a Jó istenhez
forduló imá dsá gainknak, szertartá sainknak, templomi esemé nyeinknek.
Zoltán atya

COVID-19 elleni oltási információk
A COVID-19 elleni vé dő oltá s kapcsá n felhıv́juk igyelmü ket, hogy a há ziorvosok keresik meg az oltandó pá cienseket a regisztrá ció kor megadott telefonszá mon, a vé delmi
hivatal á ltal megadott lista szerint.
A vé dő oltá s elő segıt́i, hogy az immunrendszer (a szervezet termé szetes vé delme) antitesteket é s a vıŕus ellen ható vé rsejteket termeljen, ıǵy nyú jtson vé delmet a Covid-

19 ellen. Az oltó anyagokra vonatkozó ré szletes informá ció (alkalmazá si elő irat, betegtá jé koztató ) az
alá bbi honlapon é rhető el: https://ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis. A vé dő oltá sok nem okozhatnak
Covid-19 betegsé get. A koronavıŕus elleni oltá s irá nti igé nyt regisztrá ció ú tjá n lehet jelezni vakcinainfo.
gov.hu oldalon. A vé dő oltá s ö nké ntes é s ingyenes.

Elmaradt a farsangi dínom-dánom
A naptá r szerint Farsang van! Nincs ebben semmi meglepő . Egy é vvel ezelő tt nagyon fergeteges hangulatú rendezvé nyen vehettü nk ré szt nyugdıj́as
tá rsaimmal. Azonban má rcius tizenharmadiká val minden megvá ltozott.
Lassan egy é v telt el mió ta a já rvá ny miatt teljesen felborult mindenki é lete.
A kö zö ssé gi é let megá llt, mert nem tehetett má st. Mi jelenleg is vá runk é s
velü nk együ tt sajnos a vıŕus is. Remé nykedjü nk az oltó anyagban, mert a
bezá rtsá gunk lassan má r eluralkodik felettü nk.

Mit szeretné k ü zenni a nyugdıj́asainknak ıǵy farsang idejé n? Azt, hogy ebben a pillanatban is szervezzü k a lehetsé ges programjainkat. Valamikor el
kell, hogy induljon az é let é s mi ké szen fogunk á llni rá . Nem lehetü nk fela-

datok é s cé lok né lkü l. Az Eletet az
é veknek Orszá gos Szö vetsé ge é s a
megyei szö vetsé g együ ttmű kö dve
ké szü l, hogy minden nyugdıj́as tagunk tudjon ró la, hogy ha nehezen
is, de ú jra fogunk rendezvé nyeket
szervezni é s kisebb-nagyobb kirá ndulá sokra menni. Bizalmunk legyen
ebben.
Jelenleg mé g nem tudunk a Faluhá z termeiben talá lkozni, de egy sé ta kö zben megtekinthetjü k a Nagykö zsé gben á tadott ké t kondiparkot.
Mivel nem igazá n nekü nk való eszkö zö k vannak ott, kipró bá lni má r
nem lesz egyszerű , de remé ljü k,
hogy a iatalok ö rö mmel veszik birtokba.
Bıźom benne, hogy a kö zeljö vő ben
- amikor biztonsá gossá vá lik a
talá lkozá s - ú jra ö sszegyű lü nk, beszé lgetü nk egymá ssal é s kö zö sen
tervezgetü nk majd.
Kö szö nettel!
Szalai Antal
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Előbújt a medve a barlangjából
Ebben az é vben is igyelmet fordıt́ottunk a
hagyomá nyok ő rzé sé re, á polá sá ra inté zmé -

nyü nkben. Egy projekthé ten keresztü l minden csoportban igyekeztü nk vá ltozatos
mó dszerekkel é s eszkö zö kkel bemutatni a
gyermekeknek az „idő jó s” medve tö rté ne-

té t. Sokfé le techniká val ké szü ltek mackó k a vizuá lis nevelé s kereté n belü l, tö bb csoportban mackó barlangot is é pıt́ettek é s persze a
medvé s mondó ká k, versek, dalok é s mesé s tö rté netek is segıt́etté k
a szé lesebb kö rű ismeretszerzé st sok-sok já té kossá gon keresztü l.
Februá r 2-á n kü lö nö s dologra lettek igyelmesek a gyerekek az udvari szabadjá té kra é rkezve. Egy fé lreeső sarokban barlangot vé ltek felfedezni, ahová együ tt é rkeztek meg a csoportok a „Bú jj, bú jj
medve, gyere ki a gyepre, ha kijö tté l lé gy csendesen, hogy a vadá sz
meg ne lessen” medvecsalogató t é nekelve. Erre egy á lmos medve
nyú jtó zkodva bú jt elő é s a gyerekek ü gyesen segıt́ettek neki eldö nteni, hogy kint maradhat-e vagy mé g negyven hosszú napra é rdemes visszabú jnia, mert a tavaszra mé g vá rni kell. A nap nem sü tö tt ezen a napon, ıǵy a mackó nem lá tta meg az á rnyé ká t, nem kellett visszabú jnia.
Ennek ö rö mé re egy medvefogó ra invitá lta a gyerekeket, de segıt́sé get is hıv́ott maga mellé . Há rom gyermek fejé re mackó fü leket tett,
melyek mindig az aktuá lis fogó hoz vá ndoroltak tová bb, hiszen a
dé lelő tti udvari já té k sorá n szeretettel fogó cská ztak a gyerekek a
„mackó bő ré be” bú jva.
Tó th Leila, ó vodapedagó gus

I jú bordányi nyelvészek sikerei
Hagyomá nyosan minden é v első hó napjá ban kerü l megrendezé sre a Nyelvé sz tanulmá nyi verseny. Idé n januá r 15-é n
szervezté k az iskolai forduló t. Ezen a rangos megmé retteté sen tö bb diá kunk is versenyzett a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskolá bó l. Kö zü lü k ö t tanuló jutott tová bb a verseny
megyei forduló já ba:
Bé res Dorina, Bó ta Emil Benjamin, Sá ndor Má rton 8.a, Sza-

bó Noé mi 8.b é s Sá ndor Bertalan 5.b osztá lyos tanuló k. Gratulá lunk a gyerekeknek, é s felké szıt́ő iknek: Hő dö r Zoltá nné nak é s Lippai Juditnak.
Szurkoljunk é rtü k, hogy a megyei versenyen is tudjanak a gyerekek jó eredmé nnyel szerepelni februá r 26-á n!

Ismét bizonyítottak bordány i jú
zeneművészei

Lá szló inté zmé nyvezető helyettesnek!
Ha a szü lő k kö zü l valaki mé g nem jutott hozzá gyermeAz idei 2020-2021-es tané vben rendhagyó mó don ke- ke vizsgafelvé telé hez, ké rjü k keresse fel a hangszeres
rü ltek megrendezé sre a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos taná rá t, aki rendelkezé sre bocsá tja azt.
Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola hangszeres tanszakainak fé lé vi vizsgá i.
A januá r 18-22. kö zé eső beszá moló kat a vıŕushelyzetre való tekintettel nem tudtuk a megszokott mó don, koncertszerű en megtartani. Hagyomá nyosan vizsgakoncertnek hıv́juk ezeket, ahova meghıv́juk a szü lő ket, hozzá tartozó kat, taná rkollé gá kat é s sok esetben osztá lytá rsakat, bará tokat is, akik szıv́esen el is jö nnek, hogy meghallgathassá k a kis mű vé szpalá ntá kat.
Ezen tö rekvé sü nk helyett zá rtkö rű vizsga meghallgatá sokat tartottunk, melyen az iskola vezető sé ge, é s az i jú
zené szek lehettek csak jelen. A mű vé szeti iskola minden hangszeres tanuló ja sikeres fé lé vi beszá moló t tett,
bü szké n tekintü nk rá juk. A má sodik fé lé vben pedig tö retlen lendü lettel folytatjuk a munká t.
Ezú ton is szeretné nk megkö szö nni a kedves szü lő k minFontos megemlıt́eni, hogy minden vizsgá ró l – é s azon dennemű tá mogatá sá t, hogy bizalmukkal megtisztelbelü l minden tanuló ró l kü lö n – videó felvé tel ké szü lt, té k iskolá nkat é s hogy gyermekeiket mű vé szeti iskomelyé rt ilyen mó don is szeretné nk kö szö netet mon- lá nk nö vendé kei kö zö tt tudhatjuk.
dani Ocskó Zoltá n inté zmé nyvezető ú rnak é s Ká lmá n
Hampel Zsuzsa, Művészeti munkaközösségvezető
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Semmi sem állhatott a farsang útjába
Mé g a koronavıŕus sem á llıt́hatta meg az Adá m Jenő Altalá nos Iskolá t abban, hogy minden szigorıt́á st é s biztonsá gi elő ıŕá st betartva megtartsá k a farsangot. Tantermeiket pé ntek dé lutá n hercegnő k, szuperhő sö k é s csodá latos teremtmé nyek lepté k el. Szü lő k é s idegenek ez alkalommal sem lé phettek az inté zmé nybe, azonban a Bordá nyi Napló a gyerekek é s egy osztá lyfő nö k á ltal bekü ldö tt ıŕá ssal szeretné bemutatni az aznapi hangulatot.
A gyerekek nagyon ké szü ltek erre a dé lutá nra. A megelő ző napokban igyekeztek jó l viselkedni, hiszen az osztá lyfő nö k ettő l tette
fü ggő vé , lesz-e buli vagy sem.
A dé lelő tt az ó rarend szerint zajlott, utá na
ebé d kö vetkezett, kinek otthon, kinek a Vadgesztenye Etteremben.
Negyed kettő utá n mosolygó , jó kedvű gyerekek é rkeztek vissza az iskola é pü leté be.
Gyors teremrendezé s utá n elő kerü ltek a tá rsasjá té kok, sakk, ká rtya. A taná ri asztal bü fé vé alakult á t. Elké szü ltek a jelenlé vő kkel
a kö zö s fotó k, megö rö kıt́ve a jó hangulatot.
Az osztá lyfő nö k csendes szemlé lő ké nt é lvezte a kellemesen eltö ltö tt pillanatokat.
Gyorsan elszaladt az a né há ny ó ra.
„Örömmel állapítottuk meg, hogy mindanynyian jól éreztük magunkat. Keressük az
újabb alkalmat egy új, együtt töltendő délutánhoz.„
Kovács Józsefné / 5.b osztályfőnök

„Pénteken volt az osztályunkban a farsang. A teremben az ebédlőből visszaérkezve sok inomság várt
bennünket: ropi, keksz, mandarin, szörp. A tornacsarnokban volt zene, fény és sok jelmezbe öltözött
gyerek. A felvonulást követően mindenféle játékot
játszottunk: labdagyűjtő gördeszkán hasalva, kanálban tojás hordás. Vonatoztunk is zenére. Ott
voltak a barátnőim: Anna és Niki is. Nagyon jót
játszottunk. Jól elfáradtunk és boldogan mentünk haza.”
Zombori Boglárka / 3. osztályos tanuló

„Pénteken voltunk farsangon, mely délután 2
órától 4 óráig tartott. Nekünk az osztályteremben és a tornacsarnokban volt megtartva. Három lány nyitótáncot táncolt. Nagyon ügyesek
voltak. Megtapsoltuk az előadásukat. A farsang elején sokat játszottunk, szaladgáltunk
is. Hunor volt a dj. Jó zenéket válogatott.
Nagyon sokat táncoltunk. Remekül éreztük
magunkat. Bárcsak máskor is lenne ilyen foglalkozás!” Farkas Nikolett / 3. osztályos tanuló

Álláslehetőségek kulturális területen
Munkatá rsakat keresnek az alá bbi pozıćió k betö lté sé re: kö zö ssé gszervező munkatá rs, illetve kö nyvtá ros /
informatikus kö nyvtá ros.
Sikeres pá lyá zati program eseté n a kö zö ssé gszervező feladata olyan helyi kulturá lis é s szabadidő s tevé kenysé gek megvaló sıt́á sa, melyek hozzá já rulnak a telepü lé s né pessé gmegtartó erejé nek nö velé sé hez, tá mogatva a iatalok helyben maradá sá t, az elvá ndorlá s visszaszorıt́á sá t, illetve hozzá já rulnak a helyi kö zö ssé gek kö zö tti kapcsolat kialakıt́á sá hoz, tová bbfejleszté sé hez.
A leendő kö nyvtá ros / informatikus kö nyvtá ros feladata a Faluhá z é s Kö nyvtá r szakmai feladatainak ellá tá sa; á llomá ny gyarapıt́á sa, nyilvá ntartá sa; á llomá ny feltá rá sa, megő rzé se, vé delme; kö nyvtá ri szolgá ltatá sok ellá tá sa.
Statisztika é s szakmai beszá moló ö sszeá llıt́á sa. Pá lyá zatok ıŕá sa, gondozá sa, az inté zmé ny programjainak, pá lyá zatainak lebonyolıt́á sá ban való kö zremű kö dé s.
Az á llá sokhoz tartozó elvá rá sok: felhaszná ló i szintű szá mıt́ó gé pes ismeretek; kivá ló kommuniká ció s é s fogalmazó ké pessé g; precıź, rugalmas munkavé gzé s. Amit kın
́ á lnak: stabil munkalehető sé g; tá mogató szakmai kö rnyezet. Elké szıt́ett ö né letrajzá t leadhatja a Bordá nyi Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l vagy elkü ldheti a faluhaz@bordany.hu
e-mail cım
́ re.

Keresztúti imádság péntekenként
Nagybö jt pé ntekjein Krisztus szenvedé sé re é s kereszthalá lá ra emlé kezve vé gigjá rjuk é s elmé lkedjü k a keresztutat, hogy erő t merıt́hessü nk sajá t é letü nk megpró bá ltatá saihoz, szenvedé seihez. Ezeken a napokon a
14 é v felettiek nem fogyasztanak hú st.
Nagybö jtben a Keresztutat pé ntekenké nt 16.15 ó rá tó l
imá dkozzuk a templomban: a ró zsafü zé r tá rsulaté rt, a
csalá doké rt, a karitá szé rt, a iataloké rt, a hittanosoké rt,
a vá ndorevangé lium kö zö ssé gé rt, az egyhá zkö zsé gé rt.
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!
Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,
kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
borjúindító és borjúnevelő tápok,
tejpótló borjútápszerek,
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok,
premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
BÁBOLNA termékek
Előjegyzést felveszünk kukorica, búza, árpa felvásárlására.
Kombájn tisztán, szárítás nélkül, azonnali ﬁzetéssel!
Hívja takarmányos munkatársainkat a részletekért!

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
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Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Tel.: +36 62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:08:00-17:00

Napelemes rendszer telepítése 50%
állami otthonfelújítás támogatással!
Dinamikusan nő az érdeklődés a
napelemes rendszerek iránt
Ma má r a legtö bb tető felü letre lehetsé ges napelemes rendszert telepıt́eni,
legyen az csalá di há z, kü lső gará zs, vagy
aká r egy mellé ké pü let. Egy 4 kWp teljesıt́mé nyű napelemes rendszer telepı-́
té sé hez kö rü lbelü l 20-22 né gyzetmé ter á rnyé kmentes, lehető leg dé li tá jolá sú tető felü let szü ksé ges.
Ezzel a rendszermé rettel 12-14 000 forintos havi villanyszá mlá t lehet kivá ltani, tehá t ké pes fedezni egy á tlagos
magyar csalá d egé sz é ves villamosenergia-fogyasztá sá t.
Mire érdemes oda igyelni napelemes rendszer telepítésénél?
Tö bb é ves szakmai tapasztalattal, megfelelő referenciá kkal rendelkező cé get é rdemes vá lasztani, amely teljeskö rű ü gyinté zé s kereté ben – tervezé stő l az engedé lyezteté sen á t a kivitelezé sig – elvé gzi a napelemes rendszer
telepıt́é sé t.
Má sré szt nagyon fontos oda igyelni a napelemes rendszer fő alkotó elemeinek (napelem, inverter, tű zvé delmi
kapcsoló ) minő sé gé re, illetve azok gyá rtó á ltal biztosıt́ott garanciá lis felté teleire.
Pré mium kategó riá s napelemre jellemző a monokristá lyos, fé lcellá s (half-cell) kialakıt́á s é s PERC technoló gia alkalmazá sa. A fenti napelemekre jellemző , hogy alacsonyabb fé nyviszonyok (napkelte, napnyugta, borult idő ) mellett is kiemelkedő hatá sfokkal rendelkeznek, a fé lcellá s kialakıt́á snak kö szö nhető en alacsonyabb a cellá k hő mé rsé klete, amely magasabb hozamot é s a cellá k hosszabb é lettartalmá t eredmé nyezi.
Az inverterekre a gyá rtó k á ltalá ban 5 é v garanciá t adnak, é rdemes a magasabb gyá ri garanciá val (10 é v) rendelkező invertereket elő nybe ré szesıt́eni.
Miért fontos a tűzvédelmi kapcsoló?!
Egyes kivitelező k ú gy akarjá k csö kkenteni é s versenyké pessé tenni á raikat, hogy egyszerű en „kifelejtik” ezt a té telt az ajá nlatbó l. Epp ezé rt, ha á rajá nlatot ké r, é s az ajá nlatban nem talá lkozik sehol a tű zvé delmi kapcsoló val, akkor felté tlenü l ké rdezzen erre rá , hogy elkerü lje az utó lagos, keserű meglepeté seket (plusz 100.000 Ft)! Tű z eseté n a kapcsoló hiá nyá ban a tű zoltó val kö zö sen vé gigné zheti a há za teljes leé gé sé t!
Megtérülés
A napelemes rendszerek megté rü lé si ideje má r Magyarorszá gon is nagyon kedvező , hiszen a beruhá zá s 7-9 é v
alatt megté rü l, á llami tá mogatá ssal 3,5-4,5 é v. A megté rü lé s utá n mé g legalá bb 20 é vig lá tja el a csalá dot ingyen
villamos-energiá val.
50%-os állami támogatások
2021.01.01-tő l elé rhető az otthonfelú jıt́á si tá mogatá s, ami napelemes rendszer kié pıt́é sé re is felhaszná lható . A
tá mogatá s ö sszege szá mlá val igazolt napelemes rendszer anyag é s munkadıj́á nak 50%-a, de legfejlebb 3 000 000
Ft. A tá mogatá st a legalá bb egy 25 é v alatti gyermeket (12. hé ttő l a magzat is szá mıt́) nevelő szemé ly igé nyelheti,
aki rendelkezik 1 é ves folyamatos tb-jogviszonnyal, maximum 30 nap megszakıt́á ssal é s kö ztartozá smentes.
Energiatudás Innovációs Kft által megvalósított
napelemes projektek Bordányban:
Adá m Jenő Alt. Iskola: 14,4 kWp + 20kWp,
Faluhá z é s Kö nyvtá r: 26 kWp,
Polgá rmesteri Hivatal: 10 kWp, ISZEK: 10 kWp,
Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de: 10 kWp

Napelemes rendszer telepítésével kapcsolatos
további információ beszerezhető:

Energiatudás Innovációs Kft
Pusztai István
+36-20-406-4407; energiatudas@gmail.com
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Megtartotta alakuló ülését
az i júsági önkormányzat
Fotó: Maróti Dávid

A januá r vé gé n megvá lasztott i jú sá gi ö nkormá nyzat februá r 4-é n tartotta alakuló ü lé sé t a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban.
A pandé miá s helyzetre való tekintettel termé szetesen az ú jdonsü lt tagok minden inté zkedé st betartottak, ü gyelve a tá volsá gtartá sra, a maszkviselé sre é s a ké zfertő tlenıt́ő haszná latá ra. Ez az ü lé s mindenké ppen egyedi volt a bordá nyi
i jú sá gi ö nkormá nyzat tö rté neté ben nem csak a pandé mia
miatt, hanem azé rt is, mert elő szö r van nő i polgá rmestere a
testü letnek.
Az megvá lasztott testü let tagjait első ké nt Taná cs Gá bor, Bordá ny nagykö zsé g polgá rmester kö szö ntö tte. Megkö szö nte
minden induló nak a kampá nyban való munká jukat é s az
elkö telező dé st telepü lé s ü gyei, a iatalok é rdekvé delme mellett. A GYIFO szá má ra tová bbra is tá mogatá st ıǵé rt, legyen
szó aká r a korá bbi megkezdett munka folytatá sá ró l, aká r ú j
elké pzelé sek megvaló sıt́á sá ró l. A polgá rmester kitartá st kı-́
vá nt a megkezdett munká hoz.
Vida Patrıćia i jú sá gi polgá rmester a dé lutá n 4 ó rá ra szó ló
meghıv́ó ban má r most szá mos napirendi pontot kö zö lt. A
testü leti ü lé s a megvá lasztott tagok ü nnepé lyes eskü té telé vel, illetve azt kö vető en megbıźó leveleik á tvé telé vel kezdő dö tt. Az eskü t a vá lasztá si bizottsá g tagja, Bö rcsö k Roland
elő tt tetté k le.
A iatalok az alakuló ü lé sen alpolgá rmestert vá lasztottak, a
jelö lé s joga a polgá rmesteré , de a ké pviselő k tö bbsé gé nek
termé szetesen tá mogatnia kellett a jelö ltet. Vida Patrıćia

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: 2021. március 16. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. március 26. (péntek).
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Lehel Má té t javasolta alpolgá rmesternek, akit a
ké pviselő k meg is szavaztak.
A ké pviselő -testü let mó dosıt́otta az i jú sá gi ö nkormá nyzat mű kö dé si alapokmá nyá t, aktualizá lva
pé ldá ul a testü leti ü lé sek rendjé t. Ennek é rtelmé ben lehető sé gü k lesz online taná cskozá sok, testü leti ü lé sek megtartá sá ra is. Ezt nem csak most a
pandé mia eseté n, hanem a ké ső bbiek sorá n is fontosnak ıt́é lté k meg a ké pviselő k.
Attekintetté k az elő ző testü let zá ró ü lé se ó ta tö rté nt
esemé nyeket. Vida Patrıćia, mint a korá bbi ö nkormá nyzat alpolgá rmestere beszá molt a korá bbi testü let utolsó ü lé sé nek tö rté né seirő l, ismertette a
pé nzmaradvá ny mé rté ké t.
Az ú jdonsü lt ké pviselő k tá rgyaltak a GYIFO feladatairó l, az é ves programok megrendezé sé nek terveirő l, lehető sé gé rő l is. A iatalok a GYIFO-s programok megrendezé se mellett ú j programok megvaló sıt́á sá t is tervezik. A ré szleteket az elkö vetkező
idő szakban dolgozzá k majd ki. Dö nté s szü letett a
konditerem felú jıt́á sá ró l is. Mıǵ a telepü lé si ö nkormá nyzat a helyisé g padló já t ú jıt́ja meg, addig az
i jú sá gi ö nkormá nyzat a tisztasá gi festé st vá llalta
magá ra. Fiatal ké pviselő ink vá llaltá k, hogy ö nké ntes munká ban, csapaté pıt́ő feladatké nt sajá t kezű leg festik á t a falakat.
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